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Od Redakcji
Kończy się już nasz jubileuszowy rok 2010. Okrągły jubileusz 80 lat PZK
oraz mniej okrągły 85 lat IARU powoli przechodzi do historii. W numerze
1/2011 pokusimy się o podsumowanie tego niespokojnego, charakteryzującego się dużą ilością imprez, spotkań i przedsięwzięć roku 2010, ale to
w styczniu 2011. W tym numerze zapraszamy do lektury relacji obchodów
40 lat SP8KKM, która nie ukazała się z powodów technicznych w numerze
KP 11/2010, za co jej autora, Huberta SQ9AOL, serdecznie przepraszam.
Przekazujemy także relacje z uroczystej sesji RM w Jarosławiu, z walnych
zebrań, zjazdu PK UKF oraz nieco historii. Jest tu także nasza relacja z VII
Mistrzostw 1. Regionu IARU w szybkiej telegrafii. Miłej lektury.
Piotr SP2JMR

Zbliżają się święta, a zaraz po nich nowy 2011 rok.
Teraz kolej na życzenia
Z okazji nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się nowego
2011 roku, w imieniu Prezydium ZG PZK, ZG PZK,
GKR PZK, życzę wszystkim krótkofalowcom i ich
rodzinom sukcesów w życiu

Uroczystości
i rocznice
40 lat SP8KKM
Dębicki Klub Łączności
PZK – SP8KMM w tym roku
obchodzi swoje 40-lecie. Historia Klubu z Dębicy rozpoczęła się trochę wcześniej, bo
w 1967 roku otrzymał licencję
nasłuchową, ale dokładnie 40
lat temu Dębicki Klub Łączności po raz pierwszy zaistniał w eterze pod własnym
znakiem nadawczym.
Był piękny sobotni wieczór 2
października 2010. Na miejsce obchodów 40-lecia wybrano zaprzyjaźnione schronisko
w Głobikowej, gdzie krótkofalarska grupa z Dębicy bywa
dość często, instalując tam
stację terenową. W godzinach
popołudniowych w sobotę
2 października rozpoczęły

zawodowym i prywatnym,
zdrowia i jak najwięcej ciekawych łączności.
Życzę także wspaniałych
krótkofalarskich prezentów
pod choinką.
Piotr SP2JMR
Prezes PZK

się przygotowania na miejscu spotkania. Przed godziną
17.00 parking zapełnił się samochodami, którymi przybyli nasi goście. Punktualnie
o 17.00 prezes klubu Waldemar Pisarczyk SP9MZX rozpoczął uroczystość. Na wstępie powitani zostali wszyscy
przybyli goście:
• prezes Polskiego Związku
Krótkofalowców – Piotr
Skrzypczak SP2JMR,
• prezes Tarnowskiego Oddziału PZK Zbigniew Wilczyński SP9IEK,
• Delegacja przedstawicieli
wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza: Dyrektor Gminnego Zespołu
Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli – Zdzisław
Siwula z małżonką, radny
Powiatu i przewodniczący
Komisji Oświatowej Gminy
Dębica – Janusz Gwóźdź
z małżonką,

• wójt Gminy Ostrów – Piotr
Cielec,
• ks. prałat Ryszard Piasecki,
• Lesław Steczkowski SP8YA
z małżonką,
• Jerzy Kucharski SP5BLD
– redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego,
• Grzegorz Wadas – opiekun
schroniska w Głobikowej
• delegacja Oddziału Terenowego PZK nr 28,
• delegacja Oddziału Terenowego PZK nr 35,
• delegacja z Klubu SP8ZKB
z Kolbuszowej z kol.
SP8HDC na czele,
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• delegacja z Klubu SP8KBZ
z Mielca,
• członkowie i sympatycy Dębickiego Klubu Łączności
PZK – SP8KKM
Prezes klubu przedstawił historię 40-lecia działalności,
po której kolejno głos zabrali
nasi znamienici goście: prezes
Polskiego Związku Krótkofalowców – Piotr Skrzypczak
SP2JMR, prezes Tarnowskiego Oddziału PZK Zbigniew
Wilczyński SP9IEK. Zdzisław Siwula i Janusz Gwóźdź
odczytali list okolicznościowy
od wójta Gminy Dębica. Głos
zabrali również: wójt Gminy
Ostrów – Piotr Cielec i ks.
prałat Ryszard Piasecki. Po
okolicznościowych przemówieniach prezes klubu przyjął z rąk Piotra Skrzypczaka
SP2JMR okolicznościowy
grawerton z okazji 40-lecia
klubu oraz dyplom za pracę
na rzecz rozwoju krótkofalarstwa. Dyplomy, podziękowania i pamiątki wręczone

zostały także zaproszonym
gościom. Po części oficjalnej
wszyscy uczestnicy spotkania
zaproszeniu zostali na poczęstunek. Rozpoczęły się spotkania w grupach i niekończące się rozmowy na tematy
krótkofalarskie.
Bardzo ważnym elementem
spotkania było zwołanie uroczystego Walnego Zebrania
członków SP8KKM i podjęcie uchwały o nadaniu Dębickiemu Klubowi Łączności
imienia Bolesława Kłuska
SP9HKD. Uchwała została
przyjęta przez aklamację potwierdzoną gromkimi brawami członków klubu i wszystkich zgromadzonych na sali
gości.
Na zewnątrz przygotowany
został grill, na którym wypieczono smaczne kiełbaski, którymi można było się posilać
do późnych godzin wieczornych. W międzyczasie przygotowany został słynny Kociołek Krzysztofa SQ9MUO

– znany wszystkim ze spotkań
w Jodłówce Tuchowskiej.
Mimo chłodu na wieży widokowej pilnowanej przez dwa
potężne dinozaury grupa pod
kierunkiem Marcina SQ9DJJ,
wychowanka SP8KKM
mieszkającego obecnie
w Krakowie, uruchomiła stację w paśmie 70 cm, pracując
pod okolicznościowym znakiem klubowym HF40KKM
w Zawodach IARU UHF
432 MHz.
Koledzy przeprowadzili sporo
ciekawych łączności, informując korespondentówo naszym jubileuszu. Przez cały
czas spotkania pod nadzorem
Cezarego SQ8MXC pracowała na falach krótkich stacja
HF40KKM.
Spotkanie trwało do północy,
a wszyscy goście opuszczali
spotkanie bardzo zadowoleni, gratulując klubowi jubileuszu. W uroczystościach
udział wzięło 80 osób.
Hubert SQ9AOL

Uroczysta sesja RM w Jarosławiu i spotkanie członków OT 35

Wystąpienie Zbyszka SP8AUP
prezesa OT 35 na sesji RM
Jarosławia.

Uczestnicy uroczystej sesji RM
Jarosławia z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim – trzeci od lewej

25 października w sali narad
jarosławskiego ratusza miałem zaszczyt odznaczyć OH
PZK Janusza Szkodnego,
przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia. Sprawa bezprecedensowa w całej naszej
organizacji. Odznaka zosta-
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ła przyznana 12 czerwca br.
za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa na Ziemi Jarosławskiej i nie tylko. Dzięki
wspaniałej atmosferze oraz
warunkom stworzonym dla
OT 35 oraz klubu SP8PEF
krótkofalarstwo w tym rejonie ma się dobrze. Pojawia
się też coraz więcej nowych
inicjatyw zarówno w OT, jak
i klubie.
Dzięki akceptacji władz miasta wszystkich szczebli działalność Jarosławskiego OT
PZK (OT35) oraz radioklubu SP8PEF prowadzona jest
jako oficjalna agenda służąca
promocji Jarosławia, a siedziba OT i klubu mieści się
w kamienicy UM na rynku w
Jarosławiu.
Sesja miała dwie części. Na
tej pierwszej uroczystej miało
miejsce odznaczenie, o którym była mowa wyżej. Była
to też znakomita okazja do
podkreślenia roli, jaką krótkofalarstwo może odgrywać
w życiu społeczeństwa w ogóle, a szczególnie w życiu lokalnych społeczności. Ten
aspekt podkreślaliśmy z kol.
Zbyszkiem SP8AUP, prezesem jarosławskiego OT PZK
w naszych wystąpieniach. Za-

szczytem dla mnie była możliwość wystąpienia przed tak
zacnym gronem.
W przeddzień sesji, czyli
w niedzielę 24.10.br., w Sali
USC UM Jarosławia odbyło
się zebranie członków Jarosławskiego OT PZK, uczestniczyło w nim 17 członków
OT 35, czyli ponad 60%. Zebranie miało charakter informacyjny. Przekazałem
kolegom informacje dotyczące sytuacji w PZK po XIX
NKZD. Był to także czas na
dyskusje oraz na omówienie
planów na przyszłość. Uroczystym akcentem tego zebrania było odznaczenie OH
PZK Kol. Janusza Szumilasa
SQ8HBT, działacza OT 35,
prezesa radioklubu SP8PUB
oraz budowniczego i opiekuna przemienników oraz bramki APRS w Leżajsku.
Obydwie uroczystości były
filmowane przez Henryka
SP6ARR w celu relacjonowania ich w programie Krótkofalowcy bis, a także w TV
Edusat.
Zdjęcia z wieczornego zebrania Jarosławskiego OT PZK
wykonała Anita Banaś SQ8TCQ, a z uroczystej sesji Iwona
Międlar.

Odzanaczanie OH PZK Janusza Szkodnego
przewodniczącego RM Jarosławia

OH PZK dla Janusza SQ9HBT

Od lewej Zbyszek SP8AUP, Henryk SP8ARR,
Piotr SP2JMR po walnym zebraniu OT 35

SP3KWA ma już 25 lat
25-lecie istnienia obchodzi
SP3KWA – Klub Krótkofalowców LOK przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”
w Turku. Z tej okazji uruchomiono radiostację okolicznościową 3Z25KWA czynną
w październiku i listopadzie
2010 r. Pierwsze łączności
SP3KWA przeprowadziło
w październiku 1985r.
Klub powstał pod patronatem Elektrowni „Adamów”
w Turku. Inicjatorami działalności byli Władek SP3OKT
i Sławek SP3OKS. Od roku

1991 SP3KWA istnieje pod
gościnnym dachem Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”
w Turku, a funkcję kierowniczą sprawuje piszący te słowa Jerzy SP3SLU. O klubie
SP3KWA można powiedzieć,
że w każdym z 25 lat istnienia działo się coś ciekawego.
W barwną historię wpisują
się niezapomniane wakacyjne
obozy krótkofalarskie w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim organizowane w latach 90., współpraca z Zespołem Szkół Technicznych

w Turku, zawody KF i UKF,
szybka telegrafia, a ostatnio
praca APRS i budowa oraz
eksploatacja przemienników FM SR3T 2 m i SR3TU
70 cm.
Na przestrzeni lat 1985 – 2010
z klubem SP3KWA byli lub
są związani koledzy i koleżanki: SP3OKT, SP3OKS,
SP3OKU, SP3OKR, SP3SLU,
SP3SLM, SP3TLF, SP3TLH,
SP3TLG, SP3UCR,
SP3UCJ, SP3WBT, SQ3EPP,
SQ3HXW, SQ3HTB, SP3UUX, SP3HQX, SP3GRE,

Okolicznościowa Karta QSL
SP3KWA. Przybrodzin, lipiec 1994,
letni obóz klubowy, wschód słońca
nad j. Powidzkim Foto: SP3TLF

SP3GRH, SQ3JVD, SQ3JVE,
SQ3JVI, SQ3JVX, SQ3KM,
S Q 3 LV Q , S Q 3 N M O ,
SQ3NMP, SP3ENI i grono
sympatyków.
info: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

VII Mistrzostwa I Regionu IARU w Szybkiej Telegraﬁi
Rawa Mazowiecka – Skierniewice 2010
Otwarcie VII Mistrzostw
I Regionu IARU odbyło się
5 października 2010 w Domu
Kultury w Rawie Mazowieckiej. Uczestniczyło w nim
ponad 200 osób. Jako goście
p r z y b y l i : Pa n a j o t D a n e v
LZ1US przewodniczący Komitetu Wykonawczego R1
IARU , Oliver Tabakowski
Z32TO przewodniczący Grupy Roboczej ds. Szybkiej Telegrafii R1 IARU, który był
sędzią głównym mistrzostw,
Krzysztof Słomczyński
SP5HS honorowy ARDF
Manager PZK, Eugeniusz
Goraj burmistrz Rawy Mazowieckiej, Leszek Trębski
prezydent Skierniewic, przedstawiciele ZG LOK, ZW
LOK w Łodzi oraz ZM LOK
w Skierniewicach. OT24
PZK reprezentował Tomek
SP7BCA. W części artystycznej wystąpił dziecięcy zespół
z DK w Rawie Mazowieckiej.
Uroczystość otworzył gospodarz burmistrz Rawy Mazowieckiej Eugeniusz Goraj,
następnie w imieniu ZG PZK
i ja powitałem dostojnych
gości oraz zawodników podkreślając, że VII Mistrzostwa
w HST są jednym z głównych akcentów sportowych
w jubileuszowym roku 80-lecia PZK i 85-lecia IARU.
Po wstąpieniach pozostałych
gości uroczystego otwarcia
dokonał Leszek Trębski prezydent Skierniewic.
Najwyższy rangą gość Panajot Danev LZ1US podczas

otwarcia mistrzostw w swoim
wystąpieniu powiedział:
„Szanowny panie burmistrzu Rawy Mazowieckiej,
szanowny panie prezydencie
Skierniewic, szanowny panie prezesie PZK, szanowny
panie przewodniczący Grupy Roboczej HST, drodzy
sportowcy!
Pozwólcie mi przekazać
w imieniu komitetu Wykonawczego Pierwszego Regionu Międzynarodowego
Związku Radioamatorskiego
– IARU, najlepsze pozdrowienia z okazji otwarcia Siódmych Mistrzostw HST Pierwszego Regionu.
Pragnę szczególnie podziękować organizatorom, mając
na uwadze, że Polska do tej
pory nie gościła mistrzostw
tej rangi. Moje specjalne pozdrowienia kieruję do tych,
którzy uczestniczą w tej rangi zawodach po raz pierwszy. Coraz to większa liczba
uczestniczących zawodników
i krajów jest niewątpliwym
potwierdzeniem, że HST jest
atrakcyjnym sportem.
Tak jak w każdych zawodach, nie wszyscy zostaną
zwycięzcami, jednakże życzę
wszystkim, aby poprawili
swoje osobiste wyniki i aby
zapamiętali z satysfakcją swój
udział w tych Mistrzostwach.
Dziękuję bardzo za uwagę.”
W mistrzostwach wzięło
udział 130 zawodników z 15
krajów. Mistrzostwa były bardzo dobrze zorganizowane

zarówno pod względem logistycznym, jak i technicznym, w czym znaczący udział
miał Adam Mucha, informatyk z zespołu szkół zawodowych w Skierniewicach, który
od trzech lat wspiera swymi
umiejętnościami i talentem
imprezy HST organizowane
w Skierniewicach.
Głównym organizatorem
mistrzostw był PZK, ale faktycznie na podstawie umowy
realizowało to przedsięwzięcie Skierniewickie Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej, a w zasadzie jego prezes Alfred Cwenar SP7HOR,
człowiek o wielkim sercu do
działalności sportowej i społecznej w ogóle.
VII Mistrzostwa HST R1
IARU przeszły już do historii.
Zakończenie połączone z wręczaniem dyplomów i medali odbyło się w kinoteatrze
„Polonez”, w Skierniewicach,
w dniu 8 października 2010.
W imieniu ZG PZK zdobyte
trofea wręczał Bogdan SP3IQ,
wiceprezes PZK. Mistrzostwa
były wspaniale zorganizowane dzięki ogromnemu zaangażowaniu Alfreda SP7HOR,
współpracujących z nim
krótkofalowców i nie tylko,
o czym już pisałem w poprzednim komunikacie.
Najważniejszym elementem organizacyjnym było
to, że wszystkie konkurencje odbywały się w jednym
obiekcie, co dla tej dyscypliny
ma ogromne znaczenie.

Dla SP były to mistrzostwa
średnio udane pod względem
sportowym. Zdobyliśmy 1
medal brązowy wywalczony
w kat. Morse Runner, czyli
odbioru w pile-up przez Alfreda SP7HOR w grupie seniorów (ponad 50 lat).
W klasyfikacji generalnej
SP znalazło się na 6 miejscu
na 12 sklasyfikowanych zespołów. Można to uważać za
sukces zważywszy, że w SP
szybka telegrafia dopiero zaczyna odżywać po latach niebytu, a naszymi konkurentami w większości są zespoły
zawodowych sportowców.
Na tych mistrzostwach
najlepszymi okazali się reprezentanci Białorusi, a zaraz po
nich Rosji i Rumunii.
Szczegółowe, pełne wyniki
znajdują się w dziale HST,
w rubryce działy specjalne, na
portalu PZK. Oczywiście są
one dostępne w sekretariacie
PZK (wersja elektroniczna).
Alfredowi SP7HOR, jego
małżonce Lucynie Cwenar,
Donacie SP5HNK, Markowi SP8BVN oraz Marianowi
SP8LZC, a także Zbyszkowi SP2JNK należą się słowa
najwyższego uznania za trud,
poświecony czas oraz wysiłek organizacyjny konieczny,
by te mistrzostwa mogły się
odbyć.
Piotr SP2JMR
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Podziękowanie i zaproszenie od LZ1US
Pan Panajot Danev LZ1US,
jak już powyżej pisałem gość
– obserwator z ramienia R1
IARU na VII Mistrzostwach

R1 IARU w Szybkiej Telegrafii Rawa Mazowiecka 2010,
przekazał na ręce Krzysztofa
SP5HS Honorowego ARDF

Managera PZK wyrazy uznania dla PZK za doskonałą
organizację Mistrzostw HST.
Ws t ę p n i e z a p r o s i ł r e p r e zentację PZK na Mistrzostwa ARDF 1 Regionu dla

młodzieży do lat 15, które
odbędą się w czerwcu 2011
roku w Bułgarii w miejscowości Primorsko nad Morzem
Czarnym.
Informacja Krzysztof SP5HS

Chwila reﬂeksji o HST

Od lewej: Zbyszek SP2JNK-PZK ,
Pietro I2RTF , Włodek SQ5WWK
przedstawiceiel ZG LOK

Panajot LZ1US udziela wywiadu
dla Krótkofalowców Bis.

Archiwalia
Poniżej zamieszczam
pierwszą stronę publikacji
z 1930 r., będącą własnością
Krzysztofa SP5HS. Ciekawostką jest dedykacja podpisana przez pierwszego prezesa
PZK prof. Janusza Groszkowskiego, w 1971 roku.
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Dyscyplina ta ma już swoją
historię od lat 60. ub. stulecia. W SP była niegdyś grupa
liczących się zawodników, pochodzących chyba ze wszystkich okręgów wywoławczych.
Było to w innych czasach,
w innych realiach społeczno
-politycznych oraz przy zupełnie innych uwarunkowaniach
technicznych. To co mamy
obecnie jest superkomputerową szybką telegrafią. Różni się
sposób zapisu, sposób klasyfikacji oraz wymagania stawiane zawodnikom. Warunkiem
sprawnego przeprowadzenia
zawodów w tej dyscyplinie
jest m.in. sprawnie działająca
sieć komputerowa.
Może ktoś zapytać: co to ma
wspólnego z krótkofalarstwem? Myślę, że ma. Dobry
zawodnik w HST to super telegrafista w eterze, doskonale
radzący sobie w pill-up’ach.

Taki zawodnik może lub pomoże wygrać wiele zawodów,
a także z pewnością „zrobi”
nawet „b. złośliwego” DX-a.
Szybka telegrafia to jednak
przede wszystkim sport. Sport
wymagający oprócz znakomitego słuchu, także niesamowitej wprost umiejętności
koncentracji oraz opanowania
komputera. Sport krótkofalarski, który pomaga przyciągnąć młodzież do naszego
pięknego hobby, podobnie jak
„łowy na lisa”, czyli ARDF.
Jako prezes PZK deklaruję pomoc ZG w rozwoju tej
f a s c y n u j ą c e j d y s c y p l i n y.
Proszę wszystkich, którzy
mają w tym kierunku predyspozycje, do włączenia się
w propagowanie HST. Może
w przyszłym roku uda się zorganizować mistrzostwa PZK
w szybkiej telegrafii.
Piotr SP2JMR

Kolekcja kluczy telegraficznych
z oferty Pietro Begali I2RTF jednego ze sponsorów VII Mistrzostw R1
ARU HST

Walne zebrania i zjazdy
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego OT
PZK (OT 20)
W dniu 10.10.2010 roku
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego
Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
(OT20). W związku z upływem
kadencji, dokonano wyboru nowych władz oddziału oraz nowej oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Zebrani podjęli uchwały, aby Zarząd OT 20 liczył 6
osób, a OKR 3 osoby. Ponadto
zebranie podjęło uchwałę, aby
kandydaci na członków zarządu i OKR, którzy nie weszli
w skład zarządu i OKR zostali
zastępcami. W wyniku głosowania oraz ukonstytuowania
się skład zarządu nowej kadencji jest następujący:
SP8HPW – Jerzy Kowalski
– prezes;
SP8ONZ – Ryszard Winiarski
– skarbnik;

SP8LLB – Stanisław Gąsior
– sekretarz;
SQ8GHY – Łukasz Jaremek
– manager d.s. sportowych;
SP8WQX – oddziałowy QSL
manager;
SQ8JCB – Mariusz Ciszak –
członek zarządu.
Zastępcami członków Zarządu
zostali: SP8MMW, SP8NTH,
SP8SW, SQ8EP, SQ8ISI,
SQ8VJ.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
SP8ESO – przewodniczący komisji;
SP8TDV – członek komisji;
SQ8MFB – członek komisji;
Zastępcami członków OKR zostali: SP8ONB oraz SQ8MFE.
W zebraniu uczestniczyli
zaproszeni goście: Zbigniew
Guzowski SP8AUP – przedstawiciel prezesa PZK, Stanisław Jan Dąbrowski – prezes Lubelskiej Organizacji

Wojewódzkiej LOK. Zebranie
na krótko odwiedził Władysław Zwierzchowski SP8DXO
– dyrektor delegatury UKE
w Lublinie.
Zebranie prowadził Andrzej
SP8BWR.
Dzięki jego doświadczeniu
zebranie przebiegało bardzo
sprawnie.
Nowy zarząd ma szereg niełatwych zadań i to nie o charakterze krótkofalarskim, a raczej
o charakterze administracyjnym. Planowane w najbliższym
czasie zebranie zarządu oraz
zastępców członków zarządu
pozwoli na precyzyjny podział
zadań oraz organizację pracy
tak, by zrealizować uchwały zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz skutecznie kierować
oddziałem.
Jerzy Kowalski, SP8HPW prezes
zarządu OT20 PZK

Nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK ( OT 25 )
16 października br. o godz.
10.30 (w drugim terminie)
w salce przy kościele NMP,
przy ul. Gdańskiej 6a w Warszawie odbyło się nadzwyczajne walne zebranie warszawskiego OT PZK, w którym
na łączną liczbę 319 członków OT przybyło 34 osób,
co stanowiło niewiele ponad
10 procent stanu osobowego
oddziału.
Obrady prowadził Robert
SP5XVY, natomiast protokolantem był Witold SP5UHW.
Szczegółowych informacji dotyczących XIX NKZD PZK
udzielił Marek SP5UAR ,
Tomek SP5CCC oraz Robert
SP5XVY. Zebrani, w czasie
głosowania, dostosowali zapisy statutu WOT PZK do
zapisów aktualnego statutu
PZK z naniesionymi poprawkami wynikającymi z usta-

wy o organizacjach pożytku
publicznego i wolontariacie
oraz o zakazie pełnienia funkcji w innych organach PZK
przez osoby pełniące funkcję
w zarządzie oddziału PZK.
Krótkie sprawozdanie z pracy
zarządu oddziału złożył pełniący obowiązki prezesa Zenon SP5CNG, po czym głos
zabrała przewodnicząca OKR
PZK Katarzyna SQ5NHK
stwierdzając, że OKR nie
ma uwag do pracy zarządu
oddziału.
Dokonano wyborów uzupełniających do zarządu oddziału. Nowym prezesem oddziału został Jerzy Szawarski
SP5SSB, natomiast członkiem zarządu oddziału wybrany został Sebastian Bera
S P 5 - 2 5 - 0 7 6 2 . Wy b r a n o
również zastępców członków zarządu oddziału, tj.

Włodzimierza Karczewskiego
SQ5WWK i Ireneusza Szulskiego SQ5MX. Zastępcami członków OKR wybrani
zostali: Maciej Gronowski
SP5CGI i Andrzej Świetlik
SP5OXB.
Z uwagi na niską frekwencję tj. poniżej 20 procent stanu osobowego oddziału, nie
można było dokonać wyboru
zastępców delegatów na Zjazd
Krajowy PZK.
W toku ożywionej dyskusji, w nerwowej atmosferze,
trwała wymiana informacji
przybierająca niekiedy postać
polemiki pomiędzy Robertem SP5XVY a obecnym na
walnym zebraniu sekretarzem
PZK Tadeuszem SP9HQJ na
temat głosowania elektronicznego w sprawie zatwierdzenia
wirtualnego oddziału terenowego PZK, jak też w sprawie

wpisania Roberta SP5XVY na
tzw. „czarną listę” dyskutantów strony internetowej PZK.
W ostatniej sprawie
w najbliższym czasie Robert
SP5XVY otrzyma wyczerpującą informację o przyczynach
takiego stanu rzeczy i ewentualnej próbie rozwiązania
tego problemu. Odnośnie zatwierdzenia powołania wirtualnego oddziału terenowego
PZK, to zebrani zapoznani
zostali z treścią pisma Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy skierowanego do zarządu
głównego PZK, w którym to
Organ Nadzoru odnosi się do
tej sprawy i wydaje wnioski.
Piszący te słowa, pomija milczeniem obyczaje i atmosferę
panującą w czasie walnego
zebrania.
Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia PK UKF
23 października 2010 odbył się w Warszawie zjazd
sprawozdawczo – wyborczy
Stowarzyszenia PK UKF.
W zjeździe uczestniczyło
15 osób, członków Stowarzyszenia i sympatyków reprezentujących środowiska
z SP2, SP5, SP7, SP8. W zjeździe uczestniczył też kolega
Jan Dąbrowski SP2JLR jako
przedstawiciel ZG PZK.
Zjazd dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia,
do których weszli:

Ciekawostki
i informacje
Polski rekord
świata
W ubiegły weekend odbył
się ciekawy eksperyment. Stefan DK7FC, mając stosowne
zezwolenia nadawał na częstotliwości 8,970 kHz (fala o długości 33 km). Wykorzystywał
antenę, podwieszoną do latawca, o wysokości 200 m i nadajnik o mocy 300 W. Ze względu
na to, że antena miała długość
1/165 długości fali, taki zestaw
zapewniał mu wyemitowanie
w eter fali elektromagnetycz-

– Ta d e u s z B a r a n o w s k i
SP7FDV (prezes),
– Sławomir Bułajewski
SP5QWJ (sekretarz),
– Bartłomiej Wiącek
SP5QWB (skarbnik),
– Maciej Karpiński SP7TEE
(członek),
– Andrzej Walczyk SP5BTN
(członek).
Uczestnicy zjazdu przedyskutowali obecną sytuację
w polskim środowisku UKF.
W trakcie ożywionej dyskusji
wykazali dużą troskę o dalszą
nej o mocy aż 27mW. Gdyby odnieść to dla porównania
do pasma 3,7MHz, to jakby
nadawać z anteny o wysokości
48 cm. Stefana odbierało wiele
europejskich stacji, ale najdalszą stacją w odległości 904
km, okazał się Jacek SQ5BPF
z centrum Warszawy. Jest
to amatorski rekord świata
w zakresie eksperymentów na
falach bardzo długich VLF.
Więcej informacji można
przeczytać na stronie internetowej Jacka, dokumentującej
ten ciekawy eksperyment
http://www.lipkowski.org/
~sq5bpf/dk7fc_20101002/index_pl.html
73! Marcin SQ2BXI

prawną kontynuację funkcjonowania Stowarzyszenia będącego prawnym gwarantem
interesów środowiska UKF
w Polsce.
Zjazd przyjął uchwały:
– zobowiązujące do opracowania do końca br. zmian
w regulaminie zawodów
MGM i ich ogłoszenia
– o imiennej klasyfikacji
uczestników współzawodnictw sportowych
– wyrażającą podziękowanie koledze Piotrowi

Szołkowskiemu SP5QAT, za
prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia i skuteczne wprowadzenie elektronicznego systemu rozliczania
zawodów UKF.
Uczestnicy zjazdu zobowiązali też zarząd do opracowania programu działania,
który w okresie zastoju i braku aktywności członków stowarzyszenia ożywi aktywność
środowisk UKF w Polsce.
Tomasz Ciepielowski SP5CCC

Składki w PZK
Na rok 2011 składki pozostają na niezmienionym poziomie
tak, jak w roku 2010.
Dla przypomnienia podaję komunikat składkowy.
1.

Składka wpisowa

10,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego 16,00 zł
SWL

3.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego 60,00 zł
od 71 roku życia

4.

Składka dla członka zwyczajnego

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego 16,00 zł
do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

6.

Składka dla członka wspomagającego

6,00 zł

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł

80,00 zł

Piotr SP2JMR prezes PZK
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KRÓTKOFALOWIEC POLSKI
Oświadczenie

SP2B

„Stowarzyszenie Polski
Związek Krótkofalowców
przeprasza kol. SP5XVY za
opublikowane w komunikacie
z dnia 1 września 2010 r. nieprawdziwych i obraźliwych
treści, autorstwa SP5ELA,
naruszających dobre imię kol.
SP5XVY w środowisku krótkofalarskim”.

Jest pierwszym zdobywcą
dyplomu „SPPA” - All – CW!
Pierwszym, który nawiązał potwierdzone łączności
ze wszystkimi powiatami SP
emisją CW, jest Janek SP2B
z To r u n i a . Ta k i w y c z y n
zasługuje na szacunek.

Piotr Skrzypczak SP2JMR

Andrzej SQ7B

Janku, do gratulacji przyłączam się także i ja. (SP2JMR)

Historia
KRÓTKOFALARSTWO POLSKIE PO II
WOJNIE ŚWIATOWEJ
ODRODZENIE KRÓTKOFALARSTWA
POLSKIEGO
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą dla każdego, kto przeżył te chwile, że okres, który
nastąpił bezpośrednio po zawieszeniu broni okres trudny, okres kształtowania się
nowej państwowości, nowego
społeczeństwa, okres bardzo
burzliwej działalności czynników dywersyjnych w Polsce
nie sprzyjał natychmiastowej
reaktywizacji ruchu krótkofalarskiego. Tym niemniej
przedwojenni nadawcy zastanawiają się, jak doprowadzić
do wznowienia działalności
Polskiego Związku Krótkofalowców i do odrodzenia
znaku SP w eterze. Tak więc
dzięki wysiłkom grupki warszawskich i nie tylko warszawskich OMs, 13 października 1946 roku dochodzi do
pierwszego organizacyjnego
zebrania 24 członków, założycieli, entuzjastów krótkofalarstwa, którzy omawiają
przedstawiony przez kol. Musiałowicza (ex SP1YX) statut
Polskiego Związku Krótkofalowców i wybierają zarząd
organizacyjny w składzie:
przewodniczący – mjr Rościsław Ksionda (ex SP2RC)
wiceprzewodniczący
– kpt. Anatol Jegliński
(ex SP1CM),
wiceprzewodniczący
– Wa c ł a w M u s i a ł o w i c z
(ex SP1YX),
sekretarz – Jerzy Rutkowski,
skarbnik – Gwidon Damazyn.
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Innym zadaniem, jakie postawił przed sobą zarząd organizacyjny, było rozpoczęcie
starań o licencje dla nadawców oraz zorganizowanie sieci
terenowej (oddziałów) PZK
na obszarze całego kraju.
Pierwszy ogólnopolski zjazd
delegatów zwołany zostaje na
dzień 25 maja 1947 roku, na
którym wybrano właściwy zarząd, w dalszym ciągu jednak
mianuje się on Komitetem
Organizacyjnym. Skład komitetu pozostaje bez zmian.
Wobec tego, za pierwszy
powojenny zarząd Polskiego
Związku Krótkofalowców należy chyba uważać ten, który
wybrany został na kolejnym
II Walnym Zjeździe PZK
w dniu 1 lutego 1948 r.
Skład nowych władz naczelnych PZK był następujący: prezes – inż. Żarnecki,
wiceprezes – płk. Anatol
Jegliński
skarbnik – Jan Brodziak.
Sieć terenowa związku
składała się już z 7 oddziałów
w następujących miastach:
Warszawa, Łódż, Kraków,
Częstochowa, Katowice, Bydgoszcz i Poznań.
Dokonany zostaje obowiązujący do dzisiaj podział
kraju na 9 okręgów, według
klucza po dwa województwa
na każdy okręg.
Z początkiem 1950 r. teren
woj. katowickiego zostaje włączony tymczasowo do nowo

powstałego oddziału PZK we
Wrocławiu.
W ciągu roku 1949 wydane
zostają pierwsze licencje, jest
ich kilkanaście. Licencje te
wydawane były z ważnością
jednoroczną.
W okresie tej kadencji zarządu PZK, dzięki wysiłkom
wielu oddanych działaczy
związku, zbudowane zostały
zręby nowej powojennej działalności Polskiego Związku
Krótkofalowców.
Omawiany tu okres (1945–
–1950) cechuje duży pęd do
nauki – nic więc dziwnego, że
i w dziedzinie radiotechniki
i radioamatorstwa wystąpiła konieczność uzupełnienia
wiedzy i to zarówno interesujących się tymi problemami
radioamatorów, jak i całości
społeczeństwa. Rolę tę spełniają wydawnictwa. Poczynając od 1946 r. ukazuje się
tygodnik „Radio i Świat”
(później „Radio i Telewizja”),
posiadający w tamtym okresie
(poza omówieniem programu
itp.) kącik techniczny w objętości około 4 stron. W kąciku
tym drukowana jest w odcinkach encyklopedia inż. Klimczewskiego, pt. „ABC – radioamatora”, zamieszczane są
nowinki z dziedziny radiotechniki i schematy odbiorników fabrycznych.
Poczynając od 1946 r. wychodzi również miesięcznik
„Radio”, który zamieszcza
schematy odbiorników, artykuły teoretyczne, a w latach
1949–1950 rozpoczyna druk
cyklicznych wykładów z teorii telewizji.
Zarządy oddziałów PZK
w Krakowie i Bydgoszczy
wydają periodyczne biuletyny informacyjne dla swych
członków, ale na centralne pismo poświęcone krótkofalarstwu wypadnie jeszcze długo
poczekać.
W 1 9 5 0 r. u k a z u j e s i ę
miesięcznik „Radioamator”
i wkrótce kącik techniczny
w „Radio i Świat” – zamiera.
Z początkiem 1951 r. następuje połączenie miesięczników „Radio” i „Radioamator”. Odtąd poziom „Radioamatora” wzrasta poprzez
kontynuację działów i cykli
(np. Telewizja) miesięcznika
„Radio”.
W omawianym okresie
ukazuje się szereg wydaw-

nictw, tak z zakresu podstaw
radiotechniki, jak i z zakresu amatorskich urządzeń
odbiorczych. Postępujący
w początkach lat 50, pęd do
centralizacji, doprowadza do
zjednoczenia w dniu 22 lipca
1950 r. trzech organizacji: Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Towarzystwa Przyjaciół
ORMO i Polskiego Związku Krótkofalowców w Ligę
Przyjaciół Żołnierza.
Do tej organizacji, w dalej postępującym procesie
łączenia, wstępują w późniejszym terminie i inne stowarzyszenia, jak np. Polski
Związek Motorowy, Aeroklub
PRL itp.
Ta wielka organizacja zrzeszająca różne kierunki działalności, od strzelectwa do
krótkofalarstwa, poprzez motoryzację i lotnictwo, staje się
olbrzymią machiną niezdolną do poświęcenia właściwej
uwagi każdej z poszczególnych dziedzin działalności
amatorskiej.
Dlatego też, mimo niewątpliwych osiągnięć Ligi Przyjaciół Żołnierza w dziedzinie
organizacji ruchu krótkofalarskiego w tym okresie, polegających głównie na powołaniu do życia wielu radioklubów na terenie całego kraju,
w dziedzinie indywidualnej
działalności nadawczej, obserwujemy znaczny spadek
aktywności. Mimo że powstają nowe stacje indywidualne,
wiele starych licencji nie zostaje odnowionych (ważność
1 rok, a później 3 lata).
Sytuacja ta trwa prawie
przez 7 lat, tj. do 1956 roku.
Nie można jednak powiedzieć, że okres ten był jakimś
okresem wstecznictwa w krótkofalarstwie. Ruch amatorski,
jakkolwiek nieco hamowany w rozwoju form indywidualnych, wraz z postępem
techniki łączności (w szerszym pojęciu) coraz bardziej rozwija się w kierunku

Emil SP2CC

twórczości radioamatorskiej,
w formach klubowych, np. 6
października 1952r. otwarta
zostaje, w domu wypoczynkowym FWP w Warszawie przy
ul. Krakowskie Przedmieście
6, wystawa pod hasłem „LPŻ
w walce o pokój”. Na wystawie czynne były dwie radiostacje na zakresie fal krótkich
oraz jedna na UKF. Stacje
wykonał inż. Kasia, a obsługiwali je pod znakiem SP5AB
koledzy: Nietyksza, Rossa
i Rutkowski.
W sierpniu 1952 r. zaczyna
wychodzić „Biuletyn Łączności”, organ sekcji łączności Centralnego Klubu LPŻ.
Choć bogate w treść techniczną i informacyjną, czasopismo to po trzech numerach
ogłasza połączenie z „Radioamatorem”. Oczywiście krótkofalowcy polscy niewiele
na tym skorzystali, gdyż ponad dwadzieścia stron treści
„Biuletynu” nie mieściło się
w ściśle określonych ramach
„Radioamatora”.
Tematyka poruszająca problemy urządzeń nadawczych
pojawia się w „Radioamatorze” w początkach roku 1953.
Omawiane są sprawy łączności na falach krótkich, pracy w łącznościach DX, konstrukcji urządzeń nadawczych
i inne.
Poczynając od marca 1953
r. zaczyna nadawać w paśmie
7 MHz komunikaty krótkofalarskie stacja SP9KKA.
W maju 1953 r. dochodzi
do dalszych przemian organizacyjnych. 10 maja 1953 r.
następuje zjednoczenie Ligi
Lotniczej i Ligi Morskiej
z Ligą Przyjaciół Żołnierza.
W ten sposób LPŻ rozszerza
się o nowe zagadnienia lotnictwa i morza.
Również w maju tegoż roku
krótkofalowcy polscy ze stacji
SP2KAC biorą udział w szukaniu lekarstwa dla 3-letniego
Niemca. W łańcuchu dobrej
woli pośredniczą: DL9FK
z Hamburga i DL1TH z Göttingen. Lekarstwo udaje się
w końcu znaleźć w Szwajcarii. W tym też roku amatorzy
obsługują VI Wyścig Pokoju.
Łączność zapewniały stacje
UKF na samochodach służąc do komunikacji między
trasą a stadionem docelowym
we Wrocławiu oraz stacje
w paśmie 80 m, przesyłając

wiadomości z Wrocławia do
Warszawy. Również w VII
i VIII Wyścigu Pokoju (1954 i
1955 r.) krótkofalowcy nasi
biorą aktywny udział.
Rok 1954 niesie ze sobą
duże zainteresowanie telewizją. Doświadczony krótkofalowiec, Z Olszewski
z Białegostoku (ex SP1RW)
rozpoczął eksperymenty z odbiorem stacji telewizyjnych
DX-owych (Kijów, Francja,
Włochy itd.). Swoje osiągnięcia na tym polu, jak również
w dziedzinie konstruowania
odbiorników telewizyjnych,
publikuje w literaturze fachowej. „Radioamator” w numerze 3/1954 podał aktualny
wykaz polskich stacji. Było
ich w tym czasie 48, w tym 9
klubowych. Poza tym 8 wniosków rozpatrywano. Jakaż to
garstka w porównaniu z ilością stacji obecnie!
W „Dzienniku Łączności” nr 10 z dnia 10 sierpnia
1955 r. zostało ogłoszone nowe
zarządzenie Ministra Łączności w sprawie radiostacji
amatorskich.
Rok 1956 w ruchu krótkofalarskim wyróżnia się między
innymi znacznym wzrostem
liczby indywidualnych zezwoleń nadawczych, których
liczba w latach 1956–1957
wzrasta do około 300.
Okres reform gospodarczych, jakie przynosi w Polsce
rok 1956, ma swe odzwierciedlenie również i w dziedzinie ruchu amatorskiego.
23 lutego 1956 r. ma miejsce
narada ruchu krótkofalarskiego, w wyniku której postanowiono zreorganizować kluby
radiowe i strukturę krótkofalarstwa w Polsce. Projekt
zmian przedstawić miała
grupa w składzie: SP5CC,
SP5AH, SP5FW, SP5FD, pod
przewodnictwem kol. Anatola
Jeglińskiego.
Z końcem 1956 i w ciągu
1957 r. od Ligi Przyjaciół
Żołnierza separują się kolejno
takie organizacje, jak Aeroklub PRL, Polski Związek
Motorowy i w końcu Polski
Związek Krótkofalowców.
11 stycznia 1957 r. uchwałą
Naczelnej Rady Radioklubów
przy Wydziale Łączności LPŻ
postanowiono reaktywować
Polski Związek Krótkofalowców. Powołany zostaje komitet organizacyjny w składzie:

prezes – Jegliński
wiceprezes – Pawlikowski
sekretarz – Musiałowicz
członek – Ostrowski
Komitet ten m. in. opracował nowy statut PZK i przedstawił go do zatwierdzenia
władzom.
Na dzień 24 kwietnia
1957 r. zwołany został w
Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 1 pierwszy po reaktywizacji, a trzeci po wojnie
zjazd członków – założycieli Polskiego Związku Krótkofalowców, który zatwierdził listę zarządu głównego
w składzie wybranym w dniu
11 stycznia. Protokół podpisują członkowie – założyciele
reaktywowanej organizacji.
Następny zjazd, jaki ma
miejsce 23 czerwca 1957 roku,
dokonuje podsumowania
dotychczasowych osiągnięć
i wybiera nowy zarząd główny, a mianowicie:
prezes – Wacław Ponikowski
(SP5FD)
wiceprezesi
– Edward Kawczyński
(SP8CK)
– Ryszard Rossa (SP5AR)
skarbnik – Stefan Czarnecki
(SP5GX)
sekretarz – Eugeniusz Raczek
(SP5BR)
oraz członkowie zarządu:
– Roman Iżykowski (SP7HX)
– Wo j c i e c h N i e t y k s z a
(SP5FM)
– Jerzy Szczęśniak (SP9KJ)
– Wiesław Wysocki (SP2DX)
Następnego dnia, tj. 24
czerwca 1957 r., grupka 10
członków – założycieli powołuje do życia Warszawski
oddział PZK. Nowy zarząd
główny porządkuje sprawy
organizacyjne związku. Kraj
podzielony zostaje na 20 oddziałów terenowych w sposób
następujący:
1) Oddział w Szczecinie
2) Obszar woj. koszalińskiego
3) Oddział w Gdańsku
4) Oddział w Toruniu
5) Obszar zachodni woj. bydgoskiego
6) Oddział w Poznaniu
7) Obszar woj. zielonogórskiego
8) Obszar woj. białostockiego
9) Obszar woj. olsztyńskiego
10) Oddział w Warszawie
11) Oddział we Wrocławiu
12) Oddział w Dzierżoniawie
13) Oddział w Opolu
14) Oddział w Łodzi

Ireneusz SP5AIW

15) Obszar woj. kieleckiego
16) Oddział w Lublinie
17) Oddział w Rzeszowie
18) Oddział w Nowym
Bytomiu
19) Oddział w Częstochowie
20) Oddział w Krakowie
Widać stąd, że podział ten
nie pokrywał się całkowicie
z podziałem kraju na okręgi,
jak również istniejąca w tym
okresie liczba oddziałów PZK
wynosiła 14.
Poszczególnym oddziałom
przydzielone zostają grupy
znaków nasłuchowych.
Nowy zarząd PZK nawiązuje kontakty z IARU.
W dniach 12–16 czerwca
1956 r. w Stresa obradował
II Kongres I Regionu IARU.
W obradach udział wzięli
przedstawiciele 17 krajów. Powzięto szereg uchwał, w tym
najważniejsze, mające duże
znaczenie międzynarodowe
to: „European Band Plan”
(plan podziału pasm amatorskich między emisje A1 i A3)
oraz poparcie dla rozwoju
technik UKF i SSB. W Stresa
wybrano nowe władze I. Regionu IARU oraz utworzono
Komitet UKF.
Lutowy numer „Radioamatora” przynosi nam nową
kolumnę „Na pasmach”, która ukazuje się odtąd stale,
przynosząc wiele interesujących wiadomości o ciekawych
DX-ach.
W maju 1957 r. otwarty zostaje techniczny dział „KF
i UKF” artykułami W. Wysockiego (SP2DX) „Odbiór
fonii z modulacją jednowstęgową (SSB)” oraz A. Jankowskiego (SP3PJ) „Co to jest
odbiór jedno- i dwu-sygnałowy”. W dniu 19 stycznia
1958 r. obraduje w Warszawie
kolejny zjazd delegatów Oddziałów PZK.
Na zjeździe stwierdzono
duży wzrost członków (do
750) oraz liczby oddziałów.
Uchwalono reaktywowanie
członkostwa PZK w IARU
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oraz wybrano nowy skład
zarządu:
prezes – A. Jegliński
(SPSCM)
wiceprezesi:
organizacyjny – W. Ponikowski (SP5FD)
administracyjny – E. Kawczyński (SP8CK)
techniczny – W. Nietyksza
(SP5FM)
s p o r t o w y – W. Wy s o c k i
(SP2DX)
sekretarz – M. Kapczyński
(ex SP3AE)
skarbnik – St. Czarnecki
(SP5GX)
członkowie: – Wł. Ostrowski
(SP5BQ)
– K. Słomczyński (SP5HS)
2 lutego 1958 r. rozpoczęto
nadawanie komunikatów ZG
PZK ze stacji SP5PZK. Komunikaty nadawano w każdą
niedzielę o godz. 10.00 czasu
miejscowego w paśmie 7 MHz.
W kwietniu tego roku
ukazuje się pierwszy numer
Biuletynu PZK – „Krótkofalowiec Polski”, przejmując
chlubne tradycje „Krótkofalowca Polskiego” z lat przedwojennych. Wobec ukazania
się tego specjalistycznego
miesięcznika, w „Radioamatorze” zlikwidowany zostaje
dział „KF i UKF”.
Pierwszy numer „Krótkofalowca Polskiego”, poza listą
zarządu i odezwą do SP-Ham’s, przynosił wiadomości
„Na pasmach”, regulaminy
zawodów oraz wyniki kolejnych zawodów SP-U zorganizowanych 9 lutego 1958 r.
W zawodach tych pierwsze
m i e j s c e zdobyła radziec ka stacja UB5WF, a drugie

polska stacja SP2BE. Dużą
część numeru wypełniły informacje UKF.
Drugi numer „Krótkofalowca Polskiego” informuje o podjętych pracach nad
zmianą statutu PZK w zakresie członkostwa, składek,
kompetencji oddziałów PZK
itd.
15 stycznia 1959 r. podpisana zostaje umowa o współpracy na polu krótkofalarskim
między Polskim Związkiem
Krótkofalowców a Związkiem
Harcerstwa Polskiego. Umowa ta ustaliła formy pomocy
technicznej i instruktażowej
PZK na rzecz komórek organizacyjnych ZHP.
Plenum ZG PZK obradując 25 stycznia, ustala za
słuszne i celowe tworzenie
w ramach PZK specjalistycznych klubów, jak np. UKF-Klub, DX-Klub, SSB-Klub
i inne.
15 marca 1959 r. obradował
kolejny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który wysłuchał
i zaakceptował koncepcję
organizacji krótkofalarstwa
wysuniętą przez przedstawiciela Ministerstwa Łączności. Koncepcja ta, uzgodniona
wstępnie przez PZK i LPŻ,
podpisana została w postaci
porozumienia przez prezesów
ZG PZK i ZG LPŻ w dniu
23 kwietnia 1959 r. Normuje
ona ostatecznie stosunki PZK
i LPŻ oraz ustala, że jedyną
organizacją uprawnioną do
koordynowania spraw krótkofalarskich w kraju oraz do
reprezentowania krótkofalowców na zewnątrz jest Polski

Związek Krótkofalowców.
Walny zjazd delegatów wybrał również nowy skład zarządu glównego w osobach:
prezes – płk A. Jegliński
(SP5CM)
sekretarz generalny
–
mgr J. Piotrowski (SP5NE)
oraz członkowie zarządu:
– kpt. A. Dziergowski
(SP5ZM)
– inż. P. Kaniut (SP9ACL)
– M. Kapczyński (SP5SB)
– inż. E. Kawczyński
(SP8CK)
– inż. A. Kosiarski (SP5AY)
– W. Nietyksza (SP5FM)
– inż. W. Wysocki (SP2DX)
Paromiesięczna przerwa
w wydawaniu biuletynu spowodowana była organizacją
wydawnictw PZK i przejściem na inną formę kolportażu „Krótkofalowca Polskiego”, który od tego roku został
przekazany PP „Ruch” i w
cenie zł 6.– był do nabycia
w kioskach.
Chęć dorównania innym
zagranicznym organizacjom
krótkofalarskim, posiadającym własne wydawnictwa,
skłoniła władze PZK do
przejścia na tę formę wydawania i kolportażu.
Jednak duże zwroty nie
sprzedanych numerów, wynikające być może ze zbyt słabej
propagandy i popularyzacji
tego wydawnictwa w społeczeństwie, doprowadziły
z końcem 1960 roku do likwidacji biuletynu „Krótkofalowiec Polski”, jak i całego
działu wydawnictw PZK, ale
czytając pierwszy po przerwie
numer biuletynu nie wyczuwamy tej trudności. Numer

Jan SP6FZ

cechuje optymizm. Na pierwszych stronach znajdujemy
szereg życzeń pod adresem
redakcji, jak i samego PZK,
wypowiedzi Ministra Łączności mgr inż. Z. Moskwy,
prezesa ZG PZK A. Jeglińskiego (SP5CM), prezesa ZG
LPŻ gen. bryg. J. Turskiego
i naczelnika harcerstwa Z.
Zakrzewskiej.
Numer ten przynosi również odezwę przedzjazdową
„Do wszystkich krótkofalowców polskich”, podpisaną przez władze PZK, LPŻ
i ZHP. W sprawach ściśle
krótkofalarskich, poza bogatym działem technicznym,
znajdujemy doniesienia o nowych osiągnięciach na UKF.
Opracowanie: Karolina SQ5LTZ

Dokończenie w następnym
numerze.

Silent Key
SP4FH s.k.
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 listopada 2010 zmarł nagle w wieku 51 lat Janusz Lewczuk SP4FH.
Koleżeński, o olbrzymiej wiedzy, nigdy nie odmawiający nikomu swojej bezinteresownej pomocy konstruktor.
Zawsze pogodny i umiejący słuchać innych.
Pogrzeb odbył się 6 listopada 2010.
Przyjaciele: Marek SP4MPB, Jacek SP4TKO, Krzysztof SP7DCS
SQ3MKY s.k.
W dniu 7 listopada br zmarł członek oddziału nadnoteckiego OT-23 w Pile kolega Marcin Uchman SQ3MKY,
członek PZK. Niedawno został członkiem PZK, zakupił w tym roku radio i zaczął robić łączności. Zdążył wysłać
kilkanaście kart QSL oraz otrzymać kilka. Był osobą niepełnosprawną, niedowidzącą oraz bardzo schorowaną.
Cześć jego pamięci!
Zarząd i członkowie OT-23 w Pile
Prezes OT-23 Adam SP3EA
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