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Koleżanki i Koldzy Krótkofalowcy
W chwili, kiedy otrzymacie kolejny numer „Krótkofalowca
Polskiego”, już niewiele dni będzie dzieliło nas od zakończenia 2013 roku. Myślę, że jest to dobry czas, aby podsumować
tegoroczną działalność naszego Stowarzyszenia.
Jak co roku mieliśmy tradycyjne już spotkanie na granicy
trzech województw, czyli ŁOŚ, na którym po raz kolejny
spotyka się bardzo duża grupa krótkofalowców polskich
i zagranicznych. Kolejne, również tradycyjne już spotkanie
to II Zjazd Techniczny w Burzeninie, a w kolejności należy
wyróżnić III Konferencję ARIS, która miała miejsce w Łowiczu.
W tym miejscu wypada również wspomnieć, że współpracowaliśmy przy organizowaniu konferencji w Senacie RP
w początkach roku. To tylko kilka z wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim. Do tego
należy dodać szereg imprez organizowanych przez Oddziały Terenowe PZK i Kluby
Krótkofalowców, które miały zasięg ogólnokrajowy bądź lokalny. To oznacza, że pomimo wielu kłopotów nasze Stowarzyszenie ma się w miarę dobrze i w dalszym ciągu
jest aktywne.
Polski Związek Krótkofalowców był również widoczny na tegorocznych targach
Ham Radio we Friedrichshafen, a serwowany przez naszą ekipę tradycyjny już poczęstunek, czyli polski chleb ze smalcem i kiszonym, czyli jak kto woli „zgniłym” ogórkiem
cieszył się dużym wzięciem. W tym roku w spotkaniu młodzieży krótkofalarskiej w Estonii uczestniczyła czteroosobowa grupa naszych młodych krótkofalowców, a w miesiącach wakacyjnych tradycyjnie zorganizowany był obóz PZK dofinansowany przez
Ministerstwo Obrony.
Ważnym elementem naszych działań było zorganizowanie na zlecenie PZK przez
Klub Radiolokacji Sportowej 19. Mistrzostw ARDF I Regionu IARU. Patronem Honorowym mistrzostw był pan generał Stanisław Koziej – szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego. Wbrew wielu sceptycznym głosom, mistrzostwa te zostały wzorowo
przygotowane i przeprowadzone.
Wiele można by jeszcze mówić o organizowanych imprezach i spotkaniach, ale
warto poruszyć jeszcze jeden istotny temat – temat dotyczący pracy Zarządu Głównego PZK. W tej dziedzinie mamy jeszcze wiele do zrobienia i czeka nas w najbliższym
czasie wiele pracy. Nie jest to jednak temat, który da się załatwić w tej chwili.

Koleżanki i Koledzy
Koniec roku to również święta Bożego Narodzenia, święta,
podczas których składamy sobie życzenia. Pozwólcie zatem, że
w imieniu Zarządu Głównego PZK, jego Prezydium, Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz swoim własnym złożę wszystkim krótkofalowcom bez względu na ich przynależność organizacyjną
jak również i ich najbliższym, życzenia Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2014. Niech spełnią się Nasze
marzenia i oczekiwania, żyjmy w zdrowiu i zgodzie, starajmy się
myśleć pozytywnie, również o naszym PZK.
Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

Podpisanie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawko-Pomorskim Panią Ewą Mes
a Prezesem Bydgoskiego OT PZK w imieniu OT-04 i 0T-26

EmCom

Porozumienie w sprawie łączności
kryzysowej pomiędzy wojewodą kujawsko-pomorskim, a Bydgoskim Oddziałem
Terenowym PZK (OT04) oraz Toruńskim
Oddziałem Terenowym PZK (OT26).
W dniu 17 październik a 2013r.
o godz.13.00 w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
miało miejsce podpisanie porozumienia
w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.
Porozumienie podpisała pani Ewa
Mes, wojewoda kujawsko-pomorski, oraz
Zbigniew Nawrot SQ2ETN, prezes Bydgoskiego OT PZK. W ceremonii podpisania
uczestniczyli: Zbyszek SQ2ETN i Roman
SP2DDX z ramienia Bydgoskiego OT PZK
(OT04) oraz Mariusz SQ2BNM i Waldek
SP2EUI z Toruńskiego OT PZK (OT26).
Porozumienie ułatwi wzajemne kontakty oraz stworzy jeszcze korzystniejsze warunki do uruchamiania i rozwoju
tworzącej się sieci łączności kryzysowej
na terenie działania obydwóch oddziałów terenowych PZK.
Zawarcie porozumienia stało się możliwe dzięki podpisanemu w dniu 7 maja
2013 r. pomiędzy ministrem Administracji i Cyfryzacji a Polskim Związkiem Krót-

Wspólne zdjęcie Pani Wojewody oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego
z przedstawicielami OT04 i OT 26 PZK po podpisaniu porozumienia „EmCom” z 17.10.201
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kofalowców „Porozumienia w sprawie władzami powiatu i krótkofalowcami,
współpracy przy podejmowaniu działań która może być wręcz modelową w skali
wspomagających przekazywanie infor- kraju.
macji w sytuacjach klęsk żywiołowych
Piotr Skrzypczak SP2JMR
i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu”.
Jest to pierwsze takie porozumienie
na szczeblu wojewódzkim obejmujące
wszystkie działające na terenie danego
województwa komórki organizacyjne PZK.
Powinno ono stać się wzorem do naśladowania dla poszczególnych środowisk w ramach województw. Taki układ
tworzenia wojewódzkich sieci nazywanych w skrócie „sieciami łączności rezerwowej” umożliwi w razie wystąpienia
rzeczywistego zagrożenia skuteczne
i skoordynowane działania na rzecz Starosta Oleski Jan Kus rozmawia na odległośc ponad stu kilometrów.
ochrony ludności. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego niebawem zostanie uruchomiona centralna
stacja sztabowa na bazie klubu SP2PBY.
Wydarzenie to zostało nagrane i było
relacjonowane w Radiu PiK oraz w TVP 1. Sprawy sportowe
Bydgoszcz. TVP Bydgoszcz przygotoa) Omówiono XIX Mistrzostwa R1
wała także krótkie informacje pokazują- IARU ARDF Kudowa Zdrój 2013. Zwróce m.in. pracę stacji SP2PBY oraz SP0PZK. cono uwagę na wzorową organizację
Piotr Skrzypczak SP2JMR i przebieg XIX Mistrzostw ARDF. Organizatorzy XIX Mistrzostw ARDF Jacek SP2LQC, Adam SP2EDA, Stanisław
SP2FLE otrzymali podziękowania w formie grawertonów, których wręczenia dokonał prezes PZK Jerzy SP7CBG.
b) Prezydium zajęło się perspektyW dniach 28 i 29 października odbywało się przeprowadzane cyklicznie wami rozwoju Amatorskiej Radiolokacji
szkolenie organizowane przez Wydział Sportowej w PZK. Jacek SP2LQC Prezes
Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa KRS poinformował o zamiarze szkolei Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ole- nia młodzieży w Szkole na Fordonie
śnie. Wśród wielu tematów omawianych w Bydgoszczy oraz o sprzęcie niezbędna szkoleniu jeden dotyczył naszego nym do realizacji zadań takich jak orgahobby – łączności alternatywnej na wy- nizacja Mistrzostw R1 IARU lub Świata.
padek klęsk żywiołowych, a prelegen- Prezes PZK zaproponował organizację
tem był jak co roku od kilku lat Marek w okolicach Dąbrowy Górniczej Otwartych Mistrzostw Polski ARDF. W czasie
SP9UO, prezes Oleskiego Klubu SP9KDA.
Uczestnicy zapoznani zostali ze sta- dyskusji na temat rozwoju ARDF w Polnem posiadania oleskich krótkofalow- sce doszliśmy do wniosku, że rozwój ARS
ców oraz mogli obejrzeć dwa załączone, powinien mieć miejsce także wspólnie
gotowe do pracy urządzenia krótkoflar- z biegami na orientację. Prezydium uznaskie. Starosta powiatu własnoręcznie ło za istotną dla rozwoju krótkofalarstwa
dokonał pozytywnej próby nawiąza- działalność sportową we wszystkich
nia łączności z ręcznego radiotelefo- sportach krótkofalarskich, jako najlepiej
nu na odległość ponad stu kilometrów postrzeganą przez młodych obecnych
za pośrednictwem przemiennika zain- i przyszłych krótkofalowców. Rok 2014
stalowanego na szczycie Biskupiej Kopy będzie rokiem sportu krótkofalarskiego.
c) Zbyszek SP2JNK jako jednocześnie
(najwyższa góra Opolszczyzny).
Uczestnicy, szefowie wszystkich waż- prezes PZRS zadeklarował dobrą wolę
niejszych instytucji w powiecie i wójto- współpracy pomiędzy PZK, KRS, LOK,
wie gmin zostali też zapoznani z wyni- ZHP, PZRS w zakresie realizacji przedkami odbytych nieco wcześniej ćwiczeń, sięwzięć w ARDF, oraz wypracowanie
w czasie których za pomocą sieci utwo- nowych porozumień pomiędzy stowarzonej przez krótkofalowców nawiązano rzyszeniami.
d) HST, czyli szybka telegrafia. W szybłączność ze wszystkimi gminami powiakiej telegrafii (HST) będziemy prowadzili
tu oleskiego.
Szczególnie mocno podkreślona zo- zawody korespondencyjne oraz przestała znakomita współpraca pomiędzy słuchania w regionach. Przed wyjazdem

Informacje
z Prezydium

Szkolenie w starostwie
powiatowym

na Mistrzostwa HST IARU odbędą się
zawody kwalifikacyjne.
Prezydium w uznaniu zasług śp. Alfreda SP7HOR dla rozwoju szybkiej telegrafii podjęło uchwałę w sprawie organizowania cyklicznych zawodów Puchar
Europy im. Alfereda Cwenara SP7HOR.
Regulamin oraz szczegóły do uzgodnienia z przewodniczącym WG HST IARU
– Oliverem Tabakovskim Z32TO.
2. Podsumowanie III Konferencji ARISS

która wynosi 79% i pozytywnie oceniło
stan finansów PZK. Następnie odbyła
się dyskusja na temat wykorzystania
środków z OPP oraz polityki finansowej
PZK. Prezydium uznało, że w kwestii
organizacji imprez finansowanych przez
PZK konieczne jest po ich zakończeniu
przekazanie przez organizatora pełnej
relacji z imprezy w formie nadającej się
do publikacji na portalu PZK oraz do wykorzystania w innych publikatorach PZK.
b) Skarbnik PZK przedstawił założenia do konstrukcji budżetu na rok 2014.
Przyjęto, że wzorem ub. roku będziemy
przyjmować wnioski na dofinansowanie
wg wzoru z ub. roku. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 10 grudnia
br. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adresy: sp3iq@pzk.org.pl,
sp7cbg@pzk.org.pl, sp2jmr@pzk.org.pl

Program rozwoju ARISS na rok 2014.
Informację przedstawił Piotr SP2JMR. Prezydium wysoko oceniło zaangażowanie
oraz wkład pracy Armanda SP3QFE w rozwój ARISS w SP. W podziękowaniu za organizację III Konferencji ARISS Armandowi Budzanowskiemu SP3QFE prezydium
ZG PZK przyznało specjalny grawerton,
który zostanie wręczony przy najbliższej okazji. Dyskutowano nad celowością 4. Współpraca PZK z organami państwoorganizacji konferencji ARISS co roku. wymi: UKE, MAIC
W gronie prezydium zdania na ten temat
Omówiono spotkanie w UKE z dnia
są podzielone i dyskusja będzie kontynu- 1.10.2013 r. oraz perspektywy dalszych
owana na następnym posiedzeniu.
rozmów w interesujących strony sprawach.
Prezydium odwołało z funkcji koor- 5. Wnioski na OH i ZOH
dynatora ARISS Polska Armanda SP3QFE
Prezydium zawnioskuje o odznaczena wniosek zainteresowanego. Prezy- nie OH PZK Kol. Armanda Budzianowdium serdecznie dziękuje Kol. Armando- skiego SP3QFE oraz Waldemara Schnajwi Budzianowskiemu SP3QFE za wzoro- dera 3Z6AEF.
wą pracę na tej absorbującej funkcji. Pre- 6. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
zydium powołało na tę funkcję Krystiana
Sprawozdanie wygłosił Zdzisław
Górskiego SQ2KL.
SP3GIL, przewodniczący Komisji. Zwrócił
uwagę na małą aktywność członków
3. Sytuacja finansowa PZK
a). Prezydium przyjęło informację ZG w bieżących pracach ZG. Prezydium
o realizacji budżetu po stronie wydatków, zobowiązało Komisję Statutową do dalszego działania na rzecz przygotowania
zmian w Statucie oraz zmian w regulaminach wewnętrznych PZK.
7. Najistotniejsze sprawy różne wniesione przez członków prezydium ZG PZK

Jacek SP2LQC Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIX Mistrzostw ARDF
otrzymuje podziękowania od Prezesa PZK

Adam SP2EDA z grawertonem za organizację XIX Mistrzostw ARDF

a) Pozyskaliśmy radiotelefony z KW
Policji w Katowicach. Informację złożył
prezes PZK. Podpisano odpowiednie
dokumenty z KW Policji w Katowicach.
Radiotelefony w imieniu PZK przejął kol.
Zbigniew Antas SP9UNQ, reprezentujący
klub SP9PDG z Dąbrowy Górniczej.
b) PZK desygnowało kandydatów
na ekspertów IARU. Paweł SP7TEV, oficer łącznikowy IARU PZK przedstawił
osoby, które wyraziły chęć pracy w ramach IARU jako eksperci z ramienia PZK.
Są to Tomasz Mańkowski SP3QDM, Andrzej Pfeiffer SP9KR i Wiesław Wysocki
SP2DX.
c) Prezydium postanowiło nagrodzić
Seweryna Ciszewskiego za zajęcie trzech.
3. miejsc i zdobycie 3 brązowych medali
w Mistrzostwach HST 2013 wysokiej
jakości manipulatorem do klucza telegraficznego.
d) Jednym ze środków wspomagających rozwój krótkofalarstwa w SP może
być powołanie fundacji ds. rozwoju krót-

Staszek SP2FLE z grawertonem za organizację XIX Mistrzostw ARDF

kofalarstwa. Na następne posiedzenie
prezydium przygotujemy propozycję
statutu „Fundacji PZK”.
e) Prezydium uznaje, że istnieje potrzeba poszukania z każdego rejonu kraju po co najmniej jednej osobie do przeszkolenia i zadań związanych z realizacją programu opartego na programie
kolegów z grupy „RadioReaktywacji”.
Występujemy do OT o wskazanie odpowiednich osób.
f) Prezydium podjęło uchwałę o niewysyłaniu przedstawiciela PZK na konferencją
R1 IARU. Jednocześnie powierzamy reprezentację PZK naszym kolegom z DARC.

Złota Odznaka
Honorowa PZK dla
Ryszarda SP5EWY

Na spotkaniu towarzyskim Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73)
w dniu 18.10.2013 r. wiceprezes PZK Piotr
Skrzypczak SP2JMR dokonał dekoracji Ryszarda SP5EWY Złotą Odznaką Honorową
PZK. W imieniu całego oddziału, Zarządu
OT73 oraz własnym (SP5ELA) serdecznie
gratuluję Ryszardowi!
Nieco „historii”

W dniu 9 września 2012 r. prezes
SPDXC wystąpił do prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG w imieniu
Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych z prośbą
o rozpoczęcie procedury mającej na celu
przyznanie Złotej Odznaki Honorowej
PZK Ryszardowi Tymkiewiczowi SP5EWY,
członkowi PZK od 1969 roku.
Rysiek osiągnął niebywały sukces zajmując w roku 2012 w De Soto Challeng
2. miejsce w świecie. Nigdy krótkofalowiec z Polski nie zajmował tak wysokiej
pozycji w tej klasyfikacji, która jest wynikiem wielu lat ciężkiej pracy. Mimo że
zdobywanie kolejnych, indywidualnych
punktów wymaga kolosalnego wysiłku
oraz czasu i wyrzeczeń, SP5EWY nigdy
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Wiceprezes PZK dekoruje Ryszarda SP5EWY ZOH PZK

Ryszard SP5EWY z Marcinem SP5ES

nie zapomniał o tym, by pomagać DX-manom z całego kraju.
W każdą niedzielę od 1976 roku prowadzi radiowy biuletyn informacji DX-owej na 3,7 MHz, dzięki którym wielu
polskich nadawców osiągnęło znakomite wyniki w DX-owaniu. Zarząd SPDXC
uznał, że Ryszard SP5EWY zasłużył swoimi wynikami oraz zaangażowaniem
w propagowanie i doskonalenie krótkofalarstwa na to honorowe odznaczenie.
Z uzasadnienia wniosku prezesa SPDXC
Tomasza Niewodniczańskiego SP6T:

Kolega Ryszard Tymkiewicz, ur. 1955,
został członkiem PZK w 1969 roku i jest
członkiem organizacji PZK nieprzerwanie
do dnia dzisiejszego. Początkowo posiadał licencje nasłuchową i znak SP5‒1368,
a od roku 1971 pracuje pod znakiem
SP5EWY. Już trzy lata po uzyskaniu licencji został członkiem SPDX Clubu, stając się
w krótkim czasie najbardziej dynamicznie
rozwijającym DX-manem Polski.
Był jednym z inicjatorów grupy 300 skupiajacej krótkofalowców legitymujacych
sie potwierdzeniami łączności z 300 i wiecej krajami DXCC. Jego pasją była praca
DX-owa na najwyższym światowym poziomie w wydaniu jego własnym, ale również
w wydaniu jak największej grupy krótkofalowców Polski. I to właśnie dla zaktywizowania polskich nadawców i podnoszenia
ich poziomu operatorskiego od 1976 roku
zaczął prowadzić cotygodniowe „skedy”
informacji DX-owej w paśmie 80 metrów
dla polskich krótkofalowców.
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W momencie gdy udostępniono polskim amatorom pasma 1,8, a potem 10,
18, 24 MHz, zainicjował współzawodnictwo „9 pasm”, które również prowadzi
nieprzerwanie do dzisiaj. Jego zaangażowanie w propagowanie pracy DX-owej
na najwyższym poziomie stało się powodem nadania mu Odznaki Honorowej
PZK w dniu 5 maja 1993 r. Jego aktywność w zakresie informacji DX-owej i jej
doskonalenia, w zakresie dopingowania
do podnoszenia poziomu operatorstwa
DX-owego zaowocowała znacznym
wzrostem liczby polskich amatorów pojawiajacych się w światowych, najbardziej prestiżowych rankingach jak DXCC
i DXCC DeSoto Cup Challenge.
W ostatnich latach mozolnie piął się
w drabince challengowej, w której trzy
lata temu znalazł się na pozycji trzeciej,
co już było niesłychanym wyczynem.
W tym roku udało mu się znaleźć na pozycji drugiej. Nigdy w historii polskiego
krótkofalarstwa, żadnemu polskiemu
amatorowi nie udało się być drugim krótkofalowcem świata. Jest to niezwykły
sukces, który zapisuje polskiego krótkofalowca Ryszarda SP5EWY na stałe w historii
krótkofalarstwa światowego.
Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że Rysiek SP5EWY swoją wiedzą
i taktyką zawsze dzielił się i dzieli z innymi kolegami krótkofalowcami, przyczyniając sie tym samym do poprawy ich
pozycji w światowych rankingach. Tym
swoim wieloletnim zaangażowaniem
we wspieranie i doskonalenie jakości
DX-owania i wspaniałymi osiągnięciami
indywidualnymi kolega Ryszard Tymkiewicz zasłużył w pełni na zaszczyt nadania
mu Złotej Odznaki Honorowej PZK.

Myślę, że warto byłoby zorganizować
takie zawody w Polsce, bo mamy dużo
młodych, a zarazem aktywnych krótkofalowców. Uważam, że warto byłoby dodać
kategorię „junior” w każdych zawodach
krótkofalarskich.
Redakcja: Paweł Zakrzewski SP7TEV

SP1PMY w szkole
W dniu 23 września 2013 r spotkaliśmy
się z uczniami klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśliborzu, gdzie Stefan
SP1JJY i Janusz SP1TMN – prezes ZOT
PZK w Szczecinie opowiadali młodzieży
o krótkofalarstwie. Pracę na radiostacji
prezentował Borys SP114044. Pod koniec
spotkania kilku odważnych słuchaczy
przeprowadziło swoje pierwsze łączności
radiowe, co zostało potwierdzone specjalnymi dyplomami „My First QSO”.
Stefan SP1JJY

Zygmunt SP5ELA /Zdjęcia autora/

Przyjaźń 2013
Relacja Michała SQ2KLZ z udziału
w młodzieżowych zawodach:
W dniu 2.11.2013 miały miejsce przeznaczone dla młodych operatorów zawody „Przyjaźń 2013” (emisja SSB, pasma 7
i 14 MHz), zorganizowane przez Związek
Krótkofalowców Rosji (SRR). A oto krótka
relacja Kol. Michała Sadowskiego SQ2KLZ
z udziału w tejże imprezie.
„Po zawodach jestem bardzo zawiedziony, gdyż warunki na pasmach były
nie najlepsze. Nastawiłem się, aby pracować w języku angielskim, lecz nie
słyszałem żadnej stacji pracującej w tym
właśnie języku. Próbowałem literować
po rosyjsku, lecz na moje wywołania nikt
nie reagował. W pierwszej rundzie udało
mi się zrobić tylko jedną łączność. W następnych rundach nie startowałem, gdyż
uznałem, że nie ma to sensu.

Stefan SP1JJY podczas pokazu szkolenia przyszłych krótkofalowców

Uczestnicy lekcji o krótkofalarstwie

Władek SP3OKT S.K.
W dniu 14.10.2013 r. odszedł w wieku 65 lat Władek SP3OKT.
Marek SP1HJK S.K.
W dniu 30.10.2013 r. odszedł od nas Marek SP1HJK.

