
Drodzy Czytelnicy!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom 

wszystkiego najlepszego i powodzenia we wszystkich aspektach życia, 
a tym w aspekcie krótkofalarskim. Przy okazji zapraszamy Panie do licz-
nego udziału w corocznych zawodach SP YL Contest 2021. Zapraszamy 
również nadawców do uczestnictwa w zawodach krajowych i między-
narodowych. W marcu odbędą się między innymi prestiżowe zawody 
CQ WW WPX Contest SSB, w których warto wziąć udział.

Całe nasze środowisko musi uzbroić się w cierpliwość i odczekać ten trudny okres zwią-
zany z pandemią Covid-19. Miejmy nadzieję, że niedługo powrócimy do normalności.

Zwracam się z prośbą do kronikarzy oddziałowych i klubowych o przesyłanie do redak-
cji o ciekawszych wydarzeniach w Waszych środowiskach.

Zapraszam również do słuchania Komunikatów PZK prowadzonych przez Jerzego 
SP3SLU w każdą środę na QRG 3700 MHz ± QRM, a publikowanych na stronie PZK https://
pzk.org.pl/news.php.
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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla  rozwoju własnego 
i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

1% podatku na PZK
Jak co roku zbliża się okres rozliczeń 

podatkowych z urzędami skarbowymi. 
I także jak co roku zwracamy się do wszyst-
kich członków Polskiego Związku Krót-
kofalowców, ich rodzin oraz sympatyków 
PZK o przekazywanie środków z odpi-
su 1% od podatku na rzecz Polskiego 
Związku Krótkofalowców KRS 0000088401. 
Oczywiście, w odpowiedniej rubryce for-
mularza PIT 36, PIT 37 etc. można wpisać 
cel szczegółowy, np. wybrany oddział 
PZK, klub ogólnopolski lub naszą repre-
zentację w HF Championship, czyli zespół 
SN0HQ. Środki z OPP są wykorzystywane 
np. na opłacanie kosztów utrzymywania 
przemienników na obiektach „EmiTela”, 
zakup urządzeń oraz opłaty za utrzyma-
nie innych przemienników, zakup urzą-
dzeń dla klubów krótkofalarskich, łączność 
bezpieczeństwa –SPEmCom, organizację 
otwartych spotkań lokalnych i ogólnopol-
skich. Cele, na które możemy spożytkować 
otrzymane środki są związane z promocją 
i rozwojem krótkofalarstwa jako alternaty-
wy dla wykorzystania możliwości rozwoju 
i aktywności ludzi w każdym wieku, poli-
technizacją dzieci i młodzieży oraz łączno-
ścią bezpieczeństwa.

Przekazanie 1% od podatku na PZK to 
najprostszy bezkosztowy i nie wymaga-
jący poświęcenia czasu sposób na wspar-
cie działalności naszego stowarzyszenia. 
Wszystkim, którzy wsparli naszą organiza-
cję przekazując w 2019 roku i w latach po-
przednich swój 1% serdecznie dziękujemy. 

Dzięki Wam udało się zorganizować lub 
wesprzeć wiele ważnych przedsięwzięć, 
które przyczyniły się do rozwoju naszego 
pięknego hobby.

Prezydium ZG PZK

Posiedzenia 
Prezydium ZG PZK

13 stycznia 2021 r. odbyło się w trybie 
zdalnym posiedzenie Prezydium ZG PZK, 
w którym wzięli udział wszyscy członkowie 
prezydium, trzech członków GKR oraz jako 
goście: Marek SP3AMO, zastępca członka 
prezydium oraz Zygmunt SP5ELA, admini-
strator SI PZK. Podczas posiedzenia Prezy-
dium zapoznało się z realizacją budżetu za 
2020 r. W 2020 roku wpływy z tyt. składek 
członkowskich wyniosły 99,7% w stosun-
ku do planowanych. Z kolei Skarbnik PZK 
omówił poszczególne punkty realizacji bu-
dżetu za rok 2020. Prezydium zapoznało się 
z bieżącą sytuacją finansową PZK. W dniu 
13.01.2020 r. na kontach PZK znajdowało 
się odpowiednio: ZG PZK 174944,96 zł, z 1% 
OPP 117130,27, na kontach OT 254718,73 
razem 546718,73 zł. Oceniono sytuację 
finansową PZK jako dobrą. W dalszej części 
posiedzenia Prezydium opracowało projekt 
prowizorium budżetowego na 2021 rok, 
w tym przeanalizowało wnioski o dofinan-
sowanie z budżetu centralnego przedsię-
wzięć oddziałowych. Prezydium uznało, że 
imprezy centralne służące promocji krót-
kofalarstwa takie jak OSKiR ŁOŚ czy Konfe-
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chomienia swoich stacji lub uczestnictwa 
w mistrzostwach np. ze stacji klubowych. 
Są to jedyne zawody międzynarodowe, 
w których zespołom HQ zalicza się łączno-
ści ze stacjami z reprezentowanych krajów. 
W związku z tym zespołom HQ z państw, 
w których jest dużo krótkofalowców jak 
np. Niemcy lub Francja jest znacznie łatwiej 
uzyskać wyższą lokatę niż np. Czechom, 
Słowakom czy nam.

Dlatego tak ważna jest mobilizacja jak 
największej liczby krótkofalowców z SP. 
Piszemy o tym przed każdą edycją IARU HF 
Champinships. Kolejnym szczeblem w skali 
trudności jest nasze położenie geograficz-
ne. Polska leży w 28 strefie ITU, w której 
zwykle robi się najwięcej najniżej punkto-
wanych łączności. I wreszcie trzeci szczebel 
trudności jest taki, ze nie mamy żadnych 
„dystryktów” na południu Europy, gdzie 
propagacja zwłaszcza na wyższych pa-
smach jest zdecydowanie lepsza. 

Te wszystkie „minusy” musimy nadrobić 
wysokim poziomem operatorskim, wypo-
sażeniem stacji, kwestiami informatyczny-
mi oraz wysokim poziomem koordynacji 
pracy poszczególnych stacji. Prezydium ZG 
PZK, w imieniu wszystkich członków naszej 
organizacji gratuluje Kapitanowi zespołu 
SN0HQ – Włodkowi SP6EQZ oraz całemu 
Zespołowi osiągnięcia tak wysokiej lokaty. 
Dla Polskiego Związku Krótkofalowców 
jest to tym istotniejsze, że w ub. roku PZK 
obchodził 90. rocznicę swojego powstania. 

Kolego Kapitanie i Członkowie Zespołu 
SN0HQ: w imieniu PZK dziękujemy Wam za 
wspaniały prezent na nasz jubileusz. 

Info: Prezydium ZG PZK

PZK w dobie obostrzeń 
Prezydium ZG PZK przypomina, że 

w świetle ostatnich zaleceń władz pań-
stwowych wszelkie zgromadzenia w klu-
bach i oddziałach terenowych PZK mogą 
odbywać się przy liczebności nie większej 
niż 5 osób. Niestosowanie się do tych zale-
ceń grozi odpowiedzialnością karną. Miej-
my nadzieję, że ten stan prawny niebawem 
ulegnie zmianie. Ale, póki co, to w związku 
z powyższym prosimy o dostosowanie się 
do zaleceń władz. Spotkania w większym 
gronie mogą odbywać się przy zastoso-
waniu różnego typu komunikatorów spo-
łecznych np. Skype, Microsoft Teams lub 
podobnych. 

Info: prezes PZK – Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Zaproszenie do 
Komisji SPDX Contest

SPDX Contest, nasze „flagowe” zawody 
są jedynymi spośród zawodów o zasięgu 
światowym, w których dla zagranicy punk-
towane są wyłącznie łączności z jednym 
krajem, w tych zawodach ze stacjami SP. 
W przeszłości były podejmowane próby 
zmiany formuły zawodów na tzw. WW, czyli 

każdy z każdym, jednak nie znalazły one 
poparcia wśród gremiów decydenckich. 
SPDX Contest cieszy się ogromnym powo-
dzeniem, o czym świadczy rosnąca liczba 
stacji biorących w nich udział i to zarówno 
po stronie stacji zagranicznych jak i SP. Ma 
tu pewne znaczenie promocja poprzez róż-
ne media internetowe czy e-maile itp. oraz 
duża liczba kategorii, która pozwala na wy-
kazanie się kunsztem operatorskim i uzy-
skanie w zamian prestiżowych trofeów. 

Przygotowanie tych zawodów, udział 
w nich oraz rozliczanie jest dla każdego 
członka PZK lub SPDXKlubu nobilitujące. 
W związku z tym zapraszamy osoby chętne 
do udziału w Komisji SPDXContestu do 
zgłaszania się do wiceprezesa PZK Piotra 
SP2LQP sp2lqp@pzk.org.pl

Info: Prezydium ZG PZK & Zarząd SPDX Klubu

Apel koordynatora  
ds. młodzieży PZK

Zwracam się z prośbą do wszystkich 
koleżanek i kolegów prowadzących w jaki-
kolwiek sposób działalność krótkofalarską 
z młodzieżą (kluby, wyjazdy, spotkania, wy-
darzenia), a także samą młodzież i innych 
zainteresowanych, do udzielenia informa-
cji nt. takiej działalności. Celem tego jest 
rozeznanie obecnej sytuacji, poszerzenie 
działalności środowisk młodzieżowych oraz 
wzmocnienie współpracy z IARU w ramach 
akcji YOTA (Youngsters On The Air), co 
umożliwi realizację takich akcji jak Decem-
ber YOTA Month, wyjazdów na obozy letnie 
YOTA czy stacje contestowe w ramach 
programu Youth Contest Program, a także 
innych wydarzeń. 

Informacje i pytania należy kierować 
na mój e-mail: sq8vps@gmail.com. Proszę 
zawrzeć krótki opis działalności i wydarzeń 
w ostatnim czasie. Z każdym będę kontak-
tował się indywidualnie. 

Info: Piotr SQ8L, Koordynator ds. młodzieży PZK

Konferencja Generalna 
1. Regionu IARU

Zapraszamy do współpracy w ramach 
reprezentacji Polskiego Związku Krótkofa-
lowców w Warsztatach 2021 Konferencji 
Generalnej 1. Regionu IARU związanych 
z realizacją drugiej części Wirtualnej KG 
IARU R1 2020.

Aktualna sytuacja epidemiczna dopro-
wadziła do konieczności przeprowadzenia 
w październiku ub. roku pierwszej części 
Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 
2020 jako przedsięwzięcia wirtualnego 
(VGC IARU R1 2020).

W ramach kontynuacji wspomnianej 
Konferencji Generalnej, na drugą połowę 
października bieżącego roku zaplanowano 
z kolei – w formie tradycyjnej lub wirtu-
alnej, w zależności od stopnia zagrożenia 
pandemicznego – realizację spotkania 

rencja ARISS będą finansowane ze środków 
OPP ZG PZK. Ponadto:
– Prezydium podjęło uchwałę o przyjęciu 

prowizorium budżetowego w kwocie 
przychodów 846708,98 w poz. wydatków 
602479,96 zł., z tego planowane wydatki 
po odjęciu rezerwy jest to 595895,41 zł.: 

– Prezydium podjęło uchwałę o odwołaniu 
Kol. Bartosza Santorowskiego SQ6ILS 
z funkcji Managera PZK ds. młodzieży, 
z uwagi na uwarunkowania osobiste 
i związane z tym trudności w zapewnie-
niu ciągłości w wypełnianiu właściwych 
działań organizacyjnych i powołaniu na 
to stanowisko Kol. Piotra Wilkonia SQ8L;

– Prezydium dziękuje kol. Bartosowi San-
torowskiemu SQ6ILS za dotychczasową 
działalność; 

– W końcowej części posiedzenia Prezydium 
podsumowało organizację XXVI KZD oraz 
zajęło się sprawami sportowymi. 

Posiedzenie trwało ok 4 godzin. Proto-
kół z Posiedzenia Prezydium został opubli-
kowany na portalu PZK w dziale „downlo-
ad” w materiałach organizacyjnych

Info: Piotr SP2JMR

SN0HQ na podium 
Z wielką satysfakcją informujemy, że 

zespól SN0HQ – reprezentacja PZK w Mi-
strzostwach Świata IARU (IARU HF Cham-
pionships) na falach krótkich w 2020 r. za-
jęła III miejsce. Ze względów „politycznych” 
organizator mistrzostw nie umieszcza na 
dyplomach informacji o zajętych miejscach 
przez poszczególne reprezentacje, aby nie 
umniejszać zasług niżej sklasyfikowanych 
zespołów. Poza tym celem tych mistrzostw 
jest mobilizacja jak największej liczby 
krótkofalowców na całym świecie do uru-

WŁODEK SP6EQZ – KAPItAN POLSKIEj REPREZENtACjI SN0HQ
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warsztatowego, połączonego z wyborem 
nowego Komitetu Wykonawczego 1. Re-
gionu IARU, które zostanie poprzedzone 
kilkoma przygotowawczymi spotkaniami 
roboczymi on line w sezonie wiosennym.

W trakcie przedmiotowych międzynaro-
dowych warsztatów IARU R1 przewidziano 
szczegółową analizę oraz wypracowanie 
konstruktywnych strategicznych rozwiązań 
w zakresie następujących zagadnień:

Wzrost liczebny środowiska – w kon-
tekście zwiększenia liczby krótkofalowców 
oraz członków krajowych organizacji krót-
kofalarskich będących stowarzyszeniami 
członkowskimi IARU.

Relacje z organami właściwymi w spra-
wach widma radiowego w każdym kraju.

Współczesna wizja krótkofalarstwa jako 
inspirującej pasji.

Zmieniająca się rola IARU oraz stowa-
rzyszeń członkowskich tej struktury – jak 
należy postrzegać IARU i zrzeszone tam 
organizacje w aspekcie bliższej oraz dalszej 
przyszłości? 

Z powyższych względów bardzo mile 
widziane byłyby zgłoszenia od Koleżanek 
i Kolegów „czujących wizję krótkofalar-
stwa przyszłości” (władających językiem 
angielskim w stopniu komunikatywnym), 
którzy zechcieliby włączyć się koncepcyjnie 
i reprezentacyjnie w realizację wspomnia-
nego bezprecedensowego przedsięwzięcia 
strategicznego 1. Regionu IARU, od którego 
w bardzo istotnym stopniu zależeć będzie 
w najbliższych latach przyszłość naszego 
hobby w Polsce i na świecie.

Osoby funkcyjne na szczeblu Oddziałów 
Terenowych PZK, klubów oraz dowolnych 
innych jednostek organizacyjnych pro-
szone są o przeprowadzenie w odnośnej 
sprawie, w miarę możliwości, koleżeńskich 
rozmów we własnych lokalnych środowi-
skach i przekazanie informacji o zaintere-
sowanych czynnymi działaniami w przed-
miotowej kwestii na adresy: sp5ccc@gmail.
com oraz sp7tev@wp.pl (wraz z kopiami na 
adresy: sp9hqj@pzk.org.pl oraz sp2jmr@
pzk.org.pl) do początku marca tego roku. 

Z góry przeogromne dzięki za całe 
ewentualne wsparcie, dalsze losy krótko-
falarstwa zależą od nas wszystkich – nie 
zapominajmy o tym!

Opracowanie: Tomasz Ciepielowski SP5CCC – Prezes 
Stowarzyszenia Polski Klub UKF oraz  

Paweł Zakrzewski SP7TEV – Oficer Łącznikowy IARU – PZK

Składki członkowskie
W Komunikacie PZK z 3 lutego br. 

ukazała się informacja-komunikat Zyg-
munta SP5ELA w sprawie utraty członko-
stwa i ewentualnego jego wznowienia 
w PZK. Dla przypomnienia: 14.04.2021 r. 
i 14.10.2021 r. upływa statutowy termin 
„karencyjny” opłacania składek PZK. Do 
tego terminu dodawany jest tydzień na 
uwzględnienie opóźnień wpłat OT PZK na 
konto główne PZK. Dalsze szczegóły w Ko-
munikacie PZK.

Info: Zygmunt SP5ELA

Dyplom klubu SP3ZIR

Leszczyński Klub Krótkofalowców 
„Kwarc” obchodzi w bieżącym roku 30-le-
cie swojego istnienia. Z tej okazji w okre-
sie od 1 stycznia do końca bieżącego roku 
prowadzi akcję dyplomową, a uczestnicy 
tego konkursu po spełnieniu wymogów 
regulaminu mogą otrzymać okoliczno-
ściowy dyplom w wersji elektronicznej. 
Szczegóły w tej sprawie znajdują się na 
stronie: http://www.sp3zir.sandor.com.pl/
index.php

Info: Zarząd klubu SP3ZIR

100. rocznica urodzin 
Stanisława Lema

Dla upamiętnienia 100. rocznicy urodzin 
Stanisława Lema Małopolskie Stowarzy-
szenie Krótkofalowców (OT Nr 10 PZK) 
w Krakowie uruchomiło stację pracującą 
do końca bieżącego roku pod znakiem 
okolicznościowym HF100LEM. Więcej in-
formacji na ten temat na stronie: www.qrz.
com/db/hf100lem

Info: Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców

Akcja dyplomoa 
60-lecie SP6PRT

Dla upamiętnienia 60. rocznicy wro-
cławskiego klubu SP6PRT, w okresie od 
1 października do 31 grudnia 2010 roku 
operatorzy stacji klubowej pracowali 
pod znakiem okolicznościowym „60-lecie 
SP6PRT” przeprowadzają łącznie 3022 
łączności emisją CW, SSB i DIGI na wszyst-
kich pasmach radiowych. Udało się za-
liczyć 6 kontynentów i przeprowadzić 
QSOs z 15 strefami CQ, 22 strefami ITU 
oraz zaliczyć 62 DXCC i 464 lokatory. 195 
stacji wypełniło warunki akcji dyplomowej 

i mogą pobrać swoje dyplomy. Wszystkie 
stacje zrzeszone w PZK otrzymają karty 
SQL przez biuro QSL. Pozostałe łączności 
zostaną potwierdzone na żądanie ( jest 
prośba o załączenie koperty ze znaczkiem 
pocztowym).

Przy okazji operatorzy klubowi zdobyli 
dyplom z okazji 20 lat aktywności radio-
amatorskiej na ISS:

Szczegóły akcji dyplomowej znajdują 
się na stronie: http://sp6prt.pl/podsumo-
wanie-akcji-dyplomowej-60-lecie-sp6prt/.

Info: Ryszard SP6IFN

PS. Prezes wrocławskiego klubu SP6PRT 
– Ryszard SP6IFN to znany w kraju kon-
struktor urządzeń nadawczo-odbiorczych 
specjalizujący się głównie w konstrukcji 
urządzeń QRP. Na temat osiągnięć Ryszar-
da jest wiele informacji na wielu stronach 
internetowych.

Krótkofalowcy  
książki piszą

Coraz więcej krótkofalowców sięga 
po pióro i pisze książki – nie tylko o pro-
blematyce krótkofalarskiej. Miło nam 
zakomunikować, że znany w kraju krótko-
falowiec historyk dr Adam Nogaj SP5EPP 
napisał kolejną swoją książkę pt. „Oddział 
Wywiadowczy Sztabu Głównego ludowe-
go Wojska Polskiego 1944–1945. Orga-
nizacja i działalność. Studium historycz-
no-wojskowe”. Opracowanie to zostało 
już wydane i jest dostępne w sprzedaży. 
Prezentowane opracowanie to histo-
ria Oddziału Wywiadowczego Sztabu 
Głównego ludowego Wojska Polskiego 
i jego 21 grup wywiadowczych, desan-
towanych na terenach III Rzeszy w latach 
1944–1945. Został w nim także przed-
stawiony w zarysie model organizacji 
i prowadzenia wywiadu operacyjnego 
w Armii Czerwonej w ostatnich dwóch RySZARD SP6IFN, PREZES KLUBU SP6PRt I tWóRCA URZąDZE-

NIA QRPAQUARUS



4 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI3/2021        673

 
Silent KeyS

W ostatnim czasie odszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

Zdzisław Zając sP9iBj
Krystian Majchrzak 

SQ6GGR
Zdzisław Pachuta  

sP6hEd
MiEczysław DąBrowski 

SP2MKZ
MiEczysław turakiEwicz 

„MiKi” sP9chL
jóZef Gądkowski  

sP9hrP
Ryszard wiLczyński  

sP4aj
Piotr KarasEwicz  

SP9BlX
cześć ich pamięci! 

latach II wojny światowej, który stał się 
wzorem funkcjonowania opisywanego 
oddziału. O podobieństwach decydują 
nie tylko etat organizacyjny, regulaminy 
i instrukcje, ale również sowieckie kadry 
oficerskie, szkolone w akademiach woj-
skowych i szkołach wywiadu ZSRS. Brawo 
Kolego Adamie!

Ciekawe, krótkie opracowanie autor-
stwa Adama Ustyniaka (SP7TOT) i Tade-
usza Baranowskiego (SP7FDV SK) pt. „Zarys 
dziejów wieluńskiego krótkofalarstwa” 
w wersji Pdf znajduje się na stronie: http://
bazhum.muzhp.pl/artykul/lista/?general
Query=Zarys+dziejów+wieluńskiego+kró
tkofalarstwa W opracowaniu tym autorzy 
przedstawili historię wieluńskiego krótko-
falarstwa mającego swój początek w 1965 
roku, opisując między innymi historię klubu 
SP7KED, SP7ZCN i SP7ZJJ. Z lektury tego 
krótkiego pracowania dowiedzieć się moż-
na o narodzinach i wdrożeniu pomysłu na 
ogólnopolskie spotkania krótkofalowców 
pod nazwą „ŁOŚ” oraz współpracy z oleskim 
klubem SP9KDA. 

Info: Bogdan SP3LD, Tadeusz SP9HQJ

Wspomnienia 
o Tadeuszu SP5BWO

Na początku grudnia ubiegłego roku 
do krainy wiecznych DX-ów odszedł znany 
i ceniony krótkofalowiec Tadeusz Gajdem-
ski SP5BWO. Licencje uzyskał przed 60 
laty w byłym województwie lubelskiem. 
Dał się poznać jako doskonały operator 
radiostacji klubowej w Krasnymstawie. 
Jak operator, brał udział w niesieniu po-
mocy poszkodowanym w trzęsieniu ziemi 
w Rabacie. Wziął tez udział w łańcuchu 
ludzi dobrej woli, czyli krótkofalowców, 
przy wyekspediowaniu Romka SP8ARK na 
leczenie w Bułgarii. 

Po ukończeniu szkoły oficerskiej Wojsk 
Ochrony Pogranicza trafił do Górowa Iła-
weckiego. To miejscowość położona nieda-
leko północnej granicy naszego państwa. 
Tam założył klub krótkofalarski. Kolejne 
kluby powstały dzięki jego działalności 

w pobliskim mieście powiatowym Branie-
wie. To dzięki niemu licencje uzyskało kil-
kunastu nadawców z tego rejonu. W końcu 
lat 70.tych ubiegłego stulecia przeniósł się 
do Piaseczna, gdzie działał w miejscowym 
klubie krótkofalarskim przy Zakładach Elek-
tronicznych „Lamina”.

Śp. Tadeusz SP5BWO był cenionym krót-
kofalowcem, lubianym kolegą. Uzyskał 
połączenia nieomal ze wszystkimi krajami 
świata. Jego zaraźliwy śmiech udzielał się 
każdemu, kto przebywał w jego towarzy-
stwie. To dzięki Tadeuszowi, po kilku latach 
przerwy w uprawianiu naszego hobby, 
otrzymałem w prezencie radiostację 10 RT, 
używaną w czołgach T 34 podczas II wojny 
światowej. Radiostacja ta służyła mi dobrze 
przez wiele lat. 

Koledzy, którzy chcieliby poznać przy-
gody Tadeusza SP5BWO w eterze, mogą 
to zrobić czytając jego refleksje w mojej 
książce pt. „Wywołanie ogólne – wspomnie-
nia krótkofalowców”. Są one ozdobą mojej 
publikacji. Jednej sprawy nie mogę sobie 
darować: nie dowiem sie już nigdy (chociaż 
tyle razy obiecałem o to zapytać Tadzia), 
z którym z dwóch operatorów radiowych, 
którzy płynęli na tratwie Kon Tiki, przepro-
wadził on QSO w latach 60.tych. Czy to był 
Torstein Raaby, czy Knut Haugland. O ile 
wiem, było to jedyna łączność Polaka z le-
gendarnym krótkofalowcem norweskim. 
Przypomnijmy, że wyprawa tratwą odbyła 
sie w 1947 r. z Ameryki Południowej na 
wyspy Polinezji. 

Nie usłyszymy już w eterze ciekawych 
pogawędek Tadeusza SP5BWO z kolegami 
z SP. Poruszał on różnorodne tematy krót-
kofalarskie, oparte o głęboką wiedzę w tej 
dziedzinie. Był w tej materii niekwestiono-
wanym autorytetem. Jego odejście to po-
ważna strata dla polskiego krótkofalarstwa. 
Niech spoczywa w pokoju.

Info: Ryszard SP4BBU z Olsztyna 

Wspomnienia 
o Ryszardzie SP4AJ 

2 lutego 2021 r. w wieku 77 lat zmarł 
Ryszard Wilczyński SP4AJ, Kolega z Podla-
skiego Oddziału Terenowego PZK – OT17. 
Pierwszą licencję otrzymał w roku 1963 
– początkowo jak SP4AZJ, później jako 
SP4AJ. Był doskonałym konstruktorem. 
Wykonywał samodzielnie sprzęt nadawczo-
-odbiorczy, jak również systemy antenowe. 
Jeszcze dziś na dachu jego bloku widnieje 
antena typu KLM jego konstrukcji. Pracował 
na pasmach KF, jak również UKF. Zajmo-
wały go również emisje cyfrowe. Ryszard 
dowodził również klubem SP4PAY. Był za-
angażowany w działalność społeczną m. in. 
prowadził zajęcia z młodzieżą w modelarni. 
Był współorganizatorem zlotów krótkofa-
larskich na Suwalszczyźnie (m. in wyprawy 
UKF na Jesionową Górę). Zawsze służył 
swoimi radami dla kolegów. Zawodowo 
związany początkowo ze szkolnictwem, 

a następnie pracował w Radiowo-Telewizyj-
nym Centrum Nadawczym Krzemianucha 
k/ Suwałk.

 Kolega Ryszard był współorganizato-
rem słynnego Zjazdu SP DX Klubu w Sej-
nach we wrześniu 1994 r. Uczestnikom, 
którzy w większość przejechali ponad 500 
km. zapadła w pamięć gościnność Suwalsz-
czyzny, możliwość zobaczenia życia zakon-
ników w Klasztorze Kamedułów w Wigrach 
czy wizyta we wspomnianym ośrodku 
RTCN Krzemianucha (wydana była nawet 
Gazetka Zjazdowa)

 Koledzy krótkofalowcy z Suwałk spo-
tkali się w wąskim gronie (obostrzenia 
związane z pandemią) wraz z Ryszardem 
SP4AJ na opłatku wigilijnym w grudniu 
2020 r. Nikt nie przypuszczał, że będzie to 
ostatnie „radiowe” spotkanie.

Pogrzeb odbył się 6 lutego 2021 r. w ko-
ściele św. Aleksandra w Suwałkach. Cześć 
Twojej pamięci Ryszardzie. Odpoczywaj 
w pokoju, w „krainie wiecznych DX-ów”.

Info: Wiesław Kosiński SP4Z, OT-17 PZK

SP5BWO SK

SP4Aj SK


