
Drodzy Czytelnicy!
Trwająca od ponad roku pandemia wirusa Covid 19 wpłynęła nega-

tywnie na kondycję finansową wielu branż, w tym na branżę wydawni-
czą. Również wydawca miesięcznika „Świat Radio” – Wydawnictwo AVT 
dotkliwie odczuwa skutki pandemii. Z powodu czasowego zamknięcia 
galerii i punktów sprzedaży czasopism zanotowano zmniejszone obro-
ty miesięcznika i trudności w dostępie do Czytelników, co w praktyce 
przekłada się na zmniejszenie przychodów. W zaistniałej sytuacji wydawnictwo zmuszone 
zostało do wydawania niektórych numerów podwójnych i pierwsze takie wydanie objęło 
kwiecień i maj br. Miejmy nadzieję, że dzięki szczepieniom pandemia będzie częściowo 
zanikać.

Z powodu pandemii nie odbędzie się w tym roku wiele organizowanych corocznie 
ogólnopopolskich i regionalnych spotkań integracyjnych np. ŁOŚ itp. A na razie ożywiajmy 
pasma radiowe. Dziękujemy za liczny udział w tegorocznych zawodach SP DX Contest oraz 
w zawodach z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca. Zapraszamy do udziału w zawodach 
krajowych i międzynarodowych. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzymy naszym milusińskim korzystania 
z uroków dzieciństwa, a młodym nadawcom powodzenia i sukcesów na pasmach radio-
wych. 
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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.

Ostatnie pożegnanie 
Bogdana SP3IQ 

27 marca br., po krót-
kiej chorobie, opuścił na-
sze szeregi Bogdan Ma-
chowiak SP3IQ, członek 
PZK w Poznańskim OT 
PZK, odznaczony Odzna-
ką Honorową PZK. W la-
tach 2004–2016 Śp. Bogdan był członkiem 
Prezydium ZG PZK kolejno jako sekretarz, 
wiceprezes i skarbnik PZK. Był bardzo ak-
tywny, m.in. w dużej części Jego inwencji 
zawdzięczamy sukces w kontaktach z Mi-
nisterstwem Środowiska i w konsekwencji 
korzystne dla nas zapisy w aktach praw-
nych dotyczących służby radiokomuni-
kacyjnej radioamatorskiej. Także za Jego 
kadencji powstał obowiązujący do dziś Re-
gulamin Kalendarza Zawodów Krajowych. 
Przez 12 lat wspólnie z innymi Kolegami 
godnie reprezentował PZK na Ham Festach 
we Friedrichshafen, a także w mniejszych 
składach w czeskich Holicach. Śp. Bogdan 
SP3IQ był aktywnym krótkofalowcem. Jako 
DX-man miał zaliczone wszystkie podmioty 
DXCC. Przez ostatnie kilka lat był aktywny 
głównie na pasmach UKF. W osobie Bog-
dana żegnamy nie tylko działacza na rzecz 
PZK i aktywnego krótkofalowca, ale przede 
wszystkim wspaniałego Kolegę, pełnego 
roztropności i zawsze służącego dobrą radą 

i pomocą. Rodzinie składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia.

Info: Prezydium ZG PZK

W ostatnim pożegnaniu śp. Bogdana 
Machowiaka SP3IQ 1 kwietnia br. na Cmen-
tarzu Parafialnym w Wirach nie mogło za-
braknąć krótkofalowców nie tylko z Jego 
macierzystego Oddziału tj. Poznańskiego 
OT PZK. W imieniu Zarządu Głównego PZK 
wieniec na grobie złożył Paweł SP3OKA. 
W imieniu krótkofalowców głos zabrał Ju-
rek SP3SLU podkreślając liczne zasługi Śp. 
Bogdana na rzecz PZK.

Info: 73 Jacek SP3JB

JUREK SP3SLU w IMIENIU wSZyStKICH POLSKICH KRótKOFALOwCów 
żEGNA ZMARŁEGO BOGDANA SP3IQ
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zydium przedyskutowało przygotowanie 
informacji dla GKR, w tym sprawy spisu 
z natury z 2019 oraz na 2021 r., a także prac 
nad nowelizacją Statutu PZK i bieżącej dzia-
łalności Prezydium PZK. 

Prezes PZK poinformował o podjętych 
i zrealizowanych ostatnio działaniach pre-
zydium ZG PZK tj. o:
– ubezpieczeniu członków PZK od OC oraz 

PZK od OC,
– opracowaniu i zatwierdzeniu Regulami-

nu i dyplomu SN0HQ,
– podpisaniu porozumienia w sprawie lo-

kalu dla klubu SP1KNJ 
– podjęciu działań mających na celu zacho-

wanie infrastruktury na Kopie Biskupiej.
– bieżącej współpracy pomiędzy PZK 

a WOT, 
– prezes PZK podziękował Komisji SPDX 

Contestu za wysiłek włożony w realizację 
zawodów tegorocznej edycji SPDXC.

Zygmunt SP5ELA poinformował o pro-
blemach związanych z brakami kadrowymi 
do obsługi systemów informatycznych PZK. 
Na końcu posiedzenia Mariusz SP5ITI po-
informował o potrzebie podjęcia rozmów 
z Prezesem UKE w celu przywrócenia or-
ganizacji egzaminów na świadectwa ope-
ratorów w służbie amatorskiej. Zadekla-
rował, że podejmie próbę takich rozmów 
i w terminie kolejnych dwóch tygodni (czyli 
na planowane kolejne posiedzenie Prezy-
dium), przedstawi informacje o ich stanie.

26 kwietnia br., w trybie zdalnym przy 
wykorzystaniu komunikatora Microsoft Te-
ams, odbyło się 4 w tym roku Posiedzenie 
Prezydium ZG PZK, w którym wzięli wszyscy 
członkowie Prezydium, 4 członków GKR PZK 
oraz 4 gości. Na wstępie odbyła się dyskusja 
na temat tajemnicy korespondencji na LDD 
i kwestii „wycieków” wypowiedzi uczestni-
ków tej listy na inne fora dyskusyjne. Skarb-
nik PZK zapoznał zebranych z sytuacją fi-
nansową PZK stwierdzając, że jest stabilna 
i pozwala na zaspokojenie wszystkich bie-
żących potrzeb. W dalszej kolejności prezes 
PZK poinformował zebranych o podjętych 
i zrealizowanych ostatnio działaniach i tak:
– podpisano porozumienie w sprawie 

lokalu dla działającego klubu SP1KNJ 
w Szczecinie,

– przygotowano umowę z wójtem gm. 
Rudniki w sprawie użyczenia terenu na 
Górze Papierkowej we wsi Jaworzno 
(miejsce ŁOŚ),

– podjęto działania mające na celu zacho-
wanie infrastruktury na Kopie Biskupiej,

– prezes PZK poinformował o bieżącej 
współpracy pomiędzy PZK a WOT oraz 
w skrócie omówił sytuację w Ogólnopol-
skim Klubie Łączności Kryzysowej,

– biorąc pod uwagę konflikty personalne 
wśród członków PZK dotyczące działań 
pomocowych postanowiono przygoto-
wać informator dot. zbiórek publicznych,

– w związku z obserwowanym od pewne-
go czasu brakiem kultury pasmach Prezy-
dium postanowiło zająć się tym tematem 
na kolejnym posiedzeniu. 

O konsultacjach w UKE dotyczących m. 
in. przywrócenia egzaminów w SRA poinfor-

mował Mariusz SP5ITI. Jako PZK postulujemy 
uruchomienie przez UKE systemu informa-
tycznego umożliwiającego udział większej 
ilości egzaminatorów. Wg nas, w UKE powin-
ny pozostać wszystkie sprawy związane z re-
jestracją osób egzaminowanych. Pozostałe 
kwestie są przedmiotem uzgodnień;

Prezydium przeanalizowało bieżącą sy-
tuację w Bydgoskim Oddziale PZK i podjęło 
uchwałę w sprawie wnioskowania do GKR 
o przeprowadzenie kontroli w tym OT;

Prezydium zajęło się sprawami komu-
nikacji zewnętrznej w PZK. Dla lepszej pre-
zentacji działalności naszego stowarzysze-
nia b. ważnymi są media społecznościo-
we, w tym Instagram, Twitter, Facebook, 
Youtube. Obecną sytuację omówił Mariusz 
SP5ITI stwierdzając, że w tych mediach 
nie dzieje się nic, czego tam nie powinno 
być. Jednakże potrzebny jest nowy sposób 
zbierania informacji gwarantujący lepsze 
i szybsze ich przekazywanie. Jest propozy-
cja dla OT i klubów, aby pokazały w formie 
filmików swoje działania promujące nasze 
hobby. Jest propozycja konkursu z nagro-
dami za najlepszy film o krótkofalarstwie 
pod hasłem „Pokaż nasze hobby w 3 mi-
nuty”. Wszystkie filmy byłyby pokazane 
na profilu Yotube PZK; kolejnym tematem 
było pozyskiwanie nowych członków do 
PZK w kontekście zmniejszonej ostatnio 
ich liczebności. Ostatnio nastąpił spadek 
liczby członków o 9,55% i w związku z tym 
analizowano jego przyczyny. Piotr SP2JMR 
opowiedział o wcześniejszych multimedial-
nych środkach przekazu, w tym o portalu 
Videoexpres.pl., które skutecznie promo-
wały krótkofalarstwo i PZK, co przekładało 
się na wzrost liczebności członków;

Poruszono sprawę nowelizacji Regula-
minu OH PZK, w tym rozpatrzenie propozy-
cji Stanisława SQ2EEQ. Prezydium przychy-
la się do propozycji zmiany w Regulaminie 
OH zgłoszonej przez Stanisława SQ2EEQ 
i postanawia przedstawić ją w formie pro-
jektu uchwały na najbliższe Posiedzenie 
ZG PZK.

10 maja 2021 r. o godz.20.00, w trybie 
zdalnym, przy wykorzystaniu komunika-
tora Microsoft Teams odbyło się 5. w tym 
roku posiedzenie Prezydium ZG PZK, w któ-
rym wzięło udział 4 członków Prezydium, 4 
członków GKR PZK, 7 gości oraz Zygmunt 
SP5ELA. Po powitaniu Prezes PZK przekazał 
prowadzenie posiedzenia Piotrowi SP2LQP.

Prezes PZK poinformował o ostatnio 
podjętych działaniach, jak objęcie patro-
natem stowarzyszenie „Polska Szkoła Su-
rvivalu” w Krakowie. Praktyczną realizację 
patronatu zabezpieczy OT10 PZK;

Współpraca pomiędzy PZK a Wojskami 
Obrony Terytorialnej. Prezydium zajęło się 
kwestią ostatnio podpisanego „porozumie-
nia” pomiędzy PZK a 13. Śląską Brygadą 
WOT. Po przedstawieniu przez prezesa 
PZK Tadeusza SP9HQJ, relacji z rozmów 
oraz podpisanego dokumentu, prezydium 
jednoznacznie stwierdziło, że całe zamie-
szanie wokół dokumentu, budzące wiele 
emocji w ostatnim tygodniu, szczególnie 
w środowisku SP EmCom, zostało spo-

Trzy posiedzenia 
Prezydium ZG PZK

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy br. 
Prezydium ZG PZK odbyło 3 posiedzenia, 
w czasie których podjęto kilka ważnych 
decyzji. Dzięki wykorzystaniu komunikatora 
Microsoft Teams posiedzenia takie można 
odbywać częściej i bez zbędnych kosztów. 
Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż 
w posiedzeniach tych bierze udział coraz 
więcej gości i jest to swoisty rodzaj kontroli 
społecznej. Goście, jako świadkowie obrad, 
mogą poświadczyć, że w Prezydium niczego 
się nie ukrywa i do każdego problemu pod-
chodzi się z należytą starannością. Pełne tek-
sty z posiedzeń znajdują się na stronie PZK.

12 kwietnia br. w trybie zdalnym odbyło 
się 3 w tym roku posiedzenie Prezydium 
ZG PZK, w którym uczestniczył cały skład 
Prezydium, dwaj przedstawiciele GKR PZK, 
dwaj goście oraz Zygmunt SP5ELA – ad-
ministrator SI PZK. Na wstępie omówio-
no sprawy finansowe. Skarbnik PZK Jan 
SP2JLR poinformował, że bieżąca sytuacja 
finansowa PZK jest dobra, czyli zgodna 
z planowanym zawansowaniem realizacji 
prowizorium budżetowego. 

W ramach posiedzenia Prezydium przy-
znano Medal imienia Braci Odyńców nastę-
pującym osobom: prof. dr hab. inż. Wiesła-
wowi Marciniakowi, Andrzejowi Janeczko-
wi SP5AHT, Markowi Ambroziakowi SP5IYI 
oraz inż. Witoldowi Chojnackiemu.

Prezydium podjęło uchwałę o ogłosze-
niu zamiaru złożenia do ZG PZK wniosku 
o odznaczenie ZOH PZK dla Andrzeja Jegły 
SP6GCU – członka Oleskiego Klubu Krót-
kofalowców SP9KDA. Równocześnie Prezy-
dium podjęło uchwałę przychylającą się do 
informacji Menadżera OH PZK w sprawie 
braku możliwości wnioskowania o nadanie 
OK PZK dla Piotra SP1GZF z uwagi na aktu-
alną treść Regulaminu OH PZK. Prezydium 
postuluje, aby ZG PZK rozważyło odpo-
wiednią zmianę Regulaminu OH PZK.

Zmierzając do jak najszerszego upo-
wszechniania sportów krótkofalarskich, 
podjęto uchwałę o wyróżnieniu okolicz-
nościowymi grawertonami wszystkich 84 
operatorów stacji SN0HQ. Jest to skromne 
podziękowanie za ich wkład pracy społecz-
nej i osiągnięty w ubiegłym roku wynik. 
A przypomnijmy, że jest to stacja, która 
występując jako reprezentacja PZK, zajęła 
w 2020 roku III miejsce w Mistrzostwach 
Świata IARU na falach krótkich.

Prezydium zatwierdziło przedstawicieli 
PZK, którzy wezmą udział w obradach Ko-
mitetu Wykonawczego I Regionu w nastę-
pującym składzie:
– Kol. Mariusz Busiło SP5ITI,
– Kol. Michał Brennek SP2J,
– Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
– Kol. Piotr Wilkoń SQ8L,
– Kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV.

Prezydium omówiło też aktualny status 
dotyczący dostępności miesięcznika „Świat 
Radio” i przyszłości „Krótkofalowca Polskie-
go”. Postanowiono o celowości podjęcia 
rozmów z wydawcą. W dalszej części Pre-
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wodowane przekazaniem nieprecyzyjnej 
informacji w tej sprawie. De facto sporzą-
dzono „Notatkę o współpracy”. Prezydium 
uznało, że stanowi ona dopiero podstawę 
do wypracowania porozumienia. Upoważ-
nionym do prowadzenia rozmów w tej 
sprawie jest Krzysztof Gaudnik SP7WME. 
Dopiero po wypracowaniu tekstu porozu-
mienia o współpracy z 13. Śląską Brygadą 
WOT zostanie ono podpisane ze strony 
Związku przez prezesa PZK, a członkowie 
PZK zapoznani z jego treścią. Jednocześnie 
zamieszanie spowodowane nieprecyzyjnie 
przekazaną informacją, w tym przypisa-
nie Krzysztofowi SP7WME w całej sprawie 
funkcji, której nie pełni, doprowadziło do 
zaognienia sytuacji na linii Ogólnopolski 
Klub SP EmCom PZK – Prezydium ZG PZK. 
Wskazało ono ewidentnie, że zasady funk-
cjonowania klubu w kontekście zapisów 
Statutu PZK wymagają pilnego przedysku-
towania. Jednak sprawą najpilniejszą jest 
przeprowadzenie wyborów zarządu Ogól-
nopolskiego Klubu SP EmCom PZK, który 
obecnie funkcjonuje w niepełnym składzie:

PZK wpłaciło składkę do IARU w kwocie 
26508 zł, co jest zgodne z kwotą zaplano-
waną w prowizorium budżetowym na 2021 
rok.

W ramach innych spraw wniesionych 
przez członków Prezydium Mariusz SP5ITI 
zreferował sprawę współpracy pomiędzy 
PZK a POLSA. Dotyczy to m.in. współdzia-
łania z firmami chcącymi wspólnie z nami 
eksploatować obiekty w przestrzeni ko-
smicznej. Chodzi tu o łączność ekspery-
mentalną pomiędzy ziemią–satelitą–sa-
telitą–ziemią. Do realizacji tego i innych 
przedsięwzięć zamierzamy powołać ze-
spół w składzie Tomasz SP3QDM, Armand 
SP3QFE, Mariusz SP5ITI oraz jedna osoba 
wytypowana przez PK UKF;

Dyskutowano o organizacji Zjazdu 
SN0HQ w ośrodku „Nad Zalewem”. 

Planowana jest organizacja Posiedzenia 
ZG PZK w formie tradycyjnej lub zdalnej na 
początku września br. w miarę możliwości 
zw. z pandemią.

SP DX Contest – omówiono wstępnie 
sposoby motywacji zawodników z SP, aby 
zwiększyć ich udział w kolejnych edycjach 
tych zawodów. W ciągu najbliższych dwóch 
miesięcy Prezydium zajmie się szczegóło-
wo tym tematem, to samo dotyczy współ-
zawodnictwa międzyoddziałowego;

Dyskutowano o sprawach funkcjono-
wania klubów i oddziałów PZK. Tę kwestię 
omówił Mariusz SP5ITI. OT i kluby powinny 
być pierwszym punktem kontaktu dla zain-
teresowanych krótkofalarstwem. Niestety 
często atmosfera w klubach, w dniach tzw. 
klubowych nie odpowiada promowaniu 
krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży. 
Natomiast sprzęt w klubach i OT PZK bę-
dący własnością PZK powinien być użyt-
kowany w sposób właściwy. Zasady jego 
użytkowania opracuje Mariusz SP5ITI;

Prezydium zajmowało się także spra-
wami administracyjnymi oraz informatycz-
nymi w tym zagadnieniami związanymi 
z tworzeniem nowego portalu PZK.

Uzgodniono, że najbliższe posiedze-
nie Prezydium odbędzie się 31 maja br. 
o godz.18.00, także z wykorzystaniem ko-
munikatora Microsoft Teams.

Info. Piotr SP2JMR

Spotkanie w UKE
11 maja br. odbyło się ponad dwugo-

dzinne spotkanie online z wiceprezesem 
UKE, Krzysztofem Dylem, wicedyrektorką 
Departamentu Częstotliwości, Wiolettą Pili-
piec i naczelnikiem Wydziału Radiokomuni-
kacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej, Mar-
kiem Otrębą w sprawie egzaminów na świa-
dectwa operatorów urządzeń radiowych. 
W spotkaniu tym, z ramienia PZK, wziął 
udział Mariusz Busiło SP5ITI, wiceprezes 
PZK. Na spotkaniu byli także przedstawiciele 
innych organizacji krótkofalarskich. Celami 
PZK, przedstawionymi na spotkaniu jest:
– w pierwszej kolejności wsparcie Prezesa 

UKE w niezwłocznym uruchomieniu eg-
zaminów, na podstawie obowiązujących 
przepisów, najlepiej przed wakacjami,

– udział w pracach nad docelowym mo-
delem sposobu egzaminowania, w tym 
współpraca nad aktualizacją bazy pytań, 
modyfikacją przepisów i wprowadzeniem 
platformy egzaminowania zdalnego.

W ramach punktu pierwszego PZK za-
deklarował chęć niezwłocznego zawarcia 
z Prezesem UKE porozumienia, w którym 
uregulowano by zasady kierowania spo-
łecznych egzaminatorów do Komisji po-
woływanej przez Prezesa UKE, sposobu 
organizacji sesji i sesji dodatkowych oraz 
kierowania i wyboru egzaminatorów na 
konkretne sesje egzaminacyjne, a także 
współpracy nad aktualizacją bazy pytań.

Przedstawiona koncepcja, rekomen-
dowania osób do komisji egzaminacyjnej, 
jako sposobu do szybkiego uruchomienia 
egzaminów znalazła wsparcie pozosta-
łych organizacji krótkofalarskich obecnych 
na spotkaniu. Uznano, że to dobry spo-
sób weryfikacji zdolności środowiska do 
współdziałania w organizacji egzaminów, 
a doświadczenie zdobyte po obu stronach 
powinno być wykorzystane przy budowa-
niu systemu docelowego.

Ważną kwestią otwartą pozostały kry-
teria wyboru społecznych egzaminatorów, 
którzy zgodnie z przepisami muszą spełnić 
wymagania w zakresie niezbędnych: wie-
dzy i umiejętności, a także nadzoru nad eg-
zaminatorami przez organizacje kierujące 
danych egzaminatorów społecznych.

Marek Otręba zaprosił do aktualizacji 
bazy pytań, zalecając oparcie ich na syla-
busie CEPT.

PZK deklaruje, że może przedstawić 
Prezesowi UKE propozycję takiego po-
rozumienia najdalej do poniedziałku, 17 
maja, tak aby było możliwe zawarcie go 
jeszcze w maju. PZK zadeklarował, że nie 
widzi przeszkód, aby ten projekt stanowił 
podstawę do zawarcia porozumień Prezesa 
UKE z innymi organizacjami.

Info: Mariusz Busiło SP5ITI, wiceprezes PZK
 

Liczba członków PZK 
w latach 2000–2020

Poniżej dane obrazujące stan członko-
stwa PZK za okres 2010–2020. Dane to po-
chodzą z systemu elektronicznej ewidencji 
członków PZK OSEC.OSEC. Błąd statystycz-
ny na poziomie 0,5% za lata 2000–2009 
i 0,05% w latach 2010–2020.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż z chwi-
lą podniesienia wysokości składki człon-
kowskiej zmalała liczba członków PZK. 
Wzrosła też liczba członków PZK, którzy 
przekroczyli 71 rok życia, co wiąże się 
z pomniejszoną składką członkowską tych 

MŁODy OPERAtOR Z wOLSZtyńSKIEGO KLUBU SP3PwL . OBy wIęCEJ 
tAKICH OBRAZKów, POKAZUJąCyCH, żE PRZyBywA NAM MŁODyCH 
ADEPtów KRótKOFALARStwA
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Silent KeyS

W ostatnim czasie odszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

tadeuSz Kawczyński 
SQ2aHl

donald BartKowiaK 
SP9llC

tadeuSz Błaszczyński 
SQ6BoX

Bogdan MaCHowiaK SP3iQ
KaziMierz KowaliK 

SQ9CnC
andrzej własiuk SP5dXu
rySzard HadaM SP1dtQ
waldeMar Polit SP7idX
roMan KuCzer SP4BoS 

FeliKS SP9CaM
grażyna MuSzalSKa 

SQ5gM
jaCeK niezBeCKi SP9BnM

jerzy Cetnar SP8gKB
HenryK Chmieliński 

SP2wdu
MareK iwanowSKi SP3jFK

KrzySztoF jędrzejewski 
SP3ayo

FranCiSzeK Kieruj SP3Her
KaziMierz Cyna SP6FHw
Stanisław nowaK SP3jXB
MariuSz BoCHat SQ2eaH

włodzimierz wójCiK 
SP7Xji

leSzeK dziK SP5Xzo
jerzy CHMielewSKi SP5lP
teoFil terleCKi SP9aeC
Czesław wandt SP3HBo

cześć ich pamięci! 

osób, a to ma wpływ na zmniejszenie przy-
chodu w PZK. Niewątpliwie stan zachoro-
wań i zgony wywołane wirusem Covid 19 
przyczyniły się do tego, że wielu dotychcza-
sowych nadawców opuściło nasze krótko-
falarskie szeregi. Od roku nie odbywają się 
egzaminy na świadectwa operatora i stąd 
mniejsza liczba otrzymanych pozwoleń 
radiowych, co ma również wpływ na zwięk-
szenie liczebności PZK. Ale to nie jedyne 
przyczyny takiego stanu rzeczy. Jest to 
materiał do przemyśleń dla działaczy klu-
bowych i oddziałowych PZK.

Info: Tadeusz SP9HQ
J

Wyróżnienie prof. 
Wiesława Marciniaka 
i Andrzeja Janeczka 
SP5AHT

Miło mi poinformować, że 12 maja br. 
w Wydawnictwa AVT w Warszawie miało 
miejsce uroczyste odznaczenie Medalami 
im. Braci Odyńców za Zasługi dla Krótko-
falarstwa prof. dr. hab. inż. Wiesława Marci-
niaka, współwłaściciela AVT i wieloletniego 
dyrektora wydawnictwa oraz Andrzeja 
Janeczka SP5AHT, redaktora naczelnego 
„Świata Radio”. Pan prof. Wiesław Marciniak 
przez ponad 15 lat wspiera finansowo 
Polski Związek Krótkofalowców wydając 
nieodpłatnie nasze związkowe czasopismo 
„Krótkofalowiec Polski”. Ponadto od 1995 
roku wydaje „Świat Radio” – jedyny mie-
sięcznik poświęcony w całości radioamato-
rom w tym krótkofalowcom. Uroczystego 
odznaczenia dokonał prezes PZK Tadeusz 
SP9HQJ w obecności prezesa OT 25 PZK 
Jurka SP5SSB, wiceprzewodniczącego GKR 
PZK Krzysztofa SQ2JK, wiceprezesa PZK 
Mariusza SP5ITI oraz sekretarza PZK Piotra 
SP2JMR. Ponadto Andrzej SP5AHT został 
odznaczony przyznaną w dniu 5 września 
2020 roku przez ZG PZK Złotą Odznaką Ho-
norową PZK. Podczas spotkania poruszono 
szereg zagadnień związanych z dalszym 
wydawaniem przez AVT „Świata Radio” oraz 
ze współpracą pomiędzy redakcją ŚR a PZK.

Info: Piotr SP2JMR

Nowy dyplom SN0HQ
22 marca br., w głosowaniu elektronicz-

nym, Prezydium ZG PZK zaakceptowało 
nowy regulamin oraz wzór dyplomu za 
łączności ze stacją SN0HQ. Wzór nowego 
dyplomu poniżej, natomiast regulamin 
niebawem został opublikowany w zakładce 
„Awards dyplomy” na portalu PZK oraz na 
stronie SN0HQ.

Info: Piotr SP2JMR

Po SPDXC 2021
Zakończyła się kolejna edycja naszych 

najważniejszych zawodów. Frekwencja, po-
mimo okresu świątecznego, dopisała i to 
zarówno po stronie stacji zagranicznych, jak 
i polskich. Ruch w eterze był spory, prawie 
tak jak w ub. roku, kiedy na wszystkich czyn-
nych pasmach słychać było głównie „CQ SP” 
lub nasze „CQ contest”. Wg stanu na dzień 
14 maja br. nadesłano 1972 logi ze świata, 
natomiast z kraju 902, co daje łączną liczbę 
2874 uczestników zawodów. Pocieszającym 
jest fakt, że na 902 polskich uczestników 
zawodów 712 jest członkami PZK, co stano-
wi 79%. Propagacja w czasie zawodów była 
taka sobie, zła na wyższych pasmach. Pasmo 
28 MHz było praktycznie nieczynne, 21 MHz 
– krótkie otwarcia, ale nie na wszystkich 
kierunkach. Największe możliwości dawało 
pasmo 40 m, które wg nowych standardów 
dołka propagacyjnego praktycznie zastąpiło 
14-stkę, na którym to paśmie propagacja 
była raczej średnia, choć na 40 m stacje DX-
-owe były dostępne głównie w godzinach 
nocnych.Sukces tegorocznego SPDXConte-
stu zawdzięczamy komisji zawodów, dzięki 
której ogromnej pracy został zmodyfikowa-
ny portal SPDXContestu, a wysyłanie logów 
poprzez portal https://spdxcontest.pzk.org.
pl/2021/rules.php w formacie Cabrillo jest 
proste i przyjemne. Komisja zawodów za-
dbała także, aby do wszystkich potencjal-
nych uczestników zawodów wysłać drogą 
elektroniczną zaproszenia. W sumie wysłano 
ich ponad 30 tysięcy.

Prezydium ZG PZK dziękuje Komisji 
SPDXConestu 2021 za ogrom pracy wło-
żony w przygotowanie tegorocznej edycji 
tych zawodów. Zdajemy sobie sprawę, że 
ciężka praca społeczna przy ich rozliczeniu 
potrwa przynajmniej jeszcze ok. miesiąca. 
Tym większa jest nasza wdzięczność dla 
wszystkich członków komisji z jej przewod-
niczącym Zygmuntem SP5ELA na czele.

Info: Prezydium ZG PZK

Strona o DX-ingu
Po kilku miesiącach pracy udostępniam 

wszystkim stronę o polskich wyprawach 
DX-owe – https://sp.dxpeditions.org

Oczywiście liczę na uzupełnianie infor-
macji przez Czytelników lub nadsyłanie 
danych po zakończonej wyprawie. Serdecz-
nie dziękuje za pomoc Januszowi SP9FIH, 
Tomkowi SP5UAF oraz wszystkim, którzy 
wypełnili przesłane do nich ankiety. 

Leszek SP6CIK
PROF. DR HAB. INż. wIESŁAw MARCINIAK ODZNACZONy MEDALEM IM. 
BRACI ODyńCów PRZEZ PREZESA PZK tADEUSZA SP9HQJ


