
Drodzy Czytelnicy!
Cieszy nas fakt, że ograniczane są restrykcje związane z wirusem Co-

vid-19 i dzięki temu już niebawem powrócimy do normalności. Udało 
się odbyć zjazd Zespołu SN0HQ w Kobylej Górze i miejmy nadzieję, że 
nie będzie przeszkód, aby w trybie stacjonarnym 4 września br. odbyło 
się posiedzenie ZG PZK w Centrum Promocji Kultury w Warszawie-Pra-
dze Południe przy ulicy Podskarbińskiej 2. Na posiedzeniu tym musimy 
zatwierdzić sprawozdanie finansowe PZK za rok poprzedni i zatwierdzić budżet PZK na rok 
bieżący. Wykorzystując decyzje władz państwowych związane z poluzowaniem ograni-
czeń w zakresie zgromadzeń, korzystajmy z wakacyjnych spotkań integracyjnych i cieszmy 
się urokami życia urlopowego, a przy okazji w ramach programu dyplomowego PGA 
ożywiajmy rzadko aktywne radiowo polskie gminy. Zapraszamy do udziału w zawodach 
krajowych i międzynarodowych, a zwłaszcza w zawodach pod nazwą IARU HF 2021, które 
odbędą się w dniach 10–11 lipca br. Poprzez liczny udział w tych zawodach i łączności ze 
stacjami SN0HQ dajmy szansę polskiej reprezentacji SN0HQ, aby w tegorocznych zawo-
dach zdobyła 1. miejsce w świecie. A tego wszyscy życzymy Zespołowi SN0HQ. 

Bardzo proszę kronikarzy oddziałowych i klubowych o dostarczanie do Redakcji infor-
macji o ważniejszych inicjatywach i przedsięwzięciach w Waszych środowiskach. Wszyst-
kim życzę wakacyjnego wypoczynku i powrotu nie tylko do krótkofalarskich realiów 
w pełni sił. 

Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ
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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.

Posiedzenie 
Prezydium PZK 

31maja br. o godzinie 20.00, w trybie 
zdalnym, odbyło się 6 w tym roku Posie-
dzenie Prezydium ZG PZK. Obecny był cały 
skład Prezydium ZG PZK oraz Stanisław 
SQ2EEQ, Krzysztof SQ2JK, Adam SQ1GPR, 
Krzysztof SQ2NIG z GKR i goście w osobach: 
Jana SP7TOP, Zbyszka SP7MTU, Krzysztofa 
SP7WME, Bogdana SP3LD, Zygmunta SP5E-
LA. Porządek posiedzenia przedstawiał się 
następująco:

Sprawy finansowe omówił Jan SP2JLR, 
informując o stanie finansów Związku 
na dzień 30 maja 2021 roku: ZG PZK 
konto główne: 254 223,50 zł, 1% OPP: 
101 482,00 zł, oddziały terenowe 189 
802,05 zł. Razem na kontach PZK 545 
507,55 zł. Składki członkowskie opłaciło – 
w OT 3373 członków. Kwota wpłaconych 
składek 335 620 zł tj. 106,55% sumy za-
łożonej w projekcie budżetu na 2021 rok. 
Jest to mniej o 600 zł w stosunku do 30 
maja 2020 roku.

Informacja dotycząca konsultacji z UKE 
w sprawie wznowienia egzaminów na świa-
dectwo operatora – Mariusz SP5ITI przeka-
zał, że w dniu zebrania Prezes UKE rozesłał 
naszą propozycję umowy z UKE do pozo-
stałych organizacji w ramach konsultacji 
społecznych;

Informacja w sprawie podjętych usta-
leń w Dowództwie WOT – Mariusz SP5ITI 
przekazał, że spotkanie, które odbyło się 
26 maja br., miało na celu przekazanie 
brygadom WOT informacji o potencjale 
PZK w szkoleniu w zakresie łączności innej 
niż profesjonalna wojskowa. Natomiast ze 
strony WOT oczekujemy wsparcia logistycz-
nego przy organizacji spotkań terenowych. 
Planowany jest aneks do Porozumienia 
z 2019 r., który ma usunąć nieścisłości tego 
porozumienia;

Kopa Biskupia – kwestia instalacji. Tade-
usz SP9HQJ oświadczył, że dobrze się stało, 
że PZK broni czegoś, co służy wszystkim 
krótkofalowcom. Prezes PZK przyznaje się 
do popełnienia błędu przy podpisywaniu 
notatki o współpracy z 13. Brygadą WOT. 
Prezydium zapowiedziało wydanie osobnej 
informacji podsumowującej, która będzie 
zawierała podsumowanie dotychczasowych 
działań w tej sprawie, ich ocenę oraz pro-
pozycje dotyczące działań, które mają za-
pobiec powtórzeniu popełnionych błędów;

Sprawa SPEmCom. Piotr SP2LQP zauwa-
żył, że problemem jest zła komunikacja PZK 
– EmCom. Prezydium postanowiło, że wspo-
mniana w poprzednim punkcie informacja 
będzie zawierała również podsumowanie 
dotychczasowych działań w tej sprawie, ich 
ocenę oraz propozycje dotyczące działań, 
które mają zapobiec powtórzeniu popeł-
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Mariusz SP5ITI omówił sprawę poten-
cjalnych korzyści dla krótkofalowców pro-
ponowanych przez firmę Thorium w ra-
mach projektu CUBESAT i poinformował 
obecnych o szczegółach działania projek-
towanych satelitów, a w szczególności pla-
nowanego udostępnienia krótkofalowcom 
możliwości sterowania tymi satelitami za 
pośrednictwem telekomend. 

Prezydium uzgodniło, że w sprawie 
SPDXContestu nic nie należy zmieniać 
w zakresie regulaminów.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbę-
dzie się 14 czerwca 2021, godz. 20.00.

Info: Piotr SP2JMR 

Zespół SN0HQ
W niedzielę 6 czerwca zakończyło się 

tegoroczne przedkontestowe spotkanie 
Zespołu SN0HQ – reprezentacji Polskiego 
Związku Krótkofalowców w Mistrzostwach 
Świata IARU na Falach Krótkich. Spotkanie 
odbyło się w Kobylej Górze koło Ostrzeszo-
wa i uczestniczyło w nim prawie 60 osób. 
Była to rekordowa od lat frekwencja, której 
nie powstydziłby się nawet Zjazd SPDXC. 
Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Pre-
zes PZK Tadeusz SP9HQJ, Wiceprezes Piotr 
SP2LQP oraz Sekretarz Piotr SP2JMR.

Po otwarciu spotkania i uczczeniu chwi-
lą ciszy zmarłych ostatnio kolegów Włodek 
SP6EQZ przeanalizował ubiegłoroczny start 
pod kątem możliwości uzyskania jeszcze 
lepszego wyniku w roku bieżącym. Pre-
zes PZK, gratulując zdobytego 3. miejsca 
na świecie wśród zespołów narodowych, 
wręczył obecnym na sali operatorom sta-
cji SN0HQ okolicznościowe grawertony 
i zachęcił do dalszej walki o jeszcze lepsze 
miejsce na podium. 

Janusz SP9FIH przedstawił swoją ubie-
głoroczną wyprawę na Norfolk oraz tego-

roczną na Saint Martin. Za swoje osiągnię-
cia Janusz zdobył nagrodę Cass Award za 
ubiegłoroczną operację z VK9N. Przesłaną 
przez organizatorów http://www.cassa-
ward.com/, deskę wręczył uroczyście wraz 
z gratulacjami Tadeusz SP9HQJ. 

Osiągnięcia uczczono lampką szampana 
i tortem, ufundowanymi przez SP5Y – TNX 
Cezary! 

W dalszej części spotkania Tomek SP6T 
przedstawił, opracowaną przez Mariana 
SP6M, analizę najczęściej popełnianych 
w czasie logowania błędów.

Jurek SP6ZT ponownie opisał system lo-
gistyczny SN0HQ, zostały wyciągnięte pew-
ne wnioski z ubiegłorocznego startu. Błędy 
systemu zostaną w tym roku skorygowane. 
Kapitan przedstawił listę z propozycjami 
tegorocznych lokalizacji stacji głównych 
i rezerwowych. W trakcie dyskusji wprowa-
dzono do niej pewne modyfikacje, które 
w ciągu kilku najbliższych dni zostaną sko-
rygowane na grafie i naniesione na mapę 
Polski. Po obiedzie Janusz SP6IXF przedsta-
wił film z wyprawy na PJ5, a Włodek z wy-
prawy na XR0ZRC. Włodek SP6EQZ przed-
stawił też na specjalnej prezentacji historię 
startów Zespołu SN0HQ od roku 1993. 

Podczas wieczornego grilla na świeżym 
powietrzu zespół czołowych konstrukto-
rów SN0HQ wykonał nowoczesny transcei-
ver, który po zawodach zostanie wręczony 
lokalizacji SN0HQ z najlepszym uzyska-
nym wynikiem w IARU HF Contest. Pogoda 
dopisała, więc nocne Polaków rozmowy 
zakończyły się grubo po północy. Uzgod-
niono, że w ciągu tygodnia rozpoczną się 
próby sieciowania i logowania prowadzone 
przez Jurka SP6ZT. Jest to niezwykle waż-
ne przy dużej liczby stacji logujących na 
wspólnym logu.

Włodek SP6EQZ, kapitan zespołu, po-
dziękował wszystkim za przybycie, miłą 
atmosferę i konstruktywne uwagi i dysku-
sję. Mamy nadzieję, że następne spotkanie 
odbędzie się po zajęciu drugiego miejsca 
w klasyfikacji.

Specjalne podziękowania należą się 
Marianowi SP5CNA, który przez cały czas 
Zjazdu pracował na stacji SN0HQ i pomimo 
złej propagacji zrobił ponad 500 QSO’s 
(z niewielką pomocą Zygmunta SP5ELA).

73! Włodek SP6EQZ & Piotr SP2JMR

nionych błędów. Piotr SP2LQP podniósł 
też, że weryfikacji wymaga, czy w wyniku 
złożonych rezygnacji prezydium Zarządu 
SPEmCom PZK przestało funkcjonować. 
SPEmCom jako klub ogólnopolski powinien 
pozostać w obecnej formie. Mariusz SP5ITI 
podniósł, że w jego opinii SPEmCom powi-
nien pozostać w ramach PZK, co nie stoi na 
przeszkodzie zbudowaniu innych stowarzy-
szeń prowadzących działania np. w zakresie 
ratownictwa. Niemniej decyzja w tej sprawie 
powinna być podjęta przez członków SPEm-
Com, którego zjazd powinien odbyć się jak 
najszybciej (środki na ten cel zaplanowano 
w budżecie PZK). Na zjeździe powinny zo-
stać wybrane władze SPEmCom i określone 
cele działania. Powinny też zostać wypraco-
wane procedury współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnymi ustawowo za zapobie-
ganie i usuwanie skutków sytuacji kryzyso-
wych, jeśli SPEmCom ma rzeczywiście pełnić 
funkcje pomocniczych sieci łączności na 
wypadek takich sytuacji.

Informację w sprawie zakończenia an-
kiety SWOT dotyczącej stanu krótkofalar-
stwa w Polsce przedstawił Mariusz SP5ITI. 
Wyniki mają zostać udostępnione publicz-
nie w tym lub przyszłym tygodniu.

Sprawy różne:
Rozpatrzono pismo prośbę Krzysztofa 

SP6DVP w sprawie dofinansowania druku 
kart QSL dla SO100PS – wniosek skierowa-
no do uzupełnienia. 

Przedyskutowano wniosek MSK – OT 
10 PZK o dofinansowanie internetu siecio-
wego w siedzibie OT 10 na okres ok. 1 roku 
tj. kwoty 1200 zł. Mariusz SP5ITI podniósł, 
że takie dofinansowanie powinno mieć 
charakter systemowy i być dostępne dla 
wszystkich OT i klubów, które włączą się 
w system szkoleń i egzaminów;

Bogdan SP3LD przypomniał o progra-
mie centralnego archiwum cyfrowego PZK, 
który powstał dzięki inicjatywie SPOTC.

UCZEStNICy ZjAZDU ZESPOŁU SN0HQ (FOtO. SP6EQZ)

CZOŁOwI POLSCy DX-MANI: ROMAN SP9FOw, jANUSZ SP9FIH, jUREK 
SP3GEM, jóZEF SP9HVw I jAN SP3Cyy
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Band plan KF R1 IARU
Uaktualniony band plan KF R1 IARU 

w wersji z dnia 16.10.2020 po Wirtualnej 
Konferencji Generalnej „Novi Sad” wraz 
z naniesionymi zmianami jest do pobrania 
ze strony: https://www.iaru-r1.org/wp-con-
tent/uploads/2021/06/hf_r1_bandplan.
pdf. Informacje przesłał na listę mailową 
krajowych HF Managerów Tom DF5JL HF 
Manager R1 IARU.

73, Marek SP3AMO, KF Manager PZK

Surwiwalia 2021
W dniach 2–6 czerwca br. Stowarzysze-

nie Polska Szkoła Surwiwalu w Czarnym 
Dunajcu przeprowadziła warsztaty-szkole-
nie dla uczestników swojej organizacji. Bo-
gaty program 4 dni Surwiwaliów tworzyły 
sporty obronne, różne akcje plenerowe, 
poznawanie ginących zawodów i nabywa-
nie umiejętności dawniej znanych ludności 
wiejskiej; warsztaty ekologiczne, rekon-
strukcyjne czy preppering. Nie zabrakło też 
akcentów krótkofalarskich, ponieważ na 
miejscu na radiostacji pracowali miejscowi 
krótkofalowcy. Warto wspomnieć, że PZK, 
jako jeden z podmiotów działania te objął 
Honorowym Patronatem, a praktyczną 
realizacją przedsięwzięć krótkofalarskich 
z ramienia PZK zajął się Zarząd Małopol-
skiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 
pod kierownictwem prezesa tegoż Oddzia-
łu Michała SQ9ZAY, a konkretne zadania 
realizowali członkowie niepołomickiego 
klubu SP9MOA. Przez 3 dni w operacji tej 
wzięło udział ponad 200 osób. Dziękuje-
my Kolegom z Małopolski za promocję 
krótkofalarstwa w lokalnej społeczności. 
Tego typu działania powodują, że nasze 
krótkofalarskie szeregi zasila coraz więcej 
młodych osób. Informacje na temat tego 
przedsięwzięcia można uzyskać między 
innymi na stronach:
https ://sur wiwal.edu.pl/sur wiwal ia-
-2021-za-nami/

https://surwiwal.edu.pl/film-z-surwiwa-
liow-2021/
https://nowytarg24.tv/surwiwal-wszystko-
co-czlowiekowi-do-przezycia-potrzebne/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Polska-Szko%C5%82a-Surwiwalu-Grupa-
Podhale-106081831560604

Spotkanie w Łagowie
Ryszard SP3HBF wraz z gospodarzem 

terenu oraz OT-32 zapraszają krótkofalow-
ców na kolejne XXVI Spotkanie Krótko-
falowców do Łagowa Lubuskiego, które 
odbędzie się w dniach 17–18 lipca br. od 
wczesnych godzin porannych. Główne 
spotkanie odbędzie się w niedzielę 18 lipca 
2021 r. w lokalizacji 66-300 Łagów Lubuski, 
ul. Kolonia 13, loc. JO72pi, 52°20,88’ N, 
15°17,90’ E. Organizator zapewnia miejsce 
na postawienie namiotów, przyczep cam-
pingowych oraz parking. Media (woda, WC, 
prąd ~230 V) na miejscu.

W programie spotkania:
Tradycyjna jajecznica z 360 jaj na pysz-

nym bekonie – 18 lipca, około godz.14.
Giełda krótkofalarska – zapraszamy wy-

stawców 17–18 lipca 2021 r.
Prezentacja łączności satelitarnych via 

Qatar OSCAR –100.
Prezentacja sprzętu łączności – różne 

techniki oraz anten HF, VHF, UHF, SHF.
Inne atrakcje związane z krótkofalar-

stwem oraz zawody strzeleckie.
Z terenu spotkania (Łagowski Park Kraj-

obrazowy SPFF-0590) będzie pracowała 
radiostacja KF/UKF – chętni operatorzy 
mile widziani.

Kontakt radiowy:
– 145.275 MHz FM simplex – kontakt bez-

pośredni z miejscem spotkania.
– SR3ZJ przemiennik FM w Jemiołowie 

438.750/431.150 MHz, PL77.0 Hz i 1750 
Hz

– SR3Z przemiennik FM w Zielonej Górze 
145.7125/145.1125 MHz, PL 71.9 Hz

Kontakt: Ryszard SP3HBF, tel. +48 888 
879 884. Film na YouTube z XXV Spotka-
nia: https://youtu.be/79bT58BzR0M 

Serdecznie zapraszamy wystawców 
sprzętu krótkofalarskiego, krótkofalowców 
i miłośników radia wraz z rodzinami.

Vy 73! Ryszard SP3HBF 

Pamięć o SP7LA
Na stronie: https://www.youtube.com/

watch?v=nn1AsOu3Dp4 znajduje się cie-
kawy film o Antonim Zębiku SP7LA – kon-
struktorze radiostacji powstańczej „Błyska-
wica”, która w czasie Powstania Warszaw-
skiego zapewniała obustronną łączność 
radiową pomiędzy okupowaną Warszawą 
a Londynem.

Z kolei na stronie: https://www.youtu-
be.com/watch?v=KfCktLrWBkE znajduje 
się ciekawa rozmowa, jaką w latach 90. 
przeprowadził Tadeusz SP9HQJ z Anto-
nim SP7LA. Główne wątki rozmowy do-
tyczą działalności S7LA w czasie II wojny 
światowej, a zwłaszcza w czasie powstania 

warszawskiego w 1944 roku. Przy okazji 
zapraszam do obejrzenia wielu ciekawych 
filmów zamieszczonych na stronie www.
sp9kjm.pl

Info: Tadeusz SP9HQJ

Wywiad z SP1C
Na stronie: https://ot22.pzk.org.pl/in-

dex.php/2021/02/11/kosz-all-in-2021-02-
-06-krotkofalarstwo/ znany DX-man Ja-
rosław Zwolak SP1C udziela wywiadu ko-
szalińskiej telewizji kablowej, przybliżając 
szczególnie dla młodszych krótkofalowców 
istotę pięknego i pożytecznego hobby, 
jakim jest krótkofalarstwo. Również na ko-
lejnej stronie: https://www.facebook.com/
jaroslawzwolak/videos/2158410407637227 
znajduje się ciekawy materiał filmowy 
z udziałem Jarosława Zwolaka SP1C.

jAROSŁAw ZwOLAK SP1C ŁąCZy KRótKOFALARStwO 
Z KOLARStwEM

PREZES MAŁOPOLSKIEGO StOwARZySZENIA KRótKOFALOwCów 
(Ot10PZK) w KRAKOwIE (OD LEwEj) MICHAŁ SQ9ZAy GODNIE REPRE-
ZENtOwAŁ PZK NA SURwIwALIACH

KRótKOFALARSKIE StANOwISKO OPERAtORSKIE w CZASIE OPERACjI 
„SURwIwALIA 2021”
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Silent KeyS

W ostatnim czasie odszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

Mieczysław anzo SP5Dze
Jan Majewski SP6tGR
Mirosław zaborowski 

SP3JHQ
anDRzeJ Dudkiewicz 

sP3rbG
Janusz Muniak SP2UV
Stanisław Gurniewicz 

SQ2nnn
cześć ich pamięci! 

SP3RBG SK
2 czerwca br., w wieku 63 lat, do Krainy 

Wiecznych DX-ów odszedł nasz kolega 
Andrzej Dudkiewicz SP3RBG, członek Lu-
buskiego OT PZK w Zielonej Górze. Andrzej 
był związany z krótkofalarstwem od 1983 
roku, przede wszystkim poprzez aktywną 
pracę w klubie SP3PAC działającym przy 
Lubuskiej Fabryce Zgrzeblarek Bawełnia-
nych w Zielonej Górze – FALUBAZ. Klub 
ten do końca lat 80. co roku dla młodzieży 
i dzieci pracowników organizował 3-tygo-
dniowe obozy politechniczno-szkoleniowe 
w Gryżynie, w programach których domi-
nowała wiedza krótkofalarska. Kol. Andrzej 
SP3RBG, najpierw jako nasłuchowiec (SPØ-
228-ZG), należał do grupy organizatorów 
tych obozów i pracował w ich kadrze jako 
instruktor. Dał się poznać jako doskonały 
organizator i wychowawca, z pasją poświę-
cający się krótkofalarstwu. W 1986 roku 
zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia 
i wstąpił do PZK. Licencję krótkofalarską 
otrzymał w 1987 roku wraz ze znakiem 
wywoławczym SP3RBG. Wkrótce, w ślad 
za swoimi nauczycielami krótkofalarstwa, 
tj. kolegami Józefem SP3GAX i Śp. Janem 
SP3C (ex SP3KB) skierował swoje kroki do 
PKRVG. W klubie tym szczególnie wyróżnił 
się aktywnością przy organizacji trzech 
Zjazdów PKRVG odbytych na Ziemi Lubu-
skiej w latach 1995, 2000 i 2004. 

Najcenniejszym osiągnięciem SP3RBG, 
poza sponsoringiem krótkofalarstwa w re-
gionie, było Jego zaangażowanie w przy-
gotowania i udział w polskiej DX-pedycji 
na Agalegę i praca pod znakiem 3B7SP. An-
drzej SP3RBG na tej wyprawie był odpowie-

dzialny za pracę emisjami cyfrowymi. Przed 
wyprawą w swoim domu przeprowadził 
sprawdzenie i testowanie sprzętu radiowe-
go do pracy emisjami cyfrowymi, w co po-
trafił zaangażować wielu kolegów z okręgu 
SP3 pracujących tymi emisjami. Był sponso-
rem niektórych składników tego sprzętu na 
potrzeby wyprawy (np. wzmacniacz lam-
powy 500W) i zaangażował własne środki 
finansowe. W czasie 11 dni obecności pod 
znakiem 3B7SP przeprowadził osobiście 
ponad 5000 QSO emisjami RTTY i BPSK31.

Andrzej SP3RBG był właścicielem jedne-
go z większych w województwie lubuskim 
przedsiębiorstwa elektromontażowego. 
W czasie, gdy klub SP3KEY z Nowej Soli pra-
cował w zawodach IARU HF Championship 
jako jedna ze stacji narodowej reprezentacji 
SNØHQ, Andrzej SP3RBG wspomagał ten 
klub technicznie, bezpłatnie delegując 
do pracy przy masztach i antenach ciężki 
sprzęt dźwigowy ze swego przedsiębior-
stwa. Za tę pomoc klub SP3KEY wyraził 
Mu swoje podziękowanie, które można 
przeczytać pod nagłówkiem strony interne-
towej klubu: http://www.sp3key.com.

Andrzej SP3RBG był członkiem Klubu 
Krótkofalowców SP3PLD, który działa przy 
Świebodzińskim Domu Kultury. Klub ten 
otrzymał nieocenione wsparcie od An-
drzeja przy remoncie pomieszczeń m.in. 
poprzez bezpłatne przeprowadzenie przez 
Jego przedsiębiorstwo kapitalnego remon-
tu zasilania energetycznego pomieszczeń 
klubu.

Andrzej posiadał znaczny dorobek DX-
-owy – ma potwierdzone łączności z 331 
krajami, w tym z 324 emisjami cyfrowymi. 
Był skromnym człowiekiem i nie uważał za 
konieczne zgłaszanie swoich wyników do 
jakichkolwiek współzawodnictwa i klasyfi-
kacji krótkofalarskich. O licznych osiągnię-
ciach Andrzeja SP3RBG można dowiedzieć 
się ze strony: www.qrz.com/sp3rbg.

Odchodząc do Krainy Wiecznych DX-ów, 
Andrzej SP3RBG pozostawił rodzinę: żonę, 
dzieci i wnuki oraz nasze środowisko krót-
kofalarskie, z którym był mocno związany. 
Andrzej, będzie nam Ciebie brakowało, 
ponieważ byłeś zawsze koleżeński, aktywny 
i godnie reprezentowałeś Polskę, a tym 
samym Oddział Lubuski OT32. Łączymy się 
z rodziną pogrążoną w żalu i smutku.

W imieniu krótkofalowców Ziemi Lubuskiej SP3GAX 
Józef Sielicki.

SP2UV ex SP2FKE SK

W dniu 2 czerwca odszedł do krainy 
wiecznych DX-ów kol. Janusz Muniak 
SP2UV (68). Wspaniały kolega i przyjaciel 
kilku pokoleń kujawskich krótkofalow-
ców. Przez prawie 50 lat czynnie i aktywnie 
uczestniczył w działaniach popularyzują-
cych nasze hobby przede wszystkim na 
terenie Włocławka, ale nie tylko. Czyn-
nie uczestniczył w latach 70. w pracach 
Zarządu PZK w Bydgoszczy (jeszcze jako 

SP2FKE), a przez 
wiele następnych 
lat (aż do 2020 
roku) w pracach 
oddziału tereno-
wego PZK nr 26 
w Toruniu. U wie-
lu młodych ludzi 
potrafił rozbudzić 
zainteresowanie 
krótkofalarstwem, 
organizował kursy i szkolenia, w których 
przyszli krótkofalowcy mogli zdobywać 
teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbęd-
ną im do późniejszego zdania egzaminu 
i uzyskania własnych licencji. Przyczynił 
się do rozwoju działalności klubu SP2PHF 
działającego przy Technikum Budowlanym 
we Włocławku, a w połowie lat 70., założył 
i przez wiele lat prowadził klub SP2PWL 
„Meridian” pracujący pod patronatem Wło-
cławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Za-
zamcze”. Był to w tamtych czasach jeden 
z najlepiej działających klubów woj. byd-
goskiego, a po reformie administracyjnej 
kraju woj. włocławskiego. W ostatnich la-
tach swojej działalności patronował Kujaw-
skiemu Stowarzyszeniu Krótkofalowców – 
SP2YUV, a znak tej klubowej stacji pojawiał 
się z sukcesami zarówno w zawodach krajo-
wych, jak i międzynarodowych. Większość 
lokalnych miłośników łączności radiowych, 
którzy dzisiaj legitymują się znacznymi 
osiągnięciami sportowymi i technicznymi, 
może powiedzieć, że właśnie pod jego 
okiem po raz pierwszy chwyciło za klucz 
czy lutownicę... Wiele czasu i energii po-
święcił na organizowanie spotkań, zjazdów 
oraz imprez okolicznościowych dla krótko-
falowców, o zasięgu nie tylko lokalnym, ale 
także ogólnopolskim. Spotkania te pozo-
stawiały w naszej pamięci miłe i sympatycz-
ne wspomnienia. Początkującym i mniej 
doświadczonym kolegom służył radą i po-
mocą, zawsze wtedy, gdy jej potrzebowali. 
Był wspaniałym kolegą i przyjacielem. Bę-
dzie nam Ciebie, Janku bardzo brakowało...

Info: Jurek SP3SLU


