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Od Redakcji
80 lat temu 16 grudnia 1928 r. Walne Zgromadzenie LKK uchwaliło wydawanie miesięcznika
„Krótkofalowiec Polski”. Redagowanie pisma wziął wówczas na siebie Stanisław Kozłowski TPBB, referent prasowy LKK. Pismo zaczęło poruszać konkretne problemy ruchu krótkofalarskiego. W latach
1929–1939 czasopismo wydawane było we Lwowie przez Augusta Jaworskiego. W latach 1960–1961 ukazywało się jako wydawnictwo samodzielne. W latach 1961–1978 wychodzi jako dodatek do „Radioamator
i Krótkofalowiec”.
W latach 1979–1990 jest dodatkiem do czasopisma „ Radioelektronik”. W latach 1992–1995 powtórnie
wydawany samodzielnie, a następnie jest dwustronną wkładką do miesięcznika „QTC”. Od lipca 2005
roku pismo jest wydawane jako kolorowy dodatek do miesięcznika „Świat Radio”. Redaktorami naczelnymi KP w latach powojennych byli: Tomek SP5CCC, Jerzy Jakubowski SP7CBG, Zdzisław SP3GIL,
Wojciech Cwojdziński SP2JPG, Bolesław Krzymin SP2ESH i niżej podpisany. „Krótkofalowiec Polski
– kalendarium” autorstwa Tomka SP5CCC został zamieszczony w numerze 10/2006 (do pobrania ze strony ZG PZK).
W grudniu przypadają też rocznice dość ważnych wydarzeń:
 w 1909 roku dwaj wielcy pionierzy – radiowcy Guglielmo Marconi i Karl Frederic Braun otrzymują
wreszcie od dawna im się należącą Nagrodę Nobla,
 w 1923 jako jeden z pierwszych w SP i pierwszy w Warszawie rozpoczął swoją działalność Radioklub,
 w 1925 powstało pierwsze na świecie i w SP Biuro QSL.
Zapraszam też na forum ZG PZK, gdzie Piotr SP8MRD rozpoczął „forum historyczne” pt. „Nasza
i moja historia”. Zachęcam do zajrzenia na nie i napisania swoich wspomnień krótkofalarskich.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia składam wszystkim naszym Czytelniczkom i Czytelnikom oraz ich Rodzinom życzenia zdrowych i wesołych świąt, a w nowym 2009 roku pomyślności w życiu osobistym i osiągnięć na pasmach krótkofalarskich.
Vy 73 Wiesław SQ5ABG

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku w imieniu Prezydium Zarządu
Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz swoim własnym składam Wam
serdeczne życzenia Zdrowych, Wesołych i Obﬁtych
Świąt oraz samych sukcesów we wszystkich dla
Was ważnych dziedzinach życia w czasie Świąt
oraz w całym nadchodzącym Nowym Roku 2009.
Życzę Wam przede wszystkim satysfakcji
z uprawiania naszego hobby oraz tego co
najważniejsze – zdrowia zarówno w okresie
świąteczno-noworocznym jak i w całym 2009
roku.
Życzę Wam także, aby w tym świątecznonoworocznym zamieszaniu znalazł się także
czas na krótkofalarstwo.
Piotr Skrzypczak SP2JMR
prezes PZK
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Zjazd SPDXC Ameliówka 17–19.10.2008

Prezes SPDXC Tomek SP5UAF

Contestu, która w istotny sposób
przyczyniła się do popularyzacji
naszych narodowych zawodów.
Tegoroczna akcja dyplomowa
była kolejną już organizowaną
przez SPDXC i PZK. Z okazji
70. rocznicy SPDXC w 2003
roku uczestnicy zawodów z 2002
roku otrzymali wraz z wynikami specjalne miniproporczyki
w formie biało-czerwonych wstążeczek. Takie akcenty uatrakcyjniają pozasportowy aspekt
zawodów i przyciągają kolejnych
ich uczestników. Omawiający
wyniki prezes SPDXC Tomek
SP5UAF z wielkim zadowoleniem podkreślił permanentny
z roku na rok wzrost liczby
uczestników zarówno wśród stacji polskich, jak i zagranicznych.
Z wielką satysfakcją przypiąłem

Sekretarz Zjazdu Wiesław SP4Z oraz Janusz SP5JXK (od lewej)

Zdjęcie ogólne sali obrad

Zjazd rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy Kolegów, którzy w czasie od ostatniego zjazdu
opuścili nasze szeregi. Szczególnie istotne było wspomnienie
o ŚP Andrzeju SP7NJX, który
odszedł do „krainy wiecznych
DX-ów” w czasie pełnienia licznych obowiązków, pracując społecznie na rzecz SPDXC, PK
UKF oraz PZK. Kolejny punkt
to już prawie rytualne ogłoszenie
wyników, rozdanie dyplomów
i nagród za SP DX Contest 2008
oraz omówienie klasyﬁkacji „InterContestu” za 2006 rok, którą
to klasyﬁkację prowadzi od bardzo dawna Stanisław SP3IBS.
Przy okazji omówienia wyników SPDXC było miejsce na
podsumowanie bardzo udanej
akcji dyplomowej 75. lat SPDX

2

KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI

12/2008

OH PZK Tomkowi SP5UAF
oraz Markowi SP7DQR, którzy
oprócz OH otrzymali ufundowane przez PZK egzemplarze
książki pióra Tomka SP5CCC
oraz Żory UY5XE pt. „Lwowski
Klub Krótkofalowców. Zarys
dziejów”, a następnie:
 omówiłem bieżącą sytuację
w PZK po XVII Zjeździe Krajowym delegatów PZK oraz
zasygnalizowałem tematy pracy komisji pozjazdowych,
 wymieniłem i omówiłem
wszystkie imprezy sportowe
organizowane lub współorganizowane przez PZK oraz
udział naszych reprezentacji
w mistrzostwach, HF IARU
(SN0HQ), HST R1 IARU
oraz świata w ARDF (łowach
na lisa),

 wspomniałem o IV obozie

Tomek SP5UAF gratuluje Włodkowi SP6EQZ wyniku w SPDX Contest 2008

szkoleniowym PZK w sportach obronnych oraz o jego
roli w wychowaniu i szkoleniu
nowych przyszłych krótkofalowców,
 zasygnalizowałem też sprawy
konferencji R1 IARU w Cavtat, powołania KF managera
PZK, a także zmiany w składzie delegacji na konferencję.
Prezentację opracowania
wstępnego raportu komisji strategii PZK przedstawił jej przewodniczący Leszek SP6CIK, który
jest obecnie na mocy uchwały
Prezydium ZG PZK także koordynatorem pracy pozostałych
komisji. Prezentacja omawiająca
proponowane kierunki i koncepcje reformy PZK cieszyła się
dużym zainteresowaniem, co wy-

Marek SP7DQR, autor wielu programów contestowych i nie tylko. Bez
niego wiele rzeczy byłoby niemożliwych lub bardzo trudnych

element zjazdów. Przecież nie
każdy ma możliwości uczestniczyć w wyprawach, a prezentacje
przybliżają nam przebieg wypraw i nieraz ogromne problemy,
z którymi się borykają uczestnicy
ekspedycji.
Nie brakowało też elementów
technicznych, do których zaliczyć należy wykład o verticalach
w QTH Siedlemin – SP3GEM
oraz praktyczne porady o konserwacji dużych monobanderów
w QTH Łapy – SP4Z.
Nie można pisać o Zjeździe
SPDXC, nie wspominając o giełdzie, która jak zwykle była bardzo
okazała i można było na niej kupić wiele potrzebnych elementów.
Tomek SP5UAF i Janusz SP6IXF to jedne z najlepszych stacji w SPDXContest 2008

Kazik SP2FAX ‚mistrz świata” i Janusz SP5JXK po SPDXContest 2008

daje się dobrze rokować na przyszłość PZK. Opracowanie to oraz
prezentacja są owocem ogromu
pracy włożonej przez członków
tejże komisji, a przede wszystkim jej przewodniczącego Leszka
SP6CIK, który zasłużył już na
tym etapie na najwyższe uznanie
przez wszystkich krótkofalowców
zrzeszonych i nie zrzeszonych
w PZK. Kolejny poza sportowo-DX-owy punkt Zjazdu SPDXC
to prezentacja Bogdana SP3IQ
omawiająca wszystkie ważniejsze elementy będące w programie obrad komitetu C4 (KF)
oraz niektóre z C5 (UKF i C3
(organizacyjne) konferencji R1
IARU w Cavtat. Uczestnikom
tegorocznego Zjazdu SPDXC
na długo pozostaną w pamięci
prezentacje wypraw DX-owych
Leszka SP3DOI z VP6DX, Witka SP9MRO z 6V7K, Sławka
SP2JMB z 3B8, Wojtka SP9PT
z ZL7, Janusza SP6IXF z FJ oraz
Simone IZ0BTV z 1A3A. Te prezentacje stanowią najistotniejszy

formowała także o zamiarze ubiegania się o organizację mistrzostw
HST R1 w Polsce w 2010 roku.
List intencyjny w tej sprawie został już przesłany na ręce Przewodniczącego Grupy Roboczej
HST R1 Olivera Z32TO.
W tym roku swoistą perełką
zjazdu była szansa na uzyskanie dedykacji od obu autorów,
czyli Tomasza Ciepielowskiego
SP5CCC i Georgija Czlijanca
UY5XE, książki „Lwowski Klub
Krótkofalowców. Zarys dziejów”.
Zainteresowanym zakupem wspaniale wydanej książki polecam
księgarnie internetowe: http://
www.ksiegarnia.gliwice.pl/?szukaj=Lwowski+klub lub można

lokalizacyjne stacji tzw. „RUN”
oraz mnożnikowych, a także
techniczne przed mistrzostwami
w 2009 roku.
Kończąc tę informację, przekazuję bardzo serdeczne podziękowania dla organizatorów tegorocznego zjazdu członków Świętokrzyskiego OT PZK z Pawłem
SP7SP prezesem OT 03 i bardzo
aktywnym członkiem SPDXC
na czele.
Czuliśmy się wszyscy wspaniale, a zjazd należał do najbardziej udanych w historii zjazdowej Stowarzyszenia Miłośników
Dalekosiężnych Łączności Radiowych, a wcześniej SPDXC.
Inf Piotr SP2JMR

Jerzy SP3GEM opowiada o DX lowband antena system

Giełda była oczywiście mocno
tematyczna, a koledzy sprzedający
przygotowali ofertę z myślą o konstruktorach KF i DX-manach.
Obok DX-ingu i tematów z nim
związanych był czas dla Donaty
SP5HNK, która w drugim dniu
zjazdu przedstawiła tematykę
udziału naszej reprezentacji w mistrzostwach szybkiej telegraﬁi,
czyli HST R1 IARU oraz w ogóle
samych mistrzostw. Donata poin-

ją nabyć u wydawcy w księgarni
WKiŁ na ul. Kazimierzowskiej
w Warszawie. Jest to pozycja, którą po prostu wypada mieć na półce w swoim shacku.
Kolejne wydarzenie w trakcie zjazdu, a właściwie w jego
przerwie, to niezapowiedziane spotkanie Zespołu SN0HQ
poprowadzone przez kapitana
zespołu SN0HQ Tomka SP6T.
Głównym tematem były sprawy

Leszek SP6CIK – DXC Cheker ARRL
to jedna z najważniejszych osobowości w PZK oraz SPDXC

12/2008
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Konkurs krótkofalarski z okazji
90. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918–1919

Rok 1918 stanowi w najnowszych dziejach Polski datę
przełomową. Przed rokiem 1918
kartę polskich dzieów wypełniały: niewola, trójzaborowy
podział kraju, beznadziejność
położenia i iluzoryczność aspiracji państwowotwóczych narodu.
Od roku 1918 Polska pojawia
się ponownie na mapie Europy,
bierze się początek wspóczesnego pańtwa polskiego, zaczyna
się kształtowanie nowoczesnej
Polski. W ogónym odczuciu narodowym rok 1918 był czymś na
kształt burzy dziejowej, punktu
zwrotnego czy zdarzenia, najwyższej wagi. Powstanie Wielkopolskie było ostatnim i jedynym
zrywem powstańzym naszego
narodu, który zakońzył się sukcesem. Dla uczczenia doniosłości tego wydarzenia zachęcamy
do wzięia udziału w konkursie
z okazji 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Regulamin
1. Organizatorzy: Oddział Poznański Polskiego Związku
Krótkofalowców, Wielkopolska
Organizacja Wojewódzka LOK;,
Kluby Krótkofalarskie Oddziału
Poznańskiego;
2. Patronat.
• Wojewoda wielkopolski
• Marszałek województwa wielkopolskiego;
• Zarząd Główny Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego;
3. Patronat medialny.
• „Krótkofalowiec Polski”;
• Portal PZK
4. Uczestnicy.
nadawcy indywidualni, stacje
klubowe oraz nasłuchowcy.
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5. Termin.
27 grudnia 2008 roku od godziny
19.00 UTC
do 11 stycznia 2009 roku, godziny 21.00 UTC.
6. Pasma.
80 m; zgodnie z obowiązującym
band – planem.
7. Emisje.
CW; SSB;.
8. Wywołanie w konkursie.
• CW: „ CQ WLKP ”
• SSB: „Wywołanie w konkursie
Powstanie Wielkopolskie”.
9. Raporty i grupy kontraolne.
• Każda stacja z województwa

wielkopolskiego:
RST; RS + W np. „599 W”, „59
W”
• Każda stacja nadająca z powiatu objętego powstaniem: RST;
RS + skrót powiatu objętego
powstaniem SR np. 599 SR; 59
SR stacja
10. Wykaz powiatów objętych
powstaniem.
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC,
KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO,
NA, NV, OI,
OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX,
SR, SI, WH, WT, WF, ZN.
11. Punktacja, mnożniki, wynik
końcowy.
Łączność (QSO) ze stacją:
• województwa wielkopolskiego
„W” np. W…. – 1 pkt.;
• z powiatu objętego Powstaniem
Wielkopolskim np. SR – 3 pkt.;
• okolicznościowa, pracująca
z ww. okazji – 5 pkt.;
Wynik: suma punktów za przeprowadzone QSO + punkty dodatkowe – bonusy.
Łączność można powtórzyć
z daną stacją na CW i SSB, oraz
QSO z 2008 r. można powtórzyć
w 2009 r.
Zaliczone są łączności z poprawnie odebranym znakiem i różnicą czasu poniżej 5 min.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

12. Bonusy.
• Za udział w zawodach: „Hołd
Powstancom Wielkopolskim
1918-1919” – organizowanych
przez Harcerski Klub Łączności
SP3ZAC w 2008 roku.
– 10 pkt. liczony jednorazowo;
13. Klasyﬁkacje.
- stacje spoza województwa wielkopolskiego:
- Grupa A1 – indywidualne, emisja SSB;
- Grupa A2 – indywidualne, emisje CW + SSB;
- Grupa A3 – stacje klubowe
(PZK; LOK; ZHP i inne),
emisja CW + SSB;
- stacje z Województwa Wielkopolskiego:
- Grupa B1 – indywidualne, emisja SSB
- Grupa B2 – indywidualne, emisje CW + SSB;
- Grupa B3 – stacje klubowe
(PZK; ZHP; LOK i inne);
emisja CW+SSB
- Grupa C1 – klubowe stacje
okolicznościowe, ze znakiem
SN90xxx;
- Grupa C2 – indywidualne stacje okolicznościowe SN90yyy
- Grupa D – nasłuchowcy
(SWL),
14. Informacja o logach.

Logi stacji, dla emisji CW
i SSB (zapis łączny), preferowane w wersji elektronicznej,
format Cabrillo. Dopuszcza się
logi w wersji papierowej jak do
zawodów (wzór PZK), przesyłane na adres organizatora: Polski
Związek Krótkofalowców Oddział Poznański; skr. poczt. 15;
60-963 Poznań 11, droga pocztowa i drogą elektroniczną e-mail:
wkkirsp3pml@wp.pl w terminie
do 31 stycznia 2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego,
lub data otrzymania poczty na
skrzynce e-mailowej organizatora.
15. Termin i miejsce zgłaszania
wyników.
Prace komisji zakończą się do 1
marca 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej PZK Oddział Poznański i ZG PZK w terminie do 10
marca 2009 roku.
Rozesłanie dyplomów okolicznościowych do 31 marca 2009
r. Laureaci konkursu otrzymają
oﬁcjalne potwierdzenie uzyskanego wyniku i zaproszenie do
wzięcia udziału w uroczystym
podsumowaniu konkursu połączonego z wręczeniem dyplomów
i nagród, nie później jak z trzy
tygodniowym wyprzedzeniem.
16. Dyplomy, nagrody.
Każdy uczestnik Konkursu
Krótkofalarskiego dla Uczczenia 90. Rocznicy Powstania
Wiekopolskiego, po przesłaniu
zgłoszenia (pkt 14 regulaminu),
uzyskuje:
• po zgromadzeniu minimum
90 pkt. otrzymuje Dyplom Okolicznościowy za udział w Konkursie;
• bierze udział w ogólnej klasyﬁkacji Konkursu.
W każdej grupie klasyﬁkacyjnej
Konkursu nagradzane są:
• 1 miejce: nagroda rzeczowa,
puchar, dyplom;
• 2 miejce: puchar, dyplom;
• 3 miejce: puchar, dyplom;
• 4 miejce: dyplom;
• 5 miejce: dyplom.
17. Powody dyskwaliﬁkacji.
Nieprzestrzeganie ham spiritu
i nieprzysłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
18. Skład komisji.
Komisja zostanie powołana
przez prezesa PZK Oddziału
Poznańskiego.
Decyzje komisji są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu.
Inf. Bogdan SP3IQ

Spotkanie ministra obrony narodowej
z przedstawicielami organizacji pozarządowych
W dniach 24–26 października
br. w Białowieży odbyła się konferencja „Wojsko dla społeczeństwa”. Konferencja jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych
współpracujących z wojskiem
dotyczącym doskonalenia form
współpracy z resortem Obrony
Narodowej, podsumowania tegorocznego dorobku współpracy oraz nakreślenia możliwości
współpracy w 2009 roku. Ponadto konferencja obejmowała
tematykę aktualnych warunków
formalnoprawnych współpracy z komórkami i jednostkami
organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej, przedstawienie
podstawowych założeń procesu
profesjonalizacji Sił Zbrojnych
RP i związanej z tym procesem
działalności promocyjnej, wskazanie możliwości współpracy
organizacji pozarządowych z instytucjami podległymi Departamentowi Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa
Obrony Narodowej.
Celem konferencji było omówienie podstawowych założeń
profesjonalizacji Sił Zbrojnych
RP, zapoznanie uczestników
z wnioskami wynikającymi z dotychczasowej współpracy, omówienie aktualnych warunków
prawnych i procedur dotyczących współpracy oraz planowanych zmian w obowiązujących
w tym zakresie aktów prawnych
oraz uhonorowanie (wręczenie
podziękowań i upominków za
wyróżniającą się współpracę)
wybranym organizacjom pozarządowym.
W konferencji uczestniczyło
115 przedstawicieli naczelnych
władz organizacji pozarządowych i 15 przedstawicieli resortu
Obrony Narodowej.
Dotychczasową współpracę Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
z organizacjami pozarządowymi
w zakresie obronności przedstawił szef Oddziału Komunikacji
Społecznej płk Jarosław Dębski.
Wskazał na zapowiadane zmiany
w ustawie o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego, tj. możliwość zawiązywania
współpracy pomiędzy OPP oraz
możliwość pozyskiwania funduszy na zadania realizowane

w przeciągu kilku kolejnych lat.
Przedstawił system współpracy,
który obejmuje:
 Porozumienie o współpracy,
roczny plan współpracy,
 Nadzór nad fundacjami, które
jako organ nadzoru wskazały
Ministra Obrony Narodowej,
 Przekazywanie mienia ruchomego.
Roczny plan współpracy
opracowuje dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa
Obrony Narodowej do 30 lipca
każdego roku w oparciu o wnioski zgłoszone przez organizacje
pozarządowe. W roku bieżącym
budżet na dotację zadań zleconych wynosił 18 mln złotych.
Przyznanych zostało 18 006 071
zł na 266 zadań realizowanych
przez 140 organizacji. Złożonych
zostało 846 ofert na ogólną kwotę 31 840 960 zł.
Podstawowe założenia i przebieg procesu profesjonalizacji
Sił Zbrojnych RP przedstawił
przedstawiciel Sztabu Generalnego WP płk Piekarzewski. Wielokrotnie podkreślał potrzebę
włączenia się organizacji pozarządowych w proces pozyskiwania kandydatów na stanowiska
szeregowych zawodowych.
Przeprowadzona została ocena realizacji porozumień zawartych pomiędzy resortem Obrony
Narodowej i organizacjami pozarządowymi. Ocena przedstawia
się następująco:
 45% organizacji realizuje zawarte porozumienia w stopniu
zadowalającym,
 34% organizacji realizuje zawarte porozumienia poniżej
oczekiwań resortu,
 21% organizacji nie realizuje
zawartych porozumień.
W związku z powyższym
w okresie do 30 listopada br.
przewidywane jest ponowne
zawarcie porozumień z organizacjami pozarządowymi, które
realizują dotychczasowe porozumienia w sposób niezadowalający lub w ogóle ich nie realizują.
Wskazane zostały najczęstsze
błędy w zgłaszanych wnioskach
skutkujące ich odrzuceniem. Są
to:
 nieprecyzyjne określenie celu
zadania,
 brak spójności treści zadania
z kosztorysem,

 pomijanie zapisów w kalkula-

cji kosztów,

 nadinterpretacja środków włas-

nych.
Najczęściej popełniane uchybienia w trakcje realizacji zadań
to:
 działania niezgodne z zapisami statutu,
 przesuwanie do 5% przyznanych środków zgodnie z umową, ale bez uzasadnienia,
 obniżanie deklarowanych
środków własnych,
 w sprawozdaniu brak materiałów dokumentacyjnych.
Przyczyny dochodzenia należności są następujące:
 niezłożenie sprawozdania
w terminie,
 z tytułu obniżenia deklarowanych środków własnych,
 samowolne przesunięcie powyżej 5% przyznanych środków,
 nieterminowy zwrot niewykorzystanych środków.
Za wzorowe wykonywanie
zadań w zakresie objętym porozumieniem uhonorowane podziękowaniami i upominkami
zostały:
 Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa,
 Towarzystwo Miłośników
Twierdzy Vojens,
 Towarzystwo Miłośników 1
Mazowieckiej Brygady Artylerii im. J. Bema,
 Wojskowa Federacja Sportu,
 Wojskowe Stowarzyszenie
Kultury,
 Wojskowe Stowarzyszenie
Sport, Turystyka, Obronność,
 Fundacja Polonia Restituta.
Wr ę c z e n i a p o d z i ę k o w a ń
i upominków dokonał rad ca generalny sekretarza stanu
Krzysztof Sikora.
Kierunki zmian we współpracy resortu Obrony Narodowej
z organizacjami pozarządowymi, podsumował i zakończenia
konferencji dokonał dyrektor
Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności płk. Jerzy Gutowski.
Info. Jan SP2JLR
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Posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK w Warszawie

W dniu 7 listopada w siedzibie ZG LOK przy ul. Chocimskiej w Warszawie odbyło się
posiedzenie Komisji Łączności
ZG LOK zwołane przez jej szefa Kol. Włodka Karczewskiego SQ5WWK. W spotkaniu
uczestniczyło oprócz szefostwa
LOK wielu znanych krótkofalowców, takich jak Eugeniusz
SP9IIA, Andrzej SP4HHI,
Roman SP2AEU oraz Alfred
SP7HOR. Koledzy ci taką mają
naturę, że nie potrafią być bierni. Swój czas i potencjał poświęcają szkoleniu młodych
krótkofalowców, organizowaniu konkursów i zawodów. Takich ludzi trzeba szanować oraz
promować ich postawy także
w PZK. Martwi tylko fakt, że
średnia wieku grona działaczy-organizatorów oscyluje w granicach ok. 60 lat. Jest to widać
problem ogólny, stąd jednym
z najważniejszych zadań zarówno LOK, jak i PZK jest odmłodzenie kadry i znalezienie chętnych do pracy na rzecz rozwoju

krótkofalarstwa we wszystkich
jego dziedzinach.
Po raz pierwszy jako prezes
PZK uczestniczyłem w tego typu
spotkaniu. W prawdzie w ciągu
ostatnich lat LOK i PZK organizowały wiele wspólnych imprez
sportowych, ale po raz pierwszy
uczestniczyliśmy w procesie ich
planowania. Jest to faktycznie
nowa jakość w naszych relacjach.
W najbliższym czasie zostanie
skonsultowane, a później podpisane ramowe porozumienie
dotyczące współpracy i wspólnej
organizacji imprez sportowych.
Jednym z najważniejszych
tematów posiedzenia było planowane na rok 2010 zorganizowanie Mistrzostw I Reg. IARU
w HST oraz prognozowanie
środków dla rozwoju szybkiej

Archiwalia
Z prywatnego archiwum Krzysztofa SP5HS,
jednego z najwybitniejszych działaczy Polskiego
Związku Krótkofalowców otrzymałem takie oto trzy
dyplomy. Jako przypomnienie dodam, że Krzysztof
jest międzynarodowym sędzią zarówno w HST,
jak i ARDF. Jest również tym, który wprowadził
do IARU jako dyscyplinę amatorską radiolokację
sportową.
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Posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK

telegraﬁi w SP. Rozwój ten miałby się odbywać między innymi
w oparciu o bazę szkoleniową,
którą dysponuje LOK. Temat
organizacji przez PZK Mistrzostw R1 w HST w chwili gdy
„Krótkofalowiec Polski” dotrze
do Czytelników będzie już znany, ponieważ był dyskutowany
podczas posiedzenia Grupy Roboczej HST na konferencji R1
IARU w Cavtat. Inne tematy to
oczywiście planowanie imprez
sportowych i zwodów na 2009
rok, a także przygotowanie długofalowego programu obejmującego okres aż do 2025 roku.
Inf Piotr SP2JMR

LKK – Lwowski Klub Krótkofalowców
Jest taki klub poza SP. Klub
– kolebka naszego krótkofalarstwa. Na skutek zmian geograficznych klub ten znajduje się
poza granicami naszego kraju
w pięknym mieście Lwowie
na Ukrainie. Na szczęście dla
nas i naszej historii. Dobrze
układa się współpraca pomiędzy LKK i środowiskiem polskich krótkofalowców. Historię
LKK spisali nasi koledzy: Tomek SP5CCC i Żora UY5XE,
w unikatowym wydawnictwie
pt. „Lwowski Klub Krótkofalowców. Zarys dziejów”. Piszę o tym powyżej w relacji
ze Zjazdu SPDXC. Tu dodam
jeszcze, że Zarząd LKK nadaje tytuł Członka Honorowego
LKK kolegom zasłużonym dla
jego współczesnej działalności.

Poniżej publikuję listę Członków Honorowych LKK.
Członkowie Honorowi LKK:
1 G3PTN – Zygmunt Howaniec
2 VA3UA – Alex Malikov
3 SP8NFE – Bogdan Sagan
4 SP7L – Tadeusz Kokoszka SK
5 SP2B – Jan Giminski
6 SP8AUP – Zbigniew Guzowski
7 SP8MI – Wojciech Geło
8 SP8AQA – Jerzy Gąbka
9 SQ7DCA – Andrzej Wołcz SK
10 UR3WDX – Yevdenij Pletnev
11 SP8HXU – Lesław Gruszkiewicz
12 SP5VJO – Jerzy Ostrowski
13 SQ8JLA – Marek Szczurowski
14 SQ5ABG – Wiesław Paszta
15 SP5QWJ – Sławomir Bułajewski
16 SQ8JQX – Tadeusz Habil

17 SQ5HAU
– Krzysztof
Wieczerzyński
18 RA3CC
– Valerij Gromov
19 SP2SGF
– Maciej Jakimiec
20 DL6ZFG
– Rolf Rahne
21 SP3IQ
– Bogdan
Machowiak
22 SQ9CWI
– Witold Segeth
23 VE6JO – Vitalij Machacin
24 UR7UJ – Michail Judkovkij
25 UR3LL – Viktor Kurilenko
26 SP8IQQ – Benedykt Brodowicz
27 SP8AJC – Wilhelm Wrona
28 SP9JPA – Henryk Zwolski
29 SP4OZ – Eugeniusz Pacuk

30 SP5CCC – Tomasz Ciepielowski
31 SP8NFZ – Wiesław Such
Stan na dzień 15.10.2008 r.

Info. Wojciech SP8MI & Piotr
SP2JMR

Komisja ds. Strategii PZK
Na portalu PZK w „Ostatnich
linkach” oraz dziale „Download” w dokumentach ogólnych
dostępnych dla każdego znajduje
się raport Komisji ds. Strategii
PZK. Dokument jest bardzo obszerny, liczy ponad 50 stron. Jest
owocem pracy komisji ds. Strategii powołanej przez Prezydium
ZG po XVII Krajowym Zjeździe
Delegatów PZK. Materiał opracowany przez komisję strategii
PZK jest jedynym takim dokumentem w historii PZK. Dokument traktuje całościowo zarówno teraźniejszość, propozycje
zmian, jak i przyszłość PZK.
Warto się z nim zapoznać. Jest
adresowany zarówno do członków PZK jak i w szczególności
do aktywnych krótkofalowców
pozostających poza PZK.
Czytając ten raport można zauważyć różnorodność środków,
które Komisja widzi jako sposób na poprawę funkcjonowania
PZK, w tym zmianę struktury
i składu ZG PZK. Komisja widzi
jako priorytet zwiększenie liczby
członków PZK. Jest to oczywiste chociażby ze względu na
istnienie krótkofalarstwa w SP.
Członkowie komisji proponują
także uruchomienie środków do
tego zmierzających.
W imieniu Prezydium ZG
dziękuję członkom Komisji z jej
przewodniczącym Leszkiem
Przybylakiem SP6CIK na czele
za ogrom pracy włożonej w przy-

gotowanie raportu. Leszek przygotował także prezentację pracy
komisji, która była m.in. przedmiotem obrad SPDXC oraz Posiedzenia ZG PZK.

Piotr SP2JMR

Krótkofalowiec Polski
a raport komisji
W raporcie Komisji Strategii
PZK oraz w recenzji tegoż raportu jest zawarta krytyka „Krótkofalowca Polskiego”. Czujemy się
więc w obowiązku przybliżyć
nieco szanownym czytelnikom
ten temat.
„Krótkofalowiec Polski” na
mocy uchwały XIV Zjazdu PZK
od 2000 roku ukazuje się jako
wkładka do innego czasopisma
krótkofalarskiego. Do maja roku
2005 nośnikiem było MK QTC
i wówczas KP zajmował 4 strony w wersji czarno-białej. Takie były możliwości wydawcy.
Jego zawartość koncentrowała
się wyłącznie na tematach organizacyjnych. Sprawy sportowe
i techniczne były w MK QTC.
Tak jest i w obecnej edycji KP.
A o zawartości „Krótkofalowca Polskiego”, decyduje umowa
podpisana w 2005 roku pomiędzy wydawnictwem AVT i PZK,
z której wynika jednoznacznie,
że artykuły techniczne i sportowe będą drukowane w „Świecie Radio”. Natomiast KP jako
wkładka wydawana w kolorze

o objętości 8 stron będzie się
koncentrował na tematach organizacyjnych. Jest to szczegółowo
opisane we wspomnianej wyżej
umowie, której „Ojcem Chrzestnym” jest Kol. Wojciech Nietyksza SP5FM Członek Honorowy
PZK i „ambasador PZK” na
arenie międzynarodowej przez
ponad 30 lat.
Zgodnie z tą umową Korporacja AVT pokrywa koszt druku
KP i dodruku ok. 600 egzemplarzy samej wkładki czyli „Krótkofalowca Polskiego”.
Skutek: PZK ma własny organ, który poprzez ogólnodostępne pismo jest kolportowany
na cały kraj, a poprzez odziały
terenowe PZK dociera do naszych członków. Z samego założenia w KP są publikowane
artykuły o tematyce organizacyjnej. Należą do nich: relacje
ze spotkań w OT i klubach specjalistycznych, z walnych zebrań
i zjazdów OT, są publikowane
uchwały Zjazdów i Zarządu
Głównego PZK. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że nie wszystkich
to interesuje. Tak samo jak nie
wszystkich interesują wyniki
i regulaminy zawodów, regulaminy dyplomów lub skomplikowane wywody na temat propagacji czy techniki.
A tak na marginesie nikomu
nie życzę, aby będąc na miejscu
Redaktora Naczelnego „KP” nie
zamieścił w nim relacji z takiego

czy innego spotkania lub uroczystości w którymś OT czy klubie.
Jeśli coś opuścimy lub coś się
nie zmieści wtedy na nasze głowy sypią się e-maile i urywają
telefony z pretensjami: dlaczego
coś pominęliśmy, a przecież tam
było tak ładnie, a w dodatku kolega SPxxxx otrzymał tak długo
oczekiwaną i zasłużoną Odznakę
Honorową PZK.
Tak właśnie jest. Zawsze najbardziej zainteresowanymi są ci,
o których się pisze. Wtedy nawet
koledzy z tych OT czy klubów
proszą o dodatkowe egzemplarze
„Krótkofalowca Polskiego”.
Czasem zdarza się w szczególnie ważnych okazjach, że część
materiału znajduje się w dziale „Z życia oddziałów i klubów
PZK” ŚR, a reszta w „Krótkofalowcu Polskim”. Takie działanie
ma na celu zainteresowanie części czytelników „Świata Radio”,
danym artykułem, który obydwie redakcje uznają za szczególnie ważny.
Co do szaty graﬁcznej „ Krótkofalowca Polskiego” to jest ona
wynikiem wspólnego wysiłku
pracowników AVT i naszej i nic
nie stoi na przeszkodzie by to
zmienić. Jesteśmy otwarci na
konkretne propozycje zarówno
graﬁczne jak i tematyczne.
Piotr SP2JMR & Wiesław SQ5ABG
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Klub SP6PWW im. Adama Zaleskiego SP6OF
Klub Krótkofalowców
SP6PWW przy Kole nr 5 Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(SEP) zwrócił się do Zarządu
Oddziału SEP we Wrocławiu
z prośba o nadanie Klubowi nazwy „Klub Krótkofalowców im.
Adama Zaleskiego – SP6OF”
– śp. założyciela Koła i Klubu.
Adam Zaleski był znanym i zasłużonym wrocławskim krótkofalowcem, odznaczonym Złota
Odznaką Honorową PZK i jednym z nielicznych Członków
Honorowych PZK. Zarząd Oddziału SEP na rozszerzonym posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r.
podjął jednomyślnie uchwałę,
zgodnie z propozycją Zarządu
Koła i Klubu. Po oﬁcjalnej części tego zebrania, działacze Klubu Krótkofalowców i Koła nr 5
SEP wygłosili prelekcję, ilustrowaną pokazem slajdów, na temat
„Krótkofalarstwo i krótkofalowcy”. Odczyt trwał ponad godzinę

i zainteresowanie tematem było
bardzo duże. Należy podkreślić,
że ze względu na atrakcyjność
naszego hobby, temat wzbudził
duże zainteresowanie członków
Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP oraz biorących udział
w zebraniu prezesów kół SEP
Oddziału.
Konsekwencją działań opisanych powyżej było podjęcie
decyzji zarządu Koła nr 5 SEP
i Klubu Krótkofalowców o remoncie pomieszczeń klubowych.
Dzięki przychylności Zarządu OW SEP odremontowano
i umeblowano lokal klubowy
oraz urządzono pomieszczenie
radiostacji klubowej.
15 września 2008 r. w Klubie SP6PWW przy Kole nr 5
SEP Oddziału Wrocławskiego
miała miejsce bardzo miła oﬁcjalna uroczystość otwarcia lokalu Klubu SP6PWW im. Adama
Zaleskiego SP6OF. Przecięcia

wstęgi dokonał prezes Oddziału
Wrocławskiego SEP Krzysztof
Nowicki w towarzystwie prezesa Klubu SP6PWW Franciszka
Borzymowskiego SP6DB i prezesa Zarządu OT-01 PZK Stanisława Kokorskiego SP6BCC,
a na drzwiach klubu zawisła pamiątkowa tablica. W uroczystości
tej uczestniczyli przedstawiciele
władz centralnych i wojewódzkich SEP, członkowie klubu
SP6PWW i członkowie zarządu
Dolnośląskiego OT PZK. Kol.
Franciszek Borzymowski SP6DB
przedstawił zebranym długi i bogaty zawodowy i krótkofalarski
życiorys Adama SP6OF, a jego ro-

dzinie, na ręce córki Adama, pani
Haliny złożył podziękowania za
przekazanie klubowi radiostacji,
na której pracował on na pasmach
amatorskich do ostatnich chwil
swego długiego życia. W imieniu
zarządu i członków Dolnośląskiego OT PZK Staszek SP6BCC
skierował do członków klubu
list okolicznościowy i przekazał
proporczyk PZK. W bardzo miłej
atmosferze długo wspominano
Adama, a cała uroczystość została
sﬁlmowana przez niezawodnego
Henryka SP6ARR i wzbogaciła
program internetowy „Krótkofalowcy-Bis”.
Info: Witek SP6WM i Czesław

75 lat Łódzkiego Klubu
Radio Nadawców HF75LD
W dniach od 01.11. 2008 r do
31.01.2009 r. z okazji obchodów
75-lecia powstania Łódzkiego
Klubu Radio Nadawców, którego tradycje kontynuuje Łódzki
Oddział Terenowy PZK, sta-

cja SP7PGK pracuje używając
znaku okolicznościowego HF75
LD. Karty QSL należy kierować
poprzez Biuro QSL przy OT 15.
Inf Jurek SP7CBG

Silent Keys
SQ3EYI s.k. W dniu 25 września 2008 r. w wieku 66 lat zmarł nagle nasz Kolega Bogdan Janicki SQ3EYI z Młynar gm. Margonin. Członek Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZBZ. Został pochowany w dniu 27 września 2008 r. na Cmentarzu w Margoninie
woj. wielkopolskie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu Koleżanki i Koledzy. Cześć jego pamięci!
Krzysztof SP3SLK
SP9AEP s.k. Z żalem zawiadamiamy wszystkie Koleżanki i Kolegów, że w dniu 31 października 2008 r. odszedł od nas na zawsze nasz Kolega Aleksander Orłowski SP9AEP.
Kolega Aleksander Orłowski SP9AEP był członkiem PZK od 2 czerwca 1958 r.
W latach 1959–1967 był sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie, zaś od 1975 r. do 1987 r. jego Prezesem.
W czasie swojej kilkunastoletniej pracy społecznej dał się poznać jako człowiek szczególnie oddany Polskiemu Związkowi Krótkofalowców. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się zawsze bez zastrzeżeń.
Wieloletni członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wychowawca licznej rzeszy krótkofalowców na terenie naszego województwa.
Inicjator wielu działań mających na celu popularyzację krótkofalarstwa w kraju i na świecie. Za Jego kadencji został opracowany
i rozpropagowany dyplom „Cracovia”, który nie tylko sławi dobre imię PZK, ale również promuje Kraków. Był współorganizatorem
stacji okolicznościowych m.in. z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 300-lecia Odsieczy wiedeńskiej, zaś w latach 70. i 80.
przy Jego współudziale, odbyły się w Krakowie Mistrzostwa Polski w szybkiej telegraﬁi. Przez wiele lat Aleksander był członkiem komisji Zawodów QRP o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT. W 1980 roku został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, zaś w 1982 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Za swoją działalność w 1996 r. otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZK.
Był Honorowym Członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców, członkiem SP DX Clubu i OTC oraz autorem opracowania historii
przedwojennego krótkofalarstwa na naszym terenie. Zawsze służył radą i swoim doświadczeniem. Pogrzeb Aleksandra Orłowskiego
SP9AEP odbył się w dniu 5 listopada 2008 roku na Starym Cmentarzu w Tarnowie.
Cześć Jego pamięci.
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK

8

KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI

12/2008

