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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.

Drodzy Czytelnicy! 
Przekazujemy Wam kolejny, trzeci w tym roku numer „Krótko-

falowca Polskiego”. Jak widzicie, część materiałów zamieszczanych 
w naszym periodyku od 2000 r. to swoista kronika historyczna, towa-
rzyska i organizacyjna. Takie są ustalenia z wydawcą oraz oczekiwania 
organizatorów różnych wydarzeń. Natomiast nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby zamieszczać tu inne informacje, czyli artykuły tematyczne 
o wszystkim, co interesuje krótkofalowców, z wyłączeniem zagadnień 
czysto technicznych. Zachęcamy do pisania i przesyłania do publika-
cji. Zawsze też pamiętamy o koleżankach i kolegach, którzy opuszczają nas na zawsze. 

Życzę miłej lektury.
Piotr Skrzypczak SP2JMR

p.o. redaktora naczelnego KP

Waldek 3Z6AEF

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych 
i jak co roku wszyscy wypełniający swoje de-
klaracje podatkowe mogą wskazać organiza-
cję pożytku publicznego, której urząd skarbo-
wy przekaże 1% odpisu z podatku dochodo-
wego. Podając KRS organizacji, która będzie 
beneficjentem odpisu, można określić tzw. „cel 
szczegółowy”. Będzie to wskazówką dla orga-
nizacji, jaki sposób wykorzystania środków 1% 
wnioskodawca uważa za najlepszy.

W Polsce działa obecnie ok. 90 tys. orga-
nizacji pozarządowych, z których co dzie-
siąta to organizacja pożytku publicznego, 
mogąca być odbiorcą środków z odpisów 
1%. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny: 
„Ponad połowę wszystkich środków z 1% 
PIT otrzymały organizacje zajmujące się 
ochroną zdrowia, chociaż stanowiły zaled-
wie 14% spośród OPP, które w 2015 r. miały 
przychody z 1%. Znaczną część przycho-
dów z 1% PIT (27%) pozyskała najliczniej-
sza grupa organizacji (26%) zajmujących 
się pomocą społeczną i humanitarną. Pod-
mioty zajmujące się sportem, turystyką, 
rekreacją i hobby, mimo że tworzyły blisko 
1/5 zbiorowości, to pozyskały jedynie 3% 
kwoty przekazanej w 2015 r. OPP”. 

Polski Związek Krótkofalowców jest w tej 
niespełna dwudziestoprocentowej grupie 
OPP, która pozyskuje zaledwie 3% środków 
z odpisów podatkowych 1%. W roku 2017 
(czyli za rok 2016) otrzymaliśmy z tego ty-
tułu prawie 60 tys. zł, co stanowi poważną 
pozycję w budżecie naszego stowarzysze-
nia. Środki te zostały wykorzystane na fi-
nansowanie celów pożytku publicznego, 
zgodnie z naszą działalnością statutową 
PZK oraz zapisami art. 4.1 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie, np. wyposażanie 
klubów krótkofalow-
ców w sprzęt służący 
szkoleniom i łączności 
ratunkowej, utrzyma-
nie przemienników, 
dofinansowanie ogól-
nodostępnych spotkań 
radioamatorów (ŁOŚ, 
Burzenin) i wiele innych.

Dziękujemy wszystkim 771 osobom, 
które zdecydowały w ubiegłym roku o wy-
pełnieniu w swoich deklaracjach podatko-
wych wniosku o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz Polskiego Związku 
Krótkofalowców.

W tym roku również zachęcamy wszyst-
kich, którzy wypełniają swoje deklaracje 
podatkowe, do wypełniania rubryk z wnio-
skiem do Urzędu Skarbowego o przekaza-
niu 1% należnego podatku dochodowego 
na rzecz wybranej OPP. Oczywiście pole-
camy Polski Związek Krótkofalowców, czyli 
KRS 0000088401. Wypełnienie pola „Cel 
szczegółowy 1%” nie jest konieczne. Jeśli 
jednak da się określić na podstawie zapisu 
„celu szczegółowego” oddział terenowy 
PZK, to tam właśnie trafią przekazywane 
przez urząd skarbowy środki 1% OPP – 
zgodnie z naszym wewnętrznym uregulo-
waniem (uchwała Zarządu Głównego o po-
dziale środków 1% OPP). Oczywiście moż-
na określić cel szczegółowy dowolnie, np. 
„dwutygodnik Propagacja”, „EmCom”, „Klub 
SP OTC” – będzie to dodatkową wskazów-
ką, jak powinniśmy najlepiej wykorzystać 
powierzane środki publiczne.

Waldemar Sznajder 3Z6AEF
prezes PZK

1% podatku na PZK
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IARU, UARL, 
PZK – spotkanie 
w Warszawie

W dniach 2 i 3 lutego 2018 r. odbyło się 
w Warszawie spotkanie przewodniczącego 
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU 
Dona Beattie G3BJ z przedstawicielami 
UARL i PZK. Ukraiński Związek Krótkofa-
lowców reprezentowali: Anatoly Kirilenko 
UT3UY oraz Yuri Zaskaleta UT7UW, czyli 
prezes i wiceprezes UARL, zaś gospodarza 
spotkania, Polski Związek Krótkofalowców: 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF (prezes PZK) 
oraz Tomasz Ciepielowski SP5CCC, który 
zadbał o całą logistykę spotkania, pełniąc 
także rolę tłumacza (rosyjski/angielski) oraz 
facylitatora.

Spotkanie przewodniczącego 1. Regio-
nu IARU z przedstawicielami UARL mia-
ło na celu wyjaśnienie problemów, jakie 
w ostatnim czasie pojawiły się w ruchu 
krótkofalarskim na Ukrainie, a dotyczących 
współpracy pomiędzy organizacjami ra-
dioamatorskimi i działalności ukraińskiego 
biura QSL. Polski Związek Krótkofalowców 
uczestniczył w spotkaniu jako gospodarz 
i facylitator, a nie jako strona w rozmowach.

Poza oficjalnym programem odbyło się 
także spotkanie prezesów UARL i PZK, na 
którym stwierdzono wolę ściślejszej współ-
pracy organizacji i wymiany doświadczeń, 
a także wzajemnego udziału w najważniej-
szych wydarzeniach obu stowarzyszeń. 
Kolejne bezpośrednie spotkanie robocze 
przedstawicieli UARL i PZK planowane jest 
najpóźniej w czerwcu, na Ham Radio we 
Friedrichshafen.

Dziękuję Tomaszowi Ciepielowskiemu 
SP5CCC za znakomitą organizację spotka-
nia oraz nieocenioną pomoc w rozmowach 
IARU-UARL.

Waldemar Sznajder 3Z6AEF
prezes PZK

Spotkania opłatkowe 
wczoraj i dziś

Okolicznościowe spotkania odbywają-
ce się zwykle na przełomie roku na stałe 
weszły do tradycji lokalnych środowisk 
krótkofalarskich, a zwyczajowa nazwa „spo-
tkania opłatkowe” wiąże się nierozerwalnie 
z naszą polską tradycją. W latach 70. i 80. 
ub. wieku najczęściej takie spotkania były 
połączone z podsumowaniem aktywno-
ści naszych kolegów w minionym roku. 
Wręczano w związku z tym puchary, gra-
wertony i czasem nagrody za wyniki we 
współzawodnictwach lub zawodach. Na 
spotkaniach tych czasem gościli przedsta-
wiciele władz oraz przychylni nam urzędni-
cy, np. z PIR. 

Bydgoski Oddział Wojewódzki PZK 
w tamtym okresie był jednym z najaktyw-
niejszych OT w SP. Poza co roku organizo-

wanymi spotkaniami noworocznymi zor-
ganizowaliśmy wiele innych imprez w tym 
m.in. w 1982 r. pierwsze Krajowe Sympo-
zjum SSTV i RTTY – które dało początek 
PKRVG, później Zjazd PK UKF, Otwarte Mi-
strzostwa Polski w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej –w których wzięły udział 4 re-
prezentacje zagraniczne. To tylko przykła-
dy. Było tego naprawdę dużo. Główną or-
ganizacyjną siłą napędową był śp. Bolesław 
Krzymin SP2ESH, Członek Honorowy PZK. 

To była dygresja i być może więcej 
o tych historycznych wydarzeniach napiszę 
w którymś z kolejnych numerów Krótko-
falowca Polskiego. Poniżej dwa archiwal-
ne zdjęcia wykonane podczas spotkania 
w ZOW PZK w Bydgoszczy na przełomie 
1983–1984 roku. 

Rola takich i wszelkich innych spotkań 
środowiskowych jest nie do przecenienia 
zwłaszcza dla budowy więzi koleżeńskich 
oraz poczucia tożsamości nas jako krótko-
falowców. Internet wszystkiego nie załatwi.

Poniżej przekazuję relacje z trzech spo-
tkań opłatkowych, w tym ze spotkania 
zorganizowanego przez Jarosławski OT PZK 
19 stycznia br., napisaną przez redaktora 
spoza naszego środowiska.

Piotr SP2JMR

UCZEStnICy SPOtKAnIA w wARSZAwIE: tOMASZ SP5CCC, wALDEMAR 3Z6AEF, DOn G3BJ, AnAtOLy Ut3Uy I yURI Ut7Uw

SPOtKAnIE w ZARZąDZIE ODDZIAŁU wOJEwóDZKIEGO PZK. wICEPREZES ZOw PZK PIOtR SP2JMR ORAZ SEKREtARZ ZOw PZK BOLESŁAw 
SP2ESH wRęCZAJą DyPLOM I nAGRODę MARKOwI SP2MKO (w śRODKU) ZA JEGO OSIąGnIęCIA w MIJAJąCyM ROKU

wICEPREZES ZOw PZK w ByDGOSZCZy DZIęKUJE GRAżynIE 
MAJEwSKIEJ InSPEKtOROwI PIR ZA żyCZLIwOść I wSPóŁPRACę ZE 
śRODOwISKIEM KRótKOFALOwCów
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Opłatek w Jarosławiu
To, co ich jednoczy to niewątpliwie jed-

na z najpiękniejszych pasji. Poznają się 
na pasmach amatorskich jako nadawcy 
i nasłuchowcy, a potem – jak to ma często 
miejsce nie tylko w Jarosławiu – odwie-
dzają się w swoich środowiskach, by deli-
berować o pracy klubowej, osiągnięciach 
w zawodach krótkofalarskich, uroku swoich 
miast.

19 stycznia br. na tradycyjnym opłatku 
spotkali się krótkofalowcy z Jarosławia, 
regionu i innych stron Polski. Kilkadziesiąt 
osób zasiadło do wspólnego stołu. Była 
modlitwa i życzenia opłatkowe, które po-
prowadził ks. kapelan mjr Grzegorz Bechta 
SQ8AY, członek oddziału i jak go nazywają 
„duchowy kapelan jarosławskich krótkofa-
lowców”.

Krótkofalowcy to ludzie o postawie ho-
ryzontalnej. Znamienitym tego przykładem 
jest człowiek, który upowszechnia i rozwija 
ideę łączności w pasmach amatorskich od 
ponad 48 lat. Bez Zbyszka SP8AUP, Prezesa 
Zarządu Oddziału, nie byłoby tylu klubów 
i takiej imponującej działalności znanej 
w kraju i za granicą.

Otwierając to sympatyczne i serdeczne 
spotkanie, Zbyszek SP8AUP powitał za-
proszonych gości. Na spotkanie obok ks. 
Bechty przybył Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
sekretarz Polskiego Związku Krótkofalow-
ców i Honorowy Członek Oddziału Jaro-
sławskiego, Prezes Zarządu Oddziału Tere-
nowego PZK w Rzeszowie Adam Nazimek 
SP8N, były wieloletni dyrektor PIR, PAR 
i UKE Tadeusz Krawczyk. Delegaturę UKE 
w Rzeszowie reprezentowali Marzena Gó-
ral, Paweł Dąbrowski i Zbigniew Kołodziej. 
Obecny był także znany przedsiębiorca 
i prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej Członek Honorowy 
Jarosławskiego Oddziału PZK Bogusław 
Buliński. Z Ukrainy przybyli: członek Lwow-
skiego Klubu Krótkofalowców oraz członek 
Jarosławskiego Oddziału PZK Grzegorz 
Bełyk US5WFO & SP8BGA wraz z małżonką 
Oksaną.

Krótkofalowców integrują więzi emo-
cjonalne, radiostacja i mikrofon. Równie 
ważne są bezpośrednie kontakty towa-
rzyskie i klubowe. W czasie uroczystości 

opłatkowych odbyła się jednocześnie uro-
czystość obchodów 15-lecia Jarosławskie-
go Oddziału Terenowego PZK i z tej oka-
zji decyzją zarządu wszyscy założyciele 
i członkowie oddziału oraz zasłużeni krót-
kofalowcy i przyjaciele oddziału otrzymali 
jubileuszowe grawertony. 

Grawertony takie otrzymali: przyja-
ciele oddziału Tadeusz Słowik i Bogusław 
Buliński oraz założyciele oddziału z 2002 
roku i zasłużeni członkowie: Anita Banaś 
SP8TCQ, Piotr Skrzypczak SP2JMR,Tadeusz 
Lewko SP8IE, Benedykt Brodowicz SP8IQQ, 
Janusz Peszko SP8MCE, Zbigniew Wen-
dycz SP8RHO, Mariusz Błądek SP5MDB, Ja-
nusz Szumilas SP8HBT, ks. Grzegorz Bechta 
SQ8AY i Kazimierz Radzyniak SQ8DBE.

W swoim wystąpieniu ks. Grzegorz 
Bechta SQ8AY wiele uwagi poświęcił reli-
gijnej wymowie świąt Bożego Narodzenia. 

Przekazał, że z tego biblijnego wydarzenia 
płynie potrzeba wzajemnego szacunku 
i czynienia dobra dla drugiego człowieka, 
co pięknie wpisuje się w określenie krótko-
falowców jako „ludzi dobrej woli”. 

Szczere życzenia przekazali także: pre-
zes zarządu Jarosławskiego Oddziału Tere-
nowego PZK Zbigniew Guzowski SP8AUP, 
sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR 
oraz Bogusław Buliński i Tadeusz Słowik, 
którzy – jak zauważył Prezes Oddziału Zbi-
gniew Guzowski SP8AUP, zawsze służą 
jarosławskim krótkofalowcom pomocą, do-
brocią i życzliwością. Stosowne życzenia od 
krótkofalowców Oddziału Rzeszowskiego 
PZK przekazał jego prezes, Adam Nazimek 
SP8N. Spotkanie trwało w bardzo miłej at-
mosferze do późnych godzin nocnych.

Autor tekstu i zdjęć Henryk Grymuza

UCZEStnICy SPOtKAnIA – InAUGURACJA PRZEZ PREZESA Ot35 ZBySZKA SP2AUP

OD LEwEJ: ADAM SP8n PREZES Ot 18, KS. GRZEGORZ BECHtA SQ8Ay, ZBIGnIEw SP8AUP, PIOtR SP2JMR, BOGUSŁAw BULIńSKI

BAnnER OKOLICZnOśCIOwy ZAPRASZAJąCy nA SPOtKAnIE 
OPŁAtKOwE
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Silent Keys
Z przykrością informujemy, że 

w dniu 22.12.2017 po ciężkiej choro-
bie zmarł nasz długoletni kolega 

i przyjaciel 
Konrad Perz SP3WBQ

Konrad był członkiem zarządu 
i współzałożycielem Stowarzysze-
nia Radioamatorów i Miłośników 

Nowych Technologii SP3YEE.
Artur Schreiber SP3VSS

nUMER ZAMKnIętO  7.02.2018

Spotkanie w Kaliszu
Noworoczne spotkanie OT-27 było zor-

ganizowane przez Kaliski Klub Krótkofalow-
ców SP3KQV. 

W dniu 12 stycznia (piątek) 2018 r. w go-
dzinach od 17.00 do 20.30 na terenie Klubu 
Jeździeckiego Wolica koło Kalisza odbyło 
się spotkanie radioamatorów i krótkofa-
lowców OT 27. Na spotkanie przybyło 31 
krótkofalowców z Kalisza, Ostrowa Wlkp., 
Koła, Sieradza, Łodzi i Turku. Po oficjalnym 
przywitaniu uczestników wręczono Oznakę 
Honorową PZK koledze Leszkowi SP3DOI.

Bardzo ciekawą prelekcje zaprezento-
wał kolega Janek SP3CYY, który opowie-
dział o przebiegu ostatniej wyprawy TO2SP 
(SP3CYY, SP3GEM, SP6EQZ,SP6IXF, SP6JIU, 
K1CC). Następnie Przemek SP7VC przedstawił 
prezentacje dotyczące organizacji i przebie-
gu wypraw T31T (3Z9DX, SP3DOI, SP7VC).

Po raz kolejny atmosfera spotkania była 
bardzo rodzinna. Tradycyjnie po zjedze-
niu obiadu przy kawie i herbacie koledzy 
z zaciekawieniem wysłuchali ciekawych 
opowieści.  Taka forma spotkań pozwala 
na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu 
krótkofalarstwa oraz pozwala na bezpo-
średnie rozmowy różnych pokoleń radio-
amatorów z południowej Wielkopolski.

Koncepcja spotkań organizowanych 
przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV 
polega na organizacji spotkań, na których 
będą się odbywały prezentacje z zakresu 
łączności amatorskich w szerokim spek-
trum częstotliwości od HF do SHF oraz 
w zakresie doskonalenia umiejętności ope-
ratorskich w zawodach i łącznościach DX.

Bogdan SP3LD

Noworoczne spotkanie 
w klubie SP9KJU

W dniu 7.01.2018 r. w klubie SP9KJU 
odbyło się spotkanie noworoczne.

Uczestniczyli w nim: Zbyszek SQ9HHO, 
Jurek SP5GEO, Henryk SP9JCS, Grzegorz 
SQ9PPU, Grzegorz SQ9NOS, SWL Romek 
z Rybnika, Daniel SQ9HYN, Zenek SQ9JKG 
i Franek SQ9NFB wraz z XYL, a także Ra-
fał SQ9NKR i Hubert SP9MDY. Na wstępie 
połamano się opłatkiem i składano sobie 
życzenia, następnie wzniesiono toast szam-
panem za pomyślność i rozwój krótkofa-
larstwa polskiego oraz lokalnego w 2018 
roku. Później odbywały się dyskusje wraz 
z poczęstunkiem specjałami świątecznymi 
przyniesionymi przez uczestników. Spotka-
nie trwało od 15.00 do 20.00. W końcowej 
jego części zrobiono  kilka zdjęć pamiąt-
kowych. Dziękuję wszystkim za udział i do 
spotkania najpóźniej za rok. 

Hubert SP9MDY

Z kart historii PZK
Mija 70 lat, jak 1 lutego 1948r. odbył 

się drugi po wojnie Walny Zjazd Delega-
tów PZK uważany w zasadzie za pierwszy. 
Ponieważ poprzedni zwołany na dzień 25 

maja 1947 r. ogólnopolski zjazd delega-
tów jak i pierwsze po wojnie zebranie 24 
członków – założycieli odbyte w dniu 13 
października 1946 r. nim nie były. Z kolei 
wybrane wówczas zarządy nazywane były 
komitetami organizacyjnymi, które m.in. 
miały za zadanie opracować Statut PZK 
i przedstawić go do zatwierdzenia oraz do-
prowadziły do wpisania przez Prezydenta 
m. St. Warszawy dnia 31 marca 1947 r. do 
Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod 
Nr 176 Stowarzyszenie p.n. Polski Zwią-
zek Krótkofalowców. (M.P. nr 106 z dnia 7 
sierpnia 1947 r.). Było 10 założycieli sto-
warzyszenia wpisanych do rejestru, w tym 
pięciu przedwojennych nadawców: SP1CM, 
SP1GG, SP1LD, SP1AD i SP2YL. 

Tak więc przed 70 laty obradujący na 
zjeździe Związek miał już osobowość praw-
ną i mógł oficjalne prowadzić działalność 
organizacyjną oraz rozmowy z władzami 
państwowymi w celu wznowienia dzia-
łalności krótkofalarskiej w eterze. Do ści-
słego składu prezydium zarządu weszły 
m.in. osoby rekomendowane przez organa 
nadzorujące PZK. Wybrany skład Zarządu 
Głównego PZK był następujący: 
Prezes – inż. Tadeusz Żarnecki, Dyrektor 
Naczelny Centralnego Zarządu Elektrotech-
nicznego.
Wiceprezesi: Zygmunt Młynarski, Dyrektor 
Programowy Polskiego Radia oraz mjr 
Józef Pawenta z Komendy Głównej Służby 
Polsce 
Sekretarz – mjr Anatol Jegliński ex SP1CM 
(SP5CM), Ministerstwo Bezpieczeństwa Pu-
blicznego – naczelnik Dep. II Wydz. III
Skarbnik – Czesław Brodziak ex SP1QC 
(SP5QC) 
Członkowie Zarządu: Jan Kusiński, Inspek-
tor Ministerstwa Oświaty, Edward Kaw-
czyński ex SP1DC (SP8CK), Józef Jezierski 
ex SP1JJ (SP2SJ) Roman Iżykowski ex SP1LP 
(SP7HX)

Wobec braku stałego lokalu, tymczaso-
wą siedzibą Związku było miejsce pracy se-
kretarza Związku tj. ul Koszykowa 6, Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego.

Sieć terenowa PZK składała się wówczas 
z 7. oddziałów w następujących miastach: 
Warszawa, Łódź, Kraków, Częstochowa, 
Katowice, Bydgoszcz i Poznań. W dniu 30. 
października 1948 r. ukazało się rozpo-
rządzenie MPiT o prywatnych radiosta-
cjach doświadczalnych. Natomiast dzięki 
pracy w MPiT Ludwiki Brodziak ex SP2YL 

Z wielkim żalem zawiadamiamy iż 
w dniu 15.01.2018 r. odszedł od nas 

po długiej chorobie
Jerzy Cieśla SP5NZA

Brał udział w wielu akcjach radio-
wych, pracował pod wieloma znakami 

okolicznościowymi min. HF0RN, 
SN100F, SN966P... 

Stacja SP5NZA – Jurek Milanówek – 
zamilkła.

Ryszard SP5TBE, klub SP5PMU

(SP5MS) dokonany został podział kraju 
na 9 okręgów wywoławczych wg klucza: 
po dwa województwa na każdy okręg. 
Podział ten dotrwał do końca XX wieku 
i w dalszym ciągu jest honorowany przez 
szanujących tradycję krótkofalowców. Już 
w 1949 r. wydane zostały pierwsze zezwo-
lenia z ważnością jednoroczną. Pierwsze po 
wojnie, zezwolenie SP5AC wydane zostało 
16 sierpnia 1949 r. „dla celów służbowych 
i naukowo-doświadczalnych”, na nazwisko 
przedwojennego krótkofalowca SP2FU Sta-
nisława Bancera. Należy dodać, że zezwole-
nie wydało Ministerstwo Obrony Narodo-
wej z podpisem samego marszałka Polski 
Michała Roli-Żymierskiego. Natomiast jede-
naście dni później, dwa kolejne zezwolenia 
zostały wydane już przez MPiT z datą 27 
sierpnia 1949 r. tj. dla Anatola Jeglińskiego 
SP1CM i Jerzego Rutkowskiego SP5AB. Na-
stępne kolejne zezwolenia zostały wydane 
dla: SP1SJ (SP3PK), SP1KM (SP3AK), SP1SE 
(SP1BC) i SP5ZPZ (SP3KAU). W okresie tej 
kadencji ZG PZK dzięki wysiłkom wielu 
oddanych działaczy Związku zbudowane 
zostały zręby nowej powojennej działalno-
ści krótkofalarskiej w Polsce, m.in. powstaje 
Centralne Biuro QSL, zarządy oddziałów 
PZK w Krakowie i Bydgoszczy wydają perio-
dyczne biuletyny informacyjne dla swych 
członków. 

Niestety postępujący w początkach lat 
50. pęd do centralizacji doprowadził w dniu 
22 lipca 1950 r. do zjednoczenia trzech or-
ganizacji: Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, 
Towarzystwa Przyjaciół ORMO i Polskiego 
Związku Krótkofalowców w Ligę Przyjaciół 
Żołnierza. Z czasem wchłonięte zostają też: 
Liga Lotnicza, Liga Morska i Polski Związek 
Motorowy. Dopiero następujące w połowie 
lat 50. przemiany społeczno-polityczne 
doprowadziły do reaktywacji PZK jak i in-
nych organizacji społecznych wchłoniętych 
uprzednio przez LPŻ. I tak na dzień 13 
stycznia 1957 r., zwołany zostaje w War-
szawie przy ul. Nowowiejskiej 1 pierwszy 
po reaktywacji, a trzeci po wojnie Zjazd 
członków założycieli PZK. Prezesem Związ-
ku wybrany zostaje wówczas płk Anatol 
Jegliński SP5CM, dzięki któremu nastąpiła 
separacja PZK od LPŻ, był on także głów-
nym inicjatorem reaktywacji PZK po woj-
nie, jak i później wznowienia działalności 
krótkofalarskiej podczas wprowadzonego 
stanu wojennego po 13 grudnia 1981 r. 

Opracował Jerzy SP8TK


