
Drodzy Czytelnicy!
Pandemia nie odpuszcza i spowodowała, że wiele planowanych 

przedsięwzięć ogólnopolskich i lokalnych nie odbyło się. Nie widać po-
prawy sytuacji pandemicznej, a przed naszym środowiskiem jest wiele 
wyzwań. Mamy nadzieję, że planowane na dzień 5 września br. w War-
szawie posiedzenie ZG PZK odbędzie się i będzie można zatwierdzić 
sprawozdanie finansowe za rok poprzedni, jak też zatwierdzić budżet 
PZK na rok bieżący. 

Do 28 sierpnia trwały konsultacje w sprawie przygotowywanej ustawy Prawo o ko-
munikacji elektronicznej i Prezydium ZG PZK, jak też inne organizacje, przedłożyły w tej 
sprawie swoje propozycje. 

W listopadzie br. czeka nas Krajowy Zjazd Delegatów PZK i trwa ożywiona dyskusja 
w sprawie zmian niektórych zapisów w Statucie PZK, prowadzona na liście dyskusyjnej de-
legatów i nie tylko. Kilka oddziałów terenowych PZK nie przeprowadziło zebrań sprawoz-
dawczo-wyborczych i nie wyłoniono delegatów na KZD PZK, ale wg posiadanych przez nas 
informacji zebrania te odbędą się. 

Dziękujemy za liczny udział w tegorocznych zawodach IARU HF World Championship – 
nieoficjalnych mistrzostw świata organizacji krajowych IARU. Na oficjalne wyniki zawodów 
musimy jeszcze trochę poczekać i ciekawi jesteśmy jak w tym roku wypadła polska repre-
zentacja HQ. 

Mimo trudności związanymi z pandemią udało się przeprowadzić kilka ciekawych spo-
tkań, o których poniżej. W dniach 18–20 września br. Jarnołtówku k. Opola odbędzie się 
Zjazd SPDXC – środowiska polskich DX-manów, na które zapraszamy czołowych operato-
rów kraju. Zapraszam do lektury naszego miesięcznika.
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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.

Walne zebranie  
OT 10 PZK 

28 czerwca o godz. 11.30 (w drugim 
terminie) w Krakowie przy ulicy Basztowej 
15/17 odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Krótkofalowców w Krakowie (OT 
10 PZK), w którym uczestniczył prezes PZK 
Tadeusz SP9HQJ. Zebranie rozpoczęło się 
w dość nerwowej i napiętej atmosferze, ale 
prezesowi PZK udało się ostudzić wysoki 
poziom emocji i dalej zebranie potoczyło 
się w normalnym trybie. Wybrano skład Za-
rządu OT-10 w następującym składzie:
– prezes – Michał SQ9ZAY
– sekretarz – Andrzej SP9ADU
– skarbnik – Adam SP9XUM

Wybrano również Oddziałową Komisję 
Rewizyjną w następującym składzie:
– przewodniczący – Jerzy SP9VNM
– zastępca przewodniczącego – Andrzej 

SP9KR
– sekretarz – Piotr SP9MUF

Delegatem na KZD PZK wybrany został 
Adam SP9XUM, natomiast zastępcą dele-
gata wybrany został Andrzej SP9KR. Nowy 

Zarząd Oddziału wytyczył sobie śmiałe kie-
runki działania mając na uwadze uporząd-
kowanie wielu spraw oddziałowych (więcej 
na https://www.facebook.com/SP9PKZ/
photos/rpp.102198241558664/104108864
700935/?type=3&theater).

Nowy Zarząd zwraca się do członków 
i sympatyków MSK OT PZK, którym los pra-
wie stuletniej organizacji (MSK jest spad-
kobiercą i kontynuatorem tradycji Krakow-

W PIERWSZyM RZęDZIE SIEDZą: ANDRZEj SP9ADU I TADEUSZ 
SP9HQj. STOją OD LEWEj: ADAM SP9XUM, MICHAŁ SQ9AZy, SyM-
PATyCZKA PZK, jERZy SP9VNM, ANDRZEj SP9KR I BOżENA SP9MAT. 
BRAK ANDRZEjA SP9MAX OBECNEGO NA ZEBRANIU
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Walne Zebranie członków OT-32 od-
było się przy okazji III Spotkań Klubowych 
SP3PWL w Wolsztynie, przy ograniczonej 
liczbie uczestników w związku z zagroże-
niem CV-19. Po prostu nie chcieliśmy nara-
żać naszych członków z grupy podwyższo-
nego ryzyka na zarażenie się wirusem.

Info: Marek SP3AMO

Walne Zebranie OT 29
18 lipca 2020 r. o godzinie 10.30 (w dru-

gim terminie) na terenie Ośrodka Harcer-
skiego w Chorzowie odbyło się Walne Ze-
branie Górnośląskiego Oddziału Tereno-
wego (OT 29 PZK), w którym uczestniczyło 
11 osób, co stanowiło 12,22% stanu osobo-
wego oddziału. W spotkaniu uczestniczył 
prezes PZK Tadeusz SP9HQJ.

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
przedstawił sekretarz Zarządu Oddziału 
Zbyszek SP9GMI. Zebrani wybrali delegata 

na KZD PZK Marka SP6MN oraz zastępcę 
delegata Marka SP9LOJ. Zebrani podjęli 3 
uchwały tj. w sprawach uporządkowania 
spraw członkowskich, numeracji znaków 
nadawczych wg okręgów oraz wystąpienia 
PZK do władz o złagodzenie przepisów pra-
wa budowlanego w odniesieniu do monto-
wanych anten nadawczo-odbiorczych.

Obecny na zebraniu prezes PZK Tade-
usz SP9HQJ przedstawił aktualną sytuację 
PZK odnosząc się do między innymi do 
działań PZK w czasie obostrzonych warun-
ków epidemicznych oraz poinformował 
o szczegółach najbliższego, wrześniowego 
posiedzenia ZG PZK oraz planowanego na 
listopad br. Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZK. Przy okazji wręczył prezesowi Oddziału 
Mariuszowi SQ9ANS 2 opracowania Ryszar-
da Reicha SP4BBU pt. „Wywołanie ogólne” 
i „Agent nadaje” oraz proporczyk PZK. Obec-
ni na sali obrad otrzymali plakietki PZK oraz 
naklejki na szybę samochodu z logo PZK.

Po zebraniu uczestnicy spotkania zro-
bili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie, 
a następnie zwiedzili podwoje klubu 
SP9ZHP zarządzanego przez druha Henry-
ka SQ9HM, pełniącego jednocześnie funk-
cję inspektora Śląskiej Chorągwi ZHP. Tekst 
i zdjęcia z zebrania znajdują się na stronie: 
http://www.got29pzk.pl/news.php.

Posiedzenie Zarządu 
Śląskiego OT PZK

W dniach 18–19 lipca br. w pensjonacie 
„U Duraja” w miejscowości Sól Kiczora koło 
Zwardonia odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK 
połączone z obecnością krótkofalowców 
z żywieckiego klubu SP9PSB oraz krótkofa-
lowców z najbliższej okolicy. W spotkaniu 
wziął udział prezes PZK Tadeusz SP9HQJ.

Członkowie Zarządu OT 06 PZK zapo-
znali zebranych z dotychczasowymi dzia-
łaniami oddziału i poinformowali o przed-
sięwzięciach zaplanowanych na najbliższe 
miesiące. Do jednych z nich należeć będzie 
planowana w okresie od 15 sierpnia do 
15 września br. aktywność radiowa kilku 
śląskich klubów krótkofalarskich upamięt-
niających 100-lecie II Powstania Śląskiego.

skiego Klubu Krótkofalowców powstałego 
w 1929 roku) nie jest obojętny o wsparcie 
jego działań mających na celu poprawę 
obecnej sytuacji. Czas na dobre zmiany, ale 
bez Was nie damy uratować tego miejsca, 
w którym przez dziesięciolecia wysiłkiem 
wielu ludzi tworzono historię krakowskiego 
krótkofalarstwa. Nie zmarnujmy tego! Spo-
tkania oddziałowe odbywają się tradycyj-
nie we wtorki od godziny 18.00 w siedzibie 
MSK przy ulicy Basztowej 15/17. 

Członkowie zarządu oddziału przyjęli 
sugestie prezesa PZK w zakresie ożywienia 
działalności MSK między innymi poprzez 
prowadzenie właściwej polityki informa-
cyjnej na stronie oddziałowej informują-
cej członków oddziału o podejmowanych 
wyzwaniach i inicjatywach, co w praktyce 
przekładać się może na zwiększenie liczeb-
ności oddziału i ożywienie jego działalno-
ści. Nowemu zarządowi życzymy wytrwa-
łości i powodzenia w działaniach na rzecz 
oddziału i PZK

Dobrym prognostykiem ożywienia dzia-
łalności krakowskiego środowiska krótkofa-
lowców jest fakt nieformalnego spotkania 
prezesów dwóch oddziałów tj. OT 10 i OT 
12 PZK, jakie odbyło się 8 lipca br. Podczas 
spotkania omawiane były możliwości i przy-
szłe aspekty współpracy obu oddziałów oraz 
tematy dotyczące rozwoju, wspierania dzia-
łań oraz wzmocnienia środowiska krótkofa-
larskiego, zarówno w Krakowie jak i całym 
woj. małopolskim. Prezesi obu oddziałów 
zapowiedzieli podpisanie listu intencyjnego 
dotyczącego wzajemnej współpracy, realiza-
cji wspólnych inicjatyw oraz wspierania się 
na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w regionie. 
Na początek miesiąca września 2020 r. pla-
nowane jest przeprowadzenie oficjalnego 
roboczego spotkania, kompletnych składów 
Zarządów obu oddziałów w celu kontynu-
acji rozmów i uszczegółowienia wspólnych, 
dalszych działań.

Info i zdjęcie: Tadeusz SP9HQJ, prezes PZK

Walne Zebranie 
Lubuskiego OT PZK

27 czerwca 2020r na terenie Ośrodka 
Kempingowego „Ustronie” w Karpicku k/
Wolsztyna odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Lubuskiego Oddzia-
łu PZK. Wybieraliśmy na nim delegatów na 
XXVI KZ PZK. W zebraniu wzięło udział 12 
członków oddziału na 107, co stanowiło 
11,2% uprawnionych do głosowania, które 
odbyło się w drugim terminie o godzinie 
14.30. Po załatwieniu spraw formalnyc 
prezes oddziału przedstawił krótkie spra-
wozdanie z działalności zarządu za okres 
2019–2020, a pod nieobecność skarbnika 
w związku CV-19 – sytuację finansową 
oOddziału. 

W następnym punkcie obrad w głoso-
waniu tajnym wybrani zostali delegaci na 
Krajowy Zjazd PZK: Marek Kuliński SP3AMO 
i Piotr Czajka SQ3JPV. Zastępcą delegata 
został Krzysztof Rutkowski SQ3JPD. 

2

UCZESTNICy SPOTKANIA W WOLSZTyNIE

PREZES PZK TADEUSZ SP9HQj WRęCZA 2 OPRACOWANIA Ry-
SZARDA SP4BBU PREZESOWI OT 29 PZK MARIUSZOWI SQ9ANS

PREZyDIUM ZEBRANIA. OD LEWEj: PREZES OT MARIUSZ 
SQ9ANS, SEKRETARZ OT ZBySZEK SP9GMI I PRZEWODNICZąCy 
OKR ANTONI SP9SM
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Polana Moderloch
Harcerski klub „Emiter” SP2ZCI wraz z klu-

bem SP2PAQ zorganizował w dniach 24–26 
lipca 2020 r. na polanie Moderloch kolejne 
spotkanie integracyjne środowiska krótko-
falowców. Popołudnie 24 lipca było dniem 
wytężonej pracy przy zagospodarowaniu 
polany. Koszenie trawy, ustawianie namio-
tów oraz wiaty zajęło nam sporo czasu. 
Postanowiliśmy przygotować drewno do 
rozpalenia tradycyjnego ogniska. Polana we 
wczesnych godzinach porannych zaczęła 
tętnić życiem. Kolejno przybywający na 
spotkanie ustawiali sprzęt biwakowy i swoje 
radiostacje. Kilka minut po godzinie 12.00 
rozpoczęła się oficjalna część spotkania, na 
którą zaprosiliśmy przedstawicieli Nadle-
śnictwa Bydgoszcz oraz Leśnictwa Łochowo, 
na terenie których znajduje się polana Mo-
derloch. Nadleśniczego reprezentował To-
masz Lewicki, który został poproszony o roz-
palenie ogniska. Niezawodnie zaszczycił nas 
swoją obecnością leśniczy Mikołaj Nowak. 
Na ręce Tomasza Lewickiego Witold SP2JBJ 
przekazał grawerton z podziękowaniem dla 
nadleśnictwa za okazywaną przychylność 
dla działań harcerzy krótkofalowców. Sekre-
tarz Zarządu Głównego PZK Piotr SP2JMR 
wręczył leśnikom pamiątkowy proporzec 
wydany z okazji 90-lecia istnienia PZK oraz 
książkę kol. SP4BBU. Leśnikom, którzy bez-
pośrednio sprawują opiekę i wspierają dzia-
łania HKŁ „Emiter” kapituła odznaki honoro-
wej klubu SP2ZCI przyznała odznakę klubu 
panom Tomaszowi Lewickiemu, Tomaszowi 
Falgowskiemu oraz Mikołajowi Nowakowi. 
Z grona uczestników klubu odznakę hono-
rową otrzymali dh Bogdan SP2JNV, Mikołaj 
SQ2FRQ.

Zapraszając koleżanki i kolegów prosili-
śmy, aby zaprezentowali techniki pracy na 
pasmach radiowych, którymi aktualnie są za-
absorbowani. Andrzej SP2CA i Edward SP2JP 
zapoznali nas z pracą na przez geostacjonar-
nego satelity Qatar-OSCAR-100. W ramach 
pokazu byliśmy świadkami łączność z polany 
na polanę Moderloch (QSO – na odległość 
blisko 80 tys. km). Dzięki OSCAR-100 jest 
możliwe prowadzenie łączności wąskopa-
smowych emisjami takimi jak SSB, CW, SSTV, 

PSK oraz emisji sygnałów szerokopasmowych 
cyfrowej telewizji amatorskiej.

Z polany na pasmach amatorskich pra-
cowali: Robert SP2ROB, Benek SQ2PVB, 
Andrzej SP2CA, Edward SP2JP, Bogdan 
SP2JNV, Sławek SP2MSA oraz HKŁ „EMITER” 
SP2ZCI. W ciągu trzech dni odwiedziły nas 
54 osoby.  W godzinach popołudniowych 
przy ognisku uczciliśmy minutą ciszy kole-
gę Zbyszka SP2IU w trzecią rocznicę śmierci 
oraz tych, którzy odeszli w ostatnich latach 
do „krainy wiecznych DX-ów”. 

W niedzielę spotkanie ograniczyło się 
do serdecznych rozmów i zabaw dzieci, 
które uczestniczyły w spotkaniu. Tomasz 
SP2JAR opowiadał ciekawe zdarzenia ze 
swojego lotniczego podwórka, w których 
uczestniczył. Docierające do nas informa-
cje z Centrum Zarządzania Kryzysowego 
o możliwości wystąpienia burz, intensyw-
nych opadów deszczu z możliwością opa-
du gradu zmusiły nas do szybszego zakoń-
czenia pobytu na polanie Moderloch.

Mamy nadzieję, że osoby, które dały się 
namówić na spotkanie z naturą nad prze-
pięknym Kanałem Górnonoteckim mile 
spędziły czas wolny ze swoimi pasjami. 
Spodziewamy się jeszcze tego lata zorga-
nizować kolejne spotkania integracyjne 
a krąg sympatyków będzie rósł. Leśnicy 
pragną przekazać nam w gospodarowanie 
się na polanie to i nie będzie problemy 
z wyborem terminu spotkania oby pogoda 
dopisała. Zapraszamy i do spotkania. 

Info: Witek SP2JBJ

Wystawa rocznicowa

W ramach obchodów 90. rocznicy po-
wstania Polskiego Związku Krótkofalow-
ców przygotowywana jest wystawa „90 lat 
Krótkofalarstwa Polskiego”, która będzie 
udostępniona od 1 września do końca 
października 2020 r. w Muzeum Techniki 
w Opatówku k/Kalisza. Ekspozycja będzie 
obejmowała dokumenty, fotografie oraz 
zabytkowe urządzenia używane przez krót-
kofalowców na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat. Planowana jest również część multime-
dialna w formie prezentacji filmów i nagrań 
dźwiękowych oraz wydanie katalogu eks-
ponatów. Materiały z wystawy trafią także 
do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa 
Polskiego w internecie. 

Projektowi patronuje Prezes PZK oraz Klub 
OTC PZK, a koordynatorem jest Kol. Bogdan 
Szkudlarek SP3LD, który zwraca się z prośbą 
do Koleżanek i Kolegów krótkofalowców, 
klubów PZK, LOK, ZHP i wszystkich radioama-
torów o nadsyłanie materiałów dokumentu-
jących historię krótkofalarstwa w Polsce.

Są wśród nas osoby, lokalne środowiska 
i kluby, które mają różne osiągnięcia – nie 
powinno zabraknąć informacji o nich dla 
przyszył pokoleń. Prosimy o nadsyłanie 
wspomnień, opracowań, dokumentów, 
zdjęć. Ze zrozumiałych względów nie za-
wsze będzie możliwe udostępnienie orygi-
nałów, zwłaszcza archiwalnych dokumen-

tów i fotografii – wtedy prosimy o przysła-
nie ich skanów lub fotografii. Skany powin-
ny mieć rozdzielczość 300dpi, a fotografie 
minimum 1200x1600 pikseli – chodzi o to, 
aby materiały te nadawały się do prezenta-
cji na dużym formacie. 

Wszelkie pomysły i propozycje zwią-
zane z wystawą i całym projektem prosi-
my kierować do Kol. Bogdana Szkudlarka 
SP3LD: tel. 608829294, email sp3ld@wp.pl

Info: Bogdan SP3LD

Wakacyjne wyprawy 
SP7VC po Polsce

Z uwagi na Covid 19 Przemek SP7VC 
nie mógł w tym roku odwiedzić setnego 
podmiotu z listy DXCC tj. Islandii. Aby zre-
kompensować ten niedosyt to postanowił 
z żoną Kasią udać się amperem w podróż 
dookoła Polski. Tak więc od 19 lipca do 16 
sierpnia br. pokonał trasę wynoszącą 4300 
km zatrzymując się w wielu wyznaczonych 
wcześniej miejscach. Z Łodzi udał się do 
Międzyzdrojów, a następnie poruszał się 
wzdłuż wybrzeża zaliczając przy okazji 
krótki rejs po Bałtyku, po czym zaliczał 
kolejne regiony kraju tj. Warmię i Mazury, 
Podlasie i tzw. ścianę wschodnią, Małopol-
skę, Śląsk i Dolny Śląsk. Przemek odwiedził 
szereg ciekawych miejsc przeprowadzając 
na 4 i 6m wiele łączności emisją SSB, FT8 
i MSK144. W czasie wakacyjnej eskapady 
odwiedził wielu krótkofalowców w kraju. 

Info: Tadeusz SP9HQJ
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Silent KeyS

W ostatnim czasie odszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

tomaSz Podgórny SP9toB
edmund SP9Qmi

zdzisław retKa SP7BBF
Jan SaJ SP8iro

tomaSz Koszałkowski 
SP5nzz

ludwik Kowalski SP9Kl
cześć ich pamięci! PRZEKAZANIE GRAWERTONU DLA NADLEśNICTWA ByDGOSZCZ (FOTO. 

BENEK SQ2PVB)

KAMPER SP7VC


