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Od Redakcji
W tym miesiącu kontynuujemy naszą podróż po ostatnich wydarzeniach a tych nam nie brakowało. Od północy Polski po samo
południe i od wschodu aż po granice zachodnie się działo. W pałacyku w Giewartowie nad Jeziorem Powidzkim odbył się zjazd SPOTC,
w miejscowości Jodłówka Tuchowska odbyło się 30. już jubileuszowe
spotkanie w tej lokalizacji. A w hotelu „Kinga” w miejscowości Żarki-Letnisko odbył się kolejny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC. Zapraszamy w tę podróż.

Z prezydium ZG PZK
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 26 września
br. w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK odbyło się kolejne, trzecie w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków prezydium oraz Henryk
Jegła SP9FHZ przewodniczący GKR PZK.
Prezydium zapoznało się i oceniło jako
zadowalającą sytuację finansową PZK.
Zaakceptowano propozycję projektu
budżetu na rok 2016.
Podsumowano wstępnie konkurs na organizację XXII KZD PZK. Nie wpłynęła żadna
oferta, w związku z tym prezydium podjęło
działania organizacyjne.
Odznaczenia:
a) Prezydium podjęło uchwałę o odznaczeniu Pana Marka Kubita, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Elektryk”
w Krośnie Medalem im. Braci Odyńców
za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa.
Medal nr 25
b) Prezydium na wniosek Zarządu Rybnickiego OT PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia Złotą
Odznaką Honorową PZK kol. Wojciecha
Kłosoka SP9PT.
c) Prezydium na wniosek Piotra Skrzypczaka SP2JMR wiceprezesa PZK podjęło
uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol.
Eugeniusza Kurzei SP9IIA.
d) Prezydium na wniosek Zarządu Śląskiego OT PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu
o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką
Honorową PZK kol. Jacka Kawy SP9JCN.
e) Prezydium na wniosek Zarządu Oddziału
Terenowego nr 12 PZK podjęło uchwałę
o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia
Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Jana
Szostaka SP9BRP.
f ) Prezydium na wniosek Zarządu Oddziału
Terenowego nr 12 PZK podjęło uchwałę
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o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia
Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Jana
Żukowskiego SP9ICU.
g) Prezydium postanowiło przedłożyć wnioski o nadanie godności Członków Honorowych PZK dla Wojciecha Kłosoka SP9PT
oraz Eugeniusza Kurzei SP9IIA najbliższemu Zjazdowi Krajowemu Delegatów PZK.
Wstępnie podsumowano akcję dyplomową „Jubileusz 85 lat PZK oraz 90 lat
IARU”. Była to jak dotychczas największa
akcja dyplomowa w historii PZK. Do dnia
25 września 2015 r. manager dyplomu
okolicznościowego wydał łącznie 1118
dyplomów jubileuszowych 85 lat PZK i 90
lat IARU. Łączny ich koszt to ok. 1400 zł.
Najwięcej łączności ze stacjami okolicznościowymi przeprowadziły: w kat. stacji
krajowych SP3PWL, w kat. stacji zagranicznych UR5IKN, w kat. stacji DX- owych K4DY.
Łącznie 12 stacji okolicznościowych przeprowadziło 163056 łączności.
Prezydium podjęło uchwałę o nagrodzeniu trzech najlepszych stacji okolicznościowych grawertonami. Pozostałe stacje
otrzymają specjalne dyplomy.
Prez ydium prz yjęło sprawozdania
z działalności sportowej – HST, ARDF.
Prezydium przyjęło sprawozdania z realizacji Obozu Szkoleniowego w Sportach Obronnych oraz z udziału naszych przedstawicieli
w obozie międzynarodowym YOTA w Pizzie.
Prezydium po analizie materiałów
przedłożonych przez Komitet Założycielski
stwierdziło poprawność uchwał podjętych
przez Grupę Inicjatywną i podjęło uchwałę
o rekomendowaniu Zarządowi Głównemu
PZK zatwierdzenia powołania „Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK
– SP EmCom”.
Prezydium na wniosek Zarządu PK UKF
podjęło uchwałę o zmianie nazwy „Letnich
Zawodów UKF” na „Letnie Zawody UKF im.
Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB”.

Po analizie pism z Fortu Gerharda oraz
Urzędu Gminy Kamienna Góra dot. aktywności kol. SP6OPZ, SP6FRF, SQ8MFN, SQ3OZ,
SP1MWF w uzaniu ich zasług dla promocji
krótkofalarstwa podjęto uchwałę o ufundowaniu dla nich nagród rzeczowych w postaci
przyrządów pomiarowych.
Prezydium podjęło uchwałę o nawiązaniu przez PZK współpracy z Dokumentationsarchiv Funk, którego siedzibą jest
Wiedeń. Jest to odpowiedź na propozycje
przedstawioną przez Prof. Wolfa Harranth
OE1WHC. Prezydium powołuje do bezpośrednich kontaktów z w/w instytucją Kol.
Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC.
Omówiono przygotowania do spotkania w Międzylesiu w lutym 2016 gdzie
będą kontynuowane sprawy związane
z szeroko pojętą akcją Radioreaktywacji.
Prezydium wydeleguje 2 członków na spotkanie w Międzylesiu. Rozumiejąc potrzebę
wspierania rozwoju krótkofalarstwa oraz
w ramach współdziałania z „Radioreaktywacją” prezydium ZG PZK zakupi 10 szt.
odbiorników KF-3,5 MHz dla najmłodszych
krótkofalowców. W związku z powyższym:
Prezydium ZG PZK ogłasza konkurs na
wyprodukowanie 10 odbiorników dla początkujących SWL. Przy czym poniższe warunki zostały zmodyfikowane w stosunku do
zamieszczonych w protokole z Posiedzenia
Prezydium ZG PZK z 26 września 2015 r. na
skutek rzeczowej argumentacji potencjalnych konstruktorów aktywnie współpracujących lub będących organizatorami „Zjazdów Technicznych SP” Odbiornik powinien
spełniać co najmniej poniższe warunki:
– pasma amatorskie 80 m i 40m z ewentualnością innych pasm
– cyfrowy odczyt częstotliwości
– zasilanie bateryjne z możliwością podłączenia zewnętrznego zasilacza sieciowego
– wyjście audio na słuchawki i głośnik zewnętrzny
– możliwość odbioru emisji SSB i CW
– estetyczna obudowa z opisem funkcji
– szczegółowa dokumentacja konstrukcyjna i techniczna
– wybór koncepcji rozwiązania technicznego dowolny. Oferty (mile widziany prototypowy model) należy składać do 31
grudnia 2015 r. Rozstrzygniecie konkursu
nastąpi 15 stycznia 2016 r. W ofercie należy podać cenę jednostkową. Wykonanie
odbiorników do 15 maja 2016 r. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ZG PZ.K
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK – protokolant

Warto ocalić od
zapomnienia
Zbieranie i przechowywanie dokumentów oraz pamiątek świadczących o chlubnej tradycji i przeszłości polskiego krótkofalarstwa, to główny cel działania Klubu
Seniora PZK. Jak ważny jest to cel mogliśmy
się przekonać, kiedy zgromadzone w naszym archiwum życiorysy przedwojennych
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Uczestnicy zjazdu

krótkofalowców: Piotra SP8EV, Franciszka SP2BA czy Ziemowita SP6GB, znalazły
się w wydanych przez Ryszarda SP4BBU
książkach poświeconych historii naszego
hobby: „Wywołanie ogólne” oraz „Z kart
historii krótkofalarstwa”. To bardzo cenna
dokumentacja, ilustrująca stan przedwojennego krótkofalarstwa. Z drugiej strony
wielu kolegów krótkofalowców o niezaprzeczalnych osiągnięciach nie spisało
swoich wspomnień. Ich dorobek przepadł
bezpowrotnie w mroku dziejów. Szkoda...
Dlatego też Zarząd Klubu Seniorów
zwraca się do polskich krótkofalowców
o przesyłanie swoich wspomnień, wzbogaconych o przeżycia i przygody, krótkie
opisy samodzielnie skonstruowanych radiostacji lub systemów antenowych, kopii
zdjęć dokumentujących ważne wydarzenia,
ciekawych kart QSL itp. Materiały te prosimy
przesyłać w terminie do 31 grudnia 2015
do wiceprezesa Klubu, Ryszarda SP4BBU,
najlepiej na adres mailowy sp4bbu@wp.pl.
W wyjątkowych przypadkach można to
przesłać w formie drukowanej np. na drukarce komputerowej lub tradycyjnej maszynie do pisania. Można też nagrać swoje
wspomnienia w formie pliku na płytce CD.
Konieczny jest dopisek autora o wyrażeniu
zgody na opublikowanie nadesłanych materiałów. Pragniemy, aby przyszli badacze ruchu krótkofalarskiego mogli wykorzystać te
materiały w publikacjach dokumentujących
nasze hobby. Najciekawsze wspomnienia
oraz materiały zostaną opracowane przez
Ryszarda SP4BBU oraz wydane na płytce CD
w formie książki elektronicznej.
Wiceprezes Klubu Seniorów PZK
Ryszard SP4BBU Olsztyn

Julan SP3PL na nadaje na demobilowym sprzęcie firmy Plesey

Zbyszek i Mietek podczas parcy na Pleseyu

Jak widać, R140 ma wszechstronne zastosowanie

XXVII Zjazd SPOTC
W dniach 21-23 sierpnia 2015 r. na terenie pałacyku w Giewartowie nad Jeziorem
Powidzkim odbył się kolejny Zjazd SPOTC.
Środowisko, które tworzą członkowie tego
klubu reprezentuje przywiązanie do tradycji, pracy emisją CW i przestrzegania zasad
ham spiritu w pracy na pasmach, a także
przede wszystkim popularyzowanie histo-

Przerwa w obradach –Reiner SQ6R pracuje na R140

rii polskiego krótkofalarstwa. W zjeździe
uczestniczyło łącznie 57 osób.
Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
Z pełnionej przez 22 lata funkcji prezesa
SPOTC zrezygnował Ryszard SP2IW, będący symbolem wytrwałości, rozwagi oraz
cierpliwości i szacunku dla tradycji. Obrady
zjazdu po mistrzowsku prowadził Ryszard
SP4BBU, autor znanych i cenionych publikacji historycznych o krótkofalarstwie. Tradycyjnie po wysłuchaniu sprawozdań oraz
dyskusji uczestnicy zjazdu przystąpili do
wyborów. W ich wyniku powołano nowy
zarząd SPOTC. Prezesem został Grzegorz
Walichnowski SP3CSD, a pozostali członkowie zarządu SPOTC to: SP4BBU, SP1F,
SP3SLU, SP3CMX, SP3EA, SP2ALT.
Po zakończeniu obrad nastąpiły uroczyste podziękowania dla Ryszarda SP2IW za
22-letnie prezesowanie seniorom naszego
związku. Od członków SPOTC oraz XYL-ek Ryszard otrzymał bukiet kwiatów wraz z podziękowaniami, pod którym podpisali się wszyscy
uczestnicy Zjazdu, a od ZG PZK okolicznościowy grawerton, którego zaszczyt wręczenia przypadł w udziale piszącemu te słowa.
W czasie zjazdu była, jak co roku, tradycyjna część integracyjno-rozrywkowa.
Atrakcję stanowiła wystawa historycznego sprzętu krótkofalarskiego zorganizowana przez Bogdana SP3LD. Można było
podziwiać przedwojenny odbiornik HRO
oraz wykonane amatorsko radiostacje z lat
60. i 70. minionego stulecia.
Ważnym elementem zjazdu była aktywność radiowa, realizowana głównie przy
wykorzystaniu radiostacji R140 pod kierownictwem Jurka SP3SLU. Część QSOs pod
znakiem SP0OTC była prowadzona właśnie
z tego nieco zabytkowego sprzętu. Druga
część łączności przeprowadzono z zestawu
RF8000 firmy Plesey. To wycofane z NATO
urządzenie pracowało na naszych pasmach
z bardzo dobrym sygnałem oraz dużą czystością odbioru, co mnie jako fonistę miło
zaskoczyło. W tegorocznej edycji aktywności (21-23.08.15) zaliczono ponad 300
QSOs, co stanowi swoisty rekord.
W imieniu Prezydium ZG PZK serdecznie
gratuluję nowemu zarządowi, życząc zadowolenia i sukcesów w działalności na rzecz
naszego środowiska.
Jako świeżo upieczony członek SPOTC
zapraszam wszystkich, którzy mają pozwolenie radiowe dłużej niż 25 lat. SPOTC
PZK to nie jest w dosłownym znaczeniu
klub seniorów, lecz raczej wytrwałych
krótkofalowców, którzy wiekiem często
lekko przekraczają 40 lat i ciągle są krótkofalowcami.

Osobną sprawą jest cotygodniowa aktywność członków SPOTC w paśmie 80 m. Członków
tego elitarnego klubu można spotkać w każdą
niedzielę od godz. 07.00 naszego czasu.
Zapraszam także na kolejne Zjazdy
SPOTC. Atmosfera na nich jest zupełnie
wyjątkowa, a w dodatku jest o czym rozmawiać. Wśród członków SPOTC jest przecież
wielu kolegów mogących poszczycić się
wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach krótkofalarstwa.
Piotr SP2JMR członek SPOTC nr 332

Krótkofalarska Jesień
na Pogórzu
W dniach 11-13 września br. w miejscowości Jodłówka Tuchowska odbyło się
30. już, jubileuszowe spotkanie w tej lokalizacji, w stałym terminie – drugi pełny
weekend września. 2015 rok jest również
jubileuszem 40. rocznicy powołania Oddziału Tarnowskiego PZK. Nie sposób nie
wspomnieć, że 60 lat temu powołany został
pierwszy na Ziemi Tarnowskiej klub krótkofalarski – SP9KAO i to na bazie jego członków powołany został OT PZK w Tarnowie.
Więcej informacji o historii OT zawarto na
naszej stronie – www.sp9pta.hamradio.pl
Głównym celem „ jodłówkow ych”
spotkań jest podsumowanie Zawodów
Tarnowskich oraz osobiste spotkanie koleżanek i kolegów, giełda sprzętu krótkofalarskiego i elektronicznego, a także
chwila odpoczynek i relaks. To wszystko od
piątkowego popołudnia do niedzielnego
poranka.
Część główna spotkania to sobotnie
popołudnie, które rozpoczyna wspólne
zdjęcie. Po wspólnym tradycyjnym zdjęciu, obiad, a następnie od godziny 14.30
część oficjalna spotkania. Prezes OT Janusz
Banaś SP9LAS powitał zebranych i zaproszonych gości, przejmując kierownictwo
spotkania przedstawił informację o jego
celach. Do prezydium zaprosił wiceprezesa
PZK – Jana Dąbrowskiego SP2JLR, zastępcę burmistrza Tuchowa Kazimierza Kurczaba oraz Zbigniewa Wilczyńskiego SP9IEK.
Po krótkim przemówieniu i gratulacjach,
wiceprezes ZG PZK Jan Dąbrowski SP2JLR,
wręczył dwa grawertony z okazji 40-lecia
działalności OT: Oddziałowi PZK w Tarnowie oraz Zbyszkowi Wilczyńskiemu SP9IEK.
Następnie prezes Tarnowskiego OT Janusz
Banaś SP9LAS nagrodził grawertonami oraz
dyplomami kolegów z OT, za zaangażowanie
i pracę społeczną dla rozwoju oddziału oraz
krótkofalarstwa na terenie działania OT-28
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PZK, a szczególnie za szkoleniowe przyszłych
krótkofalowców. Zebrani uczcili minutą ciszy
pamięć Kolegów, którzy również mieli swój
udział w rozwoju OT i krótkofalarstwa na
Ziemi Tarnowskiej, a niestety nie ma ich już
wśród nas. Na salę trafił także tort urodzinowy dla 60-latka – to najlepsze życzenia dla
Klubu SP9KAO. Przyszedł również czas na
zrealizowanie podstawowej funkcji spotkania – podsumowanie Zawodów Tarnowskich.
Prezes OT Janusz SP9LAS wręczył zwycięzcom puchary, dyplomy i inne trofea, dziękując za liczny udział w zawodach pogratulował
zwycięzcom, a przegranym życzył więcej
szczęścia w następnych zawodach. Wielką
frajdą spotkania była loteria fantowa. Między
uczestników obecnych na sali rozlosowano
gadżety ufundowane przez sponsorów.
W tegorocznym spotkaniu Krótkofalarska
Jesień na Pogórzu wzięło udział około 350
osób. Wszystkim gościom, uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie
i wspólną zabawę. Zawodnikom Zawodów
Tarnowskich gratulujemy wieloletniej wytrwałości w zmaganiach na falach radiowych. Dziękujemy sponsorom za sporą ilość gadżetów
i pamiątek, które mogli otrzymać nasi goście
i szczególne podziękowania dla gospodarzy
– dyrekcji DWD oraz dyrekcji Zespołu Szkół
w Jodłówce Tuchowskiej, którzy od wielu lat
udzielają nam swojej gościnności.
Więcej informacji oraz dokumentację
fotograficzną znajdziesz na naszej stronie
www.sp9pta.hamradio.pl.
Stanisław SQ9AOR
P.S. Jak wiemy spotkania w Jodłówce Tuchowskiej mają już 30-letnią tradycję.
Były czasy (jeszcze początek 1. dekady
XXI w.) kiedy spotkań w SP było niewiele.
W zasadzie po za zjazdami SPOTC, PKUKF,
SPDXC i PKTVG niewiele się działo. Dzisiaj
mamy Łosia, Burzenin i jeszcze 9 regionalnych spotkań, niektóre z nich są organizowane zaledwie od 3-4 lat. Ale Jodłówce,
czyli Krótkofalarskiej Jesieni na Pogórzu to
nie zaszkodziło. Nadal jest to największe
spotkanie krótkofalarskie w południowo-wschodniej części Polski. Co roku uczestniczy w nim ponad 250 osób.
Prezydium ZG PZK serdecznie dziękuje
organizatorom za wysiłek organizacyjny oraz
za wytrwałość. Drodzy Koledzy, tak trzymać.
Prezydium ZG PZK

Zjazd SPDXC
W dniach 18-10.09 br. w hotelu „Kinga”
w miejscowości Żarki-Letnisko odbył się kolejny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC.
W całości zjazdu uczestniczyło nieco ponad
80 osób, razem z gośćmi „jednodniowymi”
było nas ponad 100 uczestników.
Zjazd miał charakter towarzyski i był bardzo urozmaicony. Bardzo ciekawe prezentacje dotyczyły wypraw krótkofalarskich:
polskich i jednej niemieckiej. Jak to zwykle
bywa, przy okazji opowieści i zdjęć o charakterze krajoznawczym i ogólnym było sporo
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Uczestnicy Zjazdu SPDX Klubu w Żarkach

tematów technicznych. Jednym z nich była
prezentacja wzmacniacza mocy beztransformatorowego na 4 lampach GU50 o wadze 5,8
kg, który świetnie nadaje się na wyprawy.
Giełdę stanowił Olek SP6RYP, u którego
można było zaopatrzyć się w potrzebne
elementy elektroniczne, złączki, kabelki etc.
Jednym z elementów zjazdu było jak
zwykle omawianie wyników różnych klasyfikacji, w tym Intercontestu za 2014 rok.
• W kat Mixed 1. miejsce zdobył Krzysztof
SP2GIQ, 2. Sławek SP2LNW
• W kat CW 1. miejsce zdobył także Krzysztof SP7GIQ
• W kat SSB 1. miejsce zdobył Andrzej
SP9AQF
• W kategorii stacji z wieloma operatorami
1. miejsce zajęła stacja SP8R.
Zwycięzcy otrzymali grawertony ufundowane przez Zarząd SPDXC oraz dyplomy od ZG PZK. Laureaci otrzymali także
nagrody rzeczowe ufundowane przez PZK.
W tym roku są to nowoczesne mierniki RLC.
Ponieważ Krzysztof SP7GIQ zajął 1. miejsca
w dwóch kategoriach, to kolejną nagrodę
rzeczową otrzymał Sławek SP2LNW, plasujący się na 2. miejscu w kategorii „Mixed”.
Wszystkie klasyfikacje, ich regulaminy
oraz wyniki SPDXContestu 2015 są dostępne na stronie SPDX Klubu.
Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych powstałe po rejestracji SPDXC PZK wywodzi się z najlepszych
tradycji sportowego krótkofalarstwa polskiego i zrzesza „contestmanów” i „DX-manów”, czyli krótkofalowców, którzy traktują
krótkofalarstwo jako dyscyplinę sportu nie
szczędząc środków oraz wysiłku, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w zawodach czy
zaliczyć jak najwięcej krajów (podmiotów
DXC) na jak największej liczbie pasm. Wielu
z nich udostępnia swoje stacje kolegom lub
montuje tzw. teamy contestowe, które startują w zawodach kategorii multi operator
multi band. Warto z nimi rozmawiać przyjeżdżając na kolejne zjazdy SPDXC.
SPDXClub w sprawach sportowych ściśle
współpracuje z PZK. PZK jest też zawsze godnie reprezentowane na zjazdach tego stowarzyszenia. Na ostatnim zjeździe SPDXC Polski
Związek Krótkofalowców reprezentował Jerzy
Jakubowski SP7CBG, prezes PZK. Poza tym jak
zwykle Zjazd upłynął w atmosferze niekończących się dyskusji o antenach, wzmacniaczach,
zawodach i wyprawach krótkofalarskich.
Piotr SP2JMR, członek SPDXC R-558

To najprzyjemniejsze po
zawodach- zasłużone
Lesław SP9ATE odbiera nagrotrofeum…
dę za SPDXContest 2015

radość PrezesA OT-73 z powodu 1. miejsca w kalsyfikacji OT PZK w SPDXConteST 2015. Od lewej Zygmunt SP5ELA
prezes VOT, Tomek SP7UWL szef komisji SPDXC

Wystąpienie Jerzego SP7VBG na zjeździe w Żarkach,
Z lewej Tomek SP6T, Prezes SPDXKlubu

Dominik 3Z9DX podczas referatu

Silent Keys
W ostatnim czasie odeszli
od nas na zawsze:
Janusz czajkowski
SP9GKM S.K.
Krzysztof Czechowski
SP8GVM S.K.
Piotr
SQ3XBG S.K.

