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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.

Cyfrowe Archiwum Krótkofalarstwa Pol-
skiego jest projektem, będącym inicjatywą 
środowiska związanego z Klubem Seniorów 
PZK (SP OTC), działa w ramach organizacyj-
nych Polskiego Związku Krótkofalowców 
i ma na celu archiwizację w postaci cyfro-
wej wszelkich materiałów piśmienniczych, 
fotografii, nagrań dźwiękowych, filmów 
i innych – związanych z krótkofalarstwem 
polskim od jego powstania aż do czasów 
współczesnych. W zamierzeniach jest usta-
nowienie i utrzymanie całego systemu orga-
nizacyjnego i technicznego dla gromadze-
nia, opracowywania i udostępniania zasobu 
archiwalnego, gromadzonego na nośnikach 
cyfrowych. Oczywiście, dla realizacji tak 
postawionego zadania niezbędne jest usta-
lenie zasad współpracy z organizacjami 
i indywidualnymi krótkofalowcami oraz po-
zyskanie sojuszników projektu w archiwach 
i muzeach państwowych. Oprócz spraw 
organizacyjnych, niezwykle istotne jest zna-
lezienie sponsorów i środków finansowych 
na cele realizacji projektu oraz rozwiązanie 
szeregu problemów.

Zagadnienie zbierania rozproszonych 
materiałów, dokumentujących historię na-
szego hobby, ich digitalizacja i odpowied-
nie zabezpieczenie stanowi dziś poważne 
wyzwanie i wymaga uwzględnienia nie 
tylko wielu wymogów  technicznych, ale 
także formalno-prawnych. Podstawowe 

założenia projektu Cyfrowego Ar-
chiwum Krótkofalarstwa Polskie-
go przedstawili – podczas obrad 
XXVIII Zjazdu Klubu Seniorów PZK 
– koledzy: Waldemar Sznajder 
3Z6AEF (prezes PZK) oraz Bog-
dan Szkudlarek SP3LD, znany 
kolekcjoner historycznego sprzę-
tu radiokomunikacyjnego. 

Cyfrowe Archiwum jest powo-
łane i prowadzone przez Zarząd 
Główny PZK, natomiast obowiązek groma-
dzenia zasobu archiwalnego oraz meryto-
ryczny nadzór wziął na siebie Klub Seniorów 
PZK. Dla zapewnienia technicznej realizacji 
projektu, w początkowym stadium wykorzy-
stywane są zasoby uwolnione w związku ze 
zmianami organizacji systemu informatycz-
nego PZK, przeprowadzanymi przez Zespół 
ds. Informatyzacji PZK. 

Wszystkich, którym leży na sercu za-
chowanie w postaci cyfrowej dziedzic-
twa kulturowego, związanego z historią 
krótkofalarstwa polskiego, zapraszamy do 
współpracy! Do czasu powołania regional-
nych koordynatorów, najlepiej kontakto-
wać się bezpośrednio z Przewodniczącym 
Kolegium Cyfrowego Archiwum Krótkofa-
larstwa Polskiego, Kol. Grzegorzem Wa-
lichnowskim SP3CSD, prezesem Klubu 
Seniorów PZK (mail: sp3csd@o2.pl).

Waldemar Sznajder 3Z6AEF – prezes PZK

Cyfrowe Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego

YOTA 2016 
W dniach 16–23 lipca 2016, czterooso-

bowa młodzieżowa reprezentacja PZK, pod 
opieką Bartosza SQ6ILS, brała udział w VI 
międzynarodowym obozie młodych krótko-
falowców YOTA – Youngsters On The Air orga-

nizowanym w Wagrain w Austrii przez IARU 
R1 i OeVSV, czyli Austriacki Związek Krótko-
falowców w Wagrain. Polska reprezentacja 
uczestniczy w obozach YOTA od czterech lat: 
Estonia 2013, Finlandia 2014, Włochy 2015, 
Austria 2016. Wagrain jest niewielką miej-
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scowością położoną w Alpach, na wysokości 
838 m n.p.m., w rejonie Salzburga. Na obozie 
YOTA spotkało się ponad 100 młodych krót-
kofalowców z 30 krajów nie tylko Europy. Na 
pasmach słychać było superstację OE2YOTA 
http://www.qrz.com/db/oe2yota, której ope-
ratorami byli również nasi reprezentanci.

Jednym z centralnych punktów pro-
gramu był udany kontakt ARISS OE2YOTA 
ze stacją orbitalną ISS, zaplanowany na 
czas obozu. Nasz reprezentant Grzegorz 
SO1AAG został wytypowany jako jeden 
z bezpośrednich operatorów zadających 
pytania kosmonaucie. 

Do stałych punktów programu należały 
wykłady, warsztaty techniczne, wycieczki, 
aktywacje SOTA i WFF, panele dyskusyjne, 
prace projektowe, cwiczenia w łączności 
kryzysowej, zawody ARDF i inne. Językiem 
komunikacji był angielski.

Więcej informacji, zdjęcia, filmy znaj-
dziecie na stronie www.ham-yota.com/
category/yota-2016/.

Obecnie czekamy na sprawozdania – 
reportaże naszych reprezentantów w YOTA 
2016, którymi byli: Grzegorz SO1AAG, 
Radek SP2RPK, Błażej SQ3TGV oraz lider 
teamu Bartosz SQ6ILS.

Jerzy SP3SLU

Piknik w Pabianicach
W ostatnią sobotę sierpnia odbył się 

w Pabianicach II Piknik Krótkofalowców 
Regionu Łódzkiego, zorganizowany przez 
grupę krótkofalowców skupionych w lo-
kalnych klubach regionu łódzkiego i nie-
zrzeszonych. Spotkanie zgromadziło ponad 
230 osób, w tym wiele dzieci i młodzieży, 

DZIECI BUDOWAŁY RADIOTELEFONY...   (FOT.: SQ7AN)

...ROZMAWIAŁY PRZEZ RADIO...       (FOT.: SQ7AN)

...STRZELAŁY DO TARCZY...   (FOT.: SQ7AN)

...POLOWAŁY NA ... CUKIERKI...    (FOT.: SQ7AN)

...I BUDOWAŁY WŁASNE RADIA   (FOT.: SQ7AN)

WIELKĄ POPULRANOŚCIĄ CIESZYŁ SIĘ GRILL   (FOT.: SQ7AN)

dla których przygotowano ciekawe zajęcia 
(gry i konkursy z nagrodami), propagu-
jące krótkofalarskie hobby. Atrakcją była 
strzelnica przygotowana przez kolegów 
z Batalionu Parasol oraz pokaz strażaków 
z PSP Pabianice.

Piknik odwiedził prezes PZK Waldemar 
3Z6AEF, który oprócz pomocy w losowa-
niu nagród loterii fantowej, odpowiadał 
także na szereg pytań związanych z aktu-
alną sytuacją PZK i planami na przyszłość. 
Dziękujemy wszystkim organizatorom spo-
tkania na pabianickim Lewitynie, a szcze-
gólnie Czarkowi SP7UKL (Stowarzysze-
nie Krótkofalowców Regionu Łódzkiego), 
Tomkowi SP7V (ZHP) i Krzyśkowi SQ7IQA 
(PZK), gratulując udanej współpracy. Do 
zobaczenia za rok na III Pikniku Krótkofa-
lowców Regionu Łódzkiego!

Info: Cezary SP7UKL, Tomasz SP7V

Piknik w Koniakowie
XI Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 

2–3 lipca 2016 to impreza towarzysząca XX 
Dniom Gminy Istebna. W dniach 2–3 lipca 
już po raz jedenasty zorganizowaliśmy Pik-
nik Eterowy w Koniakowie. Miejsce pikniku 
to Gospoda i Dom Wczasowy „Koronka” 
obok wzniesienia Koczy Zamek. Tegoroczną 
imprezą wkroczyliśmy właśnie w drugie 
dziesięciolecie spotkań krótkofalowców, 
użytkowników CB oraz miłośników radia 
i ich rodzin w Koniakowie. Współorganizato-
rem Pikniku jest Żywiecki Klub Krótkofalow-
ców SP9PSB współpracujący z Wydziałem 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powia-
towego w Żywcu. Patronuje nam od zawsze 
i wspomaga finansowo Zarząd OT-06 z sie-
dzibą w Siemianowicach Śląskich.

Dopisała pogoda, więc pierwsi goście 
pikniku, ze swoimi przyczepami kempingo-
wymi i namiotami, przybyli do Koniakowa 
już w piątek.

Sobotnia rejestracja i przywitanie 
pierwszych gości odbyła się za sprawą 
Józefa SQ9EJ, prezesa SP9PSB oraz Danusi 
SP9 06 110 i rozpoczęliśmy ją od wcze-
snych godzin rannych. Każdy z uczestników 
otrzymał okolicznościowy identyfikator 
wraz ze „smyczą”. Wystartowaliśmy tuż po 
godzinie 10 jak zwykle hucznie, bo z udzia-
łem dwóch hakownic, co oznaczało otwar-
cie pikniku przez Henryka SP9FHZ, który 
przedstawił dwudniowy program. Skoro 
prawie wszyscy byliśmy przed budynkiem 
„Koronki”, ustawiliśmy się do pamiątkowe-
go grupowego zdjęcia.

Zawitali do nas m.in. wiceprezes ds. 
Sportowych Tadeusz SP9HQJ, Marek SP9H-
TY prezes Śląskiego Oddziału Terenowego 
Nr 06 wraz z XYL-ką, Bożena SP9MAT prezes 
OT-10 Kraków wraz z Andrzejem SP9MAX. 
Niezawodnie uczestniczył Janek OK2BIQ 
z Tyry. Z uczestnikami pikniku przywitali 
się też przebywający w SP: Antoni DL1EKO 
oraz Jola DD3JA. Gościliśmy, jak co roku, 
wielu znakomitych nadawców, więc nie 
sposób wszystkich wymienić.

W częśc i  prezentac yjnej  R oman 
SP9FOW przedstawił relację z polskiej wy-
prawy DX-owej 5J0P na San Anders (HK0). 
Ciekawie komentował film poświęcony 
tej wyprawie i obiecał uczestnikom, że 
na przyszłorocznym pikniku zrelacjonuje 
kolejną wyprawę, której niedługo będzie 
uczestnikiem. Z kolei Przemek SP7VC, rów-
nież uczestnik wielu wypraw krótkofalar-
skich, podzielił się swoimi doświadczenia-
mi w prezentacji pt. „Z radiem przez świat” 
– jak zorganizować wyprawę krótkofalar-
ską. Zupełnie inne, bo typowo logistyczne 
podejście do tematu wypraw i ekspedycji 
radiowych. Aż nie mogliśmy uwierzyć, ile 
trudności trzeba pokonać, zanim wyjedzie 
się z kraju.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę 
Janek SP9IFV udostępnił część swojego 
bogatego zbioru starych lampowych od-
biorników radiowych. Powstała z tego zna-
komita wystawa pt. „Radio retro”. Była ona 
nagłośniona w lokalnych mediach, więc 
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RYSZARD SP2IW

oglądali ją nie tylko uczestnicy pikniku. 
Widząc duże zainteresowanie, Janek SP9IFV 
obiecał w przyszłym roku zaprezentować 
najstarsze przenośne lampowe i tranzysto-
rowe odbiorniki radiowe ze swojej kolekcji.

Wokół Krzysztofa SP9RIG gromadziło się 
ciągle wielu zainteresowanych, gdyż w teo-
rii i praktyce prezentował swoje mobilne 
anteny KF na stanowisku demonstracyjnym 
oraz na samochodach. Tak jak w zeszłym 
Krzysztof był sponsorem głównej nagrody 
konkursowej. W tym roku był to duobander 
PMR Baofeng UV-5R 2 m/70 cm.

Znaczącym sponsorem tegorocznego 
pikniku była też firma GORKE Elektronic 
z Pszczyny (www.gorke.com.pl), która pro-
dukuje sterowniki radiowe, systemy mo-
nitoringu radiowego oraz nadajniki GSM. 
Było to możliwe, gdyż właścicielem firmy 
jest życzliwy nam Kol. Marek SP9FBU. Firma 
„AR-System” z Ostrowa Wlkp., pod wodzą Ro-
mana SP3K, oferowała do sprzedaży bogaty 
asortyment sprzętu i akcesoriów krótkofalar-
skich. Dominowały różnego rodzaju anteny.

Marcin SQ9WRT, czyli firma AMTAK ofe-
rował jak co roku okolicznościowe koszul-
ki, czapeczki, kubki piknikowe i przede 
wszystkim druk karty QSL. 

Była też giełda sprzętowo-krótkofalar-
ska, która w tym roku prezentowała się 
raczej skromnie. Przez cały czas trwania 
pikniku pracowała radiostacja klubowa 
SP9PSB. Czynne było również Biuro QSL 
OT-06. Oferowaliśmy materiały informacyj-
ne, to jest ofertę turystyczną gmin „Beskidz-
kiej Piątki” oraz powiatu żywieckiego, które 
wspomagają od lat organizację pikniku.

Choć do identyfikatora piknikowego do-
łączony był tym razem talon na „piknikowe 
jadło”, czyli bigos, to chyba największym 
powodzeniem cieszyła się swojska pajda 
chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym, 
osobiście przygotowana przez Danusię SP9 
06 110, której za to bardzo dziękujemy.

Termin pikniku przypadł na rozgrywki 
piłkarskie, więc utworzyliśmy „Strefę kibica 

piknikowego”, w której serwowaliśmy „na-
pój kibica”, by łatwiej było znosić wieczorne 
emocje. I tym sportowym akcentem zakoń-
czyliśmy sobotni dzień spotkania.

Niedziela utwierdziła nas w przeko-
naniu, że lipiec jest jednak najbardziej 
deszczowym miesiącem w roku! Nie było 
możliwości zorganizowania rozgrywek 
sportowych, turnieju strzeleckiego oraz 
zabawy pelengacyjnej. W historii pikniku 
zdarzyło się to po raz drugi. Niedzielna 
impreza odbyła się pod dachem, by unieza-
leżnić się od takiej pogody. Smutny nastrój 
jeszcze się pogłębił, kiedy wspominaliśmy 
Kolegów, których nie ma już pośród nas. 
Na koniec spotkania trzykrotne nastąpiło 
huczne pożegnanie z udziałem hakownic. 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, do ko-
lejnego zobaczenia w Koniakowie na XII 
Pikniku Eterowym, gdzie w imieniu orga-
nizatorów serdecznie zapraszamy już za 
niecały rok!

Henryk SP9FHZ i Józef SQ9EJ

zasłużeni krótkofalowcy

Ryszard Czerwiński 
SP2IW

Urodził się 8 maja 1932 roku w Kraśniku 
Lubelskim. 1 września 1939 miał rozpocząć 
naukę w szkole, niestety wojna skorygowała 
plany młodego Ryszarda. Wraz z rodziną został 
wysiedlony z rodzinnego domu, który przejęło 
gestapo. Pomimo panującego terroru uczęsz-
czał w okresie późniejszym do polskiej szkoły.

Po wyzwoleniu rozpoczął naukę w gim-
nazjum, w którym w 1948 r. wstąpił do ZHP. 
W ramach zdobywania sprawności harcer-
skich uczył się telegrafii. Warto dodać, że 
radiotechniką zainteresował się w wyniku 
wspólnych działań swego ojca i Zbigniewa 
Rybki, późniejszego SP8HR, którzy byli ko-
legami z ławy szkolnej.

Kolejnym etapem miała być nauka 
w szkole Wawelberga w Warszawie. Nie-
stety w wyniku zbieżności nazwisk i imion 
kandydatów dostał się ten drugi R.Cz.

Ryszard poszukał innej ciekawej szkoły, 
a mianowicie Państwowej Szkoły Żeglugi. 
Dostał się bez problemu i to do drugiej 
klasy. Po ukończeniu szkoły skierowany 
został do pracy w Dyrekcji Dróg Wodnych 
w Gdańsku. W 1952 r. przeniesiony został 
do Bydgoszczy, z którą związany jest do 
dnia dzisiejszego. Jesienią tego roku po-
wołany został do odbycia służby wojskowej 
w Marynarce Wojennej. Wcześniejsze za-
interesowania były powodem skierowania 
Ryszarda do Szkoły Specjalistów Morskich 
w Ustce na kurs radiotelegrafistów. Uzyskał 
kolejno III, a następnie I klasę radiotele-
grafisty, którą utrzymał do końca służby. 
Po ukończeniu szkoły skierowany został 
na ORP „Zetempowiec” (późniejszy „Gryf”) 
gdzie pełnił służbę radiotelegrafisty.

W ostatnim roku służby przeniesiony 
został z powrotem do Szkoły Specjalistów 
Morskich w Ustce, gdzie został wykładowcą 
i jednocześnie szefem Gabinetu Radio.
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Silent keys

w ostatnim czasie odeszli 
od nas na zawsze:

witold wichura 

SP9dw
W dniu 27.08.2916 r. po długiej i cięż-

kiej chorobie odszedł do krainy wiecz-
nych DX-ów Kol. Witold Wichura SP9DW. 
Były członek klubów: SP9KAS, SP9PNB, 
SP9PBN, PK UKF i G-QRP-C, miał 87 lat. 
Ś.P. Witold należy do niewielkiego grona 
prekursorów amatorskiego nadawania na 
falach centymetrowych w Polsce. Kole-
żeński i uczynny, chętnie służył radą i po-
mocą.  Był wieloletnim przewodniczącym 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy 
PIR w Katowicach. 

Za swoją działalność krótkofalarską 
był wyróżniony przez PZK m. innymi: 
medalem Za zasługi dla obronności kra-
ju, Odznaką Honorową PZK Nr 81, Złotą 
Odznaką Honorową PZK Nr 64/Z, oraz 
członkostwem honorowym PZK Cześć 
Jego pamięci!

(Info: SP9LDB, SP9JCN)

mieczysław wasilewski 

sP6Xri
W dniu 29.08.2016, w wieku 91 lat 

zmarł Mieczysław Wasilewski SP6XRI, 
członek Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich oraz Polskiego Związku Krótkofa-
lowców i klubu SP6PWW, którego był 
współzałożycielem. Pogrzeb ŚP Mieczy-
sława odbył się 1 września 2016r. o godz. 
12:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we 
Wrocławiu. Cześć Jego pamięci!

info: członkowie klubu SP6PWW

NUMER ZAMKNIĘTO 05.09.2016 R.

Z wojskiem pożegnał się w 1955 roku 
w stopniu chorążego. Po powrocie do Byd-
goszczy wrócił do swego zakładu pracy 
i wstąpił do Klubu Łączności LPŻ. Po krót-
kim stażu operatorskim ze znajomością 
telegrafii otrzymał zgodę na samodzielną 
pracę na stacji SP2KAE. W roku 1956 zdał 
egzamin i uzyskał Świadectwo Uzdolnienia. 
W tym samym czasie otrzymał licencję na-
słuchową i znak SP2 555.

W pracy obejmował kolejno funkcje kie-
rownika budowy, przez kierownika grupy 
robót do stanowiska głównego inżynie-
ra. 25 marca 1957 dla Ryszard okazał się 
dniem wyjątkowym, bo uzyskał licencję 
kat. III o numerze 434/A. Jak wielu innych 
pracę pod własnym znakiem SP2IW roz-
począł na RBM-1 na telegrafii. Rok później 
wstąpił do PZK, którego członkiem jest nie-
przerwanie do dnia dzisiejszego.

Kolejna radiostacja, jaką otrzymał 
z klubu, to amerykańska V-100 w oryginale 
z napędem polowym (prądnica napędzana 
mięśniami nóg). Po jej przeróbce i dosto-
sowaniu do zasilania sieciowego SP2IW 
pojawił się na pasmach z większa mocą. 
W międzyczasie ukończył studia na Poli-
technice Szczecińskiej w kierunku zgod-
nym z zatrudnieniem.

W 1970 roku został zastępcą dyrek-
tora swego zakładu, tj. Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Wodnego w Bydgoszczy. 
Uczestniczył też w rocznym kursie w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, 
co dało mu uprawnienia pedagogiczne.

Kolejno otrzymywał licencję wyższej ka-
tegorii co mobilizowało do zmian sprzęto-
wych. W roku 1976 został członkiem SPDXC 
(nr 198). Od 1979 roku należy do SPOTC 
(nr 32). Do roku 1980 pracował wyłącznie 
na CW. Kolejny sprzęt własnej konstrukcji 
z 813 w końcówce pozwalały na skutecz-
niejsze DX-owanie.

W latach siedemdziesiątych był wi-
ceprezesem ds. sportowych w ZOW PZK 
w Bydgoszczy. Był członkiem Komisji Ete-
rowej PIR w Bydgoszczy. Na początku 1980 
r. otrzymuje propozycję objęcia funkcji 
dyrektora budowy. W jego bogatej karierze 
zawodowej to nic nowego, gdyby nie fakt, 
że ta budowa ma miejsce w daleko oddalo-
nym od Bydgoszczy Iraku.

Tu zaczynają się w życiu Ryszarda trzy 
wyjątkowe w lata. Trudna decyzja co do 
wyboru, rozstanie z rodziną, niesamowite 
„przygody” w arabskim kraju o innej kul-
turze i obyczajach, wybuch wojny iracko-
-irańskiej i to wszystko bez możliwości pracy 
na radiostacji, o czym tak bardzo marzył. 
Chcąc przedstawić te trudne, a zarazem bar-
dzo ciekawe i barwne trzy lata, musiałbym 
napisać książkę o Ryszardzie, bo stosując 
streszczenie nawet najdoskonalszymi sło-
wami nie byłbym w stanie opisać jego wręcz 
fantastycznych przeżyć. W miejsce tego 
zachęcam wszystkich do przeczytania wspa-
niałej książki autorstwa Ryszarda SP2IW pod 
tytułem Marzenie o Szeherezadzie. W moim 
przekonaniu jego książka jest doskonałym 
materiałem do napisania scenariusza do fil-
mu. Byłby to film, w którym oprócz Ryszarda 

w roli głównej występowałby w epizodzie 
też inny krótkofalowiec radiooficer z PLL LOT 
Włodek SP5DDJ.

Po zakończeniu pracy w Iraku i powro-
cie do Bydgoszczy miał możliwość wyko-
rzystania ośmiu miesięcy zaległego urlopu, 
a jednak po czterech tygodniach zrezygno-
wał z takich możliwości.

Wrócił do pracy na niższe stanowisko, 
bo jego miejsce było zajęte. Po roku po-
nownie został z-cą dyrektora a w 1985 r. 
wygrał konkurs na dyrektora, którym był do 
dnia przejścia na wcześniejszą emeryturę 
w 1995 r. Po krótkiej przerwie podjął prace 
na pół etatu. Był inspektorem nadzoru, kie-
rownikiem budowy. Od 2001 r. równolegle 
pracował przez 10 lat w Centralnym Biurze 
QSL. Od czasu powrotu z Iraku mógł reali-
zować swoje plany sprzętowe, zakupił FT 
102, który służył mu do 1993 roku. Jednak 
mieszkanie w bloku nie pozwoliło na budo-
wę anten kierunkowych. Miał do dyspozycji 
anteny drutowe i GP.

W 1993 roku został wybrany na prezesa 
Ogólnopolskiego Klubu Seniorów PZK 
i funkcje tę piastował do 2015 roku.

W latach od 1987 do 2015 prowadził nie-
dzielne spotkania członków i sympatyków 
klubu OTC. Być prezesem dobrego oddziału 
PZK to sztuka, ale być nim nieprzerwanie 28 
lat to wielka sztuka i poświęcenie. Takim pre-
zesem był Ryszard. Na IX Zjeździe Krajowym 
w 1985 r. został wybrany na członka Zarządu 
Głównego PZK i był nim z małymi przerwa-
mi do 2012. Ryszard nie przerwał aktywnej 
działalności w PZK z własnej woli. Zmusiła 
go do tego choroba i operacja uniemożli-
wiająca mu swobodne poruszanie się.

Od 1995 do roku 2003 był członkiem 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. 
Radiooperatorów w Służbie Amatorskiej 
PIR/PAR. 

Ryszard dumny jest z tego, że ma rodzinę 
krótkofalarską: syna (Jacka SP2LQC) oraz 
wnuczęta (Olę SQ2GP i Michała SQ2IJ).

Aktualnie posiada FT 1000 Mp Mark V, 
który podłączony jest do GP7 lub dipola 
na 3,5 MHz. Pracuje na CW, SSB i RTTY. Ma 
potwierdzonych 338/355 podmiotów DXC, 
a jako członek DIG (nr 0076) gromadzi rów-
nież dyplomy z całego świata. Aktualnie 
ma ich ponad 350. Jest członkiem wielu 
klubów krajowych i zagranicznych.

W ostatnich miesiącach zajął się inten-
sywnie historią PZK i jest współautorem ży-
ciorysów krótkofalowców publikowanych 
na łamach mediów krótkofalarskich.

Za dziesiątki lat aktywnej pracy w struk-
turach PZK został odznaczony Honorową 
Odznaką PZK (nr 205) i Złota Honorową 
Odznaką PZK ( nr 14) a uchwałą Zjazdu 
Krajowego w Łowiczu w 2012 r nadano 
Ryszardowi godność Honorowego Człona 
PZK. Ryszardowi życzymy dużo ciekawych 
i potwierdzonych DX-ów oraz wielu praw-
dziwych przyjaciół, którzy nie opuszczają 
w trudnych chwilach.

Za udostepnienie materiałów dziękuję 
kol. SP2IW i SP3CSD.

Ryszard SP3CUG, Foto: Ryszard SP2IW

Sukces Janusza SQ6JAN  
z klubu SP6PAZ

Miło nam zakomunikować, że nasz Kole-
ga Janusz KOŁODZIEJ SQ6JAN w miesiącu 
sierpniu 2016 został przyjęty do Very High 
Speed Club VHSC # 426. Jest dziewiątym 
Polakiem, który został przyjęty do tego 
elitarnego klubu oraz drugim w okręgu 
SP6. Na uwagę zasługuje fakt, że licencję 
posiada od 2014 roku, a jego ulubioną emi-
sją jest właśnie szybka telegrafia. Januszowi 
SQ6JAN gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na pasmach amatorskich.

Klaudiusz Rutkowski SQ6KMM, Sekretarz OT-11 PZK w Opolu


