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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.

Reaktywacja PZK
13 lutego minęło 60 lat, gdy w tym dniu 

w 1957 roku zwołany został w Warszawie 
przy ul. Nowowiejskiej 1 pierwszy po reak-
tywacji, a trzeci po wojnie zjazd członków 
założycieli PZK. Gdyby nie aktywność i de-
terminacja naszych kolegów z Anatolem 
Jeglińskim SP5CM na czele, to najprawdo-
podobniej Polski Związek Krótkofalowców 
odrodziłby się dopiero po 1989 r.!, podob-
nie jak to miało miejsce w innych tzw. kra-
jach demokracji ludowej, czyli KDL!

Pisaliśmy już o tym w jednym z wcze-
śniejszym komunikatów, teraz to tylko przy-
pomnienie o naszych 60. „odrodzinach”.

SP8TK

Nowa siedziba SP3YAC
15 lutego br. odbyło się otwarcie w no-

wej lokalizacji Pilskiego Klubu Krótkofa-
larskiego SP3YAC wchodzącego w skład 
OT-22. Otwarcia dokonał starosta pilski Eli-
giusz Komarowski. Środkowopomorski Od-
dział Krótkofalowców reprezentował prezes 
OT-22 Jurek SQ2NIA, klubowiczów Jarek 
SQ3BKH, Zbyszek SQ3KAZ i Jurek SQ3TEF. 

Siedziba klubu znajduje się w pomiesz-
czeniach piwnicznych budynku przy al. 
Wojska Polskiego 49. Miejsce to otrzyma-
liśmy dzięki wsparciu inicjatyw kolegów 
z Piły przez pana starostę pilskiego. Z peł-
nym uznaniem należy odnieść się do władz 
starostwa pilskiego za zrozumienie i akcep-
tację naszego hobby, za słowa zachęty do 
działania i zapewnienie wsparcia. 

Jurek SQ2NIA

Tygodnik Krótkofalowca
W ostatnich tygodniach nastąpiły pewne 

zmiany w formach i sposobach działania 
„kanałów informacyjnych” PZK. Pojawił się 
„Tygodnik Krótkofalowca”. Wydawane od 
kilkunastu lat Komunikaty Sekretariatu PZK, 
które w ubiegłym roku zmieniły nazwę na Ko-
munikaty PZK, obecnie gruntownie zmieniły 
formę i zamiast nich występuje TK. 

Tygodnik ukazuje się w czwartki w postaci 
wyłącznie elektronicznej i jest bezpłatnie roz-
syłany do subskrybentów. Zawartość TK ma 
obejmować wszystkie tematy, które mogą 
zainteresować ogół krótkofalowców polskich, 
nie tylko członków PZK. Osobą, która koordy-
nuje ukazywanie się „Tygodnika Krótkofalow-
ca”, jest Remigiusz Neumann SQ7AN.

LISTY OBECNOŚCI NA ZJEŹDZIE REAKTYWACYJNYM PZK

STAROSTA PILSKI PAN ELIGIUSZ KOMAROWSKI  W NOWEJ SIEDZIBIE KLUBU SP3YAC
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Dostawę  „Tygodnika Krótkofalowca” moż-
na zamówić, wysyłając e-mail pod adresem:  
ks@pzk.org.pl z tekstem „subscribe” w ty-
tule wiadomości. Kontakt z redakcją:  
tk-redakcja@pzk.org.pl.

Remi SQ7AN

Zmiany w OT 04
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 11 lutego 

2017 r. w auli Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy odbyło 
się Walne Zebranie członków OT 04. Zebra-
nie rozpoczęło się w II terminie. Na wstępie 
zebranych przywitał dr hab. Jacek Majewski 
– opiekun działającego od wielu lat na tere-
nie tej uczelni radioklubu SP2PUT.

Serdeczne podziękowania należą się 
panu drr inż. hab. profesorowi UTP Janowi 
Mućko, dziekanowi Wydziału Telekomuni-
kacji, Informatyki i Elektroniki UTP.

Jak zwykle na walnych zebraniach na 
początku obecni uczcili minutą ciszy pa-

mięć Kolegów, który opuścili w ostatnim 
okresie nasze szeregi. Następnie zapoznali 
się ze sprawozdaniami z działalności Zarzą-
du OT oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 
na której wniosek udzielono absolutorium 
członkom ustępującego Zarządu. 

W głosowaniu tajnym Walne Zebranie 
wybrało nowy Zarząd OT 04, który po ukon-
stytuowaniu przedstawia się następująco:

•	Witek SP2JBJ – prezes,
•	Piotr SP2LQP – sekretarz,
•	Tomasz SP2JAR – skarbnik,
•	Anna SP2IM – członek zarządu,
•	Roman SP2GTJ – członek zarządu.

Oddziałową Komisję Rewizyjną stanowią:
•	Teresa SP2DB,
•	Bogdan SP2JNV,
•	Mikołaj SQ2FRQ.

W końcowej części zebrania miały miejsce 
wystąpienia: programowe nowego prezesa 
OT 04 Witka Błasiaka SP2JBJ oraz Danie-
la SQ2KLU sekretarza ZOT poprzedniej 
kadencji kończące podsumowanie akcji 

dyplomowej „670 lat miasta Bydgoszczy”. 
Podczas tego wystąpienia Daniel SQ2KLU 
wręczył najmłodszemu i bardzo aktywne-
mu uczestnikowi tej akcji Sebastianowi 
SQ2SM okolicznościowy grawerton. 

Zebranie trwało 5 godzin i uczestniczy-
ło w nim 58 na 153 członków OT 04, czyli 
frekwencja wynosiła ok. 38%. Z ramienia 
władz naczelnych PZK w zebraniu udział 
wzięliśmy (SP2JMR) razem z Jankiem SP2X 
członkiem GKR będąc tam w podwójnej 
roli, czyli gości oraz członków OT. Gościem 
spoza OT był Wojtek Rydzkowski SP2ALT, 
członek Zarządu Pomorskiego OT PZK.

Poprzedniemu Zarządowi Bydgoskiego 
OT PZK dziękujemy za 4-letnią ciężką pracę 
społeczną na rzecz środowiska krótkofa-
lowców skupionych wokół OT 04. Nowe-
mu Zarządowi gratulujemy wyboru oraz 
życzymy sukcesów w działalności na rzecz 
Bydgoskiego OT PZK.

Piotr SP2JMR

WRĘCZENIE GRAWERTONU SEBASTIANOWI SQ2SM

WYSTĄPIENIE NOWEGO PREZESA OT 04 WITKA SP2JBJ. PIERWSZY OD 
LEWEJ PROWADZĄCY ZEBRANIE SEKRETARZ OT 04 PIOTR SP2LQP

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU OT 04 
SKŁADA ZBYSZEK SQ2ETN PREZES OT

 SALA OBRAD PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA OT 04

FOT.: SP2JMR
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Walne Zebranie  
OT 09

Zgodnie z zapowiedzią 18 lutego 
br. w Gdyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych (GCOP) odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Pomorskiego OT PZK. Na 
wstępie prezes POT powitał gości 
zebrania w osobach Piotra SP2LQP 
– sekretarza OT 04 oraz piszącego te 
słowa sekretarza PZK.

Sprawozdania z działalności za-
rządu, jako że były umieszczone 
w materiałach na Walne Zebranie, 
nie były odczytywane, lecz omawia-
ne. Ustępujący prezes OT 09 Darek 
SP2HQY wspomniał, nie ogranicza-
jąc się do ostatniej kadencji, kon-
kretne osiągniecia, jakie OT 09 ma 
przez ostatnie 15 lat. Na jego terenie 
działa jedna z najlepszych stacji kon-
tekstowych SP2YWL, OT opiekuje 
się 10 przemiennikami, sukcesyw-
nie organizowane były „Kaszubskie 
Spotkania Krótkofalowców” jako 
impreza coroczna oddziałowa. Zor-
ganizowano także jedną  z najwięk-
szych akcji dyplomowych „Tall Ships 
Races”. Obecnie oddział współorga-
nizuje wspólnie z OT 04, 26, 16, 22, 
23 Międzyoddziałowe Spotkania 
Krótkofalowców (MSK) w Bachorzu. 
Dzięki dużej aktywności działalność 
OT 09 jest wysoko oceniana przez 
samorządy gmin województwa 
pomorskiego m.in. z tego powodu 
korzysta on nieodpłatnie z pomiesz-
czeń GCOP.

Skarbnik OT w swoim wystąpie-
niu podkreślił wyjątkowo dobrą sy-
tuację materialną OT – na koncie OT 
na dzień 15 lutego znajdowało się 9 
tys. zł. Po sprawozdaniach Zarządu 
OT oraz OKR Walne Zebranie udzie-
liło absolutorium ustępującemu za-
rządowi oddziału.

Walne Zebranie wybrało nowy 
zarząd OT w składzie:

•	Michał SP2XDM – prezes,
•	Wojtek SP2ALT – sekretarz,
•	Włodek SP2GCE – skarbnik,
•	Krzysztof SP2UUU – członek za-

rządu,
•	Janusz SQ2OFS – członek za-

rządu.
Oddziałową Komisję Rewizyjną na 
kolejną kadencję stanowią:

•	Jan SP2FJN,
•	Andrzej SP2WEG,
•	Piotr SP2AYC.

Uzgodniono, że Piotr SP2AYC będzie 
nadal oddziałowym QSL Manage-
rem. Zebranie odbywało się w bar-
dzo spokojnej, przyjaznej atmosfe-
rze.  Frekwencja była niestety dość 
skromna, bo na 172 członków OT 09 
było obecnych 38, a więc 22%.

Piotr SP2JMR 

PRZEMAWIA PIOTR SP2LQP GOŚĆ ZEBRANIA SEKRETARZ OT 04

W CZASIE OBRAD WALNEGO ZEBRANIA POMORSKIEGO OT PZK

W CZASIE OBRAD WALNEGO ZEBRANIA POMORSKIEGO OT PZK

STÓŁ PREZYDIALNY: OD LEWEJ DARIUSZ SP2HQY USTĘPUJĄCY PREZES, MICHAŁ SP2IQW PROWADZĄCY ZEBRANIE, MICHAŁ SP2XDM 
NOWY PREZES, PIOTR SP2AYC QSL MANAGER OT 09
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Juliusz Szchmidt urodził się 20.01.1933 
r. w Bitkowie, powiat Nadworna, na Kresach 
Wschodnich. W rodzinnych stronach w cza-
sie wojny ukończył 4 klasy polskiej szkoły 
podstawowej.

Po wysiedleniu w 1945 r. przybył do 
Jasienia. Tu ukończył szkołę podstawową 
w 1947 r. Przez kolejne cztery lata uczył 
się w szkole ogólnokształcącej w Lubsku. 
Następnie ukończył studium ekonomiczne.  
W 1950 roku zaczął się interesować krót-
kofalarstwem i wstąpił do Ligi Przyjaciół 
Żołnierza. Pracę rozpoczął w Jasieniu, gdzie 
był wiceprezesem Gminnej Spółdzielni SCH.

W roku 1953 powołany został do odby-
cia służby wojskowej. W 1955 roku wyszedł 
do cywila w stopniu podporucznika. Roz-
począł pracę jako kierownik zaopatrzenia 
LZPT w Jasieniu, a od 1956 r. w Fabryce 
Maszyn Budowlanych w Jasieniu.

W latach 60. kierował Radioklubem LOK 
w Jasieniu. Do PZK wstąpił 21 lutego 1962 
r. Otrzymał znak nasłuchowy SP3-7017. 
W dniu 8.02.1963 r. zdał egzamin przed ko-
misją PZK i uzyskał świadectwo uzdolnienia. 
W skład komisji wchodzili Ildefons Szyszko 
SP3LN, Stanisław Włoch SP3HW i Bronisław 
Włoch. Wniosek o zezwolenie złożył w dniu 
23.01.1963, a pierwszą licencję i znak SP3AUZ 
otrzymał 14.11.1963 r. W 1963 r. przeprowa-
dził się do Nowej Soli i zamieszkał wraz z ro-
dziną przy ul. Wiejskiej 13/2. W 1965 r. zmienił 

miejsce zamieszkania na ul. Traugutta 19/12 
w Nowej Soli.

Julek wraz z Andrzejem SP3BES w 1968 
r. opisywani byli na łamach prasy w związku 
z akcją poszukiwania niedostępnego leku 
o nawie Antomycinum D dla bardzo chore-
go 4-letniego Marka Maziarza. Lekarstwo 
niedostępne w Polsce sprowadzili z Genewy 
w ciągu jednej doby dzięki Fernandowi 
Dubretowi HB9PJ, który za swoje pieniądze 
lek zakupił i przesłał pocztą lotniczą do War-
szawy. Krótko potem Julek został członkiem 
SPDXC. Od 1979 r. posiadał zezwolenie 
z dopuszczalną mocą doprowadzoną 750 W. 

Po niedługim czasie został prezesem 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK 
w Zielonej Górze. Pracował pod okoliczno-
ściowymi znakami: SQ3AUZ w 1967 i 3Z3A-
UZ w 1969 r.

Julka, który reprezentował ZOW Zie-
lona Góra osobiście spotkałem (SP3CUG) 
na zjeździe założycielskim Oddziału Lesz-
czyńskiego PZK w 1976 r. Województwo 
leszczyńskie powstałe w 1975 r. przejęło 
powiat wschowski wcześniej przypisany do 
Zielonej Góry, a tam działała grupa krótko-
falowców zrzeszonych w klubie SP3KBW. 
Od pierwszej chwili dał się poznać jako 
wspaniały człowiek i dobry organizator.

Po VIII Zjeździe Krajowym PZK, któ-
ry odbył się 3.05.1980 r.,  mianowany 
został KF Menagerem ZG PZK. Po rezy-

gnacji SP5XM z funkcji wiceprezesa PZK 
ds. sportowych funkcję tę w czasie III 
plenum ZG PZK w dniu 6.06.1981 ob-
jął SP3AUZ. I był nadal KF Managerem. 
W 1981 r. uzyskał pozwolenie na pracę 
emisjami SSTV i RTTY. 

W czasie plenarnego posiedzenia ZG 
PZK 29.05.1982 r. został członkiem komisji 
ds. opracowania statutu Fundacji Rozwoju 
Krótkofalarstwa. Dobrze znał język rosyjski, 
ponadto francuski i angielski.

Był znany z wyjątkowej życzliwości 
i zaangażowania w pracę społeczną, był 
człowiekiem skromnym i małomównym, 
a pracę wykonywał za dziesięciu. Zawody 
Zielonogórskie, które organizowane są od 
1963 r., z chwilą śmierci Julka noszą jego 
imię. Nadmienić należy, że Julek przez lata 
był organizatorem zawodów.

Na wniosek Zarządu Głównego PZK Ju-
lian SP3AUZ odznaczony został: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (1980), Srebrnym Meda-
lem za Zasługi dla Obronności Kraju (1973), 
Brązowym Medalem za Zasługi dla Obron-
ności Kraju (1968), Medalem XXX-lecia PRL.

ZG PZK nadał mu w 1978 r. Honorową 
Odznakę PZK (nr 62). Julian Schmit zmarł 
27.10. 1984 r. i pochowany został na cmen-
tarzu w Jasieniu.

SP3XR, SP3FAR, SP3CUG, SP8TK

JULIUSZ SCHMIDT SP3AUZ (1933–1984)

Silent KeyS

EugEniusz Wach SP9HFW s.k. 

W dniu 20.02.2017 olescy krótkofalowcy wiązanką kwiatów pożegnali kol. Eugeniusza Wa-
cha SP9HFW. Bardzo aktywny kiedyś nadawca został pokonany przez nieuleczalną chorobę, 
a wśród naszych członków jest chwila na zadumę i wspomnienia.

Członkowie klubu SP9KDA

MaciEj Beśka SP2ClJ s.k. 

W dniu 2 marca 2017 r. nagle opuścił nasze szeregi Kol. Maciej Beśka SP2CLJ. Aktywny  
krótkofalowiec, członek Bydgoskiego OT PZK. Cześć Jego Pamięci

W oStatnim CzaSie odeSzli od naS na zaWSze:

Marzec i kwiecień to – jak co roku – czas rozliczeń podatko-
wych i możliwość przekazania 1% podatku należnego fiskusowi, 
wykazanego w rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz 
organizacji pożytku publicznego (NGO/OPP). Polski Związek 
Krótkofalowców ma status organizacji pożytku publicznego 
i jak co roku zwracamy się do wszystkich z prośbą o wskazanie 
w swoich deklaracjach podatkowych KRS 0000088401 jako be-
neficjenta odpisu 1%.

W roku 2016, dzięki życzliwości i zrozumieniu 773 osób, które 
zdecydowały o przekazaniu swojego 1% podatku na rzecz PZK, 
otrzymaliśmy prawie 60 tys. złotych. Te środki w większości zo-
stały postawione do dyspozycji klubów i oddziałów terenowych 
PZK na ich działalność pożytku publicznego, a reszta (ok. 20%) 
została rozdysponowana w budżecie centralnym ZG PZK. Na co 
wydatkowane są te środki? Na wszelkie działania związane z na-
szymi celami statutowymi, które służą szeroko rozumianemu 
pożytkowi publicznemu, a więc nie tylko członkom/członkiniom 
PZK, ale również innym amatorom radiokomunikacji oraz całe-
mu społeczeństwu. Z tych środków finansowane są działania 
edukacyjne, sportowe i promocyjne klubów i oddziałów tere-

nowych, działania proobronnościowe i łączności kryzysowej 
(SP-EmCom), utrzymywane są przemienniki/przekaźniki wyko-
rzystywane w łączności kryzysowej oraz wiele innych działań, 
zgodnych z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, ale przede wszystkim z naszymi prospołecznymi 
celami wymienionymi w Statucie PZK.

Wskazanie organizacji, której przekazujemy 1% podatku, jest 
bardzo proste: w deklaracji podatkowej wykazuje się podatek 
należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania. Na-
leży tylko złożyć w terminie do 2 maja 2017 r. swoją deklarację 
podatkową (PIT36, PIT36L, PIT 37, PIT 38), wpisując w odpowied-
nią rubrykę numer KRS: 0000088401. Urząd Skarbowy zajmie się 
całą resztą, tzn.w terminie od maja do lipca przekaże deklaro-
waną kwotę (pomniejszoną o koszty przelewu bankowego) na 
rachunek Polskiego Związku Krótkofalowców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wspomóc 
działalność publiczną Polskiego Związku Krótkofalowców (in-
dywidualne podziękowania zostaną wysłane pocztą) i prosimy 
o równie hojne wsparcie naszej działalności w tym roku.
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