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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.

23 czerwca 2017 w reprezentacyjnej 
sali Starostwa Powiatowego w Jarosławiu 
odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia 
działalności Harcerskiego Klubu Krótkofa-
lowców przy Komendzie Hufca ZHP w Jaro-
sławiu SP8ZIV.

Spotkanie zgromadziło ponad 50 osób, 
w tym ok. 15-osobową grupę harcerzy. Ca-
łość prowadził prezes Jarosławskiego Od-
działu PZK (OT35) i jednocześnie kierownik 
klubu phm. Zbigniew Guzowski SP8AUP 
w asyście Anity Banaś SP8TCQ. 

Najważniejszą osobą, która zaszczyciła 
nas swoją obecnością był wicewojewoda 
podkarpacki Piotr Pilch, który po swoim 
wystąpieniu w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej udekorował krzyżami zasługi za 
działalność na rzecz rozwoju krótkofalar-
stwa: księdza Grzegorza Bechtę SP8AY Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Bogusława Bulińskie-
go działacza i sponsora Jarosławskiego OT 
PZK, Janusza Szkodnego SP8DRG – Prze-
wodniczącego Rady Miasta Jarosławia oraz 
Zbigniewa Wendycza SP8RHO Srebrnymi 
Krzyżami Zasługi. 

Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP otrzymał 
z rąk hm. Mariusza Bezdzietnego, komen-
danta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, phm. 
Jacek Wojtas, wieloletni podkarpacki kura-
tor oświaty i opiekun jarosławskich krótko-
falowców.

Uroczystość była także okazją do odzna-
czenia Odznakami Honorowymi PZK trojga 
jarosławskich krótkofalowców: Anity Banaś 
SP8TCQ, Grzegorza Bechty SQ8AY oraz Ka-
zimierza Radzyniaka SQ8DBE. Odznaczeń, 
podziękowań i wyróżnień było więcej, 
zarówno dla ludzi zasłużonych dla harcer-
skiego krótkofalarstwa, jak i dla samego 

30 lat SP8ZIV

OKOLICZNOŚCIOWY GRAWERTON OD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZK

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA OD KOMENDANTA PODKARPACKIEJ CHORĄGWI ZHP MARIUSZA 
BEZDZIETNEGO (DRUGI OD LEWEJ)

ZBYSZEK SP8AUP PREZES OT35 ODBIERA GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU OD ADAMA SP8N 
PREZESA OT18

ZDJĘCIE ZBIOROWE CZĘŚCI UCZESTNIKÓW JUBILEUSZOWEGO SPOTKANIA Z OKAZJI 30 LAT DZIAŁALNOŚCI KLUBU SP8ZIV
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klubu SP8ZIV. W imieniu Zarządu Główne-
go PZK przekazałem na ręce kierownika 
klubu okolicznościowy grawerton. W swo-
im wystąpieniu podziękowałem wszystkim, 
którzy przyczynili się niegdyś do powsta-
nia klubu, a później działali i działają na 
rzecz jego rozwoju. Podkreśliłem też, że 
działalność krótkofalowców jest ważnym 
elementem promocji Polski, a także regio-
nów i miast. Wspomniałem o trudnościach, 
jakie napotykamy w uprawianiu naszego 
hobby oraz o znaczeniu krótkofalarstwa dla 
społeczeństwa. dając przykłady: łączność 
bezpieczeństwa oraz rola wychowawcza 
krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Ta-
deusz Krawczyk wieloletni dyrektor PIR, 
PAR, a później Delegatury UKE w Rzeszo-
wie, Adam Nazimek SP8N ex SQ8JLU prezes 
Rzeszowskiego OT PZK, goście z Ukrainy 
w osobach Grzegorza Belyka UR5WFO & 
SP8BGA z małżonką oraz Romana Terleckie-
go UY3WX z małżonką oraz wszyscy żyjący 
komendanci Hufca ZHP w Jarosławiu im. 
Czesławy Baśki Puzon minionego 30-lecia. 
Spotkanie trwało około dwóch godzin i za-
kończył je koncert pieśni harcerskich.

SP8AUP & SP2JMR
Fot. Małgorzata Młynarska

IV MSK Bachorze 2017 
– za nami!

Po raz czwarty sześć oddziałów tereno-
wych PZK (OT04, OT09, OT16, OT22, OT23, 
OT26) przygotowało i przeprowadziło IV 
Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalow-
ców Bachorze 2017. Ponieważ zakładam, że 
V MSK w 2018 roku dojdą do skutku, spie-
szę poinformować, że z założenia spotkanie 
jest przeznaczone dla hamsów obu płci 
wraz – jeśli się na to zdecydują – z rodzina-
mi. Na terenie ośrodka „Natura” w Bachorzu 
koło Chojnic można przebywać i nocować 

W GRONIE KOMENDANTÓW HUFCA ZHP W JAROSŁAWIU

WICEWOJEWODA PODKARPACKI PIOTR PILCH PRZEKAZUJE LIST 
GRATULACYJNY OD WOJEWODY PODKARPACKIEGO

ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI (PIERWSZY OD LEWEJ) KS. GRZEGORZ BECHTA 
SQ8AY W TOWARZYSTWIE WICEWOJEWODY PODKARPACKIEGO

ODZNACZENI SREBRNYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI W TOWARZYSTWIE WICEWOJEWODY PODKARPACKIEGO PIOTRA PILCHA (PIERWSZY OD LEWEJ): BOGUSŁAW BULIŃSKI, JANUSZ SZKODNY SP8DRG. ZBIGNIEW WENDYCZ SP8RHO
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z czworonogami. Co do noclegów, to na 
spotkanie można przyjechać w piątek po 
południu, a wyjechać w niedzielę rano. 
Mimo że spotkanie firmowane jest przez 
OT PZK, ma charakter otwarty i zaproszenie 
kierowane jest także do wszystkich osób 
zainteresowanych krótkofalarstwem. 

Jak zawsze na takich spotkaniach musi 
być coś dla ducha i dla ciała. Ujmijmy 
umownie, że dla ciała są to możliwość 
zakupu sprzętu, wypicia kawy i pogadania 
na żywo, nie przez radio. Dla ducha prelek-
cje. Każdy znajdzie coś dla siebie. W tym 
roku oceniam, że było ciekawie, a każda 
prelekcja gromadziła dużą grupę słucha-
czy. W podziękowaniu za trud włożony 
w przygotowanie imprezy zamieszczamy 
pełną listę autorów i poruszaną tematykę 
spotkania (w kolejności przedstawiania): 
Piotr SP2LQP – „Stacja pogodowa z akwizy-
cją danych z APRS oraz Internetu i z komu-
nikatem głosowym/bramka internetowa 
– reminiscencje prelekcji SP2CA na III MSK”, 
Przemek SP7VC – „REBEL DX Group”, Le-
szek SQ2DYF – „Elecraft KX3 – przyczajony 
tygrys, drzemiący smok. Możliwości i ob-
sługa, doświadczenia z rocznej pracy”, Pa-
weł SP2FP – „Rodzina się powiększa. Moje 
transceivery – nowości w konstrukcjach”, 
Andrzej SP1GU – „Home made jest piękne! 
– co drzemie w mojej szufladzie? Anteny 
terenowe i ich pomiary”, Marek SP2MKO 
– „Antenowe fakty i mity”, Janusz SQ2OFS 
– warsztaty „Odbiorniki SDR – korzystanie 
z oprogramowania i obsługa praktyczna”.

Ponieważ, jak pisałem wcześniej, za-
proszone były także rodziny, trzeba było 
pomyśleć i o nich. Dzieci były pod do-
brą opieką pedagogiczną, tak aby rodzice 

i dziadkowie mogli swobodnie uczestni-
czyć w swoich zajęciach. Takie rozwiązanie 
staram się zapewnić za każdym razem. 
Zadbaliśmy również o dorosłych, tych, któ-
rzy z krótkofalarstwem nie mają nic wspól-
nego. Dla nich przygotowaliśmy wycieczkę 
krajoznawczą po Parku Narodowym „Bory 
Tucholskie”. Dwanaście osób uczestniczą-
cych w tej wycieczce wróciło z niej w do-
skonałych humorach. 

Z kronikarskiego obowiązku dodam, 
że pojawili się Monika SQ7YLA i Cezary 
SP7UKL, czyli Ham Radio Shop, i Leszek 
SP1BKS ze swoimi stoiskami. Chętni mogli 
również przekopać piwnice, szopki, szałerki 
i ze znalezionymi tam skarbami przyjechać 
na minigiełdę. 

Jak wspomniałem, od trzech lat spo-
tkanie odbywa się w ośrodku „Natura” 
w Bachorzu. Poza walorami krajobrazo-
wymi woda, las, czyste powietrze, atutem 
tego miejsca jest przestrzeń. Goście mają 
dużo miejsca, mogą skorzystać odpłatnie 
z rowerów zwykłych i wodnych, a przede 
wszystkim z całkowitym błogosławień-
stwem właściciela rozwijać anteny, druto-
we, z pokojów, na drzewach lub stawiać 
ground plainy na ziemi. 

Uczestnicy oceniają, że było OK. Kto 
chciał porozmawiać, wymienić poglądy 
i uwagi techniczne, spotkać znajomych, 
wypocząć nad jeziorem, pospacerować 
po lesie, porobić QSO w warunkach tere-
nowych – miał taką możliwość. Przy wie-
czornym ognisku Henio SP2JQR, który jest 
specjalistą m.in. od anten, ujawnił jeszcze 
jedną ze swoich umiejętności. Grą na har-
monijce ustnej i gitarze o 100 procent 
podniósł atrakcyjność ostatniego punk-

tu sobotniego wieczoru podczas IV MSK. 
Zawsze znajdą się jednak osoby, którym 
coś nie pasuje, mają mniej lub bardziej 
słuszne uwagi, marudzą dla marudzenia. 
W tym miejscu nie mogę sobie podarować 
skomentowania jednego takiego przypad-
ku. Jeden z kolegów, już po powrocie do 
domu, dzieląc się wrażeniami ze spotkania, 
stwierdził – loteria była słaba. Jakieś tam 
kubki i książki dawali. To ja mam propozy-
cję – trzeba było do puli nagród dołożyć 
własne auto. Byłoby atrakcyjniej zapewne. 
Teraz poważnie. Do rozlosowania było, 
za co sponsorom dziękuję: 5 kubków, jak 
mówi Cezary SP7UKL – hamskich, plus 
gadżety od Ham Radio Shop, 4 kubki „zam-
kowe” od członków Bractwa Zamkowego 
z OT26, 2 książki Marna głowa jednozakre-
sowa autorstwa SP6T od ZG PZK, książka 
Agent nadaje Ryszarda SP4BBU od Wojtka 
SP2ALT, 6 nagród w postaci druku kart QSL 
(w sumie 3200 sztuk!) od Adama SP2T, 1 
× 1000 kart QSL od wójta gminy Chojnice 
Zbigniewa Szczepańskiego, który ufundo-
wał również tygodniowy nocleg dla dwóch 
osób w znanej miejscowości letniskowej 
Charzykowy. Jak to są „słabe” nagrody, to 
ja temu Koledze gratuluję zdolności oceny. 

Piszący te słowa dziękuje wszystkim, 
którzy zaangażowali się w pomoc przy or-
ganizacji IV MSK w Bachorzu, a szczególnie 
wspomagających mnie w dniu imprezy 
Wojtkowi SP2ALT, Karolowi SP2RTA, Grze-
gorzowi SQ2MTK i Grzegorzowi SQ2PHK. 
Prezydium ZG PZK również dostrzegło tę 
imprezę, za co też dziękujemy.

 Piotr SP2LQP
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NUMER ZAMKNIĘTO   01.07.2017 R.

Silent KeyS

SP9AZl 
Andrzej GrAbowski s.k. 

28.06.2017 r. odszedł do krainy wiecznych 
DX-ów po walce z chorobą nestor krótko-
falarstwa w Raciborzu, Andrzej Grabowski 
SP9AZL.

Hubert SP9MDY

SP3nK
kAzimierz drAjer s.k. 

22 czerwca 2017 r. zmarł Kazimierz Drajer 
SP3NK, konstruktor UKF, działacz Ligi Obrony 
Kraju oraz Polskiego Związku Krótkofalowców 
OT 08 odznaczony Odznaką Honorową PZK.

Bogdan SP3LD

SP5MD 
mAlinA rodowskA s.k. 

W dniu 6 czerwca 2017 roku po ciężkiej 
chorobie zmarła Malina Rodowska SP5MD. 
Niech spoczywa w pokoju.

info: SP5CCC

SP7DtP 
zyGmunt stAchurski s.k. 

23 czerwca w wieku 91 lat zmarł Zygmunt 
Stachurski SP7DTP (SWL - SP7-1148). Po 
II wojnie światowej był radiotelegrafistą 
na ORP „Błyskawica” W późniejszym okre-
sie kierownikiem lotów w LOT na Okęciu 
i Lublinku.

W oStAtniM cZASie oDeSZli oD nAS nA ZAWSZe:

VII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców 
przeszło do historii, a właściwie od historii 
się zaczęło. W piątek, 9 czerwca br. przyby-
liśmy do schroniska „Rozdzielnia wiatrów” 
w Głobikowej, gdzie pracując w pocie czoła 
i dokonując przełomowych odkryć przy 
wykorzystaniu technologii XXI wieku – czy-
li przetwarzania addytywnego (druk 3D 
w praktyce radioamatora) w wykonaniu ko-
legi Rafała SQ8UPS, udało nam się wykonać 
maszynę czasu. Całe schronisko przeobra-
ziło się w jeden wielki salon elektroniki z lat 
70. i 80. poprzedniego stulecia. Tu podzię-
kowania dla wszystkich uczestniczących: 
Marcina SQ8MDZ, Janusza SQ9DJL, Rafała 
SQ8UPS. Zanim się zorientowaliśmy, zastał 
nas nad sprzętem sobotni poranek. Ami-
gi, Atari, Commodore, Apple i wszelkiego 
rodzaju telewizory, oraz sprzęt elektroaku-
styczny… wszyscy poczuliśmy się o 35 lat 
młodsi. Historyczną atmosferę „generował” 
dodatkowo Jurek, przygrywając nam na 
lirze korbowej.

Już od godziny 8.00 zaczęli przybywać 
Koledzy. Ruszyła giełda, a na niej sprzęt, tak 
inny od tego, co prezentowaliśmy, rotory 
sterowane cyfrowo, jakieś DSTAR-y i DMR-y. 
Historia mieszała się ze współczesnością i tu, 
dało się usłyszeć dźwięki klucza – to kolega 
Robert SQ8AQX demonstrował łączności 
emisją CW, ale żeby nie było za łatwo w pa-
śmie 23 cm. Duch wprawdzie ochoczy, lecz 

VII Galicyjskie Spotkania Krótkofalowców

ciało słabe... dlatego w tej newralgicznej 
sytuacji wkroczyli do akcji koledzy Krzysztof 
SQ8DHL oraz Maciej SQ8PEB, którzy zadbali 
o nasze żołądki, a Jurek SP8GKB zaskoczył 
nas artystycznie wykonaną grochówką. Na-
sze YL pod wodzą Agaty opanowały sekreta-
riat i przygotowały listę obecności, na której 
pod koniec spotkania zarejestrowanych 
było 86 gości. Liczba ta zapewne nie była 
pełna, ponieważ do grona naszych kolegów, 
w trakcie odbywającego się egzaminu na 
świadectwo uzdolnienia dołączyło 4 kole-
gów i co cieszy najbardziej 1 YL. 

W czasie krótkiej części oficjalnej wspo-
mnieliśmy Kolegów, którzy odeszli w tym 
roku i ich klucz zamilkł na zawsze. Zdjęcie 
pamiątkowe z dinozaurem zakończyło 
część oficjalną.  W międzyczasie odbył 
się konkurs o puchar prezesa SKiR Delta 
„O jeden most za daleko...” zorganizowany 
przez Krzysztofa SQ8MXK. Najdalej w kul-
towej grze „River Raid” na komputerze 4 
razy starszym od najmłodszego uczestni-
ka spotkania – 32 lat liczącym Atari – dole-
ciał nasz kolega Rafał SQ8UPS.

Dziękując wszystkim przybyłym, a także 
wszystkim zaangażowanym w organizację 
spotkania zapraszamy za rok, na kolejne VIII 
Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców.

Tekst: Jacek SQ8AQO
Fot. Hubert SQ9AOL & Krzysztof SQ8RFP


