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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.

„Krótkofalowiec Polski”– organ prasowy ZG PZK od 1928 roku
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Manager-Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK
(EmCom Manager):
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Od listopada 2007 zmiany częstotliwości nadawania: niedziela
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o krótkofalowcach „Krótkofalowcy Bis”, www.videoexpres.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania
reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób
trzecich, w tym czytelników.

Koleżanki i Koledzy
Kończy się stary rok, zaczyna kolejny... Co przyniesie? Czy będzie
lepszy niż poprzedni? Jakie nowości i niespodzianki zafunduje?
U progu 2018 roku chciałbym przedstawić kilka spraw, na które
warto zwrócić uwagę członkiń i członków Polskiego Związku Krótkofalowców, a które z pewnością będą absorbowały zarząd organizacji.
Pełny plan pracy Prezydium ZG PZK na rok 2018 będzie niebawem
dostępny na portalu PZK, obok sprawozdań za rok 2017.

Waldek 3Z6AEF

Zjazd Delegatów PZK
Najważniejszym wydarzeniem organizacyjnym nadchodzącego roku będzie
z pewnością Krajowy Zjazd Delegatów,
który planowany jest na początku drugiego
kwartału. Zjazd będzie miał charakter nadzwyczajny, a jego głównym celem ma być
przyjęcie zmian Statutu PZK, które są niezbędne dla dostosowania naszego prawa
związkowego do wymogów ustawy Prawo
o stowarzyszeniach. Czy będzie to okazja
do głębszych reform PZK? Okaże się to
niebawem... Obecnie trwają dyskusje nad
projektami różnych rozwiązań, jakie mogłyby się przyczynić do modernizacji struktury
stowarzyszenia i usprawnień działalności
organów władz związkowych, ale także klubów – ogólnopolskich (specjalistycznych)
i terenowych. Komisja Statutowa przedstawiła kilka projektów zmian w statucie – od
podstawowych, aż do bardzo daleko idących, które mogą zupełnie zmienić strukturę i charakter działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku.
Czy takie zmiany są potrzebne? Przecież
wszystko „jakoś działa” i dlaczego burzyć
ten porządek? Oczywiście, można wszystko
pozostawić bez żadnych zmian, ograni-

czając się tylko do niewielkiej „kosmetyki”.
Jednak wprowadzenie niektórych rozwiązań strukturalnych mogłoby – potencjalnie – dać większe możliwości. Na przykład
dopuszczenie uzyskiwania osobowości
prawnej przez kluby specjalistyczne, a więc
traktowanie ich jako ustawowe jednostki
organizacyjne stowarzyszenia daje większą
samodzielność i rozszerza możliwości działania. Podobnie ograniczenie liczebności
ZG i zmiana umocowań tego organu mogłyby – potencjalnie – przynieść korzyści
w postaci większej sprawności i elastyczności podejmowania decyzji operacyjnych
zarządu stowarzyszenia. Jednakowoż, aby
przyjąć (lub nie) takie bądź inne rozwiązanie, trzeba na nowo przemyśleć cele
i zadania, jakie stoją przed całą organizacją,
jak i przed jej poszczególnymi elementami,
tzn. oddziałami, klubami i w końcu członkiniami i członkami stowarzyszenia.
Zachęcam zatem do namysłu i zapraszam do dyskusji – co najmniej z delegatem swojego oddziału terenowego, który
będzie głosował „za” lub „przeciw” w imieniu swoich wyborców...

Budżet i składki członkowskie...
Te dwie sprawy łączą się nierozerwalnie, jako że działalność naszego stowarzyszenia, oprócz pracy społecznej członkiń
i członków, materialnie zależna jest głównie od składek członkowskich. Opracowane przez Komisję Finansową PZK i przyjęte przez zarząd stowarzyszenia prowizorium budżetowe na rok 2018 musiało
uwzględniać spodziewane perturbacje
w związku z podniesieniem wysokości
składek członkowskich. Przyjęte założenia
nie są pesymistyczne, ale raczej wyważone
i uwzględniające fakt, że pewna liczba

członkiń i członków nie zechce ponosić
obciążeń składkowych na poziomie 8–10
zł miesięcznie... Powody podniesienia składek członkowskich wyjaśniał Skarbnik PZK
w listopadowym numerze „Świata Radio”
– wspominałem o nich w grudniowym
„Krótkofalowcu Polskim”. Po prostu, nawet
przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu
i przeznaczeniu znakomitej większości państwowej dotacji z odpisów podatkowych
1% na działalność oddziałów terenowych,
brakuje środków na działalność finansowaną centralnie. Jeśli chcemy, aby polskie

krótkofalarstwo było dobrze reprezentowane przed administracją państwową i na arenie międzynarodowej, aby były organizowane ogólnopolskie spotkania (ŁOŚ, Zjazd
Techniczny), aby dalej były organizowane
zawody SP DX Contest i rozszerzana działalność sportowa, aby Związek prowadził
działalność wydawniczą czy wspomagał
nowych członków, prowadził szkolenia
i planował rozwój – na to i wiele innych
działań potrzebne są środki finansowe.
Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe dla
znakomitej większości członkiń i członków
naszego stowarzyszenia, a przyjęta przez
Zarząd Główny PZK wysokość składki nie
okaże się za wysoka...

Friedrichshafen
Czy Polski Związek Krótkofalowców
musi uczestniczyć w największych europejskich targach radiokomunikacji amatorskiej? W roku 2017 nie byliśmy tam obecni
– głównie z przyczyn finansowych, ale też
wątpliwości wielu osób, czy rzeczywiście
przynosi to wymierne efekty? Faktycznie,
bezpośrednich materialnych „zysków” nie
ma! Ale fakt naszej nieobecności został
negatywnie zauważony przez międzynarodową społeczność krótkofalarską i ujemnie
wpłynął na wizerunek PZK. Albowiem trzeba pamiętać, że targi to również spotkania
grup roboczych IARU R1, to także kontakty
z innymi organizacjami, dające możliwości
nawiązania współpracy i podjęcia wspólnych projektów. To również możliwość
podpatrzenia, jak sobie radzą inne organizacje narodowe i ewentualnie przeniesienia ich pozytywnych doświadczeń na
krajowy grunt. Dlatego zdecydowano, że
w 2018 roku Polski Związek Krótkofalowców będzie obecny na targach Ham Radio
we Friedrichshafen i zostały na to zarezerwowane odpowiednie środki w budżecie.

Program „Niepodległa”
Rok 2018 to rok 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji
zaplanowana jest typowa krótkofalarska
akcja dyplomowa na przełomie października i listopada. Mam nadzieję, że wejdzie
ona w skład większych działań, podejmowanych wspólnie z innymi organizacjami
działającymi w dziedzinie radiokomunikacji amatorskiej. Jestem przekonany, że
powinniśmy wpisać się w ogólnokrajowe i państwowe programy obchodów tej
ważnej rocznicy, przewidziane w dłuższej
perspektywie czasowej, nawet kilkuletniej.
Mogłoby to zaowocować nie tylko zwiększoną aktywnością naszego środowiska, ale
również – potencjalnie – przynieść spore
korzyści wizerunkowe. Czy to się uda? Na
pewno warunkiem koniecznym jest zgoda
wszystkich uczestników takiego działania
na wspólne podjęcie wcale nieraz niełatwej
współpracy.
Na koniec podkreślę jeszcze raz to, co
już mówiłem wielokrotnie: nic nie „robi
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się samo”! Do każdego działania, oprócz
pomysłu i środków na realizację, potrzebni
są... ludzie – członkinie i członkowie stowarzyszenia. Nie działacze, nie Zarząd Główny
czy Prezydium ZG, ale właśnie wy, Koleżanki i Koledzy, stanowicie o sile Polskiego
Związku Krótkofalowców, największej polskiej organizacji amatorów radiokomunikacji. Warto angażować się do wspólnego
działania w klubach i oddziałach terenowych oraz współpracować z innymi organizacjami. Bez tego nie będzie sukcesów i nie
będzie rozwoju polskiego krótkofalarstwa.
Zapraszając do współpracy wszystkich
chętnych, u progu nowego roku życzę
wszystkim krótkofalowcom i sympatykom krótkofalarstwa, członkom i członkiniom Polskiego Związku Krótkofalowców
i innych organizacji oraz niezrzeszonym
– wszystkiego dobrego i wielu sukcesów
w każdej z dziedzin naszego wspólnego
hobby.
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF — Prezes PZK

Białe Mewy w SP7KZK
4 listopada odwiedzili nas harcerze z 32.
ŚDH „Białe Mewy”. To początek jednego
z wielu tematycznych spotkań. Sieradz
może pochwalić się długą tradycją łącznościową. Na terenie naszego miasta znajduje
się 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia specjalizująca się w tym kierunku.
Sieradzcy harcerze także postanowili kontynuować chlubną tradycję. Wytłumaczyliśmy im zasady prowadzenia korespondencji, obsługi radiotelefonów PMR. Udało się
też przeprowadzić kilka łączności na falach
krótkich. Jesteśmy pod wrażeniem wiedzy
i zaangażowania sieradzkich harcerzy.
Tekst: Tomek SP7Q, fot: Mirek SP7QPZ

Kolejny sukces
SQ6JAN
Informujemy, że nasz Kolega z klubu
SP6PAZ – Janusz SQ6JAN został członkiem
prestiżowego klubu szybkiej telegrafii.
W dniu 25 października 2017 r. Janusz
Kołodziej SQ6JAN został przyjęty w poczet klubu ,,Radio Telegraphy Super High
Speed Club’’ i otrzymał numer członkowski
186. Jego przygoda z krótkofalarstwem
rozpoczęła się kilka lat temu. Janusz pod
wytrawnym okiem ojca Mirka SQ6CNM
szlifował swoje umiejętności, zwłaszcza
pracy na telegrafii. Przy okazji, przypominamy, że w 2015 r. Janusz został członkiem
HSC #1942, natomiast w roku 2016 zdobył
członkostwo w VHSC #426. Koledze Januszowi życzymy dalszych sukcesów w pracy
na szybkiej telegrafii. Życzymy także tego,
aby w roku 2018 zdobył najwyższy stopień
w tej trudnej krótkofalarskiej dziedzinie.
Krzysztof SP6DVP

radiowej prowadzili: Krzysztof SP7WME,
Paweł SP1MPW oraz Zbyszek SP1F.
Program nauczania młodzieży klas
mundurowych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie obejmuje szkolenie
z zakresu łączności morskiej, kryzysowej,
wojskowej, no i przede wszystkim łączności
amatorskiej. Jest to ambitne i bardzo trudne w realizacji przedsięwzięcie, które BSK
wspólnie z PZK oraz MON realizują na zasadzie wolontariatu. O skali trudności świadczy fakt, iż program szkolenia obejmuje

320 godzin wykładów. Jest realizowany
w poniedziałki, wtorki i środy – jako zajęcia klubowe w czasie pozalekcyjnym oraz
w czwartki w czasie zajęć programowych.
Wykładowcami są członkowie BSK i zapraszani wykładowcy z całego kraju. Ważnym,
drugoplanowym celem tego projektu jest
wykształcenie nie tylko łącznościowców,
ale przede wszystkim pasjonatów łączności, czyli krótkofalowców. Czy się to uda?
Tego dzisiaj nie wiadomo, ale próbować
należy, bo się nigdy nie dowiemy.

Emcom na Konferencji
MON
Jak co roku, Polski Związek Krótkofalowców był reprezentowany na Forum
Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które odbyło się w Poznaniu w dn.
30.11–03.12.2017. Tym razem na zaproszenie MON Krzysztof SP7WME wygłosił
wykład pt. „Rola SP EmCom PZK w szkoleniu z zakresu łączności dla potrzeb klas
mundurowych, Wojsk Obrony Terytorialnej
i zarządzania kryzysowego”.
W kolejnych forach PZK zawsze uczestniczyło i często przedstawiało swoje prezentacje, natomiast po raz pierwszy nasza
prezentacja została uwzględniona w oficjalnej tematyce forum.
Piotr SP2JMR

Szkolenie
łącznościowców
w Gościnie
16 listopada koledzy z Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców przystąpili do
realizacji programu szkolenia młodzieży.
Zajęcia z podstaw radiotechniki i łączności
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Dni Otwarte
Szkoły
Z kolei 21 listopada w Radioklubie SP1ZES w ramach
„Dni Otwartych Szkoły” zaprezentowaliśmy cele i zadanie naszej Szkolnej Pracowni
Łączności Radiowej. Odwiedziło nas kilkanaście grup
młodzieży z różnych szkół
województwa zachodniopomorskiego. Celem naszej prezentacji było rozpropagowanie kultury radiotechnicznej
i zachęcenie młodych ludzi
do zgłębiania jej tajników. Instruktorami byli kol. kol. Zbyszek SP1F i Paweł SP1MPW.

30 listopada po raz
pier wsz y zademonstrowaliśmy młodzieży szkoły, jak wygląda
łączność krótkofalarsk a. Pier wsz ym naszym korespondentem
był kol. Jurek SP9TAR
z Krakowa. Wzbudziło
to sporą ciekawość.
Mamy nadzieję, że zaowocuje to trwalszym
zainteresowaniem
krótkofalarstwem.
Zbyszek SP1F
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