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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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sp7cbg@pzk.org.pl
- Leszek Przybylak SP6CIK – Sekretarz GKR PZK, sp6cik@pzk.org.pl
- Marek Ruszczak SP5UAR - Członek GKR PZK, sp5uar@pzk.org.pl
Inne funkcje przy ZG PZK:
- Konsultant-koordynator przemienników analogowych i cyfrowych PZK: Przemysław Bienias SQ6ODL, sq6odl@pzk.org.pl
- Konsultant-koordynator węzłów APRS PZK: Tomasz Pyda
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl
Award Manager PZK:
Wiesław Postawka SQ9V, awards@pzk.org.pl
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Tomasz Deptulski SP2RIP, deptulski@wp.pl
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Michał Wilczyński SP9XWM, sp9xwm@gmail.com
z-ca Hubert Anysz SP5RE,
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Piotr Szołkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl
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Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
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ARISS Kontakt Koordynator:
Sławomir Szymanowski SQ3OOK
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sułkowskiego 21, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany częstotliwości nadawania: niedziela
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV
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.

Drodzy Czytelnicy!
Oddaję kolejny samotnie redagowany numer „Krótkofalowca
Polskiego”. Jako że jest to organ statutowy Polskiego Związku Krótkofalowców, najważniejszymi informacjami są te organizacyjne. Stąd
prezentuję relację z XXIII NKZD. Zawarłem w niej najistotniejsze kwestie, którymi zajmował się Zjazd oraz uchwały podjęte przez delegatów, a także fotoreportaż, niekiedy z przymrużeniem oka. Oczywiście
tradycyjnie zamieszczam informacje z wydarzeń, które miały miejsce
Piotr SP2JMR
w ciągu ostatnich 30 dni oraz odrobinę historii.
Ponawiam apel: poszukujemy osoby chętnej na funkcję Redaktora
Naczelnego Krótkofalowca Polskiego oraz współpracowników, w tym tłumaczy np. z języka hiszpańskiego oraz niemieckiego. To od Was, drodzy Czytelnicy zależy przyszły kształt
naszego statutowego czasopisma.
Póki co życzę miłej lektury.
Piotr Skrzypczak SP2JMR
p.o. redaktora naczelnego KP

Po XXIII
Nadzwyczajnym
Krajowym Zjeździe
Delegatów PZK

Miniony Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZK został zwołany głównie z powodu
nowelizacji Ustawy o Stowarzyszeniach.
Wprawdzie nowelizacja Ustawy miała miejsce w 2015 r przed XXII Krajowym Zjazdem
Delegatów, ale nie było do niej żadnych
aktów wykonawczych, które miały prawo
wydać różne ministerstwa np. Ministerstwo
Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Spraw Socjalnych.
Niebyło więc celowym w trybie pilnym
przed XXII KZD przygotowywać zmian
w Statucie tylko na podstawie Ustawy
zwłaszcza, że ustawodawca dał czas stowarzyszeniom na dostosowanie swoich
statutów do wymogów znowelizowanej
Ustawy prawie do końca maja 2018 r. Po za
tym w ciągu kadencji może mieć miejsce
wiele okoliczności, które mogą spowodować potrzebę zwołania NKZD. Tak zresztą
było i w tym roku.
Niezależnie od kwestii prawnych, do
rozstrzygania których jest władny wyłącznie Zjazd, to stanowi on okazję do spotkania Kolegów będących najwyższym
organem władzy w naszym stowarzyszeniu. Dużo kwestii nie tylko związanych ze
Zjazdem, ale i z bieżącą działalnością PZK
jest dyskutowanych i często załatwianych
w tzw. kuluarach. Tego aspektu władza
wykonawcza czyli prezydium nie powinna
lekceważyć i tak też działamy.

Rozmowy delegatów przed CPK…

Krótka przerwa – rozmowy w kuluarach

Jurek SP5BLD z RBI niestrudzenie filmował i nagrywał całość
dla potomności

Marek SP5LS w ciągłym ruchu

Od lewej prawnicy obsługujący Zjazd oraz Prezes Waldek
3Z6AEF prowadzący Zjazd

Trochę na wesoło: „Złodziej identyfikatorów”. Już po
Zjeździe „Spike” SP9J z nieswoim identyfikatorem…
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Podobne znaczenie mają odbywające
się obecnie już tylko raz w roku Posiedzenia
Zarządu Głównego PZK. Po za rzeczywistą
działalnością polegającą na podejmowaniu
uchwał i wyrażaniu opinii, są one okazją do
wzajemnych kontaktów członków organu
najwyższej władzy pomiędzy zjazdami.
Również podczas Posiedzeń i w przerwach
mają miejsce liczne dyskusje i uzgodnienia,
które później owocują lepszym współdziałaniem wewnątrz naszego stowarzyszenia,
organizacją wspólnych przedsięwzięć etc.
Ale wracajmy do Zjazdu.
Tak więc zgodnie zapowiedzią 21 kwietnia 2018 r. w gościnnych progach Centrum
Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga
Południe odbył się XXIII NKZD.
W zjeździe uczestniczyło 52 z 61 delegatów czyli frekwencja wyniosła 85,2 %.
Nie był reprezentowany w ogóle OT
10 (MSK Kraków) ponadto nie uczestniczyli w Zjeździe delegaci: jeden z OT05,
jeden z OT06, jeden z OT08, jeden z OT13,
jeden z OT21, jeden z OT31, oraz jeden
z OT50. Część z nich powiadomiła sekretariat o obiektywnych nagłych przyczynach
nieobecności.
Zjazd przebiegał w bardzo konstruktywnej atmosferze. Wszystkie złe prognozy
dotyczące np. braku możliwości porozumienia pomiędzy częścią delegatów nie
znalazły odbicia w rzeczywistości. Delegaci
pomimo różnic w postrzeganiu naszych
PZK-owskich realiów wykazali się ogromnym poczuciem odpowiedzialności i chęcią
współpracy. Oczywiście najważniejsza rola
na NKZD zawsze przypada prowadzącemu
w tym wypadku Prezesowi PZK Waldemarowi 3Z6AEF, który prowadził Zjazd z wielkim spokojem, rozwagą i szacunkiem dla
wszystkich zabierających glos.
Przejdę teraz do konkretów czyli uchwał
podjętych przez XXIII NKZD.
Zjazd nadał godność Członka Honorowego Polskiego Związku Krótkofalowców
Jerzemu Miśkiewiczowi SP8TK. Życiorys
krótkofalarski Jerzego zamieszczony jest
w numerze 6/2018 „Świata Radio”. Dodam
tylko, że niewielu z nas członków PZK może

poszczycić się tak długoletnią i wieloaspektową działalnością na rzecz naszego stowarzyszenia jak Jerzy SP8TK.
W imieniu Prezydium ZG PZK serdecznie
gratuluję.
XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK podjął uchwały w sprawie
zmian w Statucie PZK, a następnie przyjął
jednolity tekst statutu PZK., który stanowi
wkładkę do numeru 6/2018 „Świata Radio”.
Dla ułatwienia śledzenia zmienionych
zapisów podaję, że chwalone przez NKZD
zmiany w Statucie PZK związane są z wymogami wynikającymi z nowelizacji Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Są one widoczne są w § 5, § 29, § 33, § 34. Pozostałe
zmiany uchwalone przez delegatów mają
charakter korekt oraz porządkujących zapisy dotychczas obowiązującego Statutu
i dotyczą one preambuły oraz § 6 ust. 9,
§ 67 ust. 7, § 8 ust. 1. Wykreślono § 2 p.4.
Ponadto § 15 ust 2 przyjął nowe brzmienie.
Na tym zakończono procedowanie
spraw związanych ze Statutem PZK.
Na wniosek Przewodniczącego GKR
i w jednej osobie delegata na KZD Jerzego
Najdy HF1D. Zjazd nie głosował punktu
dotyczącego uchylenia uchwały XXII KZD
w Łowiczu w sprawie Regulaminu GKR.
Po przedstawieniu szerokiego uzasadnienia przez Jerzego Jakubowskiego
SP7CBG Wiceprzewodniczącego GKR oraz
dyskusji delegaci zdecydowali o niedokonaniu wyboru nowych członków ani
zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z porządkiem obrad w końcowej części Zjazdu odbyła się dyskusja na
temat przyszłego kształtu i funkcjonowania PZK. Pozwoliła ona delegatom lepiej
zrozumieć złożoność procesu ewentualnej
transformacji PZK oraz oczekiwania części
członków naszego stowarzyszenia.
Zjazd trwał ponad 8 godzin, był dobrze
przygotowany i jak już powyżej napisałem
był bardzo sprawnie prowadzony przez
prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF z wydatną
pomocą Marka SP5LS skarbnika PZK, który
w znacznym stopniu przygotował stronę

XXIII NKZD od lewej Jan SP2JLR oraz Jan SP2X, a od prawej Tadeusz SP9HQJ zatroskany o przebieg Zjazdu

logistyczną Zjazdu. Na załączonych fotografiach widać różne momenty ze Zjazdu,
nie wszystkie dotyczą obrad. Ich autorem
jest Zygmunt SP5ELA, którego identyfikator już po zjeździe przypiął sobie „Spike”
czyli Grzegorz SP9NJ.

Promocja
krótkofalarstwa
w Koszalinie

W dniu 23 kwietnia koledzy z klubu
SN1I zaprezentowali młodzieży krótkofalarstwo podczas dnia otwartego w Gimnazjum nr 6 w Koszalinie.
Organizatorem był Jarek SP1C, towarzyszyli mu Rysiek SP1FJZ i Jacek SP1CNV.
Prezentowano pracę radiostacji, sposoby nawiązywania łączności i ich przydatność szczególnie w warunkach zagrożenia.
Dodatkową atrakcją była możliwość
nadawania alfabetem Morse’a tradycyjnym
kluczem sztorcowym oraz kluczem elektronicznym.
Info i foto: Jacek SP1CNV

XXIII Spotkanie
Krótkofalowców
Miłośników Radia
i Eteru w Łagowie
Lubuskim – 2018
Jak co roku od 23 lat 1 maja br. w Łagowie Lubuskim odbywają się cyklicznie
spotkania krótkofalowców. Tego roczne
było więc XXIII Spotkaniem Krótkofalowców Miłośników Radia i Eteru, zlokalizowanym w Rezerwacie Przyrody nad Jeziorem
Trześniowskim, którego organizatorem był
Ryszard SP3HBF przy współudziale Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK OT-32.
Pogoda dopisała. Punktem kulminacyjnym
spotkania była tradycyjna wielka jajecznica,
tym razem z 500 jaj, przygotowana przez
Ryszarda oraz koleżanki i kolegów z klubu
SP3PLD w Świebodzinie. Odbyła się giełda
krótkofalarska. Przez spotkanie przewinęło
się ok. 250 osób z prawie wszystkich okręgów SP oraz z Niemiec, Anglii i Czech. Z terenu spotkania pracowało wiele radiostacji
na falach krótkich i ultrakrótkich, różnymi
emisjami analogowymi i cyfrowymi. Odbyło się wiele pokazów technik łączności,
prezentacje anten i sprzętu radioamatorskiego. Bartek SP3CAI pokazał, wykonane
przez siebie Przenośne Laboratorium Naprawcze Krótkofalowca. Mietek SP3CMX
przedstawił zainteresowanym działanie
Remote Control RCForb na Androidzie
i PC, operując zdalnie stacją Klubu REBEL
DX Group w Suchej Beskidzkiej k/Krakowa
i stacją pod Gorzowem Wielkopolskim.
Jak zwykle ładnie zaprezentował się klub
SP3PWL z Wolsztyna i przedstawiciele klubu SP3PLD ze Świebodzina. Było też coś dla
miłośników strzelania sportowego. Można

Uczestnicy pokazów pracy na radiostacji w Gimnazjum nr 6 w Koszalinie

było powędkować i ponadawać z Parku
Krajobrazowego SPFF-0059. Do dyspozycji
był też przemiennik FM SR3ZJ i Digi APRS
SR3NJE w pobliskim Jemiołowie i hotspoty
D-STAR na spotkaniu. Takie spotkania są
bardzo integrujące i potrzebne, gdyż prowadzą do osobistego, wzajemnego, lepszego poznania się i wymiany doświadczeń.
Ryszard SP3HBF zaprasza wszystkich za rok
1 maja do Łagowa Lubuskiego, ul. Kolonia
13. Do zobaczenia!
Link do filmu na YouTube: https://youtu.
be/X4-IDzX67ho
Mietek SP3CMX

Grupę operatorów tworzyli reprezentacji klubów SP1PMY: Mirek SQ1SNU, Kazimierz SQ1SOB, a z barlineckiego klubu
SP1KRF: Stanisław SP1IVL i SP1PBW, Po za
tym jednym z operatorów był prezes OT 14
Janusz SP1TMN.

Krótkofalowcy na
latarni i największa
flaga
W dniach 1–3maja 2018 r. z latarni
morskiej w Świnoujściu pracowała stacja
SN100POL, Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie.

Flaga RP na latarni morskiej w Świnoujściu

Zenek SQ3K podczas pracy na swojej stacji promującej spotkanie w Łagowie
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Karta stacji SN100POL

Praca radiostacji pod latarnią w Świnoujściu

Na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich w Szczecinie uczestniczyliśmy 2 maja 2018 r. w Dniu Flagi RP.
O godz.12.00 wciągnięto na latarnie
morską w Świnoujściu flagę mającą 720
m kwadratowych, była to największa flaga
państwowa w Europie.
Nasza stacja zainstalowana była w samochodzie klubu SP1PMY pozyskanego
przez klub z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Odwiedzali nas turyści uczestniczący
w uroczystości wciągnięcia flagi na latarnie.
Wśród odwiedzających byli również
organizatorzy uroczystości, w tym dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie Zenon Kozłowski, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu Piotr Piwowarczyk oraz
prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarni
Morskich Anna Rajchowiak.
Janusz SP1TMN

byli kol. SP5ZX, SP5FM, SP5HS. W 1958 r.
ukazało się 8 numerów 16-stronicowych.
W 1959 r. do zespołu redakcyjnego dołączył kol. SP5AY. Materiały do KP nadsyłane
były przez krótkofalowców z całego kraju.
Powiększona została objętość do 24 str. Rok
1959 zakończył się wydaniem 10 numerów.
Natomiast rok 1960 przyniósł nowe zmiany.
KP stał się czasopismem samodzielnym.
Nastąpiła zmiana drukarni na Wojskowe Zakłady Graficzne. Nakład 5500 egz. okładka
kolorowa i rozprowadzany przez PP „Ruch”
w cenie 6zł. Był do nabycia w kioskach na
terenie całego kraju. Rok 1960 zakończył
się wydaniem 7 numerów, w tym 6/7 podwójny. Niestety z uwagi na duże zwroty,
nie sprzedanych KP, mijający rok okazał się
fiaskiem finansowym dla PZK w wydawaniu
KP. Podjęto rozmowy z Wydawnictwami
Komunikacji i Łączności czego finałem było
połączenie miesięczników „Radioamator”
i „Krótkofalowiec Polski”. Od marca 1961 r.
„Radioamator” zaczyna ukazywać się pod
nazwą „Radioamator i Krótkofalowiec” jako
miesięcznik o tematyce krótkofalarskiej
i radiotechnicznej z dodatkiem wkładki KP.
Trwa to tak do końca 1978 r. Od roku 1979
następuje zmiana nazwy czasopisma na
„RE Radioelektronik” z wkładką KP. W marcu
1990, redakcja miesięcznika podjęła decyzję o rezygnacji z zamieszczania wkładki KP
tłumacząc to niewielkim zainteresowaniem
tematyką krótkofalarską. Od kwietnia 1990
r. KP ukazuje się jako wydawnictwo samodzielne, którego organem jest PZK, a red.
naczelnym SP5AHY. Skład i wydruk komputerowy SP5HS. Natomiast administracją
i kolportażem zajmuje się koleżanka Mał-

gorzata SP5MBS. Krótkofalowca Polskiego otrzymują członkowie PZK w ramach
składki członkowskiej. Od nr 2/1992 KP
wychodzi w nowej szacie graficznej, mając
przeciętnie 50 str. i format A5 redaktorem naczelnym jest Tomek SP5CCC. Natomiast od 1998 r. ukazuje się jako kwartalnik
pod redakcją SP7CBG, a następnie SP3GIL.
W roku 1999 ukazuje się jako dwumiesięcznik. Od kwietnia 2001 r. wydawanie KP, jako
wkładkę, przejmuje mies. „MK QTC”. Natomiast od lipca 2005 r., do chwili obecnej, KP
jest częścią miesięcznika „Świat Radio”.
Info. SP8TK

Silent Keys
SP2JVT s.k.

29 kwietnia zmarł nagle Kolega

Henryk SP2JVT z Torunia

Odszedł kolega, przyjaciel, harcerz. Krótkofalowiec z wieloletnim stażem
w Polskim Związku Krótkofalowców, członek Oddziału PZK w Toruniu
(OT-26). Aktywny działacz Harcerskiego Klubu Krótkofalowców „R-15”
SP2ZBS z siedzibą w Silnie nad Wisłą.
Cześć Jego Pamięci!
Info: Waldek SP2EUI

SP3TYC s.k.

24 kwietnia br. opuścił nasze szeregi na zawsze

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC

15 lat Manager Odznaki Honorowej Polskiego Związku Krótkofalowców, 7 krotny reprezentant PZK na Ham Radio we Frierdrichhafen oraz
4 krotny na HamFeście w Holicach. Śp. Andrzej był człowiekiem pogodnym,

od ponad

koleżeńskim odznaczającym się wyjątkową dokładnością w wykonywanych

Historia:
„Krótkofalowiec Polski”
Mija 60 lat jak po wojnie wznowione
zostało wydawanie Biuletynu PZK „Krótkofalowiec Polski”, który od stycznia 1929
r. do września 1939 r. był wydawany jako
oficjalny organ PZK. Po wojnie druk pierwszego numeru KP zakończono 19 kwietna
1958 r. w drukarni Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Zespołem redagującym
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czynnościach.

Był członkiem Poznańskiego Oddziału PZK.
Cześć Jego Pamięci.

Bogdan SP3IQ & Piotr SP2JMR

SP6QNO s.k.

20 lutego br. odszedł od nas w wieku 70 lat

Roman Łapuszka SP6QNO

Staszka SP6BGF. Śmierć nastąpiła w wyniku zawału mięśnia sercowego powstałego wskutek zaniedbań w leczeniu powikłań pogrypowych.
Cześć Jego Pamięci!

wychowanek

Staszek SP6BGF
numer zamknięto 9.05.2018

