nr 12/2018

647

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
Wydawca: ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa, Polski Związek Krótkofalowców
Redakcja:
p.o. redaktora naczelnego: Piotr Skrzypczak SP2JMR,
sp2jmr@pzk.org.pl
Sekretariat ZG PZK:
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
adres do korespondencji: skr. poczt. 54,
85-613 Bydgoszcz 13
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl
Siedziba w Warszawie:
ul. Augustyna Kordeckiego 66 lok. U1, 04-355 Warszawa
Adres sekretariatu ZG PZK i do korespondencji b.z.
Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0408 9110
Centralne Biuro QSL – adres jw.
Prezydium ZG PZK:
- Waldemar Sznajder 3Z6AEF – Prezes PZK, 3z6aef@pzk.org.pl
- Tadeusz Pamięta SP9HQJ – Wiceprezes PZK, sp9hqj@pzk.org.pl
- Jan Dąbrowski SP2JLR – Wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl
- Piotr Skrzypczak SP2JMR – Sekretarz PZK, sp2jmr@pzk.org.pl
- Marek Suwalski SP5LS – Skarbnik PZK, sp5ls@pzk.org.pl
- Roman Bal SP9MRN – zastępca członka Prezydium
- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – zastępca członka Prezydium
Główna Komisja Rewizyjna:
- Jerzy Najda HF1D – Przewodniczący GKR PZK, hf1d@pzk.org.pl
- Jerzy Jakubowski SP7CBG – Wiceprzewodniczący GKR PZK,
sp7cbg@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
EMC Manager PZK
Przedstawiciel PZK w Polskim Komitecie Normalizacji
Przedstawiciel PZK w IARU komitecie C7:
Marek Bury SP1JNY, sp1jny@wp.pl
Award Manager PZK:
Wiesław Postawka SQ9V, awards@pzk.org.pl
ARDF Manager:
Tomasz Deptulski SP2RIP, deptulski@wp.pl
IARU-MS Manager:
Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl
Contest Manager:
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl
Manager-Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK
(EmCom Manager):
Michał Wilczyński SP9XWM, sp9xwm@gmail.com
z-ca Hubert Anysz SP5RE,
VHF Manager:
Tomasz Babut SP5XMU, sp5xmu@wp.pl
Manager OH PZK:
Marek Nieznalski SP9HTY, sp9hty@interia.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer Łącznikowy IARU-PZK:
Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Administrator portalu i systemów informatycznych PZK:
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
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.

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy!
Zbliżają się święta, a zaraz po nich nowy rok 2019.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się
Nowego Roku, w imieniu Zarządu Głównego PZK życzę Wam i Waszym
rodzinom zdrowia, szczęścia oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. A wszystkim krótkofalowcom życzę jak najwięcej satysfakcji
z uprawiania naszego wyjątkowego hobby.
Życzę także oczekiwanych wspaniałych krótkofalarskich prezentów
pod choinką.
Waldemar Sznajder 3Z6AEF prezes PZK

Spełnione marzenia

Marzeniem dzieciaków z sekcji młodzieżowej klubu SP2PBY przy K-PSOSW
nr 1 im. Louisa Braille’a było posiadanie
transceivera, który informowałby głosem
o podstawowych ustawieniach ważnych
dla pracy na pasmach amatorskich. Marzenie zostało spełnione. Prezydium ZG
PZK na wniosek zarządu klubu SP2PBY
i Prezydium ZG PZK 15 września br. podjęło uchwałę o wyasygnowaniu środków,
za które zakupiono transceiver FT-450D
z zasilaczem. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w siedzibie Sekretariatu ZG
PZK 2.10.2018.

Pierwsze zajęcia klubowe to przede
wszystkim nauka odnalezienia przycisku
uruchamiającego „gadaczkę” oraz rozpoznanie podawanej głosem syntezatora
informacji. Trzeba przyznać, że dzieciaki
w większości dość szybko opanowały podstawową „gałkologię” tego urządzenia.
Dzieciaki z sekcji młodzieżowej oraz zarząd klubu SP2PBY pragną złożyć Zarządowi Głównemu PZK gorące podziękowanie
za zakupiony sprzęt, ale przede wszystkim
za zrozumienie ich trudnej sytuacji.
Andrzej SP2GJI

Andrzej SP2FTL i Andrzej SP2GJI podczas szkolenia

XXV Jubileuszowe
Międzynarodowe
spotkanie
krótkofalowców
w Tyrze
Po raz 25, a więc jubileuszowy krótkofalowcy polscy, czescy i słowaccy 13
października br. spotkali się w gospodzie
„U Liberdy” w Tyrze w koło Trzyńca w Czechach na corocznym międzynarodowym
spotkaniu integracyjnym. W tegorocznym
spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób,
a zdecydowaną większość stanowili Polacy.
Organizatorem spotkania, jak co roku, była
niezawodny Janek OK2BIQ, którego wspierał Janek SQ9DXT. Po krótkim wstępie, prezentacji uczestnicy spotkania tradycyjnie
zrobili sobie wspólne zdjęcia, a następnie
odbywały się rozmowy w grupach i podgrupach. Uczestnicy spotkania mieli okazję
zakosztować typowych czeskich potraw
z knedliczkami na czele i raczyć się czeskimi napojami. Gospoda „U Liberdy” znajduje
się przy głównej ulicy i kierowcy samochodów musieli uważać na przechodzących
pieszych i osoby znajdujące się przy głównej ulicy. Ale czescy kierowcy nie niezwykle
zdyscyplinowani i stosują się ustawionych
co rusz licznych znaków ostrzegawczych
z napisem „Pozor, chodci”, co oznacza :
„Uwaga, piesi”.
Niezawodnym gościem po raz kolejny był Przemek SP7VC wraz z małżonką
i ciekawie opowiadał o swych licznych wyprawach krótkofalarsko-turystycznych.
Uczestnicy spotkania dowiedzieć się mogli
wielu szczegółów o podobnych wyprawach grupy bielskich nadawców z klubu
SP9KAT. A takie wyprawy zorganizowali
w przeszłości między innymi do Rumunii,
w rejony azjatyckie, a w przyszłym roku planują do egzotycznego Butanu położonego
przy granicy chińskiej. W tym roku spotkało
się też duże grono osób zainteresowanych
technikami cyfrowymi i była to okazja do
wymiany doświadczeń. Ale przede wszyst-
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Klasyfikacja Mistrzostw Polski Służb Mundurowych Lubliniec – Kokotek 6.10.2018
Panie dystans 5 km
1 1075 Anna Gosk
2 1080 Anna Ficner
3 1090 Agnieszka Jeż
Panowie dystans 10 km
1 597 Łukasz Oślizło
2 589 Artur Pelo
3 553 Jakub Burghard

18 Pułk Rozpoznawczy
Komenda Główna Policji
Straż Miejska

Białystok
Złotoryja
Częstochowa

czas 00:20:20
czas 00:21:17
czas 00:24:47

Komenda Główna Policji
1 Batalion Zmech.
Komenda Główna Policji

Warszawa
Słupsk
Warszawa

czas 00:37:19
czas 00:37:46
czas 00:38:10

kim potrzeba wspólnego spotkania na wizji
i chęć podtrzymania wieloletnich przyjaźni
radiowych przyświecała temu spotkaniu
integracyjnemu.
W tym roku pogoda wybitnie dopisała
powodując dobre nastroje i ogólną atmosferę wśród uczestników spotkania, który
powrócili do swych domów zadowoleni
i wzbogaceni o nowe doświadczenia. Organizator spotkania Janek OK2BIQ oświadczył, że być może to być ostatnie takie
spotkanie. Wierzymy jednak, że Jankowi
nie zabraknie sił zapału, aby przy dalszej
pomocy Janka SQ9DXT organizować kolejne spotkania. Liczymy zatem na kolejne
spotkanie za rok.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Bieg o Nóż Komandosa
Pasjonaci wypoczynku na łonie Natury
a przy okazji krótkofalowcy: Ewa SP5HEN,
Tomasz SQ2LID, Wiesław SQ5ABG oraz Andrzejowie SP5VIH piszący te słowa SQ5NAP,
stanowiący reprezentacje klubów SP5PAT
oraz SP5PPK, we współpracy z Wojskowym
Klubem Biegacza META w Lublińcu ponownie uruchomili stację okolicznościową
o znaku wywoławczym SN0RUN, działającą
w okresie od 1 do 31 października 2018,
promującą 22 edycję Biegu Przełajowego
O Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, byłego dowódcy
Wojsk Specjalnych, który jest jedną z 96
osób, które zginęły podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

Poniżej nasza relacja z tego wydarzenia:
5 października wyruszamy z Warszawy
przez Piaseczno po Tomasza SQ2LID i dalej
jedziemy do Lublińca – Kokotka. Andrzej
SP5VIH dojeżdża samodzielnie później, pod
wieczór.
Nauczeni smutnym, ale prawdziwym
doświadczeniem – „Bieg Katorżnika: KATUJE, UPADLA i MIESZA z BŁOTEM, ale nie
SN0RUN!”, ale wyszło na to, iż Bieg Katorżnika zmieszał nas z błotem. Dzięki uprzejmości Karola DL3AU oraz Komendanta
Hufca ZHP w Lublińcu hm. Mariusza Maciów i pwd. Błażeja Widery – Komendanta
Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego
„Kokotek” w Lublińcu, wykorzystujemy pomieszczenia stacji harcerskiej SP9ZAK. Po
wejściu do klubu SP9ZAK w Kokotku rozlega się „O Boże!?” (w wersji oryginalnej było
inaczej …), bo jest wszystko i oczywiście +
anteny. To jest prawdziwy domek i z PRAWDZIWYMI warunkami do pracy operatorów!
Anteny – to jest POLE antenowe!
Rozkładamy przywieziony sprzęt IC7300 oraz szumofon FT-857. Podczas podłączania i konfiguracji IC-7300, Wiesław
SQ5ABG nawiązuje pierwsze łączności na
VHF i robi sporo QSO z stacjami z OT-31.
Prawdziwy pileup! Po kilku minutach IC7300 jest gotowa – praca na delcie na
pasmo 80 metrów, bo na 40 metrach są
kłopoty ze strojeniem – SWR większe od
magicznej trójki. Tomasz SQ2LID rozpoczyna pracę – pierwsze wywołanie: Wywołanie
ogólne w paśmie 80 metrów, podaje stacja
SN0RUN, przechodzę na odbiór – znowu
tworzy się pileup – zgłaszają się stacje

3.709,00 MHz, emisja SSB (K2RPF New
York). W niedzielę Wiesław SQ5ABG i Tomasz SQ2LID walczą jeszcze w zawodach
„Włocławskich”, które przynoszą kolejne 45
QSO.
Powoli pakujmy sprzęt i odjazd do swoich własnych QTH.
Podsumowanie: w okresie piątek 5.10 –
niedziela 6.10 przeprowadziliśmy 394 QSO
w tym dwa DX (wójce) – W1OW i K2RPF,
a na VHF 10 QSO.
Razem SN0RUN od 1 sierpnia ma na
swoim koncie: 672 QSO z 26 podmiotami
DXCC.
Info: operatorzy stacji SN0RUN
Tomasz SQ2LID i Andrzej SP5VIH podczas pracy stacji
SN0RUN

SP1ZHR i harcerskie
lato 2018
Karta QSL potwierdzenie łączności

z całej Polski oraz OK, OM, YO i DL. Raporty 59 plus 20 – 30 dB w obydwie strony.
Nawet stacje QRP są wspaniale odbierane.
Pytanie: Jaki wzmacniacz mocy? Odpowiadamy: Żaden, tylko skromne 100 W we
wspaniałą deltę.
Przyjeżdża Andrzej SP5VIH i rozstawia
cyfrówkę… Kończymy pracę około 23.00,
aby trochę się przespać. Jutro znowu jest
dzień…
Śpimy w Sielankowych Klimatach
a z buta do pomieszczeń klubowych jest
800 m. Miejsce startu do Mistrzostw Polski
Służb Mundurowych, rozgrywanych jako
22. edycja Biegu Przełajowego O Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, jest oddalone o 2300 metrów.
Czyli wszytko w zasięgu ręki.
Sobota… Tomasz SQ2LID i Wiesław
SQ5ABG zaczynają bardzo wcześnie – około 06.00, znowu tworzy się pileup – propagacja WSPANIAŁA. Ewa SP5HEN nagrywa,
a Andrzejowie SP5VIH i SQ5NAP jadą na
rozpoznanie miejsca startu – parking obok
Niniva – Oblacka Przystań.
Około 10.00 (LT ) przebazowanie Tomasza SQ2LID i Andrzeja SP5VIH do miejsca startu, czyli utworzenie drugiej stacji
mobilnej KF (Yeasu FT897 + CG300 + GP).
O godz 11.55 wejście w eter stacji mobilnej
i o godz 12.00 start do Biegu. Panie mają
trasę odrobinę krótszą (5 km), panowie zaś
normalna, czyli 10 km.
O godz 10.05 UTC mamy wójca, czyli
Amerykanina na 20 m, emisja SSB (W1OW,
Massachusetts) zrobił go Tomasz SQ2LID.
Z niecierpliwością czekamy na następnego. Ewa SP5HEN i Wiesław SQ5ABG zostają na ceremonię rozdania nagród – 1.
miejsca – Noże Komandosa na stylowej
desce, a druga część teamu SN0RUN dalej
walczy o uzyskanie jak najlepszych ilości
QSO. Chcemy pobić niechlubny rekord
z poprzedniego wyjazdu – Biegu Katorżnika – ZERO łączności. O godz. 18.23 UTC
Ewa SP5HEN strzela kolejnego wójca na

Lato i czas wakacji to okres kiedy harcerza najłatwiej znaleźć pod namiotem, na
łonie przyrody.
Obóz to czas odpoczynku ale też i czas
zdobywania nowych doświadczeń.
Namioty w tym roku rozbiliśmy okolicach Starego Wierzchowa, nad malowniczym jeziorem Jamen. Po raz pierwszy
mieliśmy ze sobą radiostacje KF i UKF oraz
maszt i anteny: F-22 na pasmo 2m oraz
W3DZZ na pasma KF, no i agregat, który
zapewnił zasilanie nie tylko klubowego
sprzętu.
Dzięki wcześniejszemu instruktażowi ustawienie masztu, rozwinięcie anten
i podłączenie radiostacji nie było trudnym
zadaniem. Natomiast pierwsze łączności – jako, że nie masz łącznościowca bez
„gotowca” – nawiązywaliśmy korzystając
z pięknie foliowanych „ściąg”.
Leszek SP1FQN
Jurek SQ2NIA

Sprzęt w gotowości

Praca w eterze i zdobywanie sprawności łącznościowca

Śląski OT PZK
w Siemianowicach Śl.
29 września br. o godz. 10.15 w Domu
Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach z siedzibą
w Siemianowicach Śl., na które na łączną
liczbę 197 członków tegoż Oddziału przybyło zaledwie 27 członków, co stanowiło
13,9%. Taka, niestety, tendencja panuje
również w innych oddziałach terenowych
PZK. W spotkaniu wziął udział prezes PZK
Waldemar 3Z6AEF wraz z wiceprezesem
PZK Tadeuszem SP9HQJ.
Miłym akcentem zebrania było wręczenie kierownikowi Domu Kultury „Chemik”
Panu Zbigniewowi Krupskiemu przyznanego przez Prezydium Zarządu Głównrgo
PZK, na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, „Medalu im. Braci
Odyńców za Zasługi dla Krótkofalarstw”.
Aktu wręczenia Medalu dokonali dwaj
przedstawiciele ZG PZK w towarzystwie
prezesa Oddziału Marka SP9HTY. Ponadto
Pan Zbigniew Krupski, z rąk prezesa Oddziału, otrzymał okolicznościowy puchar.
Zebranie to było również okazją do wyróżnienia Bronisława SP9AI, Andrzeja SP9CPU
oraz Jana SQ9DXT Odznakami Honorowymi PZK przyznanymi przez Zarząd Główny
PZK na wniosek Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.
Sprawozdanie z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu Oddziału złożył
prezes Oddziału Marek SP9HTY wspominając o czterech akcjach dyplomowych tj. zawodach pod nawą „Barbórka”, organizowanych we współpracy z LOK, zawodach „VHF
Contest”, „Ratownictwie Górniczym” oraz
prestiżowych zawodach pod nazwą „90 lat
PZK na Śląsku”. Te ostatnie zawody, zorganizowane w 2017 roku, przy współudziale
czterech śląskich oddziałów terenowych
PZK ( Śląski, Górnośląski i Rybnicki OT PZK,
Gliwicki), cieszyły się dużym powodzeniem,
bowiem łącznie przeprowadzono ponad
20 tysięcy łączności. Wspomniał również
o organizowanych przez Zarząd Oddziału
spotkaniach integracyjnych. Najbardziej
namacalnym i wymiernym sukcesem jest
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niewątpliwie uruchomienie na jednym
z wieżowców w Siemianowicach Śl. najbardziej nowoczesnego w kraju przemiennika
radiowego SR9E, który służy dziś nie tylko
zrzeszonym w PZK krótkofalowcom na
Śląsku. Autorem i wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Jarosław SQ9NFI, znany konstruktor tego typu urządzeń, a któremu to
należą się szczególne podziękowania. Wyczerpujące i merytoryczne sprawozdanie
z zakresu oddziałowych spraw finansowych
i obrotu kart QSL złożył również wiceprezes
i skarbnik Oddziału Artur SQ9BDB i miał się
czym pochwalić. Oddziałowa Komisja Rewizyjna nie miała żadnych uwag do pracy Zarządu Oddziału i w zaistniałej sytuacji cały
Zarząd jednomyślne uzyskał absolutorium.
W toku dalszych obrad wybrano nowy,
trzyosobowy skład Zarządu Oddziału tj.:
Marek Nieznalski SP9HTY – prezes Oddziału,
Artur Służałek – skarbnik i QSL manager,
Henryk Jegła SP9FHZ – członek Zarządu
Oddziału.
oraz dwóch zastępców członków Zarządu
Oddziału tj. Jana Madeckiego SQ9DXT
i Krzysztofa Łuszcza SP9SOI.
Wybrano również trzyosobowy skład
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej tj.
Maciej Kędzierski SP9DQY.
Jerzy Zajda SP9BGS.
Marcin Palmowski SQ9ITA
oraz dwóch zastępców członków OKR tj.
Krzysztofa Kulanka SP9FMP i Mieczysława
Kołodziejskiego SP9NWN. Komisja ta niezwłocznie się ukonstytuuje i podzieli się
rolami.
W toku ożywionej dyskusji omawiano najbardziej istotne kwestie związane
z funkcjonowaniem PZK jako organizacji
pozarządowej, której rolą i zadaniem jest
nie tylko szeroko pojęta politechnizacja,
funkcja wychowawcza, ale również funkcja
integracyjna środowisk zafascynowanych
techniką radiową. Nie należy bowiem zapominać, że współczesny krótkofalowiec to
pasjonat, który pracuje nie tylko telegrafią
czy fonią, ale otwarty jest na najbardziej
nowoczesne techniki radiowe z użyciem
komputera, czyli techniki cyfrowe. W tym
środowisku nadal jest wielu konstruktorów
anten, przemienników, a niektórzy specjalizują się w konstrukcji urządzeń nadawczo
– odbiorczych. Znajomość języków obcych
w tym hobby jest niezwykle przydatna,
a typowe łączności radiowe na fonii z korespondentami zagranicznymi do doskonała
okazja do doskonalenia znajomości tych
języków i rodzaj bezpłatnej korepetycji.
Prezes PZK odpowiadał na liczne pytania zebranych, zapoznając jednocześnie
z aktualną sytuacją w PZK stwierdzając, że
kondycja finansowa Związku jest w miarę stabilna i nie ma większych zagrożeń.
Zwrócił przy tym uwagę na fakt ubezpieczenia członków PZK od odpowiedzialności
cywilnej czyli szkód wyrządzonych osobom trzecim w skutek prowadzenia przez
członka PZK działalności krótkofalarskiej.
Stwierdził ponadto, że w listopadzie br.
odbędzie się drugie w tym roku posie-

Sala obrad podczas Walnego Zebrania Śląskiego OT PZK

dzenie Zarządu Głównego PZK, którego
zadaniem będzie uzgodnienie budżetu
PZK na rok następny oraz podjęcie najbardziej pilnych decyzji stojących przed PZK.
Omówił i przybliżył również kwestię relacji
pomiędzy Zarządem Głównym PZK w tym
Prezydium, a Główną Komisją Rewizyjną
PZK w kontekście ostatnich nieporozumień wynikających z kompetencji tych
organów, w tym w sprawie wniosku GKR
PZK o zwołaniu NKZD PZK. Zebrani z ulgą
przyjęli informację, że nie ma mowy o konfliktach pomiędzy tymi organami, a drobne
czasem nieporozumienia są na bieżąco
wyjaśniane z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych stron. Dodał przy tym, że
Statut PZK wyraźnie stanowi, że w okresie
między kolejnymi zjazdami krajowymi PZK
najwyższą władzą w naszej organizacji
jest Zarząd Główny PZK, który wytycza
strategię działań PZK i główne ich kierunki,
a praktyczna realizacja należy do organu
wykonawczego tj. Prezydium. Natomiast
rolą GKR PZK jest kontrola działań i wskazywanie uchybień i błędów ZG i Prezydium,
a nie kreowanie polityki i strategii PZK. To
właśnie na tym tle trwają nieporozumienia,
ale nie ma mowy o jakimkolwiek konflikcie
pomiędzy tymi organami. Na zakończenie
swojego wystąpienia prezes PZK oświadczył, że w Prezydium ZG PZK przygotowywany jest tzw. pakiet startowy, który
poza folderem informacyjnym zawierał
będzie ciekawe gadżety, jako prezent dla
osób wstępujących w szeregi PZK, bowiem
jednym z głównych celów i działań strategicznych władz centralnych PZK jest wzrost
liczebności członków tego Związku.
Zebranie zakończyło się krótko przed
godziną 14.00, a jego uczestnicy powrócili
do swych domów z zadowoleniem przyjmując niemal rodzinną atmosferę zebrania,
dyscyplinę obrad i merytoryczność prowadzonych dyskusji.
P.S. W czasie obrad nie było informacji o ustąpieniu Marka SP5UAR z udziału

w pracach GKR PZK, co obecnie wiąże się
z potrzebą zwołania NKZD PZK. Co do nikłej frekwencji członków Śląskiego OT PZK
w Walnym Zebraniu świadczyć może wypowiedź jednego z uczestników Zebrania,
który przekazał mi informację następującej
treści: „Moją refleksją po tym zebraniu jest
to, że widać wyraźnie jak bardzo słabe
jest zainteresowanie członków oddziału
(a więc i członków PZK) działalnością organizacyjną. Dotyczy to zwłaszcza młodych
członków PZK, dla których opłata składki
jest chyba tylko opłatą za wykupienie obsługi przez biuro QSL. Frekwencja, jaka
była chyba najlepiej o tym świadczy no
i to, że średni wiek uczestników napewno
przekroczył 60 lat. Widać jak bardzo potrzebna jest bardziej aktywna działalność
nie tylko zarządu oddziału, ale i całego PZK,
bo z tego co wiem taka sama sytuacja jest
w większości oddziałów. Moim zdaniem,
jedną z przyczyn takiej sytuacji jest rozdrobnienie oddziałów, które w zamiarze
miało skutkować lepszym kontaktem na
linii PZK – członkowie, ale niestety to się nie
udało. W moim odczuciu jednak większe
oddziały działają prężniej. Ale to są tylko
moje osobiste odczucia”.
Zdjęcia: SP9SOI i SP9HQJ

Silent Keys
W okresie od 10 października do 7
2018 otrzymaliśmy informacje o Kolegach, którzy odeszli
od nas na zawsze:

listopada

Stanisław Konefał SP8XGQ
Stanisław Wasilewski
SQ7JHW
Cześć ich pamięci!
Piotr SP2JMR
numer zamknięto 9.09.2018
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