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Drodzy Czytelnicy!
Cieszymy się, że wreszcie niechciany wirus Covid 19 ustąpił i nasze
środowisko może powrócić do normalności. Widać już wyraźne ożywienie we wszystkich strukturach PZK. Bez problemów udało się w tym
roku zorganizować spotkanie Zespołu SN0HQ, ogólnopolskie Spotkanie
Krótkofalowców pod nazwą „ŁOŚ 2022” oraz wiele lokalnych tj. oddziałowych i klubowych spotkań integracyjnych i innych przedsięwzięć. Tegoroczny maj obfitował w wiele ważnych wydarzeń krótkofalarskich. 18 czerwca br. odbyło
się posiedzenie Zarządu Głównego PZK, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe
PZK za poprzedni rok obrotowy, zatwierdzono budżet PZK na rok bieżący i podjęto kilka
ważnych decyzji. Wiele ciekawych przedsięwzięć w kraju czeka nas w okresie wakacyjnym.
Zatem integrujmy się, regenerujmy siły w czasie wakacji i odpoczywajmy korzystając również z pasm radiowych. Zapraszamy też do udziału w ważniejszych zawodach krajowych
i międzynarodowych.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Posiedzenia
Prezydium ZG PZK
W maju br. odbyły się 4 posiedzenia
Prezydium ZG PZK, na których podjęto kilka
ważnych decyzji. I tak:
8 maja br. w Bydgoszczy odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium, na
którym omówiono głównie aktualną sytuację finansową PZK i w drodze uchwały
przyjęto prowizorium budżetowe PZK na rok
bieżący z wykazanym deficytem przyjmując, że kwota składek wniesionych tylko za
I półrocze po uzupełnieniu przez wpłaty należne za II półrocze 2022 pokryje wykazany
deficyt. Prezydium przyjęło, że kwota z poz.
2.3.1 – „nagrody za aktywność w zawodach
IARU HF” jest kwotą ostateczną, zawierającą
koszt nagród rzeczowych oraz koszulek za
12 QSO ze stacją SN0HQ. Omówiono też
sprawę braku Managerów PZK i uzgodniono
kroki niezbędne dla ich pozyskania. Wstępnie uzgodniono termin posiedzenia ZG PZK
na dzień 18 lub 25 czerwca br. w zależności
od znalezienia sali. Proponowane zmiany
w regulaminach wewnętrznych PZK przedstawił Marek SP3AMO. Piotr SP2JMR wymienił porozumienia zawarte pomiędzy PZK
a podmiotami zewnętrznymi, uzgodniono
potrzebę aktualizacji części z nich. Tadeusz
SP9HQJ przeanalizował i omówił protokoły GKR z ostatnich dwóch posiedzeń tego
organu. Omówiono temat inwentaryzacji
w PZK. Uzgodniono, że w najbliższym czasie
zostaną powołane komisje likwidacyjne,
a następnie będą powołane komisje inwentaryzacyjne. Pełna inwentaryzacja przepro-

wadzona w każdym Oddziale Terenowym
jest konieczna dla kompletnego odtworzenia księgi inwentarzowej PZK i urealnienia
stanu posiadania środków trwałych, wyposażenia i mienia ruchomego kupowanego
za pieniądze PZK, a będącego w dyspozycji
oddziałów. Piotr SP2LQP potwierdził kontynuowanie prac nad zmianami w Statucie
PZK. Na wniosek organizatorów Zawodów
Dzień Dziecka 2022 prezydium podjęło
uchwałę o dofinansowaniu Zawodów Dzień
Dziecka w kwocie 250 zł ze środków OPP na
ZG PZK po otrzymaniu sprawozdania. Jakub
Stępień SQ2PMN przedstawił propozycje
dot. zmian SI PZK. Między innymi pokazał
przykładowy proces przyjmowania członka
do PZK oraz zaprezentował podstawowe
mechanizmy funkcjonowania przyszłego
portalu PZK. Prezydium podjęło uchwałę
o ustanowieniu równoległego administratora SI PZK z pełnymi uprawnieniami w osobie
Jakuba Stępnia SQ2PMN.

Uczestnicy Posiedzenia Prezydium ZG PZK w dniu 8 maja br.
w Bydgoszczy

Uczestnicy tegorocznego spotkania Zespołu SN0HQ

20 maja 2022 r. w czasie zdalnego Posiedzenia Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę
o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2022 r. Posiedzenia ZG PZK. Posiedzenie odbędzie się
w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej
262 w Warszawie. Początek godz. 10.00.
W programie m.in.: przyjęcie sprawozdania
finansowego za 2021 rok, przyjęcie budżetu na 2022 r., podjęcie uchwał o odznaczeniach członków PZK.
25 maja br. w czasie Posiedzenia Prezydium ZG PZK w trybie zdalnym omawiana
była polityka informacyjna PZK, w tym
w mediach społecznościowych. W tym zakresie poczyniono pewne postępy – rozpoczęliśmy od zmiany komunikatów PZK.
To nie tylko zmiana graficzna, którą widać
na pierwszy rzut oka. Chcemy pójść dalej,
inaczej spojrzeć na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, także socialmedia. Przed
każdym z tych narzędzi stawiamy inne cele.
Ważna jest jednak dla nas spójność. Na tym
Posiedzeniu Prezydium ZG PZK podjęło
dwie uchwały:
– o ustanowieniu funkcji Managera PZK ds.
mediów społecznościowych,
– o powierzeniu funkcji Managera ds. mediów społecznościowych Polskiego kol.
Krzysztofowi Horoszkiewiczowi SP5E.
Krzysztof SP5E wspiera redakcję komunikatów i odpowiadał dotychczas m.in. za
nowy format graficzny.
28 maja br. podczas Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców „ŁOŚ 2022”
w Jaworznie koło Wielunia odbyło się trzecie w maju br. Posiedzenie Prezydium ZG
PZK, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Prezydium oraz przewodniczący
GKR PZK Stanisław SQ2EEQ. Przedmiotem
obrad było rozpatrzenie sprawy nagannych
zachowań Piotra Wiśniewskiego SQ5PTZ
szkalujących PZK i jego władze na Facebooku. Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie projektu uchwały ZG PZK o następującej treści:
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 18
czerwca 2022 r. w Warszawie podjął uchwałę o zwróceniu się do Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Krótkofa-
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lowców z wnioskiem o wykluczenie z PZK
Piotra Wiśniewskiego SQ5PTZ. Podstawa
prawna: §7 ust. 2 lit c oraz b statutu PZK.
Więcej szczegółów w sprawie posiedzeń
Prezydium znajduje się w Komunikatach
PZK.
Info. Piotr SP2JMR

ze sprawozdaniem z działalności Zarządu
ZOT PZK w okresie ostatnich dwóch lat.
Skarbnik Kamil Matysek SQ1M przedstawił
stan finansów oddziału. Komisja rewizyjna ZOT PZK pod przewodnictwem Tadeusza Kowalczyka SP1WWS nie stwierdziła
uchybień w pracy Zarządu, jak również
w gospodarowaniu środkami finansowymi
oddziału. W trakcie dyskusji przypomniano,
że Zachodniopomorski Oddział Terenowy
PZK w tym roku obchodzi 75. rocznicę powołania, w związku z czym prezes ZOT PZK
w Szczecinie Janusz Tylkowski SP1TMN zaapelował do członków ZOT PZK w Szczecinie o aktywną pracę w eterze i przyznawanie 5 punktów do dyplomu wydawanego
z tej okazji. Przypomniał, że stacje klubowe
z sufiksem 75ZOT przyznają 10 punktów za
QSO. Po zakończeniu zebrania zrobiliśmy
wspólne zdjęcie na tle sali kina „Panorama”
i anten klubu SP1KRF.
Info: http://ot14.pzk.org.pl/news.php

Spotkanie Zespołu
SN0HQ w Burzeninie
Zgodnie z programem w dniach 13–15
maja br. w ośrodku „Sportowa Osada” w Burzeninie odbyło się „przedcontestowe” spotkanie zespołu SN0HQ, w którym uczestniczyło około 60 osób, w tym szefowie
poszczególnych lokalizacji stacji SN0HQ.
Uzgodniono najważniejsze sprawy związane z podziałem na lokalizacje, pasma oraz
obsady operatorskie. Podczas spotkania
Krzysztof SP7GIQ omówił starty zespołu
SN0HQ i szczegółowe wyniki na poszczególnych pasmach oraz historię i teraźniejszość krótkofalarskich olimpiad czyli WRTC.
Całość spotkania była znakomicie zorganizowana przez kapitana Zespołu SN0HQ
Włodzimierza Hereja SP6EQZ.
Info: Piotr SP2JMR

Zebranie Zachodniopomorskiego OT PZK
14 maja b.r. spotkaliśmy się w pięknej sali kinowej „Panorama” Barlineckiego
Ośrodka Kultury w Barlinku. Niestety, pomimo tego, że zgodnie z uchwałą podjętą na
Walnym Zebraniu ZOT w dniu 25 stycznia
2020 roku postanowiono zebranie sprawozdawcze przeprowadzić w Barlinku,
na południu województwa zachodniopomorskiego (z ukłonem dla Kolegów
mieszkających na terenie województwa
lubuskiego), to „Gorzów Wielkopolski” był
reprezentowany tylko przez jednego Kolegę. Ponieważ nie udało się zebrać kworum
zebranie odbyło się w drugim terminie
i zostało sprawnie przeprowadzone przez
prezesa Zarządu ZOT PZK Janusza Tylkowskiego SP1TMN, który zapoznał zebranych

Członkowie barlineckiego klubu SP1KRF

Zebranie Żuławskiego
OT 16 PZK
4 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej
Zespołu Szkół Technicznych w Malborku,
po nieomal trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Żuławskiego Oddziału
Terenowego PZK nr 16. Co prawda, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, ale
frekwencja dopisała – 48 procent! Minutą
ciszy uczciliśmy naszych Kolegów, którzy
w czasie od ostatniego zebrania (grudzień
2019) opuścili nas na zawsze – Ryszarda
SP2FAV, Piotra SP2AQP, Heńka SP2WDU
i Janusza SP4ISX. Pierwszym punktem porządku zebrania było wręczenie 11 nowym
członkom naszego Oddziału legitymacji
członkowskich PZK i pakietów startowych.
To znaczące osiągnięcie; na przestrzeni 5
lat stan osobowy Żuławskiego Oddziału
Terenowego PZK wzrósł z 66 do 81 członków. Niewiele oddziałów w Polsce może się
pochwalić podobnym wynikiem. Prawdę
mówiąc, poza naszym – żaden... Kolejnymi
punktami zebrania były sprawozdania prezesa OT Jurka, SP2GUB i skarbnika Grzegorza SQ2MTK. Oba wystąpienia były krótkie,
ale bardzo konkretne. Przewodniczący
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Włodek
SP2HHX nie miał w swoim sprawozdaniu

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK
krytycznych uwag do pracy zarządu Oddziału. Przewodniczący zebrania Stanisław
SQ2EEQ przedstawił niektóre problemy
z działalności PZK, bowiem będąc przewodniczącym GKR PZK ma na ten temat
wiedzę „z samego środka”. Zebranie zakończyło się po dwóch godzinach, i trzeba na
koniec powiedzieć, że najważniejszym jego
punktem było chyba wspólne zdjęcie, na
którym jest nas prawie 50 osób..!
Dziękujemy komendantowi Hufca ZHP
Malbork, hm. Tadeuszowi Orzęckiemu,
który pomógł w organizacji zebrania, załatwieniu sali i opiekował się nami podczas
całego spotkania. A w rozmowie nie wykluczył podejścia do egzaminu na świadectwo
operatora...
Info i foto sq2eeq
https://ot16.pzk.org.pl

XXVII Spotkanie
w Łagowie
1 maja 2022 r. przyjechało wielu kolegów (też z rodzinami) na XXVII Spotkanie
Krótkofalowców i Miłośników Radia i Eteru,
które jak co roku odbyło się w Łagowie Lubuskim, przy jeziorze, loc. JO72PI. Było też
wielu krótkofalowców z Niemiec. Odbyła
się giełda krótkofalarska, pokazy anten
i sprzętu łączności radiowej, wykłady/prezentacje/prelekcje. Niektórzy przyjechali
już w piątek, a wyjechali dopiero w poniedziałek. Prowadzono łączności radiowe
z całym światem różnymi emisjami i technikami na falach HF, VHF, UHF, SHF i też
via satelitę na orbicie geostacjonarnej QO100, który umożliwia łączności z pięcioma
kontynentami na wiele sposobów, łącznie
z transmisją danych i żywego obrazu, takie-

Uczestnicy spotkania w Łagowie

go jak nadają profesjonalne stacje TV. Były
też aktywne radiostacje okolicznościowe
z SPFF-059 i PGSO-02. Odbyło się też strzelanie sportowe z broni pneumatycznej dla
sprawdzenia sprawności obronnej. Po obiedzie w niedzielę każdy uczestnik spotkania
otrzymał dużą porcję smacznej jajecznicy
na boczku, a potem ci co dotrwali do końca
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie „rodzinne”. Organizatorzy zapraszają wszystkich
za rok. Filmy ze spotkania znajdują się na
stronach:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t ch?v=wK2nhgdhttps://www.youtube.com/
watch?v=Z8lwm74PVycH7LQ
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t ch?v=Z8lwm74PVyc
Info: Mietek SP3CMX

Aktywność
Opolskiego OT PZK

Uczestnicy warsztatów

Opolski Oddział Terenowy PZK od lat
wykazuje dużą aktywność w wielu obszarach życia krótkofalarstwa. Ostatnio
w związku z 70. Rocznicą Rozgłośni Polskiego Radia opolscy nadawcy i koledzy

Wywiad dla Polskiego Radia Opole

z innych pobliskich klubów w dniach 1–31
maja br. pracowali pod okolicznościowym
znakiem HF70RO.
31 maja br. o godzinie 21.15 w Radiu
Opole odbyła się premiera nagranego 16
maja br. w klubie SP6PAZ w Opolu ponad
20-minutowego reportażu redaktora Mariana Staszyńskiego pt. „Titita” poświęconemu 55-leciu Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ. W reportażu tym na temat krótkofalarstwa na terenie Opola i nie
tylko dość ciekawie opowiadali: Krzysztof
SP6DVP, Sławek SP6ZC, Robert SP6EK i Janek SP6GEO. Szczegóły dotyczące tej aktywności oraz audycja radiowa znajduje
się na stronach: https://www.qrz.com/db/
hf70ro, http://www.sp6paz.pl/index.php/
informacje.
Info: Team SP6PAZ-HF70RO z Opola

Warsztaty
we Wrocławiu
Podczas Wiosennego Spotkania 2022
Dolnośląskiego OT PZK, które odbyło się 15
maja 2022 we Wrocławiu, jednym z punktów programu były warsztaty elektroniczne
dla dzieci i młodzieży. W zajęciach wzięło
udział dziesięcioro dzieci ukraińskich i białoruskich ze szkoły w Smolcu (wieś k/Wrocławia). Warsztaty prowadzili członkowie OT-01
i klubu SP6ZHP, wspomagani przez opiekunów szkoły i kol. Eugene SO6OO/UT8IA,
a nad całością czuwał kol. Mariusz SP6MCW.
W czasie zajęć, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym dotyczącym elektroniki i zasad bezpieczeństwa przy pracy
z lutownicą, każdy z uczestników złożył

z gotowego zestawu prosty radioodbiornik
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UKF FM. Większość urządzeń działała „od
pierwszego włączenia”, z niektórymi były
kłopoty, wynikające głównie z małej wprawy w posługiwaniu się lutownicą...
Wszyscy uczestnicy zajęć zatrzymali
złożone samodzielnie radia oraz otrzymali
torby z upominkami (krótkofalarskie gadżety reklamowo-promocyjne, słodycze).
Zestawy montowane przez dzieci były
sfinansowane przez Dolnośląski Oddział
Terenowy PZK ze środków 1% OPP, zaś
upominki przez kol. Waldemara 3Z6AEF,
prezesa zarządu DOT.
Zachęcamy inne OT i kluby PZK do prowadzenia takich praktycznych zajęć z elektroniki i radiotechniki dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, emerytów, przy okazji wszelkich
spotkań i mityngów. Koszt jest nieduży,
natomiast wartość edukacyjna i promocyjna
w lokalnym środowisku nie do przecenienia.
Info: https://ot01.pzk.org.pl/aktualnosci/warsztaty-elektroniczne-2022.html

Aktywność SP9KJM
ze śląskich bunkrów
Krótkofalowcy z siemianowickiego klubu SP9KJM w ostatnim czasie podjęli inicjatywę, aby pracować z terenów bunkrów
– schronów bojowych zbudowanych przez
wybuchem II wojny światowej na terenie
Górnego Śląska. I tak 25 maja br. od godziny 16.00 do późnych godzin nocnych
pracowali na KF i UKF z terenu bunkra –
schronu bojowego nr 75 usytuowanego
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy
Pomorskiej tj. na terenie obecnych ogródków działkowych „Nadzieja”. 8 czerwca br.
pracowali z terenu bunkra usytuowanego

Na stanowiskach operatorskich Artur SP9AG i Marcin SP9MFK

w Bobrownikach koło Będzina. Tego typu
aktywności cieszą się dużym powodzeniem
na pasmach eteru, a korespondentów nie
brakuje. Planowane są dalsze aktywności
na terenie pozostałych schronów. Więcej
informacji można znaleźć na stronach:
https://sp9kjm.pl, https://www.facebook.
com/SP9KJM/?ref=pages_you_manage
Info: Tadeusz SP9HQJ

stąpić w 2019 i 2021 roku na spotkaniu na
Rymerze (w 2020 roku spotkania nie było
z powodu pandemii) ale złośliwość losu nie
pozwalała na osobiste odebranie Romualdowi OH od Prezesa PZK.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na
dzień klubowy SP9PRO do SITG w Rybniku
oraz Wojciechowi za gościnę a kolegom za
miłe towarzystwo. Spotkanie zakończyło
się w serdecznej atmosferze z nadzieją na
spokojne uprawianie naszego hobby.
Info: Gienek SQ9HZM

Dyplom z okazji 75 lat
OT PZK w Szczecinie

Gratulacje dla SP9RCL
Gratulujemy Piotrowi SP9RCL zdobycia
II miejsca w Polsce w zawodach pod nazwą
„2021 World-Wide DX Contest CW”.

Akcja dyplomowaodbywa się z okazji
75. rocznicy powołania Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie. Jej organizatorem jest
Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału
Terenowego PZK w Szczecinie wraz z klubami oddziału” SP1PBW, SP1KM, SP1PMY,
SP1PKW, SP1KZE, SP1KRF. Termin – od
1maja do 30 sierpnia 2022 r. Pasma zgodne
z warunkami zezwolenia i band planem.
Emisje: SSB,FM,CW. Szczegóły na stronie
http://ot14.pzk.org.pl/news.php

Uroczystość
w klubie SP9PRO
Wtorkowe spotkanie klubowe SP9PRO
w dniu 19 kwietnia 2022 roku miało bardzo
uroczysty charakter, ponieważ jubileusz
80-lecia urodzin obchodził kolega Wojciech
SP9PT. Ponadto Odznaką Honorową PZK
odznaczony został kolega Romuald SP9FTJ.
W spotkaniu uczestniczyli Wojciech SP9PT,
Romuald SP9FTJ, Eugeniusz SP9EUH, Bolesław SP9REP, Leszek SP9WZJ, Jerzy SQ9SBA,
Szczepan SQ9PRL oraz Eugeniusz SQ9HZM.
Na samym początku spotkania wszyscy złożyli gratulacje Wojciechowi SP9PT z okazji
80 urodzin, a Eugeniusz SP9EUH w imieniu
wszystkich wręczył prezent urodzinowy.
Solenizant zaprosił zgromadzonych do
bogato zastawionego stołu na kawę, ciasta,
słodycze oraz urodzinową lampkę wina.
Po tych pysznościach i ciekawych
rozmowach nie tylko o krótkofalarstwie,
w imieniu Prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ,
Gienek SQ9HZM wręczył Odznakę Honorową PZK koledze Romualdowi Dudzie
SP9FTJ za blisko 50-letnią działalność na
rzecz PZK. Wręczenie odznaki miało na-

Silent Keys
W ostatnim czasie odszli od nas
na zawsze Koledzy:

Jacek Juzwowicz SP4JWB
Jerzy Albiński SP7HKO
Eugeniusz Wójcik HF5EW
ex SP5VYQ
Antoni Kubicki SP5BB
Henryk Boguś SP4JSJ
Jan Jaśkiewicz SP5AJV
Andrzej Dobrynin SP7IXT
Grażyna Sankiewicz
SQ5MOV
Marian Szpunar SP6CSK
Marian Ścigała SP9CTT
Edward Krzywda SP6IP
Zbigniew Dubanowicz
SP9ILK
Cześć Ich pamięci!
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