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Drodzy Czytelnicy!
Po ponad dwuletniej zmniejszonej aktywności związanej z niechcianym wirusem Covid 19 powróciliśmy do normalności i możemy
realizować nasze krótkofalarskie plany i zamierzenia. Przed wakacjami,
w czerwcu br., udało się przeprowadzić posiedzenie ZG PZK, na którym
między innymi zatwierdzono sprawozdanie finansowe PZK i przyjęto
budżet PZK na rok 2022. W okresie wakacyjnym zaobserwowaliśmy
wzmożenie działań naszego środowiska w klubach i oddziałach. Udało się przeprowadzić
między innymi spotkanie krótkofalowców pod nazwą „Pszczelnik 2022”, „Radiozlot” na
Sośniej Górze w Mikołowie, spotkanie pod nazwą „Tama 2022”, spotkanie na Biskupiej
Kopie i wiele innych lokalnych przedsięwzięć. Nie sposób wymienić wszystkich aktywności
lokalnych, których było dużo. Ograniczone łamy dwumiesięcznika bowiem na to nie pozwalają. Zapraszam zatem do odwiedzenia stron internetowych oddziałów i klubów, gdzie
można uzyskać wiele informacji na temat lokalnych działalności. Przy okazji moja uwaga
do działaczy oddziałów i klubów: na stronach internetowych dzielcie się wiadomościami
o lokalnych przedsięwzięciach i przybliżajcie praktyczne aspekty uprawiania krótkofalarskiego hobby. To może być jednym ze sposobów pozyskiwania nowych członków PZK.
Dobrze prowadzona polityka informacyjna klubów i oddziałów to skuteczne narzędzie do
pozyskiwania narybku krótkofalarskiego. Zapraszam do udziału w ważniejszych zawodach
krajowych i międzynarodowych.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Po posiedzeniu ZG PZK
18 czerwca 2022 r. w Warszawie przy
ul. Grochowskiej 262 odbyło się posiedzenie ZG PZK, w którym wzięło udział
23/33 członków ZG PZK, co stanowiło 70 %
składu ZG PZK. W posiedzeniu uczestniczył
przewodniczący GKR Stanisław SQ2EEQ.
Obradom przysłuchiwało się także 2 gości
w osobach Krzysztofa SP7WME oraz Tomka
SQ5T będącymi swoistymi społecznymi
czynnikami kontrolnymi z pozycji suwerena
PZK. Osoby te mogą zaświadczyć, że w PZK
nic „nie zamiata się pod dywan”.
ZG podjął uchwały o odznaczeniu Złotymi Odznakami Honorowymi PZK Stefana
Jaworskiego SP1JJY oraz Marka Burego

SP1JNY. Odznaki Honorowe PZK zostały
nadane Zygmuntowi Szumskiemu SP5ELA
oraz Jerzemu Karczewskiemu SP1MWF. Ponadto ZG PZK podjął nast. uchwały:
1. O przyjęciu protokołu z posiedzenia
ZG PZK z dnia 04.09.2021.
2. O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 r., w tym bilansu rocznego oraz rachunku zysków i strat, zamykających się kwotą sumy bilansowej w wysokości 611 623,60 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 65 467,42 zł
3. O przeznaczeniu kwoty 65 467,42 zł
stanowiącej wynik finansowy za rok 2021
na fundusz rezerwowy.
4. O przyjęciu budżetu Polskiego Związku Krótkofalowców na rok 2022 zawierają-

Prezydium posiedzenia ZG PZK w dniu 18.06.22. od lewej: wiceprezes ds. sportowych PZK Piotr SP2LQP, prezes PZK
Tadeusz SP9HQJ, sekretarz PZK Piotr SP2JMR. oraz protokolanci: Tomasz SP3QDM i Michał SP2IQW

cego kwotę przychodów 424890,44. zł oraz
łączną kwotę wydatków 435044,04 zł.
Posiedzenie trwało ok. 5,5 godziny
i przebiegało w bardzo konstruktywnej atmosferze. Po jego formalnym zakończeniu
był czas na wystąpienia gości oraz dyskusje na temat przyszłości krótkofalarstwa
i Polskiego Związku Krótkofalowców. To
temat bardzo istotny szczególnie w obliczu
starzenia się społeczności krótkofalarskiej.
Pełna informacja na temat posiedzenia ZG
PZK znajduje się n stronie: https://pzk.org.
pl/news.php?readmore=4929.
Info: Piotr SP2JMR

HF Championship

Prezes Jarosławskiego OT PZK Zbigniew Guzowski SP8AUP otwiera uroczyste spotkanie

Tegoroczne Mistrzostwa Świata IARU HF
Championship 2022 za nami. Polska reprezentacja, jako Zespół SN0HQ, w ciągu 24
godzin przeprowadziła ponad 18.000 łączności z całym światem. Wg naszej oceny
ruch w eterze był mniejszy w porównaniu
z ubiegłorocznymi zawodami. Prezydium
ZG PZK dziękuje organizatorom i operatorom stacji SN0HQ za trud w przygotowaniu
zawodów, jak też wzmożoną aktywność
w czasie zawodów. Dziękujemy również
polskim zawodnikom, którzy nawiązywali
łączność ze stacjami SN0HQ przyczyniając
się w ten sposób do uzyskania większej
liczby punktów. Szczegóły dotyczące udziału reprezentacji SN0HQ i udziału polskich
nadawców znajdują się na stronie https://
pzk.org.pl/news.php?readmore=4938
Info: Prezydium ZG PZK

rozwoju i upowszechnianie krótkofalarstwa. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja
Dudy odznaczenia dokonała wicewojewoda Województwa Podkarpackiego Jolanta Sawicka. Część uczestników spotkania
otrzymała okolicznościowe grawertony.
W spotkaniu tym wziął udział prezes
PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ wraz z sekretarzem PZK Piotrem Skrzypczakiem
SP2JMR i wspólnie wręczyli Zbigniewowi
Guzowskiemu SP8AUP okolicznościową
statuetkę dziękując za ponad 50.letnią
działalność na rzecz rozwoju krótkofalarstwa z życzeniami zdrowia i dalszej aktywności. Ponadto prezes PZK wręczył okolicznościowe grawertony trzem lokalnym
działaczom wspierającym krótkofalarstwo.
Szczegółowe informacje w tej sprawie
znajdują się w Komunikacie PZK z dnia 29
czerwca br. na stronie https://pzk.org.pl/
news.php?readmore=4933.
Info: Piotr SP2JMR, zdjęcia: Henryk Grymuza

SN89LOT
w Pszczelniku
10 lipca 2022 roku Kazik SQ1SOB, Mirek
SQ1SNU, Stefan SP1JJY, Waldek SP3LDY,
Ireneusz SP1 14092 z synem Wojtkiem
zainstalowali radiostację SN89LOT przed
pomnikiem Lotników Litewskich w Pszczelniku, gdzie odbywały się uroczystości upamiętniające 89. rocznice przelotu przez

Okolicznościowe grawertony otrzymane od SP8AUP

Atlantyk samolotu „Lituanica” i śmierć litewskich pilotów. W imieniu Polskiego Związku
Krótkofalowców złożyliśmy pod pomnikiem Lotników wiązankę kwiatów.
Info: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224058292059285&set=a.10206543902530493

Spotkanie Pszczelnik
2022
16 lipca br. na terenie ośrodka Hufca
ZHP w Myśliborzu odbyło się spotkanie
poświęcone obchodom 75-lecia powstania Oddziału PZK w Szczecinie – obecnie
Zachodniopomorskiego OT PZK oraz 89.
rocznicy przelotu przez Atlantyk samolotu
„Lituanica”, który był wielkim wyczynem dla
nie tylko litewskiej, ale i światowej awiacji.

Zespół SN0HQ z Albigowej

Rocznica powstania
HKŁ SP8ZIV

24 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbyła się uroczystość 35. rocznicy powstania
Harcerskiego Klubu Łączności SP8ZIV oraz
20. rocznicy powstania OT 35 PZK. Uroczystość zgromadziła ponad 50 uczestników,
głównie osoby oficjalne, gości oraz członków OT35 i harcerzy.
Najbardziej uroczystym akcentem obchodów jubileuszy było odznaczenie Krzyżami Zasługi i Złotymi Krzyżami Zasługi 3
lokalnych działaczy za działalność na rzecz
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Polska delegacja PZK składająca kwiaty przed pomnikiem Lotników Litewskich w Pszczelniku. Od lewej: Mirek
SQ1SBU, Stefan SP1JJY i Ireneusz SP1-14092 z synem. Autor zdjęcia: Robert Kmieć

Od lewej: Stefan SP1JJY (odwrócony plecami) Janusz
SP1TMN, Piotr SP2JMR, Ewa Furkiewicz

Mimo deszczowej pogody w sobotni ranek
frekwencja dopisała, ponieważ w spotkaniu tym wzięło udział około 150 osób,
w tym 2 litewskich krótkofalowców: Albinas LY2MM i Bronius LY5O, 4 niemieckich
krótkofalowców z Jurgenem DM2CNE na
czele oraz obywatelem Ukrainy Czesławem
SP5UT wraz z rodziną.
Spotkanie to było okazją do odznaczenia Złotymi Odznakami Honorowymi PZK
Stefana SP1JJY oraz Marka SP1JNY. Odznaki
Honorowe PZK otrzymali: Wiesław SP1EG
oraz Jurek SP1MWF. Z okazji jubileuszu
75.lecia powstania ZOT Janusz SP1TMN,
prezes OT14 PZK otrzymał od Prezydium
ZG PZK okolicznościową statuetkę z życzeniami dalszej aktywności i rozwoju.
Samorządowców reprezentowała Pani
Ewa Furkiewicz sekretarz gminy Myślibórz.
Spotkanie miało dość bogaty program,
a w nim m.in. zwiedzanie wystawy obrazującej historię zachodniopomorskiego,
w tym myśliborskiego krótkofalarstwa,
konkurs wiedzy o Myśliborzu, konkurs wiedzy o krótkofalarstwie i dla rozrywki przeciąganie liny. Atmosfera spotkania była
niezwykle przyjacielska, a rozmowom nie
tylko o krótkofalarstwie nie było końca.
Całość z wielką wprawą prowadził Stefan
SP1JJY sekretarz Zachodniopomorskiego
OT PZK oraz prezes myśliborskiego radioklubu SP1PMY.
Organizatorom tegorocznego Pszczelnika składamy serdeczne podziękowania za

Uczestnicy spotkania VIII Radiozlotu w Mikołowie

bardzo dobrą organizację. Obok kilka zdjęć
autorstwa Ireny XYL Albinasa LY2MM.
P.S. W związku z 75-leciem Zachodniopomorskiego OT PZK do końca sierpnia
br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu można było oglądać
wystawę poświęconą działalności krótkofalarskiej na terenie powiatu myśliborskiego.
Można tam było obejrzeć między innymi
zdjęcia przedstawiające działalność klubów SP1PMY, SP1KRF i SP1PNW, karty QSL
wydawane przez te kluby, dyplomy, radiostacje: WOŁNĘ, RBM-1, odbiorniki krótkofalowe itp. 14 czerwca b.r. wystawę odwiedził
pisarz historycznych powieści kryminalnych („Smak Błękitu”, „Dłonie Śmierci”, „Dom
Pod Czerwonym Dębem”) Grzegorz Skorupski. Zapraszamy do obejrzenia http://
ot14.pzk.org.pl/news.php
Info: Piotr SP2JMR

VIII Radiozlot Sośnia
Góra 2022
Stało się! VIII Radiozlot na Sośniej Górze
przeszedł do historii. Informacje statystyczne:
– zarejestrowano 27 licencjonowanych
krótkofalowców,
– w radiowej grze terenowej wzięło udział
220 uczestników.
– na Radiozlocie debutował balon, którego lot przygotował Mirek SP9MRT &
Synowie. Balon nadawał 8 obrazów SSTV
związanych z 800-leciem miasta Mikołów.
– VIII Radiozlot przygotowało 24 klubowiczów.
Pełna informacja o Radiozlocie znajduje
się na stronach: http://www.sp9pks.pl/viii-radiozlot-sosnia-gora-2022/, http://www.
sp9pks.pl/podsumowanie-viii-radiozlotu/
73 de Piotr SP9TPZ

nęli Wisłą od Oświęcimia do Gdańska, a po
drodze wpadli do nas. Właściwie nie do nas,
tylko do harcerskiej stanicy wodnej, gdzie
klub SP2KMH ma letnią siedzibę, a tam już
bosman Andrzej przytulił obu wędrowców na noc. Właśnie w piątek po południu
ostatecznie stroiliśmy antenę do zawodów
IARU 50 MHz, ustawialiśmy jej elementy,
dopasowywali fider itd. Artur z Darkiem
wszystko to nic do nas nie mówiąc obserwowali, skupiając sie przy tym na swoich
telefonach. Jak się później okazało, całą
sytuacją byli zachwyceni. Wcześniej nic nie
wiedzieli o krótkofalarstwie, ale bardzo im
się spodobało to co zobaczyli na własne
oczy. A jeszcze bardziej to co od nas na temat krótkofalarstwa usłyszeli. Widzieliśmy
później, że kręcą cały czas jakieś filmiki
swoim telefonem, ale nie zwracaliśmy na
to specjalnie uwagi, bo co tam nam filmiki
kręcone telefonem, jak antena nie stroi pod
jutrzejsze zawody, hi... Aż tu naraz – patrz
link poniżej. Wszystko jest na You Tube. Jest
wstawka filmowa z pobytu u nas. Co prawda, to zaledwie minuta, ale fajna minuta
i dla nas ciekawa. Niezła pamiątka..!
Cały film z wyprawy Artura i Darka na
wątłym canoe od początku Wisły do morza (ponad 900 km spływu!) trwa ponad
godzinę, ale ten fragment nas dotyczący
jest na samym nieomal końcu relacji, od ok.
1.00.015. Informacje w tej sprawie znajdują
się na stronie: https://www.youtube.com/
watch?v=rsEC8RCuMVk Przy okazji zapraszam do obejrzenia strony: https://ot16.
pzk.org.pl/index.php/14-aktualnosci/118-czym-zajmuja-sie
73, de Stan SQ2EEQ

Canoe w SP2KMH..!

Janusz SP1TMN z okolicznościową statuetką

Tuż przed zawodami IARU R1 50 MHz,
a dokładnie w piątek 3 czerwca po południu mieliśmy w klubie SP2KMH gości.
Dwaj kajakarze z południa Polski, zaprawieni wcześniej na wielu trasach biegowych, ultramaratończycy Artur i Darek, na
własnoręcznie wykonanym canoe popły-
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Spotkanie
na Biskupiej Kopie
6 sierpnia br., mimo padającego od rana
deszczu, odbyło się tegoroczne spotkanie
na Biskupiej Kopie tj. na najwyższym szczycie Opolszczyzny. Około południa pogoda
się ustabilizowała i nawet pokazało się
słońce. W spotkaniu wzięło udział wielu
krótkofalowców z SP6. Byli też przedstawiciele z SP5 i SP9. W miłej atmosferze trwała
integracja środowiska, wymiana doświadczeń i uprzejmości. Słowa podziękowania
należą się organizatorom za sprawne przygotowanie spotkania, a zwłaszcza Tadeuszowi SP6MLC, Markowi SP9UO oraz kolegom z nyskiego klubu SP6PNZ. Wszyscy
byli zadowoleni i chciałoby się, aby taka atmosfera panowała w całym polskim środowisku krótkofalarskim. A tak na marginesie:
sprawy przyszłości Biskupiej Kopy mają się
dobrze i wszystko wskazuje na to, że niebawem uporządkowane zostaną zaniedbane w przeszłości sprawy formalnoprawne
związane z tym obiektem. Tak więc obiekt
ten nadal służył będzie krótkofalowcom.
Informacje na temat Spotkania zna Biskupiej Kopie znaleźć można między innymi na stronach:
https://www.facebook.com/Klub-Krótkofalowców-im-Ziemi-Nyskiej-Sp6pnz-696547400431496
https://www.facebook.com/Klub-Krótkofalowców-im-Ziemi-Nyskiej-Sp6pnz-696547400431496/photos/pcb.52
19627548123436/5219624204790437
https://www.facebook.com/696547400431496/
videos/1069183317044618
Poniżej krótki i obiektywny komentarz
Eli SP6EB z nyskiego klubu SP6PNZ:
Kolejne spotkanie krótkofalowców na
Kopie Biskupiej przeszło do historii. Spotkanie to odbywa się zawsze w pierwszą
sobotę sierpnia. Nasze doskonałe humory
przegoniły chmury i deszcz i nie pozwoliły
nam zepsuć spotkania. Być może dwaj prezesi, którzy przybyli na szczyt góry, przywieźli
nam słoneczko. Dziękujemy prezesowi PZK
– Tadeuszowi SP9HQJ, prezesowi OT 11 PZK
w Opolu – Pawłowi SQ6DXP oraz wszystkim
uczestnikom spotkania za wspaniałą atmosferę i chęć spotkania się z nami. Po raz
kolejny pokazaliśmy, że środowisko krótkofa-

Część uczestników spotkania na Biskupiej Kopie
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larskie może łączyć ludzi, pokolenia i przedstawicieli różnych zawodów, nie dzielić. Tu
wszyscy są równi. Dziękujemy. Info: Klub
SP6PNZ – SP6EB.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Zjazd SprawozdawczoWyborczy SPDX Klubu
Tegoroczny Zjazd Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 30 września–2 października w Kobylej Górze, Hotel nad Zalewem
(województwo wielkopolskie, 10 km od
Ostrzeszowa, 35 km od Ostrowa Wielkopolskiego). Serdecznie zapraszam wszystkich
Członków i Sympatyków, liczę na dużą
frekwencję! Miejsce Zjazdu można obejrzeć
na stronie internetowej: http://www.nadzalewem.com.pl/ Szczegóły dotyczące Zjazdu
można przeczytać na stronie: https://pzk.
org.pl/news.php?readmore=4943
Info: SP5ADX Radek, wiceprezes SPDXC

Od lewej Tadeusz SP9HQJ i Janek ex SP9FMO, aktualnie
VE6CDO

Spotkanie po 37 latach
5 sierpnia br. w Piekarach Śląskich prezes PZK Tadeusz SP9HQJ, po 37 latach
spotkał się z byłym członkiem piekarskiego
klubu SP9KRT Janem Kozłowskim – eks
SP9FMO, a obecnie VE6CDO. Obaj razem
działali w klubie SP9KRT od 1972 roku, po
czym w listopadzie 1985 roku Janek wyjechał na stałe do Kanady i zamieszkał do
chwili obecnej w Calgary. Na uroczystym
pożegnaniu w 1985 roku byli prawie wszyscy członkowie klubu. W Kanadzie Janek
doczekał się trójki dzieci i kilku wnuków.
Obecnie jest na emeryturze. Rok temu był
w Piekarach Śląskich na pogrzebie swojego
brata Józefa SP9FKQ – znanego DX-mana,
a po pogrzebie na stypie wymieniliśmy kilka zdań i nie było klimatu do dłuższej rozmowy. W tym roku Janek ponownie przybył
do Piekar Śląskich, aby pozałatwiać sprawy
spadkowe. Była więc okazją na dłuższą rozmowę i powspominanie starych, dobrych
czasów. Przez te lata wszyscy się zmieniliśmy. W czasie spotkania wręczyłem Jankowi moje 3 książki tj. „Historia klubu SP9KJM
– część I i II” oraz „Byłem gliną”, jak też płyty z wieloma materiałami historycznymi
(z wieloma zdjęciami) dotyczącymi między
innymi klubów SP9KRT i SP9KJM oraz inne
materiały związane z krótkofalarstwem. Tą
drogą przekazuję pozdrowienia od Janka
dla wszystkich polskich krótkofalowców.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Zaproszenie na
Zjazd Techniczny
w Burzeninie
Organizatorzy mają
przyjemność zaprosić na
Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP, który po
dwóch latach przerwy
odbędzie się w dniach 9
– 11 września 2022 roku,
w niezmiennie świetnym dla krótkofalowców miejscu – Ośrodku Wypoczynkowym
„Sportowa Osada” w Burzeninie. Jednym
z prelegentów będzie nasz kolega Marcin
SP5XMI, znany również jako SP OJCIEC.
Marcin zaprezentuje emisje cyfrowe, mające
opinię trudnych dla starszego pokolenia
krótkofalowców. Omówi wszystkie najważniejsze skróty w tym RTTY, AMTOR, BPSK czy
FT8 i porówna je z najstarszą emisją, którą
słusznie przypisuje się krótkofalowcom pokroju SP OJCA – telegrafią. Organizatorami
tegorocznego zjazdu są: Cezary SP7UKL,
Krzysztof SQ7IQA, Waldek SP3NYR, Patryk
SQ7PEL, Marek SQ7HJB, Łukasz SQ7BFS,
Oskar SQ7OKL oraz Fundacja Hackerspace
Kraków, a szczegóły będą pojawiać się na:
www.facebook.com/zjazdtechniczny i https://zjazdtechniczny.krotkofalowcy.
com.pl
https://ot37.pzk.org.pl/2022/07/burzenin-2022/
Info: Tadeusz SP9HQJ

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

Ewa Michałowska
SP5HEN
Janusz Kozłowski SP5BR
ex SP5DBR
Roman Dembiński SP4IGV
Wiesław Danowski
SP4MPD
Wojciech Pokus SP4ICD
Adam Stachurski SP8FNB
Ryszard Szczurek SP8XS
Henryk Bartoszek
SP9AVZ
Jerzy Szcześniak-Maszadro
SP9KJ
Zbigniew Ostrowski
SP2FNS
Alfred Kowalik SP3DVG
Radosław Triebe
Cześć Ich pamięci!

