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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.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 
w dniu 9 kwietnia br. w Warszawie w Cen-
trum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa 
Praga Południe odbyło się ostatnie przed 
XXII Krajowym Zjazdem Delegatów PZK po-
siedzenie Zarządu Głównego naszego sto-
warzyszenia. W posiedzeniu uczestniczyło 
34 z 40 członków Zarządu Głównego PZK. 
Nie byli obecni członkowie ZG PZK z OT: 
13, 17, 18, 24, 28, 29. W posiedzeniu uczest-
niczyła GKR w czteroosobowym składzie. 
Posiedzenie trwało ok. 7 godzin, wliczając 
ponad półgodzinną przerwę na posiłek.

Dyskusja podczas posiedzenia koncen-
trowała się głownie na tematach finan-
sowych, a to za sprawą przewodniczące-
go komisji finansów ZG PZK Kol. Leszka 
SP6CIK, który przedstawiał członkom ZG 
PZK opinie komisji w poszczególnych kwe-
stiach związanych z finansami PZK. Poniżej 
najistotniejsze uchwały podjęte podczas 
posiedzenia:
1. o potwierdzeniu prawomocności wy-

borów delegatów na XXII Krajowy Zjazd 
Delegatów;

2. o zatwierdzeniu bilansu rocznego i rachun-
ku zysków i strat za rok 2015 zamykających 
się kwotą sumy bilansowej w wysokości 
216 328,37 zł oraz nadwyżką przychodów 
nad kosztami w wysokości 59 178,83 zł;

3. po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2015 postanowił prze-
znaczyć kwotę 59 178,83 zł stanowiącą wynik 
finansowy za rok 2015 na zwiększenie przy-
chodów w następnym roku obrotowym; 

4. o przyjęciu budżetu na 2016 rok zamy-
kającego się kwotą przychodów 620 129 
zł oraz wydatków w kwocie 619 933 zł. 
Załącznikiem do uchwały jest budżet 
w wersji – „Budżet 2016_6 skorygowany”;

5. o zmianie nazwy Oddziału Terenowego 
PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zme-
chanizowanego w Krakowie na Krakow-
ski Oddział Terenowy numer 12 Polskie-
go Związku Krótkofalowców;

6. o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Krótkofalowców 

 kol. Bożeny Łachety SP9MAT;
7. o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową 

Polskiego Związku Krótkofalowców 
 kol. Eugeniusza Kurzeja SP9IIA;
8. o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową 

Polskiego Związku Krótkofalowców 
 kol. Jacka Kawa SP9JCN;

9.  o odznaczeniu Złotą Odznaką Honoro-
wą Polskiego Związku Krótkofalowców 

      kol. Wojciecha Kłosoka SP9PT;
10.  o odznaczeniu Złotą Odznaką Honoro-

wą Polskiego Związku Krótkofalowców 
       kol. Jana Żukowskiego SP9ICU;
11.  o odznaczeniu Złotą Odznaką Honoro-

wą Polskiego Związku Krótkofalowców 
       kol. Jana Szostaka SP9BRP;
12.  o odznaczeniu Złotą Odznaką Honoro-

wą Polskiego Związku Krótkofalowców
        kol. Jacka Polańskiego SP1CNV;
13.  o odznaczeniu Złotą Odznaką Honoro-

wą Polskiego Związku Krótkofalowców 
        kol. Władysława Wdowczyka SP1AEN;
14.  o odznaczeniu Złotą Odznaką Honoro-

wą Polskiego Związku Krótkofalowców 
       kol. Zbigniewa Kaźmierczaka SP1F;
15.  o odznaczeniu Złotą Odznaką Honoro-

wą Polskiego Związku Krótkofalowców 
kol. Henryka Bartoszka SP9AVZ;

16.  o odznaczeniu Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Krótkofalowców 
następujących kolegów:

1. Paweł SZMYD  SP7SP,
2. Józef BORKOWSKI-BARANOWSKI SP7CKU,
3. Krzysztof SOKÓŁ SP7MFR,
4. Kazimierz DŹWIGAŁA SP9XWB,
5. Czesław STAROWICZ SP9HZI,
6. Eugeniusz RADWAŃSKI SP9HIL,
7. Andrzej KLAJA SP9CLQ,
8. Jan KUŚ SP9BCH,
9. Robert PROROK SQ9FMU,
10. Roman BOCHNIAK SP3HUF,
11. Jerzy ZANDER SP2NBA,
12. Marek CZARNECKI  SP9UO,
13. Andrzej GALGON SP6CC ex SP6HAY,
14. Robert HOMONCIK   SP6OJE,
15. Henryk WRÓBEL  SP6LUP,
16. Eugeniusz KLONOWSKI  SP6DIL,
17. Jarosław MISIAK  SP6OJK,
18. Krzysztof AUGUSTYN  SP6TPF,
19. Bernard WYSTAB SQ6DXZ ex 3Z6AGV,
20. Paweł POŚPIECH   SQ6DXP,
21. Mariusz BUJAKIEWICZ SP6YG,
22. Oleski Klub Krótkofalowców  SP9KDA,
23. Jan AMBROŻY  SP3CYY,
24. Leszek FABIAŃSKI SP3DOI,
25. Roman TERLECKI UY3WX,
26. Grygorij BELYK US5WSO,
27. Iwan DOSKOCZ UR5WD,
28. Krzysztof MRUK SP1MGM ex SP3MGM,
29. Andrzej ŁACZMAŃSKI SP1WSR,
30. Zbigniew CZAJA SP3NYF,

Po posiedzeniu ZG PZK z 9 kwietnia 2016 roku
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31. Czesław DUBICKI SP3HLM,
32. Marek BURY P1JNY,
33. Stefan JAWORSKI SP1JJY,
34. Przemysław GARDZIE SP8NFF,
35. Jerzy PLENS SP8GKX,
36. Bronisław KŁOS SP8BCI.

Atmosfera posiedzenia była przepełnio-
na poczuciem ważności podejmowanych 
decyzji i uchwał. Było to ostatnie posiedze-
nie, któremu przewodniczyło prezydium 
ZG PZK wybrane na Krajowym Zjeździe De-
legatów PZK w 2012 roku, a przewodniczył 
mu Jerzy Jakubowski SP7CBG – prezes PZK.

Medal dla ministra 
cyfryzacji

W dniu 9 kwietnia br. w uznaniu ogrom-
nych zasług dla rozwoju naszego pięknego 
hobby zarówno w czasie sprawowania 
funkcji prezesa Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej jak i obecnej, prezydium ZG PZK 
podjęło uchwałę o odznaczeniu „Medalem 
im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju 
krótkofalarstwa” Pani Anny Streżyńskiej – 
ministra cyfryzacji. 

     Piotr SP2JMR

Pierwszy Zjazd 
Ogólnopolskiego 
Klubu Łączności 
Kryzysowej PZK 
SPEmCom

W dniach 29.04.–1.05.2016 roku w za-
jeździe „Przystań” w Przystajni, miejsco-
wości położonej prawie w połowie drogi 
pomiędzy Częstochową a Olesnem (woj. 
opolskie), odbył się pierwszy zjazd klubu 
SPEmCom. Zjazd otworzyli Rafał SQ6IYR – 
EmCom Manager PZK oraz Piotr SP2JMR  
– wiceprezes PZK.

Gościem Zjazdu byli starosta oleski Sta-
nisław Belka, który dziękując za zaprosze-
nie omówił przygotowania do organizacji 
X edycji naszego ŁOŚ oraz zalety łączno-
ści amatorskiej, w tym przemiennikowej 
w aspektach nadchodzących wydarzeń 
takich jak ŚDM oraz szczyt NATO. 

Kolejny gość to Henryk Mach – wójt gm. 
Przystajń, który podziękował Markowi SP9UO 
za organizację Zjazdu SP EmCom w Przystaj-
ni. Podkreślił, że wprawdzie Przystajń należy 
do powiatu Kłobuck woj. śląskie, ale granica 
z województwem opolskim na Liswarcie jest 
tylko 5 km od miejsca zjazdu.

Rafał SQ6IYR wprowadził kolejny punkt 
obrad zjazdu, czyli dyskusję na temat ujed-
nolicenia nazewnictwa naszych sieci łącz-
ności kryzysowej. Następnie uczestniczący 
w zjeździe przedstawiciele poszczególnych 

PREZES PZK TUż PO OTwARCIU POSIEDZEnIA Z PUCHAREM DLA OT73 ZA 1. 
MIEjSCE wE wSPóŁZAwODnICTwIE ODDZIAŁOwyM w SPDXCOnTEśCIE 2015

KOnSULTACjE PRZED ROZPOCZęCIEM POSIEDZEnIA

 PRZy STOLE PREZyDIALnyM POSIEDZEnIA PIERwSZA OD LEwEj SyLwIA 
DąBROwSKA KSIęGOwA PZK

PREZES PZK wRęCZyŁ PIęKnIE wyKOnAny MAnIPULATOR DO KLUCZA 
TELEGRAFICZnEGO FRAnKOwI SO5T jAKO nAGRODę ZA wyBITnE w jEGO 
wIEKU (12 LAT) OSIąGnIęCIA KRóTKOFALARSKIE
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sieci dokonali ich prezentacji. Odbyło się to 
w następującej kolejności:
•	Michał Wilczyński SP9XWM – Krakowska 

Amatorska Sieć Ratunkowa 
•	Grzegorz SP2RBY – Kujawsko-Pomorska 

Sieć Ratunkowa  
•	Hubert Anysz SP5RE EmASR – Mazowiec-

ka Sieć Ratunkowa 
•	 Janusz Tylkowski SP1TMN – Zachodnio-

pomorska Sieć Ratunkowa
•	Zbyszek Kazimierczak SP1F – Kołobrzeska 

Amatorska sieć Ratunkowa 
•	Robert Czapski 3Z6AET – Dolnośląska 

Amatorska Sieć Ratunkowa
•	Błażej Busza SQ3TGV – Wielkopolska 

Amatorska Sieć Ratunkowa
•	Grzegorz Bratkowski SQ8NYB – Rzeszow-

ska Amatorska Sieć Ratunkowa
•	Krzysztof Gaudnik SP7WME – Łódzka 

Amatorska Sieć Ratunkowa.
W kolejności głos zabrał prezes PZK Je-

rzy Jakubowski SP7CBG. Jego wystąpienie 
dotyczyło całości pracy nad porozumie-

niem z ministrem administracji i cyfryzacji 
z 2013 roku, a także naszych sieci oraz  
współpracy z administracją różnych szcze-
bli. Prezes odniósł się także do możliwości 
pracy na wspólnych częstotliwościach 

Po wystąpieniu prezesa rozwinęła się 
dalsza część dyskusji o ujednoliceniu nazw 
sieci regionalnych. Jej konkluzją było to, że 
większość z nich chce zachować amatorskość 
w nazewnictwie np. DASR, WASR, MASR, 
KPASR, ŁASR etc., ale przed nazwą powinno 
znaleźć się określenie (skrót) „SPEmCom”. 

Z kolei Błażej Busza SQ3TGV omówił  
ćwiczenia Śnieżyca, Zamieć i Huragan i za-
proponował, aby ćwiczenia odbywały się co 
kwartał i były organizowane przez kolejne 
sieci, tak aby ich uczestnicy mogli się nawza-
jem uzupełniać. Doświadczenia z ćwiczeń 
powinny pozwolić usprawniać procedury 
oraz wiedzę na temat propagacji, umie-
jętności przechodzenia na poszczególne 
pasma i ewentualnie możliwości przecho-
dzenia na FM-link. Dość ożywiona była dys-

kusja o wykorzystaniu APRS w łącznościach 
kryzysowych. Przesyłane po sieci APRS „Me-
sages” są do wykorzystania, ale trzeba do-
posażyć uczestników sieci w urządzenia 
APRS. Konsensusem tej dyskusji było to, że 
łączność kryzysowa powinna być oparta 
na urządzeniach fonicznych ze sprawdzoną 
infrastrukturą. I na tym powinny się skupić 
poszczególne sieci. Marek SP9UO mający 
17 lat doświadczeń w łączności bezpie-
czeństwa w PSP stwierdził, że zbyt ufnie 
idziemy w stronę komputerów, internetu 
etc. Powinniśmy częściej myśleć o wykorzy-
staniu alternatywnych źródeł zasilania i jak 
najprostszych analogowych urządzeń. 

Błażej SQ3TGV zaproponował utworze-
nie grupy szybkiego reagowania. Tworzyć 
ją powinno kilka osób gotowych także do 
działań na skalę światową w razie katakli-
zmów nawet na innych kontynentach.

Kolejnym punktem była trwająca ponad 
godzinę dyskusja i ustalanie treści Regula-
minu Klubu SPEmCom. Regulamin uchwalo-
no 34 głosami przy jednym wstrzymującym 
się. Jest on dostępny na stronie internetowej 
SPEmCom (przez portal: www.pzk.org.pl).

Zebrani uzgodnili koncepcję Zarządu, 
w skład którego wejdzie po jednym człon-
ku z reprezentowanych na zjeździe sieci.

Zjazd wybrał na 4-letnią kadencję człon-
ków Zarządu Klubu SPEmCom w składzie:
•	Prezes Michał Wilczyński SP9XWM – Koor-

dynator ds. łączności Kryzysowej PZK.
•	Wiceprezes Leszek Kowalski SP9MLI
•	Wiceprezes Przemek Bratkowski SP8NYB
•	Sekretarz Hubert Anysz SP5RE
•	Błażej Busza SQ3TGV – Koordynator ds. 

grupy szybkiego reagowania
Pozostali członkowie Zarządu to: Ro-

bert Czapski 3Z6AET, Krzysztof Gaudnik 
SP7WME, Marek Czarnecki SP9UO, Paweł 
Nowakowski SP1MPW, Wojciech Zieliński 
SQ1WO, Grzegorz Radke SQ2MTK, Grze-
gorz Szarpała SQ2WSZ.  
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Silent KeySZebrani byli zgodni co do tego, że rolą 
i zadaniem Michała SP9XWM – prezesa 
klubu, jest uzyskanie spójnego działania 
środowiska SPEMcom oraz jak najlepszej 
współpracy z administracją państwową.

Druga część zjazdu miała z kolei cha-
rakter szkoleniowy. Zapoznaliśmy się z ele-
mentami ratownictwa wodnego oraz dro-
gowego. Prawie wszyscy uczestnicy zjazdu 
przećwiczyli procedury reanimacji osób 
poszkodowanych. W sobotę wieczorem 
uczestnicy zjazdu wzięli udział w nocnej le-
śnej grze terenowej z wykorzystaniem GPS 
oraz radiowych urządzeń mobilnych, którą 
zaplanował i zorganizował Błażej SQ3TGV 
z niewielką pomocą Wojtka SQ1WO.

W drugim dniu zjazdu odbyło się podsu-
mowanie obrad, w tym omówienie zaawanso-
wania rozmów prowadzonych przez środowi-
sko krótkofalarskie w Ministerstwie Cyfryzacji 
pod kątem przydatności proponowanych 
rozwiązań dla służby EmCom. Impuls do tej 
części dyskusji dał przybyły na tę finalną część 
spotkania Tomek SP7V, który opowiedział 
zebranym o wzorcowym funkcjonowaniu po-
wiatowej sieci EmCom w Pabianicach.

Zjazd zakończył się ok. godz.11.00 w nie-
dzielę, 1 maja i był jednym z niewielu spotkań 
krótkofalowców, na którym średnia wieku 
uczestników wyniosła ok. 30 lat. Ostanim 
punktem zjazdu było rozdanie specjalnych 
dyplomów za udział w szkoleniu praktycz-
nym, które przygotował Leszek SP9MLI.

Jako relacjonujący przebieg tego ważne-
go wydarzenia dziękuję także w imieniu pre-
zydium ZG PZK Markowi SP9UO za pomoc 
logistyczną w jego organizacji, a Rafałowi 
SQ6IYR dotychczasowemu koordynatorowi 
EMCom PZK za sprawne jego prowadzenie.

Specjalne podziękowania prezydium 
ZG PZK składa Rafałowi Wolanowskiemu 
SQ6IYR za 6-letnie wzorowe koordynowa-
nie działalności EMCom w PZK.

Piotr SP2JMR, wiceprezes PZK

SP1KYB Pierwszy!
Załoga Klubu SP!KYB w składzie: Zby-

szek SP1F, Waldek SP1NZ i Jurek SP1JON 
wygrała międzynarodowe zawody RUS-
SIAN WW PSK Contest 2016 w kategorii 
MOAB. 

Możemy się pochwalić wieloma indy-
widualnymi sukcesami naszych członków, 
ale i stacje klubowe udowadniają, że moż-
na osiągnąć zaskakująco dobre wyniki 

w zawodach klasy międzynarodowej, nie 
dysponując „kilowatami i polami anteno-
wymi”.  Przykładem niech będzie ostatnie 
osiągnięcie SP1KYB. 

Ktoś zauważy, że to nic nadzwyczajne-
go, ale wziąwszy pod uwagę sprzęt i an-
teny  (IC746, 100W, GP7 i LW41), warto 
powiedzieć „sprawdzamy”. Cieszy nas ten 
wynik, który pokazuje, że jednak umiejęt-
ności operatorskie liczą się najbardziej! 

Pozdrawiamy i zachęcamy do normal-
nego „krótkofalowania” – bez dopalaczy 
i bez antenowego dopingu.

Zbyszek SP1F

35 lat klubu SP1KYB
10 marca 2016 rozpoczęła pracę ra-

diostacja HF35Y. To znak okolicznościowy 
Kołobrzeskiego Radioklubu „NEPTUN” – 
SP1KYB. W tym bowiem roku obchodzimy 
jubileusz 35-lecia jego powstania. Radioklub 
„NEPTUN” powstał w 1981 roku z inicjatywy 
kołobrzeskich krótkofalowców kol. Zbysz-
ka Kaźmierczaka SP1EUS, Artura Graczyka 
SP1MHS, Romualda Dorobisza SP1DMD, 
Waldka Wielesiuka SP1NQA i Zbyszka Korna-
sia SP1MHR. Zezwolenie na pracę w eterze 
uzyskał 7 sierpnia 1981 roku, jednocze-
śnie otrzymując znak SP1KYB. Pierwszą 
łączność przeprowadził Zbyszek SP1EUS 
19.09.1981 r. na CW ze stacją SP6BLV, kol. 
Andrzejem z Głogowa. Trzydziestopięcio-
letni okres amatorskiej działalności na pa-
smach krótkofalarskich (KF i UKF) to około 
40 tysięcy QSO, czyli łączności ze wszystkimi 
kontynentami świata, udział w zawodach 
krajowych i zagranicznych, ogromna liczba  
dyplomów. To dziesiątki młodych i starszych 
pasjonatów krótkofalarstwa, którzy w co-
rocznie organizowanych egzaminach uzy-
skali pozwolenia na pracę w eterze. SP1KYB 
to Radioklub, na bazie którego powstało 
Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców – 
zrzeszające ponad 40 krótkofalowców w 5 
klubach (SP1KYB, SP1KQR, SP1KSR, SP1PAN 
i SP1ZES). Dalej działamy po to, by pozosta-
wić naszym następcom przestrzeń, w której 
mogą wzbogacać swoją wiedzę, realizować 
swoje pomysły, dzieląc się swymi doświad-
czeniami z innymi. Po prostu uprawiać to 
przepiękne hobby. Jubileusz 35-lecia ob-
chodzić będziemy przez całoroczną pracę 
naszej radiostacji klubowej (SP1KYB) pod 
znakiem okolicznościowym HF35Y. W tym 
okresie zorganizujemy tygodniowy maraton 
aktywności członków SP1KYB i członków 
Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalow-
ców w celu uczczenia pierwszego QSO, 
które zostało przeprowadzone 10 września 
1981 roku. Wszystkim uczestnikom tego 
maratonu wyślemy pamiątkowe certyfikaty, 
a stacjom, które w tym czasie przeprowadzą 
najwięcej łączności, przyznamy dyplomy 
i puchary. Regulamin tego konkursu opu-
blikujemy w mediach krótkofalarskich pod 
koniec sierpnia br.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy 
brać krótkofalarską do spotkań w eterze.

Vy! 73 de Zbyszek SP1F

tadeuSz MaSiewicz SP4aun
2 kwietnia 2016 roku odszedł od nas 

w wieku 93 lat tadeusZ MasiewiCZ 
sP4aun. wieloletni Pedagog szkoły 

Podstawowej nr 15 w Białymstoku.  
Członek Polskiego Związku  krótkofa-
lowCów od 1963 roku. Honorowy Czło-
nek oddziału terenowego PZk (ot-17) 
w  Białymstoku. serdeczny przyjaciel, 

ZawsZe pogodny i gotowy do pomocy. 
Tadeusz  SP4GFG, prezes OT-17  Białystok

aleKSander KaraMon SP8aSP
w dniu 24 kwietnia 2016 roku odszedł 

od nas na wieczną wartę w wieku 82 lat 
aleksander karaMon sP8asP. 
serdeczny przyjaciel, ZawsZe pogodny, 

uczynny i gotowy do pomocy krótkofalo-
wieC. długoletni Qsl Manager okręgu 
sP8 oraZ Qsl Manager ot05. Członek 
Polskiego Związku krótkofalowCów, od 
1960 roku członek sP dX kluBu Z nuMe-
reM członkowskim 128/1971. Honorowy 
Członek oddziału PodkarPaCkiego PZk 

(ot-05) w krośnie. PogrZeB kolegi alek-
sandra karaMona sP8asP odbył się 26 

kwietnia w jaśle. Cześć jego pamięci! 
Wiesław SP8NFZ Prezes OT-05 Krosno

czesław andrzejewSKi SP4HXz
w dniu 9 MarCa 2016 roku Po długiej 

i ciężkiej CHoroBie odszedł od nas w wie-
ku 71 lat czesław andrzejewski 
sP4HXZ. w ostatniej drodZe towarzy-

szyła Mu gruPa białostockich krótkofa-
lowCów. Czesławie spoczywaj w Pokoju. 

Tadeusz SP4GFG

jerzy GórSKi SP7neH
w dniu 21 MarCa 2016 r. zmarł nasZ 

kolega jerzy gÓrski sp7neh. był 
w przeszłości członkiem łódZkiego ot 
PZk. jurek sP7neH miał niesamowitą 

smykałkę do roBót ręcznych i ślu-
sarskiCH. wykonał wiele konstrukCji 

aMatorskiCH, w tym piękną replikę 
transCeivera sP5ww w wersji laMPowej, 

która spłonęła w pożarze. Był jednym 
Z najweselszych i najdowcipniejszych 

krótkofalowCów okręgu siódMego. nieCH 
na ZawsZe PoZostanie w nasZej pamięci.

Krótkofalowcy z Sieradza i Jerzy SP3SLU

zbiGniew Macioła SP9Sdl 
w MarCu 2016 r. w wieku 65 lat zmarł 
nasZ kolega zbigniew macioła 

sP9sdl. Przyczyną śmierci były koMPli-
kaCje Po przebytej oPeraCji. śp. zBigniew 

był znany w środowisku krótkofalow-
Ców na śląsku głÓwnie Z aktywności na 
paśmie ukf. działał, pomagał w orga-
niZowaniu staCji klubowych na śląsku 

w trudnych CZasaCH.
Władysław Borgieł SP9WAE

w oStatniM czaSie odeSzli 
od naS na zawSze:


