
Drodzy Czytelnicy! 
Tegoroczny maj obfitował w wiele znaczących w naszym środowisku 

wydarzeń. Najważniejszym wydarzeniem był jednak XXV Nadzwyczaj-
ny Krajowy Zjazd Delegatów PZK, na którym dokonano uzupełnienia 
składu osobowego wewnętrznego organu kontrolnego, czyli Głównej 
Komisji Rewizyjnej PZK. Również ważnym wydarzeniem było ogólno-
polskie spotkanie integracyjne pod nazwą ŁOŚ 2019, jak też spotkanie 
Zespołu SN0HQ w Burzeninie. Były też lokalne przedsięwzięcia organi-
zowane w klubach i oddziałach terenowych PZK. Zapraszamy do wzięcia udziału w licz-
nych zawodach organizowanych w lipcu br. Terminarz zawodów znajduje się na stronie: 
https://pzk.org.pl/viewpage.php?page_id=35. 

Życzymy naszym Czytelnikom i członkom ich rodzin udanego wypoczynku wakacyj-
nego.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ, redaktor naczelny KP
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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.

XXV NKZD PZK 
przeszedł do historii

18 maja 2019 r. w Łodzi odbył się XXV 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów 
PZK, którego celem było uzupełnienie skła-
du osobowego Głównej Komisji Rewizyjnej 
PZK. W Zjeździe wzięło udział 37 osób, co 
stanowiło 61,7% uprawnionych do głoso-
wania delegatów.

Obrady rozpoczął prezes PZK Waldemar 
Sznajder 3Z6AEF, uzasadniając potrzebę 

zwołania Zjazdu, po czym wybrano 3-oso-
bowe Prezydium. Obrady trwające niepełne 
3 godziny bardzo sprawnie przeprowadził 
Piotr SP2LQP. Po wybraniu protokolantów 
i stosownych komisji przystąpiono do zgła-
szania kandydatur do GKR PZK, po czym 
sprawnie przebiegł akt głosowania. Nowymi 
członkami GKR PZK zostali:
– Zdzisław Sieradzki SP1II
– Ireneusz Kołodziej SP6TRX
– Krzysztof Joachimiak SQ2JK

Na zakończenie Zjazdu prezes PZK za-
poznał delegatów z aktualną sytuacją PZK, 

PIOtR SP2LQP PROwADZąCy OBRADy



2 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI7/2019        654

noświatowych panujących w ruchu radio-
amatorskim, stwierdził, że jeśli społeczności 
narodowe nie podejmą wysiłków, to w ciągu 
najbliższych dziesięcioleci ruch ten może 
zaniknąć. Należy więc wypracować formułę 
pozwalającą na poszerzenie krótkofalarskich 

szeregów, aby pozyskać głównie młodzież. 
Prezes PZK zaapelował również do podjęcia 
dyskusji w gronie działaczy PZK w sprawie 
wypracowania kierunków rozwoju PZK. 
Szczególne słowa podziękowania należą się 
działaczom OT 15 PZK z Łodzi za zapewnie-
nie doskonałych warunków do procedowa-
nia i zapewnienie pełnej logistyki.

Miłym akcentem towarzyszącym obra-
dom była okolicznościowa wystawa sprzę-
tu zorganizowana przez Klub Łączności 
LOK w Postominie SP1KIZ „Apogeum”, który 
w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Moż-
na tu było zobaczyć odbiorniki do radiope-
lengacji, odbiorniki i nadajniki na KF i UKF, 
anteny i klucze telegraficzne. Największym 
zainteresowaniem cieszyło się urządzenie 

informując również o potrzebie przeprowa-
dzenia inwentaryzacji sprzętu PZK i dodał 
przy okazji, że w tej sprawie jest przygoto-
wywana instrukcja dla oddziałów tereno-
wych PZK. Odniósł się również do kontak-
tów PZK z I Regionem IARU, stwierdzając, że 
współpraca jest poprawna i jest to głównie 
zasługa oficera łącznikowego PZK Pawła 
SP7TEV. Odnosząc się do tendencji ogól-

NA SALI OBRAD

ZDZISŁAw SP1II PRZy HIStORyCZNyM URZąDZENIU JOwISZ, wIDOCZNE INNE URZąDZENIA REtRO Z KLUBU SP1KIZ

JERZy SP5BLD NA StANOwISKU PRACy

OD LEwEJ KRZySZtOF SP7wME, Z PRAwEJ JAN SP2X ZAtROSKANy O 
PRZySZŁOść PZK
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nadawczo-odbiorcze Jowisz. W związku 
z tym wydarzeniem prezes PZK wręczył 
prezesowi tego klubu Zdzisławowi SP1II 
okolicznościowy dyplom.

Materiał filmowy dotyczący Zjazdu, 
w wykonaniu Jerzego SP5BLD znajduje się 
na stronie: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=FStQb4rmxiw&feature=share

Info: Tadeusz SP9HQJ

Posiedzenie 
Prezydium ZG PZK 
w Łodzi

Po zakończeniu XXV NKZD PZK w Łodzi 
odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZK, 
w którym uczestniczyli wszyscy członkowie 
Prezydium wraz z koordynatorem ds. spor-
towych PZK Grzegorzem SP9NJ. Tematem 
posiedzenia było głównie omówienie aktu-
alnego stanu finansów PZK, korekta bilansu 
za rok 2018, jak też wykonanie bilansu za 
rok 2018, a także inne sprawy wniesione 
przez członków Prezydium. Podjęto nastę-
pujące uchwały:
– w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu 

Głównego na dzień 15.06.2019 r. w War-
szawie,

– o zwróceniu się do GKR PZK z wnioskiem 
o przeprowadzenie niezwłocznej kontroli 
w OT-10 PZK,

– o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia Złotą 
Odznaką Honorową PZK Kol. Tadeusza 
Bresia SP4GFG, 

– o wyróżnieniu grawertonami Kolegów: 
Tadeusza Bresia SP4GFG, Andrzeja Korczi-
na SP4KA, Mariana Urbańczyka SP9EMI 
i Grzegorza Gowina SP9BZM,

– o przyznaniu panu Adamowi Drzewoskie-
mu ps. „Benon” Medalu im. Braci Odyń-
ców.

Ponadto Prezydium ZG PZK przyjęło re-
zygnację kol. Jana Szostaka SP9BRP z funk-

cji IARU MS Managera PZK oraz podjęło 
decyzję o głosie „ZA” w głosowaniach IARU 
dotyczących przyjęcia stowarzyszeń: SARS 
(Arabia Saudyjska) – głosowanie nr 259 
i SARA (Seszele) – głosowanie nr 260. Pro-
tokół z Posiedzenia Prezydium ZG PZK 
dostępny jest na Portalu PZK w dziale „Do-
wnload” po zalogowaniu.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Operacja ŁOŚ 2019

Również tegoroczne, ogólnopolskie spo-
tkanie integracyjne mamy już za sobą. Pierw-
si obozowicze pojawili się na łosiowej górce 
już w poniedziałek tj. 20 maja br. Z każdym 
dniem zaczęło przybywać uczestników spo-
tkania, którzy rozbijali namioty i integrowali 
się z kolegami. Prawdziwe oblężenie terenu 
zlotu i główne uroczystości miały miejsce 
w sobotę tj. 25 maja br. i wg listy obecności 
na spotkaniu tym pojawiło się około 1400 
osób. Ta lista tak do końca nie jest precyzyjna, 
ponieważ nie wszyscy uczestnicy spotkania 
zameldowali się w recepcji zlotu.

W imieniu organizatorów (klub SP6KAD 
z Olesna i klub SP7KED z Wielunia) sobot-
nie uroczystości otworzył niezawodny Ma-
rek SP9UO, witając przedstawicieli lokalnej 
władzy oraz przybyłych nadawców, na-
słuchowców i CB-radiowców. Tegoroczne 
spotkanie zaszczycili swą obecnością: ole-
ski starosta powiatowy Roland Fabianek, 
wicestarosta Stanisław Belka i nowy wójt 
gminy Rudniki Grzegorz Domański. 

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłych ostatnio kolegów, a jednym z nich 
był powszechnie znany Olek SP6RYP, swoista 
ikona giełd krótkofalarskich. Fotografia Olka 
wraz z jego ulubionym napojem towarzy-
szyła na honorowym miejscu w namiocie 
prelekcyjnym przez cały czas spotkania 
integracyjnego. Po krótkim przemówieniu 
prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF wrę-

DyPLOM ZA UDZIAŁ w ZAwODACH SP DX CONtESt wRęCZA ANDRZEJOwI SP9N tADEUSZ SP9HQJ

NA SPOtKANIU ByLI PRZEDStAwICIELE Z wIELU KRAJów

GOSPODARZ SPOtKANIA MAREK SP9UO OtwIERAJąCy ŁOSIA
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czył wieloletniemu QSL Managerowi okręgu 
SP9 Grzegorzowi SP9BZM okolicznościowy 
grawerton z podziękowaniem za wielo-
letnią działalność społeczną na rzecz PZK. 
Taki sam grawerton został przygotowany 
dla współpracownika Grzegorza Mariana 
SP9EMI, który był nieobecny na spotkaniu. 
Łosiowe spotkanie integracyjne było rów-
nież okazją do wręczenia okolicznościowej 
szklanej statuetki dla Radka SQ7VRS, który 
został uznany za najlepszego fotoreportera 
ubiegłorocznego Łosia. Radek otrzymał 
również okolicznościową książkę o tematyce 
morsko-krótkofalarskiej z dedykacją Waldka 
VE3CZK – kanadyjskiego nadawcy polskie-
go pochodzenia. Również Piotr SQ7KHZ 
wykorzystał łosiowe spotkanie do zapre-
zentowania sond meteorologicznych, które 
mogą służyć jako nadajniki do zawodów 
pod nazwą „łowy na lisa”. Piotr zadeklarował 
bezpłatne przekazanie 15 takich sond dla 
klubów specjalizujących się w tego typu 
zawodach. Spotkanie to było także okazją 
do podziękowania sponsorom Łosia tj. OT 
15, 11, 50, 27 i 12 PZK, a także dla człowieka-
-orkiestry tj. Zbyszka SP9MTU, który od lat 
udziela daleko idącej pomocy w organizo-
waniu imprezy.

W tegorocznym spotkaniu integracyj-
nym wzięli również udział żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej, prezentując swój 
sprzęt radiowy, a dowódca tego podod-
działu kpt. Kowalczyk przybliżył zebranym 
istotę i specyfikę tego rodzaju specjalności 
wojskowej.

W dalszej części spotkania było miejsce 
na wykłady-warsztaty techniczne. Program 

tegorocznego spotkania był niezwykle 
bogaty, ponieważ po części oficjalnej miały 
miejsce dość ciekawe wystąpienia prele-
gentów. Dużym zainteresowanie cieszyło 
się wystąpienie Włodka SP6EQZ na te-
mat jego wyprawy na wyspę Robinsona. 
Również film dokumentalny pt. „Legenda 
Klimka” zainteresował wielu uczestników 
spotkania. Konstruktorzy urządzeń nadaw-
czo-odbiorczych mieli okazję wysłuchania 
ciekawego wykładu Pawła SP7SP na te-
mat wzmacniaczy tranzystorowych. Z cie-
kawostek technicznych godnym uwagi 
było wystąpienie Rafała SQ5FWR na temat 
pomiarów skuteczności anten i badania 
propagacji z wykorzystaniem emisji WSPR, 
jak też informacji na temat możliwości i za-
stosowania odbiorników SDR. 

Tegoroczne spotkanie było okazją do 
podsumowania przez Spike’a SP9NJ aktyw-

ności stacji okolicznościowych pracujących 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, jak też podsumowania te-
gorocznych prestiżowych zawodów SP DX 
Contest, którego dokonał Tadeusz SP9HQJ 
wraz ze Spikiem SP9NJ. Była więc możliwość 
wręczenia dyplomów zwycięzcom zawodów 
obecnym na spotkaniu. Więcej informacji na 
temat podsumowania zawodów znajduje się 
na stronie: https://pzk.org.pl/news.php?read-
more=4486, natomiast szczegółowe wyniki 
zawodów są na stronie: https://spdxcontest.
pzk.org.pl/2019/results.php.

W godzinach popołudniowych łosiową 
górkę odwiedził wieluński poseł na Sejm RP 
Paweł Rychlik, żywo interesując się aktywną 
działalnością PZK i był pod wrażeniem, wi-
dząc tak liczną reprezentację naszego środo-
wiska. Odwiedził nas również dowódca WOT 
generał Wiesław Kukuła, dokonując inspekcji 

NIE wSZySCy wPISALI SIę NA LIStę OBECNOśCI, ALE ByŁO NAS OKOŁO 
1400 OSóB.

NIEZAwODNy JANEK OK2BIQ, CZęSty BywALEC ŁOSIA

OKOLICZNOśCIOwA SZKLANA StAtUEtKA DLA NAJLEPSZEGO FOtOREPORtERA UBIEGŁOROCZNEGO ŁOś-A RADKA SQ7VRS OtZRyMA-
NA OD MARKA SP9UO

OKOLICZNOśCIOwy GRAwERtON DLA QSL MANAGERA SP9 GRZEGORZA SP9BZM
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podległych sobie żołnierzy również był pod 
wrażeniem naszego przedsięwzięcia. 

Organizatorzy zlotu zadbali o zaplecze 
logistyczne i nikt z uczestników spotka-
nia nie był głodny, ponieważ serwowano 
tu dobrą „wyżerkę”, a napojów też nie za-
brakło. Dopisali także producenci sprzętu 
radiowego i systemów antenowych, a tzw. 
pchli targ cieszył się dużym powodzeniem. 
A było w czym wybierać. Piękna, słonecz-
na pogoda wyjątkowo dopisała i wszyscy 
uczestnicy spotkania powrócili do swych 
domów w znakomitych humorach. Bogaty 
materiał filmowy ze spotkania ukazał się 
na następujących stronach internetowych: 
http://opole.tvp.pl/42794740/los-w-eterze-
ogolnopolskie-spotkanie-krotkofalowcow-
i-radioamatorow, https://www.youtube.
com/watch?v=eQgCGONEAw8&feature-
=share, https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Ef-i7xeP04I, https://www.youtube.
com/watch?v=5ef0E2_9mpE.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Spotkanie Zespołu 
SN0HQ w Burzenine

W dniach od 10 do 12 maja br. w Ośrod-
ku „Sportowa Osada” w Burzeninie odbyło 
się tradycyjne spotkanie członków Zespołu 
SN0HQ, w którym w szczytowym momencie 
uczestniczyło 40 osób. W spotkaniu tym 
wziął udział prezes PZK Waldemar 3Z6AEF 
oraz wiceprezes ds. sportowych PZK Tadeusz 
SP9HQJ. Obrady otworzył kapitan Zespołu 
Włodek SP6EQZ, dziękując członkom Zespo-
łu za trud włożony w przygotowania i prace 
w zawodach IARU HF Championship 2018. 
Warto wspomnieć, że w ubiegłorocznych 
zawodach reprezentacja SN0HQ zajęła 4. 

wóJt GMINy RUDNIKI GRZEGORZ DOMAńSKI

wyKŁAD tECHNICZNy PAwŁA SP7SP

JEDNO ZE StOISK HANDLOwyCH

NA SALI OBRAD ZESPOŁU SN0HQ
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miejsce w świecie z niewielką stratą punkto-
wą do 3. miejsca, co było dużym postępem 
w stosunku do roku 2006 i 2017, kiedy to 
zdobyto odpowiednio 17. i 13. miejsce.

Prezes PZK Waldemar 3Z6AEF dołą-
czając się do gratulacji, życzył Zespołowi 
zdobycia 1. miejsca w tegorocznych lub 
przyszłych zawodach. Omówił też aktualną 
sytuację finansową i organizacyjną PZK 
w kontekście zbliżającego się XXV Nad-
zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZK. Włodek SP6EQZ przedstawił szczegó-
łową analizę wyników SN0HQ w roku 2018, 
porównując je z wynikami 10 czołowych 
zespołów HQ na świecie. Analiza wykazała, 
że reprezentacja SN0HQ zajęła następu-
jące miejsca w świecie w poszczególnych 
pasmach:
– 160 m do 40 m – 2. miejsce,
– 20 m – 5. miejsce,
– 15 m – 3. miejsce,
– 10 m – 4. miejsce.

Tylko na 3 górnych pasmach należy 
szukać rezerw, ponieważ na 3 dolnych 
pasmach reprezentację SN0HQ wyprzedza 
tylko zespół DH0HQ z dużą liczbą QSOs ze 
stacjami niemieckimi, na co reprezentacja 
polska nie ma wpływu. 

W dalszej części spotkania przystąpiono 
do szczegółów związanych z przygotowania-
mi do tegorocznych zawodów. I tak Marian 
SP6M, który przygotowywał log do wysyłki, 
opisał najczęściej popełniane błędy w cza-
sie logowania oraz wskazał sposoby na ich 
eliminację. Z kolei Jurek SP6ZT, operator sys-
temu informatycznego, po raz kolejny opisał 
system informatyczny SN0HQ oraz wymogi 
dotyczące komputerów i pracy w sieci rozle-
głej. Bardzo cenne były instrukcje Krzysztofa 
SP7GIQ, który opowiedział o korzystaniu 
z sieciowego clustera oraz o sposobie filtracji 
napływających spotów oraz ich prezentacji. 
Ostatnim punktem przedobiadowego pro-
gramu był wybór stacji głównych i rezerwo-
wych na poszczególnych pasmach. Ponieważ 
obsada była już wstępnie przedstawiona, 
dyskutowano z gospodarzami poszczegól-
nych lokalizacji i do proponowanego grafiku 
wprowadzono kilka uwag. Następnego dnia 
okazało się, że jedna z głównych lokalizacji 
będzie niedostępna i gorączkowo zastana-
wiano się nad poszukaniem stacji głównej na 
160 m na SSB.

Z zadowoleniem należy podkreślić, że 
na spotkaniu pojawiło się wielu młodych 
operatorów dysponujących silnymi stacjami 
i umiejętnościami contestowymi, co jest nie-
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zwykle cenne z uwagi na fakt, że w tym roku 
dwóch czołowych członków zespołu, tj. Mi-
rek SP4MPG i Krzysztof SP7GIQ, wystartuje 
w zawodach IARU indywidualnie w ramach 
kwalifikacji do następnego WRTC. W tej sy-
tuacji część młodych operatorów otrzymała 
przydziały na kilku pasmach.

Po sobotnim obiedzie trwały dyskusje 
techniczne w podgrupach. Dodatkowo 
Włodek SP6EQZ przedstawił prezentację 
opisującą starty Zespołu SN0HQ w zawo-
dach IARU HF Championship od 1994 roku 
ze szczególnym uwzględnieniem roku 
2018 oraz prezentację z wypraw zorgani-
zowanych w roku 2018 i 2019 tj. Z23MD do 
Zimbabwe i XR0ZRC na wyspę Robinsona 
Crusoe. 

Spotkanie zakończyła uroczysta kola-
cja, w trakcie której trwały przyjacielskie 
rozmowy i wymiana doświadczeń tech-
nicznych. Pogoda w tym roku dopisała, jak 
również humory uczestników spotkania. 
Spotkanie należy ocenić jako bardzo uda-
ne i niezbędne do integracji członków ze-
społu, jak też wymiany doświadczeń ope-
ratorskich i technicznych. Mam nadzieję, 
że tegoroczny start będzie bardziej udany 
i znów zajmiemy miejsce na „pudle”.

Info: Włodek SP6EQZ, kapitan Zespołu SN0HQ

Nie tylko Enigma
Ciekawy, ponaddwugodzinny materiał 

filmowy na temat maszyny szyfrującej 
Enigma oraz polskiego radio wywiadu na 
Niemcy w latach 1918–1939 znajduje się 
na stronie: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=cmNoNjxc0k4&feature=share. Pole-
camy obejrzenie tego ciekawego filmu. 

A skoro mowa o Enigmie, to Krzysztof 
MA0/SP3TUV informuje o inicjatywie 4 
polskich krótkofalowców zamieszkujących 
na terenie Wielkiej Brytanii ubiegających 
się o przyznanie od władz brytyjskich oko-
licznościowych znaków radiowych dla 
upamiętnienia 80. rocznicy przekazania 
przez wywiad polski sekretu Enigmy wy-
wiadowi brytyjskiemu i francuskiemu. Tymi 
krótkofalowcami są: Wojciech G0IAD, Ka-
rol G0UNU, Fryderyk M0MLH i Krzysztof 
M0AXH. Koledzy ci zamierzają być aktywni 
na pasmach radiowych w lipcu i sierpniu 
br. Warto przypomnieć, że 20 lat temu z te-
renu Blatchley Park pracowała radiostacja 
pod znakiem okolicznościowym GB60ENI, 
a inicjatorami tej aktywności byli: Krzysz-
tof M0AXH, Simon GW0NVN, Kazimierz 
SP2FAX i Sylwester SP2FAP.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Monk Apollo SV2ASP SK
Zapewne wielu polskich nadawców 

miało w przeszłości QSO ze znanym na 
świecie charyzmatycznym mnichem grec-
kim – Monkiem Apollo SV2ASP, który pra-
cował z terenu klasztoru Docheiariou na 
górze Athos. Niedawno cały świat dowie-
dział się o śmierci Apolla, który 15 maja 
br. w wieku 64 lat przegrał walkę z rakiem. 

A był on jedynym krótkofalowcem nadają-
cym z Mt Athos i nadawcy z całego świata 
zabiegali o łączność z Monkiem. 

Ciekawe są losy tego bardzo pogodne-
go, pełnego energii i łagodności człowieka, 
a zwłaszcza okoliczności, w jakich został on 
krótkofalowcem. Pochodził z biednej i wie-
loletniej rodziny zamieszkałej w zachodniej 
Grecji i po studiach w 1973 roku został 
mnichem w klasztorze Myrtia w pobliżu 
Agrinio, po czym w 1980 roku ostatecznie 
przeniósł się do klasztoru Docheiariou 
na górze Athos. Wiosną 1986 roku jeden 
z mnichów doznał dość poważnego urazu 
oka, a ponieważ w klasztorze nie było tele-
fonu, chory został przewieziony do szpitala 
dopiero po 2 dniach. Badający pacjenta 
okulista (krótkofalowiec o znaku SV2RE) 
zasugerował, a właściwie zalecił, aby któryś 
z zakonników został krótkofalowcem, by 
w ten sposób mieć kontakt ze światem 
zewnętrznym. Tak więc w 1988 roku Apollo 
niejako z przypadku, ale i z konieczności 
został krótkofalowcem, uzyskując licencję 
nadawczą o znaku SV2ASP, a po dwóch 
latach dostał zgodę od Świętej Rady. Przez 
lata Monk Apollo znany był ze swej pracy 
DX-owej i był bardzo solidny w wysyłaniu 
via direct kart QSL. Krótkofalowcy z całe-
go świata cenili go za łagodny charakter, 
poczucie humoru i wyrozumiałość na pa-
smach radiowych. 

Info: Tadeusz SP9HQJ na podstawie informacji  
Kostasa SV1DPI

wŁODEK SP6EQZ, KAPItAN ZESPOŁU SN0HQ w ROLI GOSPODA-
RZA SPOtKANIA


