
Drodzy Czytelnicy!
Kiedy na początku marca br. oddawałem do druku materiały do 

kwietniowego wydania miesięcznika, nie sądziłem, że przez miesiąc 
tak wiele wydarzy się w kraju i na świecie. Cykl wydawniczy naszego 
miesięcznika jest dość długi i niczego nie można przewidzieć. Nikt z nas 
nawet nie przypuszczał, że dotknie nas pandemia koronawirusa i jej 
surowe konsekwencje. Sytuacja związana z pandemią sparaliżowała 
aktywność nie tylko naszego środowiska. Zgodnie z zaleceniami służb 
medycznych i innych organów wstrzymane zostały wszelkie spotkania czy zgromadzenia, 
i musieliśmy się do nich zastosować. Z tych też względów odwołane zostały walne zebrania 
kilku oddziałów terenowych PZK i nie wybrano nowych władz oraz przedstawicieli do ZG 
PZK na następną kadencję. Udało się tego dokonać jedynie dwom oddziałom terenowym 
PZK, tj. pomorskiemu i podkarpackiemu OT PZK, ale zebrania te odbyły się przed ogłosze-
niem pandemii. Ostatnie posiedzenie Prezydium ZG PZK (28 marca br.) musiało się odbyć 
w warunkach telekonferencji. Według prognoz służb medycznych, prawdziwa epidemia 
koronawirusa nastąpi w maju–czerwcu br. Czy tak będzie, czas pokaże. A obecnie musimy 
stosować się do zaleceń władz. Tak więc wszystko wskazuje na to, że ogólnopolskie spo-
tkanie pod nazwą „ŁOŚ 2020” nie odbędzie się, podobnie jak szereg innych corocznych 
spotkań organizowanych w maju i czerwcu. Pewnie też nie odbędzie się Ham Fest 2020 we 
Friedrichshafen. Również liczne wakacyjne spotkania są obecnie pod znakiem zapytania. 

Przed PZK stoi jednak problem: do końca czerwca ZG PZK powinien zatwierdzić spra-
wozdanie finansowe za rok 2019, bilans oraz rachunek zysków i strat PZK. Czy będzie to 
możliwe, to również czas pokaże. Ale nie tylko PZK jest w tak trudnej sytuacji. Władze 
państwowe mają tego świadomość i chyba na te problemy znajdą rozwiązania. Można 
domniemywać, że jeśli stan pandemii zostanie przesunięty, to również terminy sprawoz-
dawczości zostaną przesunięte. Nie martwmy się zatem na zapas. PZK zastosuje się do 
wymogów prawa. 

W tym roku czeka nas również Krajowy Zjazd Delegatów PZK, planowany wcześniej na 
maj–czerwiec, ale w zaistniałej sytuacji musi być przeniesiony na jesień. Mamy nadzieję, że 
do tego czasu pandemia koronawirusa zaniknie. 

W tym całym nieszczęściu są jednak pozytywy. Skoro większość z nas zmuszona została 
do przebywania w domu, to wielu z nas znalazło wreszcie czas na powrót do uprawiania 
krótkofalarskiego hobby. Przedmuchaliśmy zatem nasze mikrofony, przeczyściliśmy klucze 
telegraficzne, powróciliśmy do emisji cyfrowych i zaczęliśmy cieszyć się na nowo naszym 
hobby. O naszej wzmożonej aktywności świadczyć może nasza obecność w kwietniowych 
zawodach SP DX Contest, która w bieżącym roku była rekordem w tych zawodach. Jeśli 
chodzi o aktywność uczestników zawodów, to można to porównać do zawodów CQ WW 
DX Contest, a najbardziej cieszyły nas zawołania typu: „CQ SP DX Contest. Attention Polish 
stations”. Wykorzystajmy zatem naszą przymusową obecność w domach do pracy na pa-
smach eteru i ożywmy te pasma. Jesteśmy jedną z nielicznych grup hobbystycznych, które 
mogą wykorzystać ten trudny okres. Inne grupy nie mają takiego przywileju jak my, np. 
wędkarze, strzelcy czy nawet filateliści, którzy nie mogą spotykać się bezpośrednio. A my, 
jako amatorzy radia, możemy spotykać się na pasmach radiowych i dzięki temu nie zarazi-
my się koronawirusem. Zatem mamy nad innymi przewagę. 

Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ
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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.

Wobec aktualnej sytuacji sanitarno-
-epidemiologicznej w kraju i zarządzeń 
władz administracyjnych/samorządo-
wych, Prezydium Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Krótkofalowców infor-
muje:

Posiedzenie Prezydium ZG PZK odbędzie 
się planowo 28 marca 2020 r. w Bydgoszczy.

Termin posiedzenia Zarządu Głównego 
PZK, planowany na 18 kwietnia br.,  może 
ulec zmianie w zależności od rozwoju sytu-
acji i dalszych rozporządzeń władz. 

Komunikat Prezesa PZK
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wszystkim Członkom sieci łączności kryzy-
sowej, o wstrzymanie się od uczestnictwa 
w wydarzeniach, zjazdach oraz krótkofa-
larskich aktywnościach terenowych, jak 
również zaleca odwołanie spotkań w klu-
bach krótkofalarskich, które są zrzeszone 
w SPEC, do dnia 31.03.2020 roku. Podczas 
ww. okresu nie zostaje ustanowiony pod-
wyższony stanu gotowości, lub alarmowy 
dla sieci łączności kryzysowej. Przedłużenie 
powyższego okresu będzie uzależnione od 
dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicz-
nej w kraju.

W tym czasie prosimy o:
pracę / udział w aktywnościach etero-

wych z domowych stacji krótkofalarskich 
(np. podczas testów i ćwiczeń, czy też ru-
tynowego przeprowadzania łączności), lub 
co najwyżej indywidualną pracę z lokaliza-
cji terenowych,

unikanie większych skupisk ludzkich,
przestrzeganie podstawowych zasad 

higieny, a w szczególności o dokładne, trzy-
dziestosekundowe mycie rąk, jak również 
używanie środków ochrony indywidualnej.

Jednakowoż, w razie wystąpienia niepo-
kojących objawów mogących wskazywać 
na potencjalne zakażenie COVID-19 należy 
kontaktować się z infolinią Ministerstwa 
Zdrowia lub z oddziałami zakaźnymi szpi-
tali najbliższych miejscu zamieszkania. 
Działanie powyższe ma na celu uniknięcie 
rozprzestrzeniania się choroby. Jeżeli po-
jawią się osoby objęte kwarantanną, pro-
simy dodatkowo o kontakt telefoniczny/
mailowy z Koordynatorami lokalnych Sieci, 
celem potwierdzenia czasowego braku 
możliwości wspierania lokalnej struktury 
łączności kryzysowej.

Prosimy pamiętać o zachowaniu zdro-
wego rozsądku, przestrzeganie zaleceń MZ 
oraz GIS i nie wpadanie w panikę.

Najbliższe ćwiczenia ANIKAR, planowa-
ne na 28 marca 2020 roku nie są odwołane 
na chwilę obecną, lecz to czy się odbędą 
i czy będziemy brali w nich udział, ewen-
tualnie w jakim zakresie, potwierdzimy od-
rębnym komunikatem. O wszelkich innych 
decyzjach Prezydium Zarządu SP EmCom 
Klubu PZK związanych z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną będziemy informować 
odrębnymi komunikatami. 

W razie pytań, prosimy o kontakt z lokal-
nymi Koordynatorami sieci łączności kry-
zysowej SP EmCom PZK, lub bezpośrednio 
z Prezydium SP EmCom Klubu PZK.

Łącząc wyrazy szacunku, 
Michał Wilczyński SP9XWM, prezes SPEC, Leszek 

Kowalski SP9MLI, I wiceprezes SPEC, Przemysław Bratkow-
ski SQ8NYB, II wiceprezes SPEC

Kraków, 11.03.2020 r.

Posiedzenie 
Prezydium ZG PZK

W związku z zakazem zgromadzeń, 28 
marca br. o godz.18.00, przy użyciu komu-
nikatora Skype odbyło się elektroniczne 
Posiedzenie Prezydium ZG PZK, w któ-

rym uczestniczyli wszyscy członkowie Pre-
zydium oraz Zygmunt Szumski SP5ELA, 
świadczący usługi informatyczne, a także 
składający sprawozdanie z przygotowań 
do zawodów SP DX Contest 2020. W czasie 
posiedzenia trwającego prawie 2,5 go-
dziny omówiono sytuację finansową PZK, 
określając ją jako stabilną. Według stanu 
na dzień 28 marca br., na koncie głów-
nym ZG PZK znajdowało się 295 000 zł, na 
koncie OPP 52 500 zł, zaś na kontach 24 
OT bez osobowości prawnej łącznie 185 
000 zł. Bilans oraz rachunek zysków i strat 
za 2019 r. zostały wykonane i podpisane 
elektronicznie przez księgową PZK oraz 
wszystkich członków Prezydium. Sprawoz-
danie finansowe zostanie przesłane do 
US, po jego zatwierdzeniu przez ZG PZK. 
Roczne rozliczenie podatkowe, czyli wypeł-
niony formularz CIT-8, został wysłany przez 
skarbnika PZK do Urzędu Skarbowego 
w dniu 27 marca br. W toku posiedzenia 
przyjęto informację o zakończeniu na dzień 
31 grudnia 2019 r. spisu z natury. W związ-
ku z aktualną sytuacją epidemiologiczną 
w kraju, nie podjęto uchwały w sprawie 
zawnioskowania do ZG PZK o zwołanie 
XXVI KZD PZK. Uzgodniono, że w związku 
z epidemią posiedzenie ZG PZK odbędzie 
się najwcześniej pod koniec czerwca 2020 r. 
Dokonano również podsumowania obcho-
dów 90. rocznicy PZK, które odbyły się 29 
lutego br. w Warszawie i kosztowały łącznie 
10 222,30 zł. Uroczystość ta należała do 
bardzo udanych, a według listy obecności 
wzięło w niej udział 99 osób. Prezydium ZG 
PZK, rozpatrując sprawę odwołania Świę-
tokrzyskiego OT PZK od decyzji Managera 
OT PZK stanęło na stanowisku, że Manager 
Odznaki Honorowej PZK, według swoich 
kompetencji ma prawo do weryfikacji zgło-
szeń na OH PZK w kwestii stażu członkow-
skiego oraz ich zgodności z Regulaminem 
OH PZK. Natomiast w kwestii Złotych OH 
PZK uchwały o podaniu zamiaru odzna-
czenia ZOH podejmuje prezydium ZG PZK, 
i w przyszłości wnioski na ZOH PZK zostaną 
załączone w materiałach na dane Posie-
dzenie ZG PZK, przesyłanych do członków 
ZG. Prezydium omówiło również sytuację 
po rezygnacji Michała SP9XWM z funkcji 
prezesa SPEmCom – klubu ogólnopol-
skiego PZK. Zygmunt SP5ELA przedstawił 
stan przygotowań do międzynarodowych 
zawodów SP DX Contest, stwierdzając, że 
zakończone zostały prace nad modyfikacją 

Krajowy Zjazd Delegatów PZK, plano-
wany na czerwiec br. – nie odbędzie się 
w tym terminie. Termin KZD PZK 2020 zo-
stanie ustalony w ciągu najbliższych tygo-
dni na jesień 2020.

Terminy Walnych Zebrań Oddziałów 
Terenowych (sprawozdawcze, sprawoz-
dawczo-wyborcze, wyboru delegatów na 
KZD) leżą w gestii Zarządów OT. Zaleca się 
odłożenie/przeniesienie Walnych Zebrań 
na późniejsze terminy i bezwzględne sto-
sowanie się do aktualnych zaleceń i rozpo-
rządzeń władz administracji, szczególnie 
w odniesieniu do ograniczenia maksymal-
nej liczby uczestników zgromadzeń (50 
osób).

Zaleca się odwołanie/przełożenie pla-
nowanych spotkań oddziałowych, ogra-
niczenie spotkań klubowych, ekspedycji 
radiowych i wyjazdów. 

Udział delegacji PZK w targach Ham 
Radio 2020 we Friedrichshafen zostaje 
odwołany.

Termin ogólnopolskiego spotkania krót-
kofalowców ŁOŚ 2020, ustalony na 28–31 
maja br. może zostać odwołany – ostatecz-
na decyzja organizatorów uzależniona jest 
od bieżącej sytuacji. Prosimy o monitoro-
wanie strony www.losnapograniczu.pl oraz 
śledzenie Komunikatów PZK i Portalu PZK.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń 
SP EmCom Club podanych w komunikacie 
zarządu klubu: https://pzk.org.pl/news.
php?readmore=4628.

Koleżanki i Koledzy, 
– pamiętajmy o zachowaniu zdrowego roz-

sądku, przestrzeganiu zaleceń władz 
 administracyjnych i stosowaniu podstawo-

wych zasad bezpieczeństwa i higieny,
– ograniczmy na jakiś czas bezpośrednie 

kontakty towarzyskie/krótkofalarskie, 
– bez ograniczeń możemy brać udział w za-

wodach (SP DX Contest!), aktywnościach  
radiowych i konstrukcyjnych,

– nie wpadajmy w panikę! Skontaktujmy 
się z lokalną siecią łączności  ratunkowej/
kryzysowej i sprawdźmy, jak możemy 
pomóc.

73! Waldemar Sznajder 3Z6AEF  
prezes PZK

Komunikat Klubu 
Łączności Kryzysowej 
SP EmCom (SPEC)

Komunikat specjalny Prezydium Ogól-
nopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej 
SP EmCom PZK (SPEC), do wszystkich 
Członków zrzeszonych sieci łączności kry-
zysowej, w sprawie przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu się wirusa COVID-19

W związku z wejściem w życie ustawy, 
z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
Prezydium SP EmCom Klubu PZK zaleca 

POSIEDZENIE PREZyDIUM ZG PZK w FORMIE tELEKONFERENCjI – 
tAKIE OBRAZKI StAją SIę DZIś CODZIENNOśCIą
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regulaminu zawodów i trwają końcowe 
prace nad udoskonaleniem systemu in-
formatycznego do przyjmowania logów. 
Prezydium ZG PZK rozpatrywało również 
wnioski o nadanie ZOH PZK dla 4 osób, 
jak też wnioski o odznaczeniu Medalem 
im. Braci Odyńców dla 6 osób. Jednym 
z tematów posiedzenia Prezydium ZG PZK 
była również sprawa ochrony znaku towa-
rowego PZK – zostanie niebawem złożony 
wniosek o ochronę logo PZK. Ze względu 
na niepewną sytuację epidemiologiczną, 
Prezydium podjęło uchwałę o nieuczest-
niczeniu w HamRadio we Frierrichshafen 
edycja 2020. Więcej szczegółów na temat 
posiedzenia Prezydium ZG PZK znajduje 
się w Komunikacie PZK Nr 13/2020 z 1 
kwietnia br. Pełny protokół znajduje się na 
portalu PZK w dziale „download”.

Info: Piotr SP2JR

Po SP DX Contest 2020
Startuję w SP DX Conteście od początku 

lat 80. ub. wieku i nie pamiętam tak wielkiej 
aktywności stacji spoza SP. Chwilami mia-
łem wrażenie, że to nie te zawody, gdyby 
nie „CQ Poland”. Cały eter na miarę propa-
gacji był nasz. Na palcach można było poli-
czyć stacje, które nie startowały w naszych 
flagowych zawodach. Te zawody poza tym, 
że nasze, są jednymi z niewielu zawodów, 
w których punkty dają QSO’s z jednym 
krajem, czyli z Polską. Do chwili obecnej 
( 08.03.2020 r.) logi nadesłano 1750 stacji 
z zagranicy oraz 698 z SP. W zawodach 
wzięło udział ponad 3000 stacji ze świata 
oraz ponad 1100 z SP. Taki wynik czyni na-
sze zawody zbliżone do CQ WW czy CQ WW 
WPX Contestu, co było świetnie słychać 
w eterze. To jest ilościowy rekord wszech 
czasów. Aż miło pomyśleć co by było, gdy-
byśmy byli w innym okresie propagacyj-
nym. Niestety, pasmo 10 m praktycznie 
nie istniało. Miłośnikom wyższych pasm 
pozostało 20 m oraz na krótko ok. południa 
otwierająca się 15 –tka. Na ten sukces, wg 
mnie złożyły się dwa czynniki. Jednym jest 
pandemia i związane z nią ograniczenia 
w poruszaniu się i dzięki czemu było przy 
radiu potencjalnie więcej krótkofalowców. 
Natomiast najistotniejszym dla tegoroczne-
go sukcesu było ogromne zaangażowanie 
w organizację tych zawodów Zygmunta 
SP5ELA – przewodniczącego komisji oraz 
Jacka SQ5BPF wspieranych przez Walde-
mara 3ZAAEF –naszego Prezesa i Tomka 
SP5UAF. Koledzy Ci nie tylko dopracowa-
li regulamin SP DX Contestu eliminując 
z niego szereg drobnych, choć istotnych 
niejasności, lecz wykonali ogromną akcję 
promocyjną, zapraszając do udziału w na-
szych zawodach kilkadziesiąt tysięcy po-
tencjalnych uczestników. Wg mojej wiedzy 
najwięcej pracy organizacyjnej i informa-
tycznej wykonali Zygmunt SP5ELA i Jacek 
SQ5BPF. Dzięki Nim praca w tych zawodach 
dawała wielką satysfakcję. Koledzy, dzięku-
ję z całego serca…

 Info: Piotr SP2JMR

Walne Zebranie  
OT 05 PZK

W niedzielę, 08.03.2020 roku o godzinie 
10.30 (w drugim terminie) w auli Zespołu 
Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących 
przy ulicy Rzeszowskiej 10 w Krośnie odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Oddziału Podkarpackiego PZK nr 05, 
w którym uczestniczyło 27 członków OT05, 
co stanowiło 27 % spośród wszystkich 103 
członków OT 05. Zebrani udzielili absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi, po czym wy-
brano nowe organa władzy Podkarpackiego 
Oddziału Terenowego PZK nr 05. Zarząd 
został wybrany w trójosobowym składzie 
i ukonstytuował się w następujący sposób:
– Prezes: Wiesław SP8NFZ
– Skarbnik: Marek SP8NFX
– Sekretarz: Łukasz SP8EFJ

Zastępcami członka zarządu wybrano: 
Stanisława SP6FEK, Grzegorza SP8LOK.

Wybrano Oddziałową Komisję Rewizyjną 
w następującym składzie: przewodniczący 
Andrzej SP8UZM, sekretarz Adam SP8TJK, 
członek Jan SP8BPX. Zastępcami członka OKR 
zostali Mateusza SQ8SR, Krzysztofa SQ8Z

Delegatami na Krajowy Zjazd Delega-
tów PZK zostali Jan SP8BPX, Bartłomiej 
SP8EET, a zastępcami delegatów: Marek 

PREZES Ot 05 wIESŁAw SUCH SP8NFZ OtwIERA wALNE ZEBRANIE

wOjCIECH GEŁO SP8MI ODZNACZONy OKOLICZNOśCIOwyM GRAwERtO-
NEM PRZEZ PREZESA ODDZIAŁU wIESŁAwA SP8NFZ
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SP8BVN, Wiesław SP8NFZ. Na stałego 
przedstawiciela OT 05 w Zarządzie Głów-
nym został wybrany Wiesław SP8NFZ, nato-
miast zastępcą– Krzysztof SQ8NGV.

Na Walnym Zebraniu uchwalono nową 
składkę członkowską (część oddziałową OT 
05) na kolejne 4 lata w wysokości 40 zł/rok.

Info: Wiesław SP8NFZ

Walne Zebranie  
OT 09 PZK

10 marca 2020 r. w Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Gdyni odbyło się nad-
zwyczajne Walne Zebranie członków OT 09, 
poświęcone przygotowaniom do Krajowe-
go Zjazdu Delegatów PZK oraz wyborom 
delegatów. Walne Zebranie bardzo spraw-
nie poprowadził Darek SP2HQY. Po spra-
wach proceduralnych udzielił głosu mnie, 
czyli Piotrowi SP2JMR. Miałem zaszczyt 
udekorować Odznaką Honorową PZK kol. 
Dariusza Mankiewicza SP2HQY, druga OH 
PZK była przeznaczona dla Krzysztofa No-
waka SP2DPK, niestety nieobecnego na Ze-
braniu. Kolejnym wyróżnieniem były dwie 
plakiety wręczone z okazji 90-lecia PZK Ro-
manowi SQ2RH: pierwsza w podziękowa-
niu za całokształt pracy społecznej na rzecz 
PZK, druga w uznaniu ciężkiej pracy przy 
organizacji i obsłudze akcji dyplomowej 90 
lat PZK i 95 lat IARU. W tajnych wyborach 
zebrani wybrali delegatów na XXVI KZD: 
kol. Wojciecha Rydzkowskiego SP2ALT oraz 
Romana Henniga SQ2RH. Zastępcami dele-
gatów zostali: Michał Łaszczyński SP2IQW 
oraz Rafał Machol SQ2IHP. W trakcie licze-
nia głosów miałem okazję zrelacjonować 
zebranym sytuację PZK. Zwróciłem uwagę 
na dobrą sytuację finansową naszego sto-
warzyszenia oraz na brak osób chętnych 
do działań organizacyjnych na wszystkich 
szczeblach, co skutkuje m.in. stosunkowo 
słabym wykorzystywaniem środków z 1 % 
na PZK jako OPP. Omówiłem także rolę sto-
warzyszeń krajowych oraz IARU w utrzyma-
niu naszych pasm, a także praw związanych 
z naszym hobby. W trakcie dyskusji, zarów-
no po moim wystąpieniu, jak i w końcowej 
części zebrania, koledzy poruszyli temat 
braku polityki wydawniczej PZK oraz bar-
ku promocji działalności konstruktorskiej, 
w tym pracy na QRP i QRPP. W zebraniu 
uczestniczyło 34 ze 149 członków OT09, 
a więc frekwencja wyniosła ok 23 %.

Info. Piotr SP2JMR

Obchody 90-lecia PZK

Filmy z inauguracji obchodów 
90-lecia PZK

Od uroczystości związanej z obchodami 
90-lecia PZK upłynęło już trochę czasu, ale 
dzięki naszemu niestrudzonemu repor-
terowi i wideokronikarzowi, redaktorowi 
naczelnemu Radiowego Biuletynu Informa-
cyjnego Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD, 
pozostał trwały ślad z tej uroczystości w po-
staci 2 filmów, które można obejrzeć 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=Z7ij_e293VM – część I – oficjalna 
uroczystość

– h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=4DECaz1QcCo – część II – wykłady

Zachęcamy wszystkich do zapoznania 
się z tym materiałem, a Jurkowi SP5BLD 
serdecznie dziękujemy za pracę włożoną 
w ten reportaż, jak i w dokumentowanie 
i przekazywanie relacji ze wszystkich waż-
niejszych spotkań i imprez organizowanych 
przez Polski Związek Krótkofalowców.

SPOTC – konkurs na 
wspomnienia

Przypominamy, że w związku z obchoda-
mi 90-lecia PZK Klub Seniorów SP OTC ogłosił 
konkurs na wspomnienia o tematyce krótko-
falarskiej.  Prosimy zatem kolegów o nadsy-
łanie tekstów wspomnieniowych w dwóch 
kategoriach tematycznych. Pierwsza (A) do-
tyczy  doświadczeń i osiągnięć osobistych  
oraz ciekawych zdarzeń i przygód z życia 
krótkofalarskiego. Druga (B) wiąże się z dzia-
łalnością  klubów, środowisk i pracą na rzecz 
rozwoju krótkofalarstwa. Prosimy o nadsyła-
nie prac w formie plików Word , z oznaczoną 
kategorią tematyczną  (A, B) na adres spotc@
spotc.pzk.org.pl do dnia 30 września 2020 r. 
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz 
opublikowane na stronie SP OTC . W zależ-
ności od liczby nadesłanych prac, rozważana 
jest także publikacja książkowa. 

Info: Grzegorz SP3CSD prezes SPOTC PZK

Wystawa w Opatówku

W ramach obchodów 90. rocznicy po-
wstania Polskiego Związku Krótkofalowców 
przygotowywana jest wystawa pod nazwą 
„90 lat Krótkofalarstwa Polskiego”, która bę-
dzie udostępniona od 1 września do końca 
października 2020 r. w Muzeum Techniki 
w Opatówku koło Kalisza. Ekspozycja bę-
dzie obejmowała dokumenty, fotografie 
oraz zabytkowe urządzenia używane przez 
krótkofalowców na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat. Planowana jest również część 
multimedialna w formie prezentacji filmów 
i nagrań dźwiękowych oraz wydanie kata-
logu eksponatów. Materiały z wystawy tra-
fią także do wirtualnego Muzeum Krótkofa-
larstwa Polskiego w internecie. Projektowi 
patronuje prezes PZK oraz Klub OTC PZK, 
a koordynatorem jest kol. Bogdan Szkudla-
rek SP3LD, który zwraca się z prośbą do Ko-
leżanek i Kolegów krótkofalowców, klubów 
PZK, LOK, ZHP i wszystkich radioamatorów 
o nadsyłanie materiałów dokumentujących 
historię krótkofalarstwa w Polsce: wspo-
mnień, opracowań, dokumentów, zdjęć 
(także w formie ich skanów i fotografii; 
skany powinny mieć rozdzielczość 300 dpi, 
a fotografie minimum 1200×1600 pikseli). 

Wszelkie pomysły i propozycje związane 
z wystawą i całym projektem prosimy kiero-
wać do kol. Bogdana Szkudlarka SP3LD: tel. 
608829294, e-mail sp3ld@wp.pl

Info: Bogdan SP3LD

P.S. Mamy nadzieję, że pandemia ko-
ronowirusa do września ustąpi i możliwe 
będzie zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

StEFAN SQ2OFX PO OtRZyMANIU DLA Ot 09 PZK GRAwERtONU ZA ZAję-
CIE I MIEjSCA w SP DX MARAtONIE. w GŁęBI OD LEwEj: PIOtR SP2jMR 
I DAREK SP2HQy

ROMAN (DRUGI Z LEwEj) SQ2RH PO OtRZyMANIU OD PIOtRA SP2jMR 
(PIERwSZy Z LEwEj) GRAwERtONU ZA PRACę SPOŁECZNą NA RZECZ PZK. 
Z PRAwEj StRONy DAREK SP2HQy

DAREK SP2HQy ODZNACZONy ODZNAKą HONOROwą PRZEZ PIOtRA 
SP2jMR. Z PRAwEj wOjCIECH SP2ALt
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Stacje upamiętniające 
wyzwolenie Holandii

W terminie od 1 kwietnia do 8 maja 
2020 r. aktywne są dwie stacje okoliczno-
ściowe upamiętniające wyzwolenie pół-
nocnej części Holandii. Oprócz sił kanadyj-
skich, Pierwsza Polska Dywizja Pancerna 
odegrała bardzo ważną rolę w naszej Pro-
wincji Drenthe w kwietniu 1945 r. Założy-
cielem i dowódcą Pierwszej Polskiej Dywizji 
Pancernej był generał Stanisław Maczek 
(Baca). Do łączności chcielibyśmy zaprosić 
krótkofalowców z całego świata, ale opera-
torzy polscy i kanadyjscy są jeszcze bardziej 
mile widziani. Znaki wywoławcze stacji: 
PA75HGV i PI75HGV. Pasma: HF, w tym pa-
sma WARC, pasma VHF.

Istnieje możliwość, że więcej operato-
rów będzie korzystać z obu znaków jed-
nocześnie. Jesteśmy aktywni na SSB, CW, 
za pośrednictwem satelitów oraz wszel-
kiego rodzaju emisjami cyfrowymi. Nie 
ma potrzeby wysyłania do nas kart QSL. 
Wyślemy nasze specjalne karty QSL na 
podstawie wszystkich logów. Uzyskanie 
dyplomu „Hoogeveen” jest bardzo łatwe: 2 
punkty za QSO ze stacjami okolicznościo-
wymi oraz 1 punkt za QSO z członkiem 
sekcji A-26 VERON. Informacje szczegółowe 
na stronie: https://a26.veron.nl/1644-2/ 
oraz na stronach: https://www.qrz.com/
db/PA75HGV https://z-m-www.facebook.
com/groups/115600401804414/perma-
link/3146859642011793/.

W imieniu Zarządu A-26 Hoogeveen 
Joop van der Does PA3JD – Dedemsvaart, Holandia, 

Holenderski Związek Krótkofalowców / VERON)
Tłum.: Paweł Zakrzewski SP7TEV – Oficer Łącznikowy 

IARU-PZK

Legenda Klimka
Legenda Klimka – powstały w 2018 roku 

amatorski film dokumentalny o konstrukto-
rze pierwszych radiotelefonów używanych 
do łączności w górach przez GOPR i polskich 
himalaistów – Wojciechu Nietykszy. To wła-
śnie przez radiotelefony „Klimek” padły sło-
wa o pierwszym zdobyciu Mount Everestu 
zimą przez Polaków. W „Magazynie Taternik” 
z 1966 pisano: „GOPR ma już radiotelefo-
ny! Grupa Tatrzańska otrzymała pierwszą 
partię radiotelefonów krajowej produkcji. 
Są to aparaty o wysokim standardzie, a ich 
konstruktorem, a zarazem wykonawcą jest 

inż. Wojciech 
N i e t y k s z a 
z Warszawy. (...) 
W poważnych 
akcjach wspi-
n a c z k o w y c h 
czy ratunko-
wych aparat 
ten może od-
dać nieocenio-
ne usługi”. 

H i s t o r i a 
w filmie zo -
stała opowie-
dziana przez 
wnuczkę Woj-
ciecha Nietyk-
szy. Film „Le-
genda Klimka”, wyprodukowany w 2018, 
można obejrzeć na stronie: https://www.
youtube.com/watch?v=jjHMCsZXfu0&fbc
lid=IwAR1bfH4V55dgGQRt7JlA2KQfqrnsT
R27j_f-gzGybonj_wDIk5RsvgDGqck. Czas 
trwania: 40 min. Producent i reżyseria: Julia 
Kaczorowska Występują: Wojciech Nietyk-
sza, Anna „Antenka” Kokesch, Maciej Gąsie-
nica, Ryszard Dulski, Jerzy Surdel, Jadwiga 
Nietyksza, Konstanty „Kot” Chitulescu. 

Ciekawy film przybliżający legendę 
Klimka znajduje się również na poniższej 
stronie: https://juliakaczorowska.pl/kli-
mek-legenda?fbclid=IwAR2PW7tF_xpU-
QJjgjl76wF5oNN_QHylDkIMp89c3GbCyh-
m4VrxZXuRKbjHM.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Z kart historii krótko-
falarstwa polskiego

Mija 45 lat, jak w dniach 14-18 kwietnia 
1975 r. w salach PKiN w Warszawie odbył 
się X Kongres I Regionu IARU. Był to Kon-

gres Jubileuszowy, odbywający się w 50. 
rocznicę powstania IARU i 25 Regionu 1 
IARU. Mimo jubileuszowego charakteru był 
to Kongres wybitnie roboczy, co było spo-
wodowane zbliżającą się Światową Konfe-
rencją Administracyjną ITU. Na Kongres ten 
przybyły delegacje organizacji krótkofalar-
skich z 27 krajów, przy czym niektóre z nich 
reprezentowały dalszych 8 organizacji nie 
mogących przysłać swoich przedstawicieli. 
Delegatami ze strony PZK na Kongres byli: 
Zdzisław Bieńkowski SP6LB, Zbigniew Cie-
lecki SP5PA, Zbigniew Kłosowski SP4BQW, 
Zbyszko Kupczyk SP5ZK, Edward Masajada 
SP5SM i Krzysztof Mirosław SP9MM Na 
otwarcie Kongresu przybyli m.in. Sekretarz 
Generalny ITU, Przewodniczący HQ IARU, 
Minister Łączności PRL, przedstawiciele 
Regionu 2 i 3 IARU, Prezes PZK. W ostatnich 
dniach obrad odbyły się wybory Komite-
tu Wykonawczego, którego przewodni-
czącym został L. Nadort PA0LOU, zaś na 
wiceprzewodniczącego wybrano Wojtka 
SP5FM, który tą funkcję pełnił przez kilka 
kadencji. Na zakończenie obrad Prezes ZG 
PZK gen. Leon Kołatkowski SP5PZ szcze-
gólnie zasłużonym dla rozwoju krótkofa-
larstwa światowego wręczył pięć Odznak 
Honorowych PZK. Odznaki te otrzymali 
SM5ZD, VE3CJ, G2BVN, UA3AF, LX1JW. Pra-
ce przygotowawcze i obsługę Kongresu 
prowadził zespół członków PZK pod kie-
rownictwem ówczesnego sekretarza gene-
ralnego PZK Anatola SP5CM. Również z tej 
okazji pracowała stacja okolicznościowa 
SP0IARU zainstalowana w hotelu „Polonia”. 
Oczywiście pod stałym nadzorem „Kuby” 
SP5BB. Ponadto wydany był znaczek pocz-
towy z okazji odbywającego się Kongresu 
oraz okolicznościowy datownik. Natomiast 
Oddział PZK w Bydgoszczy wydrukował 
okolicznościowe karty QSL i koperty z na-
drukiem.

Info: Jerzy SP8TK

RADIOtELEFON KLIMEK

PREZyDIUM X KONGRESU R1 IARU
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Żegnaj EXI
Pamięci Edwarda Madury 
SP1EXI 1949–2019

Edwarda poznałem prawie pół wieku 
temu w niecodziennych wręcz okolicz-
nościach. Po dwóch latach służby woj-
skowej w niewielkim i pięknym w okresie 
lata garnizonie Dziwnów na wyspie Wolin, 
ośmieliłem się napisać do dowódcy jed-
nostki raport, z prośbą o zezwolenie na 
uruchomienie radiostacji radioamatorskiej. 
I taką zgodę otrzymałem. Od tego czasu 
jesienne i zimowe wieczory spędzałem ze 
swoim pudełkiem, poszukując ciekawych 
łączności.

Którejś jesiennej nocy 1972 r. około 
1–2 w nocy postanowiłem podjąć kolejną 
próbę zapolowania na DX-y. Szanse na 
usłyszenie DX-a były jednak małe. Praco-
wałem bowiem na amatorskim nadajniku 
o mocy 50 W z anteną long wire. Po długim 
i wolnym wywołaniu DX-owym CQ DX…
CQ DX…, zgłosiła się bardzo silna stacja. 
Już po pierwszym znaku wiedziałem, że to 
nie może być upragniony DX. Pomyślałem 
coś mało eleganckiego na temat operatora, 
który nie uszanował mojego wywołania 
dedykowanego do bardzo odległych stacji. 
Po chwili wszystko już było jasne. Na moje 
wywołanie zgłosił się SP1EXI. Etykieta na-
kazywała odpowiedzieć na takie zgłoszenie 
i ja tak postąpiłem; SP1EXI de SP5EPP, (…) 
mam na imię Adam i mieszkam w Dziwno-
wie. W odpowiedzi usłyszałem (…) cześć 
Adam, a ja mam na imię Edward i jestem 
twoim sąsiadem. Mieszkam piętro niżej! 
Radość była przeogromna. Chwilę później 
spotkaliśmy się i przegadaliśmy upływającą 
noc do białego świtu. Tak zapoczątkowana 
została przyjaźń z Edwardem, która prze-
trwała prawie pół wieku! 

 

Silent KeyS

W ostatnim czasie odszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

Roman WaRzyniaK  
SP3VzH 

leSzeK KoWalSKi  
SP6Ct 

cześć ich pamięci! 

Edward urodził się w 1949 r. w Szczyt-
nie. Mieszkała tam cała jego rodzina. Po 
ukończeniu szkoły średniej podjął decyzję 
o rozpoczęciu studiów na uczelni wojsko-
wej. Wybrał Oficerską Szkołę Wojsk Łącz-
ności w Zegrzu pod Warszawą. W uczelni 
tej istniał znany w całej Polsce radioklub 
SP5PSL. Edward był jego członkiem. To 
tam połknął krótkofalarskiego bakcyla. 
W 1972 r., po promocji, skierowany został 
do pełnienia służby wojskowej w 10. Pułku 
Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych 
w Dziwnowie. Przez krótki czas był do-
wódcą plutonu. Szybko, bardzo szybko 
dowództwo dostrzegło zaangażowanie 
oraz bardzo dobre kompetencje swojego 
oficera. Powierzono mu stanowisko do-
wódcy kompanii łączności. Odpowiadał za 
wyszkolenie, prawie setki żołnierzy oraz 
utrzymanie w sprawności kilkudziesięciu 
radiostacji i radiolinii. Pracy więc miał co 
nie miara!

Tuż po przybyciu do Dziwnowa wraz 
z grupą kolegów SP1EUS, SP1EG oraz pi-
szącym te słowa, podjął starania związane 
z uruchomieniem klubu krótkofalowców. 
Staraniem tych osób powstał radioklub 
SP1KNK, który przez wiele miesięcy i lat 
był przystanią dla szaleńców w wojsko-
wych mundurach, w którym miłośnicy 
krótkofalarstwa spędzali cały czas wolny. 
Nawet w nocy radioklub był czynny. Jeden 
z operatorów polował na DX-y, drugi zaś 
spał na skrzyni, przykryty kocem, z transfor-
matorem pod głową, oczekując na zmianę 
operatora. Gdy założyliśmy rodziny, nasza 
krótkofalarska aktywność z przyczyn oczy-
wistych nieco osłabła. Ale i tak, bardzo 
często klub był pełen chętnych by, np. pod-
czas przerwy obiadowej, chociaż na pół go-
dzinny zaszaleć na paśmie. EXI dwukrotnie 
wysyłany na był na misje wojskowe ONZ 
na Wzgórza Golan w charakterze tłumacza. 
Pod koniec lat 70. ub. wieku Edwardowi po-
wierzono stanowisko szefa łączności wspo-
mnianego pułku. Była to właściwa osoba 
na właściwym stanowisku. Na początku lat 
90. ub.wieku jego jednostka przeznaczona 
została do likwidacji. EXI odszedł do cywila. 
Przez kilka lat – już jako cywil – był szefem 
węzła łączności garnizonu Dziwnów.

Jak tysiące i dziesiątki tysięcy innych 
oficerów, chorążych i podoficerów z tzw. 
zielonych garnizonów Edward nie odnalazł 
się w cywilu. Nikomu nie był potrzebny! Był 
łącznościowcem, elektronikiem o humani-
stycznej duszy. Zawsze pogodny, zawsze 
otwarty na innych, kochał ludzi. Kochał 
dysputy, polemiki. Był nieustającym żar-
townisiem i duszą towarzystwa.  
W jakimś czasie, tuż po rozstaniu się z mun-
durem dopadła go przypadłość typowa dla 
części mądrych inteligentnych, ludzi kocha-
jących towarzystwo, spotkania, koleżeńskie 
rozmowy i żarty. Te spotkania, zakrapiane 
często trunkami rozweselającymi, odbywa-
ne przez wiele lat, wywiodły go na manow-
ce. Od kilkunastu lat chorował na serce. Le-
karze zrobili operację, wszyli bajpasy, które 
powinny znakomicie poprawić jego kondy-
cję i samopoczucie. Ale Edward o zdrowie 

nie dbał. Problemy zdrowotne z roku na 
rok się pogłębiały. Nigdy nie uskarżał się na 
płuca. A to nie serce, a ciężka niewydolność 
płuc wpędziła go do grobu. W wigilię Świąt 
Bożego Narodzenia zadzwoniłem do niego 
z świątecznymi życzeniami. Wspomniał, że 
trafił właśnie tego dnia do szpitala i że nie 
czuje się najlepiej. że jest bardzo słaby, i że 
nie chodzi. Zachęcałem, by mimo wszystko 
wstał i zaczął chodzić po szpitalnym ko-
rytarzu. Umawiałem się z nim na wspólne 
łapanie sandaczy na falochronie. Jak przy-
stało na niestrudzonego żartownisia po-
wiedział: Adam, z tej wyprawy na sandacza 
nic nie będzie. W Bałtyku nie ma ryb. Jak się 
latem pojawiły w Bałtyku dwa dorsze, to 
wszystkie kutry ze Świnoujścia, z Dziwno-
wa i Kołobrzegu goniły je aż za Bornholm! 
Ot, cały EXI! W sylwestra 31 grudnia 2019 r. 
dotarła do mnie niespodziewana i bardzo 
smutna wiadomość. I tak straciłem super 
kumpla, z którym przyjaźń przetrwała pra-
wie 50 lat!

Dziękuję Ci, Edwardzie, za to, że byłeś. 
Że mogliśmy cieszyć się Tobą przez wiele 
lat! Dziękuję za rozliczne rozmowy, humo-
reski, wspólne szaleństwa na radiostacji 
związane z polowaniami na DX-y. Dziękuję 
za przekazaną wiedzę, zaufanie, szacunek, 
sympatie! Z olbrzymim smutkiem żegnają 
Cię, Edwardzie, Twoi najbliżsi; żona Krysia, 
córka Magdzia, syn Jacek, siostra Ewa, bra-
cia Henryk i Janusz. Z olbrzymim smutkiem 
żegnają Cię koledzy i znajomi z lat wspól-
nej służby. Z olbrzymim smutkiem żegnam 
Cię i ja! Spoczywaj, Edwardzie, w pokoju!

Adam SP5EPP


