
Drodzy Czytelnicy!
Za nami Święta i Nowy Rok, w który wkroczyliśmy z nadzieją, że 

może wreszcie zaczną poprawiać się warunki propagacyjne i łatwiej 
będzie nam uprawiać krótkofalarskie hobby. Ale przed naszym śro-
dowiskiem stoją kolejne wyzwania, którym musimy sprostać. Mam tu 
na uwadze dwie ważne rocznice, o których mowa poniżej i musimy 
pokazać się z jak najlepszej strony. Przed nami różnego typu zagrożenia 
np. biurokratyczne i na bieżąco musimy śledzić zmieniające się prawo, 
które nie zawsze może być korzystne dla naszego środowiska. Musimy zatem „trzymać 
ręce na pulsie”. Nowoczesna technologia to kolejne zagrożenie i nie zawsze mamy na to 
wpływ. Ale musimy mieć silne lobby, aby dbać o nasze interesy. Kiedy przebrzmią echa 
rocznicowe, to przed nami nowe wyzwanie: przygotowanie do Krajowego Zjazdu Delega-
tów PZK, na którym poza wyborem nowych władz musimy określić kierunki działań PZK 
na najbliższe lata. Wszyscy stwierdzamy, że nasz Związek się starzeje i zbyt mało młodych 
ludzi zasila nasze krótkofalarskie szeregi. Futurolodzy uważają, że za 20–30 lat ruch krót-
kofalarski na świecie zaniknie. Może tak się stać, jeśli my wszyscy – zarówno zrzeszeni, jak 
i niezrzeszeni w Związku nie będziemy podejmować wysiłków na rzecz dalszego rozwoju 
krótkofalarstwa. Zatem w naszym interesie leży, aby podejmować starania mające na 
celu dalszy rozwój tego ruchu. Zatem już teraz należy prowadzić ożywione dyskusje nad 
przyszłością Związku, aby w czasie NKZD PZK podjąć ostateczne decyzje. To nie czas na 
niepotrzebne spory. Działacze klubowi i oddziałowi zadają sobie pytanie kluczowe: jak 
naleźć skuteczny i złoty środek na pozyskiwanie młodego narybku, bo stanowi to dziś po-
ważny problem. Jak docierać do społeczeństwa i władz, abyśmy byli zauważalni i liczono 
się z naszym zdaniem? Nie ma złotego środka. Jedno jest pewne: musimy otworzyć się na 
zewnątrz i musimy być zauważalni w czasie różnego typu społecznych aktywności lokal-
nych, np. w czasie festynów, uroczystości, ważniejszych świąt. Bądźmy obecni z radiostacją 
klubową czy oddziałową na różnego typu uroczystościach, zabierzmy tam swoje zabawki, 
zorganizujmy np. zawody pod nazwą „łowy na lisa” i wówczas zaistniejemy w świadomości 
innych. Częściej bywajmy obecni w różnego typu mediach – prasie, radiu czy telewizji, jak 
też w mediach elektronicznych. Dobrym sposobem jest propagowanie krótkofalarstwa via 
Facebook. W ostatnim przypadku widać reakcję internautów, którzy zadają pytania i żywo 
interesują się tym, co przekażemy na tym medium. Wskazałem zaledwie niektóre przykła-
dy, jak można docierać do młodzieży i dorosłych. Spróbujmy wykorzystać stare, wypraco-
wane metody. Ograniczone łamy miesięcznika nie pozwalają na rozwinięcie tego wątku. 
Ale sądzę, że można podjąć dyskusję w dziale Listy do Redakcji.

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.

Jubileusz 90. rocznicy 
powstania PZK

Ten rok jest rokiem szczególnym, po-
nieważ w 2020 roku Polski Związek Krót-
kofalowców obchodzi 90. rocznicę swego 
powstania. PZK został powołany na Zjeź-
dzie Założycielskim w Warszawie w dniu 
24 lutego 1930 r. Z tej okazji Prezydium ZG 
PZK na Posiedzeniu 19 października 2019 r. 
postanowiło zorganizować uroczyste spo-
tkanie – akademię z okazji 90-lecia powsta-
nia PZK i 95 IARU w dniu 29 lutego 2020 
w Centrum Promocji Kultury dzielnicy War-
szawa Praga Południe. Patronat Honorowy 
nad obchodami 90. rocznicy powstania 

PZK objęło Ministerstwo Cyfryzacji Rządu 
RP. Zaproszenia zostały wysłane pod koniec 
stycznia br. do przedstawicieli władz cen-
tralnych, prezesów stowarzyszeń, z którymi 
PZK współpracuje, do członków Zarządu 
Głównego i GKR, prezesów Oddziałów Te-
renowych, prezesów Klubów Ogólnopol-
skich, managerów PZK oraz innych osób 
zasłużonych dla rozwoju krótkofalarstwa 
i PZK w szczególności.

Drugim ważnym akcentem jest akcja 
dyplomowa z okazji 90-lecia powstania 
PZK oraz 95-lecia istnienia IARU. Akcja 
trwać będzie od 1 lutego do 1 marca 2020 
r. włącznie, punkty przydzielać będzie 14 
stacji. Managerem tej akcji jest Hubert Mar-
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braniu przewodniczył Eugeniusz SQ9HZM. 
Po przedstawieniu sprawozdań z działalno-
ści prezesa, skarbnika i przewodniczącego 
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT 31 PZK 
udzielono absolutorium ustępującemu Za-
rządowi i wybrano nowe organy władzy Ryb-
nickiego Oddziału Terenowego PZK.

Wybrano Zarząd Oddziału w następują-
cym składzie:
Prezes – Eugeniusz SQ9HZM
Wiceprezes – Wiesław SQ9V
Skarbnik – Rudolf SP9RCF

Sekretarz – Adam SQ9S
Członek Zarządu – Andrzej SP9N

Wybrano też Oddziałową Komisję Rewi-
zyjną w następującym składzie:
Przewodniczący – Grzegorz SQ9NOS
Wiceprzewodniczący – Czesław SQ9ANT
Członek OKR – Mariusz SQ9DIQ.

Delegatami na Zjazd Krajowy PZK zo-
stali wybrani Eugeniusz SQ9HZM i Andrzej 
SP9N oraz Józef SP9HVW jako zastępca 
delegata.

Po krótkiej przerwie głos zabrał kol. 
wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ i przed-
stawił sytuację naszego Związku. Zebrani 
dowiedzieli się, że sytuacja finansowa PZK 
jest stabilna, a hejt naszej organizacji na 
niektórych forach jest nieuzasadniony. 
Kolega wiceprezes przedstawił problemy 
z funkcjonowaniem platformy logSP i po-
informował wszystkich o przebiegu ostat-
niego posiedzenia ZG PZK oraz o przygo-
towaniach do obchodów w przyszłym roku 
90. rocznicy powstania Polskiego Związku 
Krótkofalowców. Wiceprezes podziękował 
Wiesławowi SQ9V, Adamowi SQ9S oraz Hu-
bertowi SP9MDY za pracę na rzecz całego 
PZK. Na koniec kol. Tadeusz SP9HQJ zachę-
cał do pisania historii związanej z krótko-
falarstwem i rozdał wśród zebranych płyty 

cinek SP9MDY, a obsługę informatyczną 
zapewnia Roman Hening SQ2RH. Strona 
internetowa akcji: https://90.pzk.org.pl 
Wzór dyplomu i regulamin znajduje się 
również w dziale Dyplomy na stronie 33 
„Świata Radio”. 

Niezależnie od akcji dyplomowej, Łódz-
ki OT PZK (OT15) znakami okolicznościo-
wymi upamiętnia jubileusz powstania PZK. 
Znaki te upamiętniają pierwszych sześciu 
członków Lwowskiego Klubu Krótkofalow-
ców i samego klubu LKK, który był kolebką 
polskiego krótkofalarstwa i prekursorem 
PZK, stąd przy wszystkich znakach jest 
liczba 90, choć sam klub LKK i indywidu-
alne znaki operatorów były już wcześniej. 
Aktywność ta nie jest akcją dyplomową 
i trwać będzie cały rok 2020, a znaki, z któ-
rymi należy przeprowadzić QSO, by otrzy-
mać piękna unikatową kartę QSL, to:
Czesław SP7XK – HF90TPAR
Mariusz SQ7EWZ – HF90TPBB
Krzysztof SQ7NNM – HF90TPBF
Marian SP7IIX – HF90TPBG
Andrzej SP7FCX – HF90TPCF
Romek SP7AWG – HF90TPCG
Przemek SP7VC – HF90LKK
Sławek SQ7OVT – 3Z90PZK
Klub SP7PGK – HF90PZK
Klub SP7PLO –SN90PZK

Akcja jest zorganizowana wg pomysłu 
Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK i przyczy-
ni się do popularyzacji genezy ruchu radio-
amatorskiego w RP. Szczegóły dotyczące 
tej aktywności znajdują się stronie: https://
ot15.pgk.net.pl

Info: Piotr SP2JMR

Zebranie Rybnickiego 
OT PZK w Pszowie

Zgodnie z zapowiedzią, w niedzielę 
15.12.2019 roku w Miejskim Domu Kultu-
ry w Pszowie, odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Rybnickiego 
Oddziału Terenowego PZK (OT 31 PZK), 
na które przybyło i zarejestrowało się 43 
członków oddziału, co stanowi 33% spo-
śród wszystkich członków OT 31. 

Zebranie odbyło się w towarzystwie wi-
ceprezesa PZK, kolegi Tadeusza SP9HQJ, a ze-

SPRAwOZDANIE PREZESA RyBNICKIEGO OT PZK EUGENIUSZA SQ9HZM Z DZIAŁALNOśCI ZARZąDU ODDZIAŁU

SPRAwOZDANIE SKARBNIKA ODDZIAŁU RUDOLFA SP9RCF

SPRAwOZDANIE PRZEwODNICZąCEGO OKR GRZEGORZA 
SQ9NOS Z wNIOSKIEM O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DLA 
USTęPUjąCEGO ZARZąDU ODDZIAŁU
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DVD z opracowaną przez siebie historią 
klubu SP9KJM. 

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków 
przedstawiła wnioski o podwyższeniu 
składki oddziałowej i likwidacji opłaty od-
działowej tzw. wpisowego przez nasłu-
chowców. Zebrani jednogłośnie i pozytyw-
nie opowiedzieli się za wnioskodawcami. 
Prezes nowo wybranego Zarządu OT 31 
PZK przedstawił zebranym najważniejsze 
kierunki działalności Zarządu i plany na 
przyszłość. W punkcie obrad pt. „wolne 
wnioski” Waldemar SQ9OUK sprowokował 
do dyskusji na temat zaangażowania się 
oddziału, klubów krótkofalarskich i indy-
widualnych nadawców w promocję na-
szego hobby wobec starzenia się naszych 
szeregów. Z uwagą zostało wysłuchane 
omówienie przez Eugeniusza SQ9HZM 
Współzawodnictwa Oddziałowego prze-
prowadzanego w ramach zawodów SP DX 
CONTEST, jego rozliczaniu i roli w aktywacji 
Oddziałów Terenowych swoich członków 
do uczestnictwa w zawodach. Zebranie 
przebiegło sprawnie oraz w koleżeńskiej 
atmosferze i zakończyło się przed połu-
dniem. 

Info: Eugeniusz SQ9HZM

Zebranie 18 OT PZK 
w Rzeszowie

15 grudnia 2019 r.,  w budynku Klu-
bu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie, odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze 18. Oddziału 
Terenowego Polskiego Związku Krótkofa-
lowców w Rzeszowie. Zgodnie ze Statutem 
PZK wybrano nowy zarząd w następującym 
składzie:
Prezes – Adam SP8N
Sekretarz – Paweł SQ8F
Skarbnik – Krzysztof SQ8ERS
Członek Zarządu – Mariusz SP8OGK
Członek Zarządu – Piotr SQ8LW

Wybrano też nową Oddziałową Komisję 
Rewizyjną w następującym składzie:
Przewodniczący – Leszek SP8IRZ
Sekretarz – Ryszard SP8OBT
Członek Komisji – Marek SQ8NQW

Wybrano delegata na KZD PZK tj. Ada-
ma SP8N, a zastępcą delegata na KZD PZK 
został Krzysztof SQ8ERS. Nowo wybra-
nym QSL Managerem Oddziału jest Wojtek 
SP8AJK.

Info: Zarzad OT 18
Zdjęcia: Piotr SP8MRD

Zjazd OT 22 PZK 
14 grudnia 2019 r. w Darłowie odbył się 

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OT 
22 PZK, w czasie którego wybrano nowy 
Zarząd, Komisję Rewizyjną i Delegata na 
KZD PZK. 
Skład Zarządu:
Prezes – Jerzy Matusiak SQ2NIA  
Wiceprezes – Piotr Przekopowicz SP1GZF  
Sekretarz – Ryszard Jaranowski SP1FJZ
Skarbnik – Jacek Polański SP1CNV  
Członek zarządu – Dariusz Szperlak SQ1OD 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący –  Jarosław Zwolak SP1C  
Sekretarz – Tadeusz Ciszewski SP1RKR 
Członek OKR – Krzysztof Kućmierz SQ2NIG  
Z-ca członka OKR – Paweł Nowakowski 
SP1MPW 
Z-ca członka komisji – Jan Madziewicz 
SP1EPI  
Delegat OT22 na Krajowy Zjazd Delegatów 
PZK – Zdzisław Sieradzki SP1II 
Zastępcy Delegata – Jerzy Matusiak 
SQ2NIA, Ryszard Jaranowski SP1FJZ   

Gościem honorowym był Janusz Zalew-
ski. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy wspo-
mnień o Cyrylu Zalewskim SP1BC, jednym 
z tych, którzy tworzyli naszą historię. Wspa-
niałą historię krótkofalarstwa na Pomorzu. 
Obrady przebiegały w miłej koleżeńskiej 
atmosferze. Po zakończeniu części oficjalnej 
odbyło się spotkanie opłatkowe członków 
OT 22. Stoły były pełne jadła, a apetyt do-
pisywał uczestnikom. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom za obdarzenie mnie zaufaniem. 
Dziękuję Prezesowi Zarządu Darłowskiej Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej za udostęp-

OD LEwEj: SEKRETARZ ZEBRANIA ŁUKASZ SP8TjU, PRZEwODNICZąCy ZEBRANIA ADAM SP8N, KAZIMIERZ SP8CGU I PAwEŁ SP8AH

NA SALI OBRAD

RySZARD SP1FjZ PROwADZąCy ZEBRANIE

OD LEwEj: CyRyL SP1BC I ZDZISŁAw SP1II
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nienie miejsca na zjazd.  Dziękuję Piotrowi 
SP1GZF za staranne przygotowanie spotka-
nia. Protokół ze zjazdu będzie umieszczony 
wkrótce na naszej stronie.

Info: Jurek SQ2NIA prezes OT22 

Zebranie Żuławskiego 
OT 16 PZK

Zgodnie z zapowiedzią w sobotę, 
14.12.2019 roku w auli Zespołu Szkół 
Technicznych w Malborku odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Żuławskiego Oddziału Terenowego 
PZK (OT 16 PZK). Na zebranie przybyło 39 
członków Oddziału z terenu Powiśla, Żu-
ław i Kociewia, co stanowi 55 % spośród 
wszystkich członków OT 16. Zebranie, 
dzięki wysokiej frekwencji rozpoczęło 
się punktualnie o godz. 10, w pierwszym 
terminie.

Zebraniu przewodniczył Jurek SP2GUB. 
Po wręczeniu wyróżnień w postaci imien-
nych dyplomów, legitymacji i oddziało-
wych pakietów startowych nagranych na 
pendrivach dla nowych członków naszego 
Związku zostały przedstawione sprawoz-
dania z działalności prezesa, skarbnika 
i przewodniczącego Oddziałowej Komisji 
Rewizyjnej OT 16 PZK. Po dyskusji nad 
sprawozdaniami na wniosek OKR zebrani 
udzielili absolutorium ustępującemu Za-
rządowi, po czym wybrano nowe organa 
władzy Żuławskiego Oddziału Terenowe-
go PZK.

Zarząd został wybrany w trójosobowym 
składzie i ukonstytuował się w sposób na-
stępujący:
Prezes – Ryszard Siekierski, SP2FAV
Skarbnik – Grzegorz Radtke, SQ2MTK
Sekretarz – Jurek Czapliński, SP2GUB

Oddziałowa Komisja Rewizyjna została 
wybrana w trójosobowym składzie: Prze-
wodniczący – Stanisław Leszczyna SQ2EEQ
Członkowie: Włodzimierz Jażdżyk SP2HHX, 
Zbigniew Możdżonek SQ2GCO

Delegatem na Zjazd Krajowy PZK został 
Stanisław Leszczyna SQ2EEQ, na zastępców 
delegata wybrano Romana Bagińskiego 
SP4JEU i Grzegorza Radtke SQ2MTK. Wobec 
nieobecności przedstawiciela prezydium 
ZG informację o przebiegu posiedzenia ZG, 
które odbyło się tydzień wcześniej w Łodzi 
przedstawił kol. Stanisław SQ2EEQ, członek 
ZG z ramienia OT 16. Poinformował o pod-
jętej na posiedzeniu ZG uchwale o wyróż-
nieniu Odznaką Honorową PZK naszego 
kolegi, Włodzimierza Jażdżyka SP2HHX, 
a także aktualnej, opanowanej i niebudzą-
cej obaw na najbliższą przyszłość sytuacji 
finansowej PZK, podjętych na posiedzeniu 
uchwałach, o problemach z funkcjonowa-
niem platformy logSP, a także o czynionych 
przygotowaniach do obchodów w przy-
szłym roku 90. rocznicy powstania Pol-
skiego Związku Krótkofalowców. Komisja 
Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski 
dot. przyszłorocznego funkcjonowania 
Oddziału.   

Prezes nowo wybranego Zarządu OT 16 
PZK, Ryszard SP2FAV przedstawił zebranym 
najważniejsze kierunki działalności Zarządu 
i plany na przyszłość.

Zebranie przebiegło w bardzo kole-
żeńskiej atmosferze i zakończyło się ok. 
godz.14.00. Informacja na temat Zebra-
nia znajduje się na stronie: https://ot16.
pzk.org.pl/index.php/8-komunikaty-zarza-
du/75-zsw-2019.

Dość ciekawa publikacja na temat dzia-
łalności żuławskich krótkofalowców znaj-
duje się na stronie: https://www.portel.pl/
spoleczenstwo/nigdy-nie-wiemy-na-kogo-
-trafimy-i-to-jest-frajda/115819.

Info: Ryszard SP2FAV i Stanisław SQ2EEQ

Spotkanie integracyjne 
w Inowrocławiu

14 grudnia w restauracji Dąbrówka 
w Inowrocławiu odbyło się tradycyjne świą-
teczno-noworoczne spotkanie opłatkowe, 
zorganizowane przez OT 04 PZK. W spo-
tkaniu tym, oprócz koleżanek i kolegów 
z OT 04 PZK, uczestniczyli krótkofalowcy 
z Torunia, Włocławka i okolic wraz z towa-
rzyszącymi im osobami. Spotkanie miało 
wyjątkowy charakter z racji uczestnictwa 
w nim gości w osobach: pana Grzegorza 
Kaczmarka wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Inowrocławia oraz kolegi Piotra 
Skrzypczaka SP2JMR, sekretarza Polskiego 
Związku Krótkofalowców. Po części ofi-
cjalnej, w której nastąpiło powitanie gości 
oraz uczestników spotkania, tradycyjnie 
połamano się opłatkiem i złożono sobie na-
wzajem życzenia świąteczno- noworoczne. 

Prowadzone dyskusje w czasie spotka-
nia toczyły się w miłej i sympatycznej at-
mosferze, wymieniono wiele uwag, do-
świadczeń i spostrzeżeń. Stało się ono rów-
nież okazją do poruszenia szeregu tema-
tów związanych z techniką amatorską oraz 
uprawianiem naszego hobby. 

Miłym akcentem spotkania było wręcze-
nie kol. Markowi SP2QG dyplomów, pucha-
ru oraz grawertonu za zajęcie czołowych 
miejsc w zawodach oraz imprezach krót-
kofalarskich. Wręczono również grawerton 
dla klubu SP2KPD, który w imieniu klubu 
odebrał Ireneusz SP2DKI. Całości spotkania 
dopełniło wspaniałe menu przygotowane 
przez panią Magdę, właścicielkę restauracji 
Dąbrówka oraz przesympatyczną obsługę. 
W atmosferze niekończących się życzeń 
składanych sobie w związku z nadchodzą-
cymi świętami Bożego Narodzenia oraz 
zbliżającym się nowym rokiem 2020 spo-
tkanie zakończyło się w późnych godzinach 
wieczornych. Zdjęcia ze spotkania będą 
umieszczone na stronie Oddziału Bydgo-
skiego PZK (OT 04) pod adresem;. http://
ot04.pl/index.php. 

Info: Roman SP2GTJ

UCZESTNICy ZEBRANIA ŻUŁAwSKIEGO OT PZK w MALBORKU

ANDRZEj SP4SAS (Z LEwEj) I wENANCjUSZ SP2wN NA SALI OBRAD



5KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 661    2/2020

„Podlasie” 
wkrótce w SP 
EmCom

Grupa Krótkofalowców 
ze Stowarzyszenia Łączności 
Kryzysowej „Podlasie” w oso-
bach swoich przedstawicieli 
tj. Tomasza SP4API oraz Da-
riusza SP4FEU prowadzi negocjacje oraz 
wprowadza zmiany, dążąc do podpisania 
porozumienia z Klubem Łączności Kry-
zysowej SP EMCOM PZK. Osobami odpo-
wiedzialnymi ze strony SPEC są: Michał 
SP9XWM oraz Przemek SQ8NYB. 

Mamy nadzieję, że już niedługo dojdzie 
do finalizacji umów, wdrożenia standardów 
oraz aktywnej współpracy pod wspólnym 
logo. Wszystkie informacje są dostępne tyl-
ko i wyłącznie na stronie emcom.podlasie.
pl oraz u ww. przedstawicieli. Wszystkich 
chętnych do działania w łączności kryzyso-
wej zapraszamy do kontaktu!

Info: Przemek Bratkowski SQ8NYB

Atrakcyjny wyjazd do 
Gambii – ciąg dalszy

W październikowym wydaniu KP ukazał 
się tekst Tadeusza SP9HQJ pt. „Atrakcyjny 
wyjazd do Gambii?”, w którym to autor z jed-
nej strony wyraził zadowolenie z powodu 
tak atrakcyjnych możliwości wypoczynku 
połączonego z możliwością pracy w eterze 
z tego afrykańskiego zakątka, z drugiej zaś 
tak nie do końca dowierzał, że może to być 
prawda. Na reakcję nie trzeba było długo 
czekać, ponieważ po dwóch miesiącach 
otrzymał pocieszającą informację w tej spra-
wie. Tak więc sprawa jest teraz jasna i warto 
skorzystać z propozycji Przemka SP3PS/
C5SP. Zresztą poczytajcie sami – e-mail wy-
słany przez Przemka SP2PS do autora tekstu: 

W związku zamieszczonym artykułem 
w październikowym wydaniu „Krótkofa-
lowca Polskiego”, chciałem poinformować 
że nasz gambijski hostel, przyjazny krót-
kofalowcom, ruszył i działa. Mieliśmy już 
pierwszego gościa z naszego grona tj. Ar-
tura SQ7RAI, który spędził u nas wspaniałe 
wakacje i zrobił sporo łączności. Zmieniłem 
radio bazowe na FT-450AT i dodałem an-
tenę bazooka na 40 metrów. Mamy już 
busa, którym wozimy wycieczki, a na jego 
pokładzie zainstalowałem YAESU FT-100 
oraz antenę ATAS-120A. Tak więc jest teraz 
możliwość połączenia afrykańskiej przygo-
dy podczas wypraw w głąb Czarnego Lądu 
z naszym hobby. Całą moją inicjatywę robię 
nie z chęci zarobku, tylko dlatego, że jest mi 
bliski duch ham spiritu i sprawia mi to wiel-
ką satysfakcję, że mogę zrobić coś dla braci 
radiowców. A zwłaszcza chodzi mi o tych, 
którzy marzą o wyprawach DX-owych, lecz 
nie stać ich na drogi wydatek albo też nie 
maja odwagi na ich organizację. U mnie 
mają wszystko na miejscu. Hostel utrzy-
muje się bez odwiedzin radioamatorów, 
ale każdy jest u nas bardzo mile widziany. 
Nawet jeśli ktoś odwiedza Gambię z biurem 
podróży i mieszka w którymś z pięknych 
hoteli, a chciałby zrobić łączności z C5, to 
jest u nas mile widziany i cały mój sprzęt 
jest do jego dyspozycji za darmo. Tak po 
prostu, bo tak powinno być. Zapraszam 
Ciebie oraz wszystkich Twoich znajomych 
do odwiedzenia naszego afrykańskiego 
przyczółka polskich krótkofalowców.

Pozdrawiam, Przemo SP3PS, C5SP

PS. Zapraszamy zatem wszystkich chęt-
nych do skorzystania z atrakcyjnej propo-
zycji Przemka. Prosilibyśmy również osoby 
korzystające z gościnności Przemka o na-
pisanie do Redakcji KP tekstu-artykułu ze 
zdjęciami, aby zachęcić innych do skorzy-
stania z okazji.

Info: Tadeusz SP9HQJ 

Podziękowanie 
od Komitetu 
Organizacyjnego 
zawodów HA-DX

23 grudnia 2019 r. Piotr SP2JMR, jako 
przedstawiciel PZK, otrzymał miły e-ma-
il ze strony Komitetu Organizacyjnego 
zawodów HA-DX za coroczną, liczną ak-
tywność polskich nadawców biorących 
udział w tych zawodach. Najbliższe zawody 
HA-DX odbędą się w styczniu 2020 roku, 
a organizatorzy zawodów przygotowali 
specjalną nagrodę dla zwycięzców w po-
staci zaproszenia na tygodniowy pobyt 
w Budapeszcie. Komitet Organizacyjny 
zawodów zwraca się z prośbą do naszego 
środowiska o rozpropagowanie zawodów 
w SP, aby jak największa liczba polskich 
nadawców wzięła udział w tych zawodach. 
Wszelkie informacje na temat zawodów 
znajdują się na stronie internetowej: http://
ha-dx.com/en/ oraz na Facebooku: https://
www.facebook.com/HADXCONTEST/

Przy okazji, za pośrednictwem Piotra 
SP2JMR, krótkofalowcy polscy otrzymali 
życzenia świąteczne i noworoczne. 

To swoista laurka dla naszego środowi-
ska, które doceniane jest nie tylko w HA. 
Dziękujemy. 

Info: Tadeusz SP9HQJ

Mieczysław 
Czarnecki SP3CMX 
– krótkofalowiec 
i podróżnik

Wśród polskich nadawców jest wie-
lu znanych podróżników, którzy łącząc 
krótkofalarską pasję z podróżowaniem 
odwiedzili wiele zakątków świata. Do re-
kordzistów należą między innymi: Wło-
dek SP6EQZ, Przemek SP7VC, Jan SP3CYY, 
Wojciech SP9PT i wielu innych. Na temat 
wypraw tych Kolegów jest wiele informacji 
w periodykach krótkofalarskich, na licz-
nych stronach internetowych, jak też na 
Facebooku. A jednym z takich pasjonatów 
jest również obecny wiceprezes SP OTC 
i kierownik radiostacji gorzowskiego klubu 
krótkofalarskiego Mieczysław Czarnecki 
SP3CMX z Gorzowa Wielkopolskiego, który 
posiada dość pokaźny dorobek operator-
ski. Do chwili obecnej nawiązał bowiem 
łączności radiowe z 325 krajami na wszyst-
kich kontynentach i osobiści odwiedził 45 
krajów na 6 kontynentach. W Gorzowie 
wychował ponad 100 krótkofalowców. 
Na ostatnim spotkaniu autorskim tj. 10 
grudnia 2019 r. w gorzowskim Klubie „Na 
Zapiecku w Inneko” Mieczysław opowiadał 
o swej pasji krótkofalarskiej i podróżniczej, 
uzupełniając swoje wystąpienie nakręco-
nymi przez siebie filmami z podróży w 12 
dni dookoła świata, z pobytu w Afryce Po-

UCZESTNICy SPOTKANIA śwIąTECZNO-NOwOROCZNEGO ByDGOSKIEGO OT PZK ODByTEGO w INOwROCŁAwIU 14 GRUDNIA 2019. 
(FOTO: PIOTR SP2LQP)
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łudniowej, jak też częściowo z wyprawy na 
najbardziej oddaloną od lądu wyspę świata 
Bouvet Island, która leży w połowie drogi 
pomiędzy RPA a Antarktydą. Dość ciekawa 
relacja z tego spotkania znajduje się na 
stronie: http://nazapiecku.com/?p=4297.

Poza krótkofalarstwem i podróżowa-
niem kolejną pasją Mieczysława jest foto-
grafia i filmowanie, bowiem od lat doku-
mentuje krótkofalarskie lokalne spotkania 
integracyjne, wydarzenia ogólnopolskie, 
jak też zjazdy SP OTC. Niemal wszystkie 
filmy Mieczysław można obejrzeć na You 
Tube. Poniżej strony na You Tube, na któ-
rych znajdują się ciekawsze filmy z wielu 
podróży Mieczysława:
https://www.youtube.com/watch?v=TDd
2y3cld-k&feature=share&fbclid=IwAR1tB
5kro2QrSoijKGqWaJuoXhJkP_MfouhBP-
P3IQbGOHdDXK0H6OOODuf4 – wyprawa 
SP3CMX do Cape Town
https://www.youtube.com/watch?v=paC-
S0Ky3EC4 – wyprawa M-SP3CMX
https://www.youtube.com/watch?v=w-
zOrkSC7y0g – wyprawa na Bouvet Island
https://www.youtube.com/watch?v=Q39A-
MAhciuk – 3Y0I – the road to Bouvet Island
https://www.youtube.com/watch?v=0zY-
p0vbvIeA – Irlandia Polnocna Mi-SP3CMX
https://www.youtube.com/watch?v=mm-
7CzoEMMt4 – ZS-SP3CMX + South Africa
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -

 

Silent KeyS

W ostatnim czasie odszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

FranciSzeK KoStorz 
SP9DaB

Stanisław PaneK  
SP9UPU

FranciSzeK Sedwicki  
SP2iQn

Piotr Małecki  
SP9crK

taDeUSz Kamiński 
SP5nHK

edward MaDUra  
SP1eXi 

cześć ich pamięci! 

ch?v=q0qKT72Nm5k – Irlandia – EI/SP3CMX
https://www.youtube.com/watch?v=H5Gi-
H1ak-NI – A trip to the Cape of Good Hope 
– Wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei.

Z kart historii – 
powstanie IARU

W pierwszych dekadach XX wieku było 
bardzo niewiele państw, w których ów-
cześni radioamatorzy byli w stanie zor-
ganizować się w stowarzyszenia krajowe. 
W wielu krajach czynnie zniechęcano do 
działalności radioamatorskiej, często była 
ona nawet nielegalna. Na szczęście nie-
którzy wybiegali myślami w przyszłość 
i rozumieli istniejący problem oraz potrze-
bę zrzeszenia się na poziomie własnych 
państw oraz w skali ogólnoświatowej. Mię-
dzynarodowy Związek Krótkofalowców 
(International Amateur Radio Union/IARU) 
został utworzony dnia 18 kwietnia 1925 
roku na Międzynarodowym Kongresie Ra-
dioamatorów w Paryżu, w którym uczestni-
czyło ok. 300 osób reprezentujących różne 
narodowości (Polskę reprezentowali m.in. 
Stanisław Odyniec, prekursor ruchu krótko-
falarskiego w naszym kraju), a pierwszym 
Przewodniczącym ówczesnego Komitetu 
Wykonawczego IARU był Hiram Percy Ma-
xim W1AW – jeden ze współzałożycieli 
Amerykańskiego Związku Krótkofalowców 
(American Radio Relay League/ARRL). Na 
początku członkostwo w IARU było indywi-
dualne (w ramach sekcji krajowych), póź-
niej nastąpiło przekształcenie w federację 
narodowych stowarzyszeń krótkofalarskich 
i forma ta funkcjonuje do dnia dzisiejsze-
go. Sekretariat Międzynarodowy IARU od 
początku jest obsługiwany przez ARRL, 
w jego siedzibie głównej w Newington 
(organem zarządzającym jest Rada Admini-
stracyjna IARU). W latach 50. i 60. ubiegłe-
go wieku ukonstytuowały się trzy Regiony 
IARU, tożsame geograficznie z Regionami 
Międzynarodowego Związku Telekomuni-
kacyjnego (International Telecommunica-
tion Union/ITU): Region 1 (Europa, Afryka, 
Bliski Wschód i Azja Północna), Region 2 

(obie Ameryki) oraz Region 3 (Azja i Pacy-
fik). IARU jest uznaną przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych (United Nations/
UN) międzynarodową organizacją poza-
rządową, jest także członkiem sektorowym 
ITU: w ramach ITU-R (Sektor Radiokomuni-
kacyjny) oraz ITU-D (Sektor Rozwoju Tele-
komunikacyjnego). Należy podkreślić, że 
IARU od blisko stu lat reprezentuje interesy 
szeroko rozumianego ogólnoświatowego 
środowiska krótkofalarskiego wobec odpo-
wiednich organizacji międzynarodowych 
różnych szczebli, promując na ich forum 
środowisko radioamatorskie i dążąc do 
ochrony oraz zwiększania jego uprawnień 
do widma częstotliwości radiowych. IARU 
stanowi zatem „ogólnoświatowy głos krót-
kofalowców”, a z efektów prowadzonych 
działań od samego początku korzysta-
ją wszyscy radioamatorzy – niezależnie 
od aktualnej przynależności organizacyj-
nej. Warto także wspomnieć, że niektórzy 
członkowie Polskiego Związku Krótkofa-
lowców działali w przeszłości aktywnie 
również jako funkcyjni IARU. Spośród naj-
bardziej znanych – kol. Krzysztof Słomczyń-
ski SP5HS (Silent Key) był jednym z czoło-
wych propagatorów rozwoju amatorskiej 
radiolokacji sportowej (Amateur Radio Di-
rection Finding/ARDF), którzy doprowadzili 
w latach 50. XX wieku do ustanowienia tej 
dyscypliny na szczeblu międzynarodowym. 
Z kolei kol. Wojciech Nietyksza SP5FM spra-
wował w latach 1975-1999 funkcję Wice-
przewodniczącego Komitetu Wykonawcze-
go 1. Regionu IARU, a kol. Henryk Cichoń 
SP9ZD (Silent Key) był współzałożycielem 
i wieloletnim przewodniczącym Komitetu 
ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej 
1. Regionu IARU (IARU R1 EMC C, obecnie 
Komitet C7).

Info: Paweł Zakrzewski SP7TEV  
Oficer Łącznikowy IARU–PZK

PREZyDIUM ZAŁOŻyCIELSKIEGO KONGRESU IARU 14–-18 KwIETNIA 1925 w PARyŻU. DRUGI Z PRAwEj STRONy STANISŁAw ODy-
NIEC, TRZECI – HIRAM PERCy MAxIM

MIECZySŁAw CZARNECKI SP3CMx ZE SwADą OPOwIADA O SwEj PASjI 
KRóTKOFALARSKIEj I PODRóŻNICZEj


