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Drodzy Czytelnicy!
Pomimo pandemii udało się odbyć 5 września br. w Warszawie
posiedzenie Zarządu Głównego PZK, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe PZK za poprzedni rok obrachunkowy i zwołano
Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zjazd ten odbędzie się w dniach 13–15
listopada br. w Ośrodku „Nad Zalewem” w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa. Będzie to zjazd sprawozdawczo-wyborczy i wybierzemy tam nowych przedstawicieli do Prezydium i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
W chwili obecnej pracuje zespół specjalistów i uwzględniając aktualne potrzeby naszego
środowiska przygotowuje nowe zapisy w Statucie PZK. Na Posiedzeniu ZG PK dokonano
zmiany w Ordynacji Wyborczej KZD PZK przesuwając termin wyłonienia delegatów oddziałów terenowych PZK do 35 dni przed KZD PZK tj. do 9 października br. Zmiana ta pozwoli niektórym, nielicznym oddziałom terenowym PZK, które nie odbyły jeszcze walnych
zebrań oddziałowych i nie wyłoniły delegatów na KZD na zrealizowanie tego zamierzenia.
Już dziś należy pomyśleć o kandydatach do nowych władz tj. do Prezydium i GKR PZK. Potencjalni kandydaci do tych gremiów decyzyjnych winni cieszyć się powszechnym szacunkiem całego środowiska i dawać gwarancję spełnienia oczekiwań licznego grona naszych
krótkofalowców. Zapraszam do udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych. Prosimy też o nadsyłanie do Redakcji informacji o ważniejszych wydarzeniach oddziałowych
i klubowych. Zapraszam do lektury naszego miesięcznika.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ, prezes PZK

Posiedzenie ZG PZK
w Warszawie
5 września br. w sali Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w Warszawie przy
ulicy Grochowskiej 262 odbyło się pierwsze i pewnie jedyne w tym roku Posiedzenie Zarządu Głównego PZK, w którym
uczestniczyło 24 na 34 członków ZG PZK,
co stanowiło 70% obecności członków ZG
PZK. W Posiedzeniu tym uczestniczyło 2
członków Głównej Komisji Rewizyjnej (SP1II
i SQ2JK) oraz 2 gości. Sala obrad, zgodnie
z zaleceniami w sprawach wirusa Covid 19
spełniała wszelkie warunki do procedowania. Zabezpieczyliśmy środki do dezynfekcji
rąk, a każdemu z uczestników Posiedzenia
zmierzono temperaturę – nie stwierdzono u nikogo podwyższonej temperatury.
Po rozpoczęciu obrad zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w tym roku
przewodniczącego GKR PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG. Miłym akcentem było
wręczenie nagrody w postaci statuetki za
zajęcie I miejsca w grupie stacji klubowych
w zawodach „Dni Morza 2019” prezesowi
klubu SP1KIZ (SN1K) Zdzisławowi Sieradzkiemu SP1II. Aktu wręczenia statuetki dokonał prezes Zachodniopomorskiego OT PZK
Janusz Tylkowski SP1TMN.
Sprawozdanie z działalności Prezydium

za ostatni rok złożył prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ. W swym wystąpieniu podał
okoliczności ostatnich zmian personalnych
w Prezydium, a także zapoznał zebranych
z ostatnimi działaniami Prezydium tj. zapewniono miedzy innymi ochronę znaku
towarowego PZK, uruchomiono ponownie
instalację LogSp. Poinformował również
o przygotowaniach do KZD PZK, o pracy
zespołu ds. zmiany niektórych zapisów
w Statucie PZK jak też wspomniał o potrzebie zmiany pokoleniowej we władzach PZK
wybranych na KZD. Odniósł się również do
sprawy zakłóceń na pasmach radiowych
i podejmowanych przez PZK działaniach
zmierzających do ukrócenia tego procederu. Na koniec swojego wystąpienia zaapelował o podjęcie dyskusji nad przyszłością
PZK nie tylko na LDD PZK. Miłym akcentem
było wręczenie przez prezesa PZK publikacji Ryszarda Reicha SP4BBU pt. „Agent
nadaje” i „Wywołanie ogólne” najbardziej
zasłużonym członkom ZG PZK. Uczestnicy
Posiedzenia otrzymali również proporczyki
PZK oraz naklejki na szybę samochodu
z logo PZK.
Wystąpienie przewodniczącego GKR
Zdzisława Sieradzkiego SP1II nacechowane
było krytycyzmem w stosunku do byłego
przewodniczącego GKR Jerzego Najdy
HF1D. Również z dezaprobatą odniósł się
do działalności byłego skarbnika PZK Mar-

Od lewej: sekretarz PZK Piotr SP2JMR, prowadzący obrady Piotr SP2LQP i prezes PZK Tadeusz SP9HQJ

ka Suwalskiego SP5LS, a w szczególności
do skutków przeniesienia w 2016 roku
księgowości do biura finansowego w Warszawie, co zaszkodziło wizerunkowi PZK.
Stwierdził także, że do połowy 2019 roku
Prezydium zajmowało się w większości
odpieraniem zarzutów wymyślonych przez
byłego przewodniczącego GKR. W wystąpieniu przewodniczącego GKR można
było zauważyć ogromną troskę o jakość
i przyszłość naszego środowiska oraz o rolę
w nim Polskiego Związku Krótkofalowców.
Na Posiedzeniu ZG PZK podjęto następujące uchwały:
– O zatwierdzeniu protokołu z Posiedzenia
Prezydium z dnia 07.12.2019 r.
– O zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w dniach 13–15 listopada br.
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nad Zalewem” przy ulicy Tetmajera
4 w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa.
– O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZK za rok 2019, w tym bilansu
rocznego oraz rachunku zysków i strat,
zamykających się kwotą sumy bilansowej
w wysokości 474281,83 zł oraz nadwyżką
przychodów nad kosztami w wysokości
156338,89 zł.
– O przeznaczeniu kwoty 156338,89 zł stanowiącej wynik finansowy za rok 2019 na
zwiększenie przychodów w bieżącym roku.
– O odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową
PZK następujących Kolegów: SP3IBS,
SP2AYC, SP5AHT, SP3AMO, SP2FAX,
SP7CXV i SP1TMN.
– O odznaczeniu Odznaką Honorową PZK
następujących Kolegów: SP8IPN, SP9FHZ,
SQ9BDB, SQ9EJ, SP9REP i SQ7FPD.
– O zmianie w Regulaminie Składkowym
PZK dopuszczającej korzystanie z systemu elektronicznego.
– O zmianie w regulaminie wewnętrznym
pod nazwą Ordynacja Wyborcza KZD PZK
przesuwającej termin wyłonienia delegatów przez oddziały terenowe PZK do 35
dni przed KZD PZK tj. do 9 października br.
– O powołaniu likwidatora OT 49 PZK im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu w osobie
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Stanisława Leszczyny SQ2EEQ.
Posiedzenie odbyło się w spokojnej i koleżeńskiej atmosferze. Prezydium ZG PZK
dziękuje Kolegom, którzy mimo zagrożenia
epidemicznego uczestniczyli w Posiedzeniu.
Info: Piotr SP2JMR

komunikaty radiowe stały się jednym ze
sposobów integracji lokalnego środowiska,
a przy okazji do wymiany informacji. Zwrócił przy okazji uwagę na fakt dobrych relacji
z lubelskim ZW LOK i ze strukturami OC
w Lublinie i Kraśniku. Z uznaniem wypowiedział się również na temat aktywności
lokalnej struktury SpEmCom. Stabilna jest
sytuacja finansowa oddziału, bowiem na
koncie oddziałowym znajduje się obecnie
ponad 14 tysięcy zł. W planach Zarządu OT
jest uruchomienie kolejnego przemiennika
radiowego oraz zakup namiotu służącego
do spotkań okolicznościowych i integracyjnych. OKR nie miało uwag do pracy ZOT
i wydała pozytywną opinię.
W czasie zebrania wybrano 2 delegatów
na KZD PZK, którymi zostali Andrzej Bojan
SP8AB oraz Radosław Wołosz SQ8SET. Zastępcami delegatów zostali wybrani: Andrzej Dzierzkowski SP8LBK i Mariusz Ciszak
SQ8JCB.
Obecny na zebraniu prezes PZK Tadeusz
SP9HQJ odpowiadał na pytania członków
OT, zapoznał zebranych z aktualną sytuacją
PZK, a zwłaszcza w kontekście przygotowań do posiedzenia ZG PZK, które odbędzie się 5 września br. w Warszawie, jak też

Walne Zebranie OT-20
23 sierpnia br. o godzinie 11.30 (w drugim terminie) w miejscowości Tarło, Gmina
Lubartów odbyło się Walne Zebranie Lubelskiego OT PZK, w którym na łączną liczbę
139 członków oddziału wzięło udział 39
osób, co stanowiło 13%. Zebrani minutą
ciszy uczcili pamięć 8 zmarłych w ostatnim roku krótkofalowców z SP8. Prezes
oddziału Jerzy Kowalski SP8HPW wyróżnił
okolicznościowym dyplomem najbardziej
aktywnych członków oddziału, a następnie
złożył sprawozdanie z działalności Zarządu
Oddziału za ostatni rok stwierdzając, że
w tym czasie pozyskano 4 nowych członków PZK. Z uwagi na pandemię Covid 19
zmniejszyła się aktywność nie tylko lubelskich krótkofalowców, ale oddziałowe

Radosław Wołosz SQ8SET uhonorowany okolicznościowym dyplomem. Od lewej: SQ8SET, SP8HPW, SP8AB i SP9HQJ

w kontekście przygotowań do KZD PZK
planowanego na listopad br. Przedstawił
również sytuację finansową PZK, sytuację
PZK w warunkach pandemii Covid 19 oraz
dotychczasowe działania Prezydium ZG
PZK, jak też zamierzenia na najbliższe miesiące. Przy okazji wyróżnił Zarząd Oddziału
i najbardziej wyróżniających się członków
Oddziału opracowaniami Ryszarda SP4BBU
tj. „Wywołanie ogólne” i „Agent nadaje”,
proporczykami PZK i znaczkiem organizacyjnym. Wszyscy uczestnicy zebrania
otrzymali naklejki na szybę samochodu
z logo PZK.
W trakcie zebrania wypracowano kilka
uchwał, a jedną z ciekawszych jest ustanowienie przez władze PZK medalu za wieloletni staż w PZK. Nie określono tu przedziału czasowego, ale w domyśle chodzi o co
najmniej 20-letni staż w PZK. Ten rodzaj
Medalu znacznie różniłby się od Medalu
im. Braci Odyńców, ponieważ liczyłby się
tu jedynie nienaganny staż. W odniesieniu
do aktualnie obowiązującego Medalu im.
Br. Odyńców zebrani w drodze uchwały
opowiedzieli się za zmianą dotychczasowej
nazwy na Medal PZK im. Br. Odyńców.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Delegaci OT-08 PZK
W sobotę 22 sierpnia o godz. 11.30 br.,
na świeżym powietrzu na terenie Baru
„U Borusa” na poznańskiej Dębinie Zarząd
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK zorganizował Nadzwyczajne Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze. Na 104 pełnoprawnych członków oddziału w zebraniu
uczestniczyło 13 osób, co stanowiło niecałe
13% stanu osobowego oddziału. Zebranie
otworzył prezes oddziału kol. Jacek Behrendt SP3JB, witając mimo niesprzyjającej
aury wszystkich przybyłych. Po wyborze
właściwych komisji i przeprowadzeniu stosownych procedur prezes OT złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
za okres od 24 marca 2019 r. Sprawozdanie
to zostało uzupełnione wystąpieniem Piotra Sroki SP3RAX, członka zarządu i managera oddziałowego Biura QSL, po czym
swoje sprawozdanie przedstawiła komisja
rewizyjna, które zaprezentował jej członek
Paweł Nawrot SQ3OPH. W drodze tajnego
głosowania wybrano dwóch delegatów na
KZD PZK tj. Jacka Behrendta SP3JB i Tomasza Mańkowskiego SP3QDM. Zastępcami
delegatów zostali wybrani: Piotr Sroka
SP3RAX i Grzegorz Jung SP3AK.
Obecny na zebraniu wiceprezes PZK
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU wręczył puchary i nagrody laureatom tegorocznych
edycji Zawodów Poznańskich (Poznański
Czerwiec 1956) i Konkursu Generalskiego,
po czym zabierając jako pierwszy głos
otworzył dyskusję. Pogratulował nowo
wybranym delegatom i ich zastępcom oraz
pokrótce przedstawił sytuację i najbliższe
zamierzenia dotyczące środowiska krótkofalarskiego.

Do wypowiedzi w zakresie planów przejęcia egzaminów na świadectwo operatora
przez stowarzyszenia zrzeszające krótkofalowców odniósł się Jacek Fonrobert
SQ3WW, emerytowany naczelnik poznańskiej Delegatury UKE. W toku dyskusji poruszono także temat organizowanych przez
Oddział zawodów Poznańskiego Czerwca
1956, z planem organizacji kolejnych edycji
w ścisłej współpracy z węgierskimi krótkofalowcami, którą to współpracę w ramach
akcji AWARD 1956 omówił Jacek SP3JB oraz
temat internetowej strony oddziału i jej
bezzasadnego zablokowania na okres ponad dwóch miesięcy przez administratora
SI PZK kol. Zygmunta Szumskiego SP5ELA.
Ponadto mówiono o braku materiałów promujących krótkofalarstwo oraz gadżetów
dla nowo wstępujących, w szczególności
znaczków dla nasłuchowców koloru zielonego. Po zakończeniu obrad uczestnicy
zebrania przystąpili do wspólnej biesiady,
w której wzięli udział przedstawiciele OT
32, 23 i 27 PZK, a także osoby niezrzeszone
pragnące poznać i zalety naszego hobby.
Info i zdjęcia: Jacek SP3JB

Piotr SP3MKS odznaczony okolicznościowym pucharem i dyplomem przez wiceprezesa PZK Jerzego SP3SLU

Walne Zebranie OT-27
30 sierpnia br. w Opatówku k. Kalisza
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Południowo-Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Nr 27 PZK, w którym uczestniczyło 20 osób, co przy łącznej
liczbie 112 członków oddziału uprawnionych do głosowania stanowiło 18%. Prezes
ustępującego zarządu Sławomir SP2OOK
przedstawił sprawozdanie z działalności
w mijającej kadencji, a na wniosek OKR
udzielono absolutorium ustępującemu
Zarządowi. W wyniku przeprowadzonych
wyborów delegatami OT-27 PZK na KZD
zostali wybrani:
– Sławomir SzymanowskiSP3OKS
– Bogdan Szkudlarek SP3LD
Walne Zebranie wybrało Zarząd Oddziału na nowa kadencję w następującym
składzie:
– Sławomir Szymanowski SQ3OOK – prezes
– Witold Buszkiewicz SP3JDZ – wiceprezes
ds. sportowych
– Sławomir Krysztofowicz SP3OKS – skarbnik
– Dorota Skowronek SQ3TGY – sekretarz
– Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ – członek,
QSL manager
Zarząd OT zdecydował, że przedstawicielem Oddziału w ZG PZK będzie Sławomir
Krysztofowicz SP3OKS. Wybrano również
Oddziałową Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
– Przemysław Kurpisz SP3SLO – przewodniczący
– Artur Topczewski SP3CW – sekretarz
– Piotr Skowronek SP3QDX – członek
W trakcie dyskusji głos zabrał Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – wiceprezes PZK,
który jest członkiem naszego OT. Jerzy
przedstawił informacje na temat bieżącej
działalności ZG PZK oraz omówił przygoto-

Na pierwszym planie od lewej: Piotr SP3RAX, Jacek
SQ3WW oraz Stanisław SP3GCN

Zarząd Oddziału zadbał o wyżywienie uczestników Zebrania.
Pierwszy z prawej: Paweł SP3OKA

wania do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. Na zakończenie obrad
prezes Zarządu OT-27 PZK podziękował
wszystkim za przybycie i poświęcenie czasu na wykonanie statutowych obowiązków
naszej organizacji.
Info: Sławek SQ3OOK

Spotkanie w Łagowie
Lubuskim
W dniach 18–19 lipca 2020 r. w Łagowie Lubuskim odbyło się XXV Spotkanie
Krótkofalowców Miłośników Radia i Eteru.
Pomimo wyznaczonego drugiego terminu
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Uczestnicy spotkania w Łagowie Lubuskim

z powodu pandemii COVID19 frekwencja
znakomicie dopisała i wszyscy uczestnicy
wraz z rodzinami bawili się znakomicie.
Wystraszeni dostawcy sprzętu dla krótkofalowców zawiedli, ale odbyła się mini giełda
z ciekawym sprzętem. Pracowało wiele
mobilnych radiostacji na różnych częstotliwościach, różnymi emisjami i technikami.
Każdy mógł znaleźć dla siebie to co lubi.
Ale najważniejsze były spotkania osobiste
i niekończące się rozmowy na najróżniejsze
tematy. Mieliśmy też wielu gości zza granicy, a najwięcej z Niemiec.
Miłą niespodziankę zrobili nam Magda
C5SP i Przemek SP3PS, którzy przyjechali
na kilka dni do Łagowa swoim dobrze
wyposażonym kamperem. Przekazali nam
informacje o swym pobycie w Gambii (C5),
gdzie mają swój drugi dom z kompletną,
dobrze wyposażoną stacją radiową do
pracy DX-owej na wielu pasmach. Każdy
zainteresowany odwiedzeniem Gambii lub
pracą DX-ową z C5 może to łatwo zrobić,
przy okazji zwiedzając Afrykę.
Ciekawym punktem spotkania było nawiązywanie łączności satelitarnej m.in. via
Qatar OSCAR-100, który pracuje na orbicie
geostacjonarnej. Tradycyjnym zwyczajem
była też bardzo smaczna jajecznica na
boczku, tym razem z 360 jaj. Zainteresowani przepięknym regionem mieli okazję
zwiedzenia bardzo ciekawych miejsc Łagowa i najbliższej okolicy oraz skorzystania
z pięknej przyrody. Organizatorzy spotykania: Ryszard Leszczyński SP3HBF i Błażej
Czapnik – właściciel obiektu zapraszają
wszystkich w przyszłym roku, 1 maja 2021 r.
Film ze spotkania jest dostępny na YouTube
pod adresem: https://youtu.be/79bT58BzR0M
Info: Mieczysław SP3CMX, http://qrz.com/db/SP3CMX
Zdjęcia: SP1WWS i C5SP

klubowych pracujących pod różnymi znakami okolicznościowymi oraz wiele stacji
indywidualnych pracujących z terenów
objętych walkami powstańczymi. Akcja ta
miała na celu przypomnienie i upamiętnienie tragicznych zmagań powstańców
śląskich walczących w 1920 roku o przyłączenie Śląska do Macierzy. Uczestnicy akcji,
po spełnieniu warunków regulaminu, mieli
możliwość uzyskania okolicznościowego
dyplomu. Szczegóły na stronie: https://
logsp.pzk.org.pl/a/ps1920/. Regulamin akcji dyplomowej na stronie: https://logsp.
pzk.org.pl/?page=award&id=83.

Silent Keys
PZK poniosło ostatnio duże straty, ponieważ nasze szeregi opuścili dwaj znani
i cenieni krótkofalowcy :

Leon Kossobudzki SP5AFL SK
W nocy 17 sierpnia br. odszedł od nas
Leon Kossobudzk i,
współautor „Podręcznika Radiooperatora
Krótkofalowca”. Urodzony w 1935 roku,
pierwszą licencję uzyskał w 1957 r. na znak
SP5AFL. Cały czas był
członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawskim OT PZK. Był też
członkiem SPDXC. W ostatnim okresie, ze
względu na stan zdrowia, był bardzo mało
aktywny. Śp. Leon Kossobudzki SP5AFL był
odznaczony Odznaką Honorową PZK o numerze 235 w 1987 r. oraz Złotą Odznaką
Honorową PZK nr 77/Z w 2013 r. Cześć Jego
pamięci!
Info: Jerzy SP5SSB, Piotr SP2JMR

Akcja dyplomowa
„II Powstanie Śląskie”

Leszek Fabiański SP3DOI SK

W okresie od 15 sierpnia do 15 września 6, z inicjatywy Śląskiego OT PZK, przy
współudziale Rybnickiego OT PZK trwała
akcja dyplomowa pod nazwą „II Powstanie Śląskie”, w której wzięło udział 6 stacji

15 sierpnia około godz. 21.30 br. w wypadku lotniczym w okolicy miejscowości
Kikity w lasach w pobliżu Jeziora Luterskiego śmierć poniósł Leszek Fabiański SP3DOI.
Śp. Leszka SP3DOI wielu z nas pamięta

4 10/2020

668 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI

m.in. dzięk i jego
aktywności z atrakcyjnych krajów. Pamiętamy zorganizowaną przez Niego
wyprawę na Wyspy
Polinezji Francuskiej
– Markizy TX5SPM
i Tu b u a i T X 5 S PA
w 2 0 0 9 r. P r a c a
z tego odległego zakątka świata szczególnie w pasmach 80 i 160m dała krótkofalowcom z całego świata olbrzymią satysfakcję.
Śp. Leszek był doskonałym operatorem tak
emisją CW jak i SSB, a ostatnio także FT8.
Posiadał bardzo dobrze wyposażoną radiostację. Śp. Leszek SP3DOI był członkiem
PZK w OT 27 PZK Południowej Wielkopolski,
był odznaczony Odznaką Honorową PZK.
Jako aktywny krótkofalowiec DX-men był
także członkiem SPDXC. Leszek był pasjonatem lotnictwa, a niedawno zakupił nowy
wspaniały samolot. Leszek na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Info: SP2JMR

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

Leszek Fabiański SP3DOI
Leon Kossobudzki SP5AFL
Teresa Bartosiak SQ7AEO
Zdzisław Walków
SQ6LAW
Adam Wojdak SQ5PET
Zdzisław Jędrasik
SQ3A/SP3BLP
Józef Fizyczak SP2JF
Jerzy Hanczewski SQ9ETE
Jerzy Gaweł SP4AXU
Jarosław Madej SQ7HIE
Cześć Ich pamięci!

