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18 kwietnia 2011 - Światowy Dzień Krótkofalowców czyli World Amateur 
Radio Day (WARD) 
W dniu 18 kwietnia będziemy obchodzili Światowy Dzień Krótkofalowca. Jest to 
międzynarodowe święto ustanowione przez IARU. Organizacja ta w dniu 18 

kwietnia 2011 obchodzi swoje 86. urodziny, bowiem powstała w 1925 roku. Nasza 
krajowa organizacja Polski Związek Krótkofalowców liczy sobie nieco mniej bo tylko 81 
lat. 
Powstanie IARU jest dla nas szczególnym powodem do dumy. Przypominam, że polska 
delegacja była jedną z najliczniejszych na kongresie założycielskim IARU w 1925 roku w 
Paryżu. Ważną rolę tamże odegrali Stanisław i Janusz Odyniec, którzy u boku Hirama 
Percy Maxima tworzyli tą organizację.  
W IARU Polskę reprezentował najpierw Lwowski Klub Krótkofalowców, który po 
powstaniu PZK scedował na nas swoje uprawnienia. 
Od samego początku swego powstania IARU stanowi najważniejszy element rozwoju 
krótkofalarstwa. Jego przedstawiciele uczestnicząc m.in. w  konferencjach ITU 
zabiegając o nowe pasma oraz pilnując tych, na których już pracujemy. To główna choć 
nie jedyna rola IARU najlepiej zauważalna przez krótkofalowców. O tym należy zawsze 
pamiętać.  
Z okazji tego święta czyli WARD odbywają się najróżniejsze spotkania i uroczystości 
związane z krótkofalarstwem. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody 
krótkofalarskie.  
 Polski Związek Krótkofalowców i „Magazyn Krótkofalowców QTC” z tej okazji wydają 
bardzo atrakcyjny okolicznościowy dyplom o symbolicznej nazwie WARD, a w tym roku 
będzie to WARD 2011. Rozgrywane są także 1 godzinne zawody od 15-16 UTC w dniu 
18.04 czyli w samo nasze Święto.  Regulamin zawodów znajduje się na portalu PZK w 
dziale zawody.  
 
W dniu 18 kwietnia 2011 r. w od godziny 07.45 w „Radiu dla ciebie” wystąpi Tomasz 
SP5CCC, który będzie opowiadał słuchaczom o naszej międzynarodowej organizacji. 
Audycja poświęcona naszemu świętu będzie nadana także w Programie I Polskiego Radia 
od 08.15 również 18 kwietnia z moim udziałem (sp2jmr).  
 
Zwracam się z apelem do was Koleżanki i Koledzy o propagowanie gdzie i jak się da 
krótkofalarstwa, mając także na względzie to co powyżej napisałem. 
 
A teraz czas na życzenia: 
  
Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy z okazji przypadającego w dniu 18  kwietnia 
Krótkofalarskiego Święta życzę Wam samych sukcesów i maksimum 
zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby. 

 
Vy 73! Piotr  SP2JMR Prezes PZK 
 

HF0JP. W dniach 15.04.2011 - 15.05.2011 z okazji BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA 
PAWŁA II (01.05.2011) będzie pracowała stacja HF0JP. Łączności będą potwierdzone 
specjalną kartą QSL. (op.SP4ICP,info QRZ.COM). 
Władek-SP4ICP-SN4W 

 



SP7TES s.k. W nocy z dnia  14 na 15 kwietnia zmarł mój Syn Darek SP7TES pogrzeb 
odbędzie się na cmentarzu rzymsko-katolickim w miejscowości Skoszewy dnia 20.04.2011.  
o godzinie 15.00. Zapraszam wszystkich mu miłych i zaprzyjaźnionych do odprowadzenia go 
w tą ostatnią drogę. 
 
Tata z Synem i rodziną 
 
Zmarł nasz Kolega, Dariusz Kamiński SP7TES, pasjonat łączności DX, bardzo aktywny 
operator. Darek był moim Kolegą, z którym miałem znakomity kontakt. Brak mi słów... 
będzie mi go brakowało. 
 
Przekazuję informację, którą przed chwilą otrzymałem. 
 
VY 73 de Radek, SP5ADX 

Tyle informacji w tym specjalnym nadprogramowym komunikacie. 

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK  

 


