
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 47/2016 z dnia 7. grudnia 2016 r.

Witamy  wszystkich  Słuchaczy  oraz  Czytelników  naszych  cotygodniowych
komunikatów. Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.

1. Kolejna polska antena na okładce amerykańskiego miesięcznika QST

Grudniowy numer QST zdobi antena małżeństwa SP5BLN-SP5AYU w zimowej szacie.
Antena jest na podwórku na Saskiej Kępie w Warszawie.

W  przeszłości  kilka  innych  polskich  anten  było  na  okładkach  tego  organu
amerykańskiego  związku  radioamatorów  ARRL,  m.in.  kolegów  SP3GEM,  SP5WA,
SP7EWL/SP7UWL i SP5XOC/SP5XOR, które można obejrzeć na profilu autora SM0JHF
na www.qrz.com.
Henryk SM0JHF
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2. 35 lat temu 13. grudnia 1981 r. znak SP zamilkł w eterze.
Zbliża  się  35  rocznica  wprowadzenia  Stanu  Wojennego.  Na  skutek  restrykcji  na
przeszło rok czasu znak SP nie był słyszany w eterze. Dopiero w zawodach SP DX
Contest w 1983 r. ukazały się warunkowo, na dwa dni, nieliczne stacje SP. Otrzymały
one zgodę każdorazowo z zaznaczeniem ponownego zwrotu urządzeń nadawczych do
depozytu do dnia 5 kwietnia. Pól roku wcześniej w dniach 4-5 września 1982 kilka
stacji  z  SP  otrzymało  zgodę  na  pracę  w  Międzynarodowych  Zawodach  UKF.
Pozwolenia te wydane były za osobista zgodą gen. Leona Kołatkowskiego SP5PZ
/byłego Prezesa PZK/. Pełniącego wówczas obowiązki Komisarza Wojennego
w Ministerstwie Łączności. Natomiast szefem GI PIR był wówczas płk. Urbański.
Wielu krótkofalowców, którzy zdeponowali swój sprzęt na poczcie nie odebrało go już
po stanie wojennym. Część sprzętu uległa zniszczeniu. Niektórzy Koledzy po prostu
zrezygnowali  z krótkofalarstwa na zawsze. Niektórzy na czas jakiś i  teraz do nas
wracają.
Info. Jerzy SP8TK

3. Posiedzenie prezydium ZG PZK, posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
Szóste w tym roku, a czwarte w bieżącej kadencji posiedzenie prezydium ZG PZK
odbędzie się w dniu 10. grudnia br w Warszawie w lokalu Fundacji „Sto Pociech” przy
ul.  Freta  20/24a.  Początek  godz.10.30.  W  programie  sprawy  organizacyjne,
finansowe, osobowe oraz inne wniesione przez członków prezydium.
Równolegle z posiedzeniem prezydium odbywać się będzie posiedzenie GKR, 
a później wspólne posiedzenie obydwóch organów.
info. SP2JMR

4. Spotkanie krótkofalowców OT-11 PZK Opole 3.12.2016
W  dniu  3  grudnia  2016  roku  (sobota)  w  siedzibie  Piastowskiego  Klubu
Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O w Czarnowąsach koło Opola o godzinie 10.15 odbyło
się spotkanie członków i sympatyków OT-11 PZK Opole. W spotkaniu uczestniczyły

44  osoby.  Wśród  zaproszonych  gości
obecni  byli:  Prezes  PZK  Kolega
Waldemar  Sznajder  3Z6AEF,  Leszek
Przybylak  SP6CIK  Sekretarz  Głównej
Komisji Rewizyjnej przy ZG PZK, Janusz
Węgrzyn SP9FIH, Jerzy Masłoń SP9TCE
członkowie  wrześniowej  wyprawy  do
Albanii ZA/ZA1P. Na początku spotkania
Kolega prezes PZK – Waldemar 3Z6AEF
przedstawił  zgromadzonych  krótkie
sprawozdanie  z  dotychczasowej
działalności  władz  Polskiego  Związku
Krótkofalowców. 

Na zdjęciu od lewej: wyróżnieni seniorzy OT11 z grawertonami, SP6JU i SP6BFL.
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Następnie prezes OT-11 PZK Opole - Kolega Paweł SQ6DXP nakreślił obecną sytuację
w naszym Oddziale Terenowym PZK w Opolu. Po tych dwóch wystąpieniach nastąpiła
miła  uroczystość  -  wręczania  Odznak  Honorowych  PZK  przyznanym  członkom
naszego klubu oraz Kolegom z województwa. Z rąk prezesa PZK Odznaki Honorowe
otrzymali:  Eugeniusz  Klonowski  SP6DIL,  Jarosław  Misiak  SP6OJK,  Paweł  Pośpiech
SQ6DXP,  Bernard  Wystub  SQ6DXZ  –  wszyscy  z  klubu  SP6PAZ,  Henryk  Wróbel

SP6LUP  z  Krapkowic,  Robert  Homoncik  SP6OJE  z  Kędzierzyna  Koźla,  Mariusz
Bujakiewicz  SP6YG długoletni  członek  klubu  SP6KEP  z  Leśnicy.  Wręczone  zostały
również  dwie  deski  okolicznościowe  przyznane  przez  nasz  OT-11  dla  naszych
seniorów: Andrzej Komuszyński SP6JU za 60 lat pracy radioamatorskiej oraz Wiktor
Szydło  SP6BFL  za  52  letnią  przynależność  do  PZK – obaj  wyróżnieni  to  również
członkowie klubu SP6PAZ. 

Na zdjęciu: SQ6DXP, SP6BFL, Prezes PZK 3Z6AEF.
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Wręczone  zostały  dyplomy za  tegoroczne  międzynarodowe  zawody SPDX Contest
2016 – klub HF50KDA z Olesna za zajęcie 7 miejsca w kategorii stacji klubowych,
SP6OJE za drugie miejsce w kategorii stacji indywidualnych na telegrafii w paśmie
40M oraz SP6DVP za drugie miejsce w kategorii stacji indywidualnych w paśmie 40M
na SSB. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się prezentacja naszych Kolegów, którzy byli
uczestnikami tegorocznej  wyprawy DX-owej do Albanii  ZA/ZA1P.  Prezentacja była
przygotowana przez Jarka SP6OJK oraz Leszka SP6CIK. Przedstawiono wiele zdjęć
 z tej wyprawy oraz statystyki z przeprowadzonych łączności. Kolejną prezentację
 o antenach używanych na tej wyprawie przygotował Franek SP6JZL (DL6EBH). Który
zademonstrował  swoją  konstrukcję  anteny 4  SQ na pasmo 40M oraz  2  verticale
fazowane na pasmo 80M wraz ze skrzynkami sterowania i przełączania kierunków.
Franek odpowiadał również wielu zainteresowanym Kolegom na liczne pytania
 z  dziedziny  budowy  anten  pionowych.  W  czasie  przerw  kilkunastu  Kolegów
wymieniało się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z pracy w zawodach CQ WW CW
2016, które odbyły się w dniach 26-27 listopada. Na spotkaniu można było również
odebrać swoje karty QSL oraz przekazać do wysyłki. Jarek SP6OJK jako QSL manager
wyprawy  ZA/ZA1P  wręczył  uczestnikom  sobotniego  spotkania  (tym,  którzy
przeprowadzili łączności z wyprawą) świeżo co wydrukowane u Radka SP5ADX karty
QSL. Specjalne słowa podziękowania należą się Koleżance Irenie Siedlaczek SP6OUY
(skarbnikowi OT-11) za parzenie kawy oraz przyjmowanie wpłat składek PZK na rok
2017.  Nad  całością  prac  związaną  z  przygotowaniem  sali  czuwał  prezes  klubu  -
Kolega Robert SP6EK oraz członek zarządu klubu – Kolega Krzysztof SQ6KIV.

Na zdjęciu od lewej: SP6JU, SP6BFL, SP6DIL, SP6LUP, SP6OJE, SQ6DXP, SQ6DXZ.

Opole, 3 grudnia 2016 r. Opracował: Krzysztof SP6DVP-3Z6V
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5. Walne zebranie Środkowo-Pomorskiego OT PZK 
Zgodnie z planem, w dniu 4. grudnia odbyło się zebranie sprawozdawcze OT-22. 
Nasze zebranie spotkało się z dużym zainteresowaniem burmistrza Darłowa, który 
wcześniej niewiele wiedział o naszej działalności, pytał o wiele spraw. Dzięki naszemu
zebraniu miał możliwość zapoznać się z naszą działalnością oraz poznać ludzi, których
pochłonęła ta pasja. Jest zainteresowany współpracą z nami, wspierania nas. 
Uważam, że było to bardzo cenne spotkanie i może owocować wsparciem władz 
miasta dla kolegów z Darłowa i nie tylko. 
Udane też było spotkanie wigilijne, a nasi koledzy zaprezentowali swój kunszt 
kulinarny i stoły były zastawione obficie różnymi daniami. Nie sposób było 
skosztować wszystkiego.

Wręczone zostały złote odznaki honorowe Jackowi Polańskiemu SP1CNV, 
Władysławowi Wdowczykowi SP1AEN oraz Zbigniewowi Kaźmierczakowi SP1F.
Zasłużeni Koledzy otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Doskonałe warunki spotkania zapewnione przez dyrekcję portu w Darłowie sprzyjały 
miłej przyjacielskiej atmosferze zebrania. 

Info. Jurek SQ2NIA

6. Po Walnym Zebraniu Żuławskiego OT PZK 
W minioną  sobotę,  3  grudnia  br  w auli  Zespołu  Szkół  Technicznych  w Malborku
odbyło  się  coroczne  Walne  Zebranie  Sprawozdawcze  Żuławskiego  Oddziału
Terenowego PZK Nr 16. Wśród zaproszonych gości był burmistrz Miasta Malborka,
p.  Marek  Charzewski,  a  także  przebywający  od  kilku  dni  w  Polsce,  z  zamiarem
pozostania na dłużej w naszej okolicy kol. Jari, OH3JL. 
W zebraniu uczestniczyło 38 krótkofalowców, co stanowi połowę stanu osobowego
Oddziału. Zebranie sprawnie poprowadził prezes OT, kol. Ryszard Siekierski SP2FAV. 

Wręczono pamiątkowe grawertony i dyplomy za aktywność krótkofalarską
i organizacyjną, otrzymali je kol. Marek SP2Y, od lat wzorowo wykonujący obowiązki
oddziałowego  QSL-managera,  Andrzej  SP2HNL,  Jurek  SP2CQF,  Sławek  SP2XDQ,
Grzegorz  SQ2MTK  i  Stanisław  SQ2EEQ.  Wydano  legitymacje  członkowskie  nowo
przyjętym członkom PZK, a przyznaną wcześniej Odznakę Honorową PZK otrzymał
kol. Jerzy SP2NBA. 

Zebrani wysłuchali informacji o życiu klubowym na Powiślu i Żuławach oraz stanie
realizacji  porozumień  dot.  łączności  kryzysowej  między  jednostkami  samorządu
terytorialnego a klubami krótkofalarskimi na terenie Oddziału. Po zakończeniu części
oficjalnej  dyskusje  tym razem głównie  na  tematy  techniczne  w  pomieszczeniach
klubowych SP2ZFT trwały jeszcze prawie dwie godziny. 

https://pzk.org.pl 5



Na zdjęciu od lewej: Stanisław SQ2EEQ, prezes OT16 Ryszard SP2FAV, burmistrz 
Miasta Malborka p. Marek Charzewski i inspektor OC UM p. Grzegorz Kłak.

Info. Stanisław SQ2EEQ

7. Podziękowania dla SP6OPZ, SP6FRF oraz SP1MWF
Od Muzeum Techniki Uzbrojenia oraz od Dyrektora Podziemnej Trasy Turystycznej
„ARADO”  w  Kamiennej  Górze  otrzymaliśmy  podziękowania  dla  kol.  Jerzego
Karczewskiego SP6OPZ, Marka Kowalczyka SP6FRF, Jerzego Karczewskiego SP1MWF
za długoletnią współpracę i promocję ziemi Kamiennogórskiej. Podziękowanie dotyczy
także promocji obiektu turystycznego o nazwie „Zaginione Laboratorium Hitlera
 - projekt ARADO”. Koledzy rozsławili Kamienną Górę oraz w. wym trasę turystyczną
poprzez wieloletnią pracę na falach eteru oraz wymianę kart QSL.

Info. SP2JMR
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SP2DVH s.k. Z dużym opóźnieniem, gdyż dopiero teraz dotarliśmy do tej informacji
i też wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi Jerzego Kempy 
SP2DVH z Gdyni. Jurek SP2DVH zmarł po długiej chorobie w dniu 16.06.2016 r. 
w wieku 76 lat. Cześć Jego Pamięci!

Info. Roman SQ2RH

*Jurek pochowany został na Cmentarzu parafii św. Mikołaja w Gdynia-Leszczynki przy ul. Pelplińskiej  
(Sektor: VII, Rząd: 4, Numer: 4)

TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz 
materiały: Henrykowi SM0JHF, Krzysztofowi SP6DVP, Jurkowi SQ2NIA, Romanowi 
SQ2RH, Stanisławowi SQ2EEQ, Jurkowi SP8TK.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do
wtorku,  godz.  15:00.  Prosimy  je  nadsyłać  jednocześnie  na  adresy:  sp2jmr@pzk.org.pl,
admin@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym
komunikacie czyli za tydzień.

Teksty wymagające autoryzacji  przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24
godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
 
Prosimy  nie  formatować  tekstu,  utrudnia  to  pracę  Redakcji  przy  składaniu  całości
komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych
w materiałach.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą
praw  autorskich.  W  przypadku  wizerunku  osób małoletnich  wymagana  jest  zgoda
opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych
niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor  przekazując  swój  materiał  do  publikacji  przenosi  na  Polski  Związek  Krótkofalowców
(zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego
rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet.
Tekstów  nadesłanych  nie  zwracamy.  Nadesłanie  tekstu  nie  jest  równoznaczne  z  jego
opublikowaniem.

Komunikaty  sekretariatu  ZG  PZK  są  nadawane  w każdą  środę  o  godzinie  18:00
czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

https://pzk.org.pl 7



 

Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK.
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