
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 48/2016 z dnia 14. grudnia 2016 r.

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

1. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK 10.12.16 r.
Ostatnie w tym  roku posiedzenie prezydium ZG PZK odbyło się dnia 10 grudnia 2016
r. w Warszawie. W posiedzeniu, oprócz członków prezydium ZG PZK w pełnym 
składzie, wzięli również udział zaproszeni goście: Kol. Roman Bal SP9MRN (zastępca 
członka prezydium, przedstawiciel Komisji Finansowej) oraz Kol. Zygmunt Szumski 
SP5ELA (administrator portalu PZK). W znacznej części posiedzenia prezydium ZG 
uczestniczyła Główna Komisja Rewizyjna PZK. W trakcie ponad 5-godzinnego 
spotkania rozpatrzono szereg spraw bieżącego funkcjonowania Związku, między 
innymi:

Sprawy organizacyjne

Aktualną sytuację finansów centrali Związku. Wewnętrzny dług ZG w oddziałach 
terenowych PZK wynosi obecnie prawie 40 tys. zł środków składkowych oraz ponad 
80 tys. zł środków przysługujących oddziałom z odpisów podatkowych 1%. Dług ten 
będzie sukcesywnie zwracany w ciągu najbliższych 2-3 lat. Znalazło to swój wyraz w 
przyjętym projekcie budżetu na rok 2017, który zostanie przedstawiony 
przedstawicielom oddziałów w ZG PZK do dyskusji i głosowania na wiosennym 
posiedzeniu Zarządu Głównego PZK.
Przyjęto nowy skład Komisji Statutowej, która do 10.01.2017 r. ma przedstawić plan 
pracy na następny rok, tak aby możliwe było skuteczne przygotowanie treści Statutu 
PZK, który według wniosków i zaleceń  Krajowego Zjazdu Delegatów PZK 2016  ma 
być znacznie uproszczony oraz ma uwzględniać nowelizacje Prawa o 
Stowarzyszeniach, wprowadzone ostatnio. W skład Komisji Statutowej wchodzą 
obecnie Koledzy: Zdzisław Chyba SP3GIL, Jan Dąbrowski SP2JLR, Tomasz 
Niewodniczański SP6T, Marek Suwalski SP5LS.
Omówiono aktualny stan procedury głosowania nad zatwierdzeniem nowego Klubu 
Ogólnopolskiego PZK SP UKF Klubu, który został powołany 01.10.2016 r przez Grupę 
Inicjatywną. Wobec złożenia wniosków formalnych przez członków Zarządu 
Głównego, który głosuje nad zatwierdzeniem powołania, zostały one rozpatrzone. 
Szczegółowa informacja  na ten temat ukaże się w osobnym komunikacie.

Sprawy związane z IARU

- Zatwierdzono uczestnictwo 2.-osobowej delegacji PZK w konferencji IARU R1 2017.
- Ustalono stanowisko do głosowania w sprawie członkostwa w IARU organizacji 
narodowej Belize (BARC), 
- Ustalono opinię w sprawie współpracy z EURAO.
- Omówiono wypełnienie rezolucji 85-9 2009 o bezpłatnej obsłudze kart 
przychodzących (ta sprawa była omawiana dość szczegółowo - propozycje rozwiązań 
zostaną przedstawione na posiedzeniu Zarządu Głównego).
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Sprawy osobowe

Przyznano wyróżnienia Medalem im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju 
krótkofalarstwa dla Pana Zbigniewa Chałasa, dyrektora Zespołu Szkół im. inż. S. 
Wysockiego w Warszawie oraz dla Ryszarda Reicha, SP4BBU.

Zatwierdzono zmianę na funkcji lidera (managera) Zespołu ds. Informacji i Promocji 
PZK. Powołano Kol. Remigiusza Neumanna SQ7AN.
Powołano Kol. Bartosza Santorowskiego SQ6ILS na funkcję Koordynatora ds YOTA.

Więcej szczegółów z posiedzenia prezydium ZG PZK - w protokole, który ukaże się w 
ciągu kilku dni na portalu PZK oraz w osobnych informacjach, które sukcesywnie 
będą ukazywały się zarówno na stronie internetowej, forum PZK i w Komunikatach 
PZK

[info: 3Z6AEF]

2. Spotkanie Lubelskiego OT PZK

Grupa lubelskich krótkofalowców z rodzinami na tle pałacu Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce.
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Jurek SP8TK podczas prelekcji na temat współpracy lubelskich krótkofalowców z LOK.
Kolejni  od lewej: Prezes OT-20 Jerzy SP8HPW, Dyrektor ZW LOK w Lublinie Pani
Anna Malinowska i Prezes ZW LOK w Lublinie Andrzej Abramowicz.

20  listopada  2016  r.  odbyło  się  comiesięczne  spotkanie  członków  Oddziału
Terenowego PZK w Lublinie. Tym razem jego miejscem były pomieszczenia pałacu
Muzeum  Zamoyskich  w  Kozłówce,  a  bezpośrednimi  organizatorami  –  grupa
krótkofalowców z Klubu Łączności i Informatyki przy ZW LOK SP8KAF w Lublinie  oraz
Lubelski Oddział Terenowy PZK w Lublinie (OT20).
Pałac Muzeum Zamoyskich w Kozłówce leży w odległości ok. 30 km na północ od
Lublina, pochodzi z ok. 1743 roku, należał początkowo do rodu Bielińskich, od 1799
do  1944  r.  do  Zamoyskich.  W  1903  roku  dobra  kozłowieckie  objął  Konstanty
Zamoyski, który urządził tu ordynację oraz przebudował pałac i park na wzór Wersalu
w stylu baroku francuskiego (dostał posiadłość w prezencie ślubnym). Od roku 1979
jest to Muzeum Zamoyskich stanowiące perełkę  architektoniczną odznaczającą się
wyjątkowym  autentyzmem wyposażenia.  Działa  tu  również  Muzeum Socrealizmu.
Pałac  nie  jest  ujęty  w  programie  dyplomowym  „Zamki  w  Polsce”,  chociaż  np.
zdumiewająco podobny „życiorysem” pałac w Mosznej na Opolszczyźnie godności tej
dostąpił.  To samo z  SPFF:  w parku objętym ochroną konserwatora przyrody jest
siedem drzew stanowiących  pomniki  przyrody,  leży  on  w  otulinie  Kozłowieckiego
Parku  Krajobrazowego,  ale  do  SPFF  wpisać  go  nie  można.  Ot,  takie  „smaczki”
programów dyplomowych.  Natomiast  cały  obiekt  jest  wpisany  na  listę  Pomników
Historii Polski (nr 24 na 60 istniejących), ale takiego dyplomu w SP jeszcze nie ma.
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Dobrze, że chętni mogli chociaż zaliczyć rzadką gminę Kamionka LT05. 
Zorganizowanie  spotkania  możliwe  było  dzięki  życzliwości  Pani  Dyrektor  Muzeum
Anny Fic-Lazor.  Już w sobotę część członków Klubu  „zainstalowała  się”  w pokoju
gościnnym,  rozwiesiła  anteny  i  rozpoczęła  aktywną  pracę  w eterze  pod  znakiem
SP8KAF/8.  Trwała ona do popołudnia w niedzielę, w sumie ekipa przeprowadziła ok.
250 QSO na praktycznie  wszystkich pasmach. W tej części uczestniczyli  Krzysztof
SQ8KJF (również projektodawca i sponsor kart QSL), Zbyszek SP8DY, Edek SP8EB,
Łukasz SQ8LUN, Marcin SQ8LUP, Janusz SP8IAU, Henryk SP8DHJ i inni. Na szczęście
nie spełniły się obawy co do wpływu pracy stacji na urządzenia elektroniczne Muzeum
– żadnych zakłóceń nie było.
Spotkanie niedzielne rozpoczęło się punktualnie (!) o godzinie 11.00, uczestniczyło w
nim  ponad  60  osób  (również  członków  rodzin  i  osób  towarzyszących).
Współorganizatorami spotkania  byli przedstawiciele władz Lubelskiej Organizacji Ligi
Obrony Kraju w osobach Pani Dyrektor OW LOK w Lublinie Anny Malinowskiej i Pana
Prezesa Zarządu OW Lok w Lublinie Andrzeja Abramowicza. Prowadził Prezes OT20
Jurek  SP8HPW,  po  powitaniu  wręczył  okolicznościowe  dyplomy  zaproszonym
gościom.  Następnie  Pani  Dyrektor  Muzeum  podziękowała  za  zainteresowanie
krótkofalowców  kozłowieckim  Muzeum,  obiecując  możliwość  takich  spotkań  w
przyszłości  i  prosząc  o  przyjęcie  funkcji  „ambasadorów  Muzeum”,  którzy  będą
propagować je nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 
Przewodnim tematem spotkania była współpraca organizacji wojewódzkich PZK i Ligi
Obrony Kraju na przestrzeni  wielu  lat.  Ten – jakby nie  było  - historyczny temat
przedstawił Jurek SP8TK. Na potwierdzenie przykładu dobrej współpracy przekazał
przedstawicielom LOK dokumenty z lat 50-tych i 60-tych (z okresu powstania klubu
SP8KAF). 
Z  tematów  bieżących  poruszone  zostały:  udział  krótkofalowców  lubelskich  w
obchodach  700-lecia  Lublina  (w  roku  przyszłym)  –  wstępne  prace  organizacyjne
zostały podjęte przez Jurka SP8TK i będą kontynuowane razem z przedstawicielami
LOK. W kwestii  regulaminu Maratonu Lubelskiego na przestrzeni 2017 roku padły
propozycje zmian, mających przyciągnąć większą liczbę uczestników. 

Ostatnim  akcentem  spotkania  było  zwiedzanie  Muzeum  –  dla  osób  wcześniej
zapisanych  bezpłatne.  Zwiedzający  zapoznali  się  z  historią  Pałacu  i  rodziny
Zamoyskich, losami i codziennym życiem właścicieli i służby. Wystrój i wyposażenie
Pałacu wzbudza prawdziwy zachwyt – obrazy i sztukaterie zajmują 90 % ścian i są
czymś naprawdę pięknym. Opowiedzieć o wszystkim jest trudno, najlepiej przyjechać
i zobaczyć wszystko własnymi oczami.

Na koniec pozostaje podziękować Pani Dyrektor Annie Fic-Lazor oraz bezpośredniemu
opiekunowi  ze  strony  Dyrekcji  Panu  Adamowi  Kościańczukowi  za  przygotowanie
naszej wizyty, opiekę i życzliwość podczas całego naszego pobytu w Muzeum.
Karty  QSL  za  łączności  z  SP8KAF/8  zostały  wypisane  i  będą  wysłane,  log  jest
przekazany do Mariusza SQ8JCB – obecnego Managera dyplomu PGA. 

Info i foto: Andrzej SP8AB ex SQ8MFE
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3. Informacja z Biskupiej Kopy 

Jak to zwykle bywa na jesieni w sobotę pojechaliśmy na Biskupią Kopę. Pracy przed 
zimą tam sporo ale wszyscy wiemy, że przy okazji jest też wesoło, a tym razem 
szczególnie bo około południa zobaczyliśmy dwóch ludzi, którzy z puszkami i 
pędzlami w rękach wędrują przez góry. Zaciekawieni czemu tak jest, chwilę z nimi 
rozmawiamy i okazuje się że malują słupki graniczne, jeden na biało czerwono, drugi 
czarne litery i cyfry. Wychwytujemy też ich inny, nieco śpiewny akcent pytamy skąd 
przyjechali i okazuje się ze z Przemyśla. Salwa śmiechu wybucha jak stwierdziliśmy, 
że oprócz czeskiej została im jeszcze cała granica ze Słowacją i tak na nasze oko 
zanim to wszystko pomalują to do domu dotrą za około 2 lata. Tak to jest na Kopie… 
Tam zawsze musi być wesoło, warto pojechać bo górskie powietrze i atmosfera nie 
do powtórzenia.

Zespół SP9KDA

  4. CU2/SP7VC czyli Sylwester na Azorach.
Sylwester na Azorach. CU2/SP7VC. 
W dniach 27.12.2016 - 03.01.2017 r. będę przebywał z 
Kasią SQ7OYL na Azorach. 
Planuje być aktywny 160-10m jako CU2/SP7VC. 

Zabierany sprzęt to: IC-7300 +PA 4xGU-50 verticale 40-
10m, Inv-L 160-80m.

Do usłyszenia 
Przemek SP7VC 

5. Skrót ze sprawozdania działalności pionu sportowego PZK za drugie 
półrocze 2016.

Wobec niemożliwości przybycia na posiedzenie prezydium ZG PZK w dniu 10.12.2016 r.  
Koordynator ds Sportu PZK Grzegorz SP9NJ przedstawił sprawozdanie z działalności. 
Uwagi dotyczące spraw sportowych zgłaszał na ww. posiedzeniu oraz w korespondencji 
e-mail wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ. Dyskutowano problemy polskich zawodów i 
ich regulaminów. W miesiącach listopad i grudzień każdego roku trwają intensywne prace
związane z kalendarzem zawodów sportowych PZK. Tak też dzieje się i w tym roku.
Zadania jakie zrealizował pion sportowy PZK:

• stała aktualizacja i unowocześnienie Kalendarza Zawodów PZK na rok 2016;

• stworzenie podobnego kalendarza na rok 2017;rozpoczęto pracę nad kalendarzem
opartym na silniku Google Calendar, który łatwo może być implementowany do
prywatnych  kont  społecznościowych  i  mailowych  zainteresowanych  osób
(zakończenie prac – 2016/12/31);

• wprowadzono  nieformalne  zmiany  w  sposobie  prowadzenia  kalendarza,
ułatwiające tą część organizacji zawodów;

https://pzk.org.pl 5



• przeprowadzono  konsultacje  z  zawodnikami  i  organizatorami,  na  skutek  czego
dokonano już części napraw regulaminów zawodów na rok 2017;

• stworzono  uniwersalny  program  do  pełnego  rozliczania  wszystkich  krajowych
zawodów,  uwzględniający życzenia  organizatorów (obecnie w fazie  alfa,  termin
opublikowania wersji beta - 2016/12/31);

• nawiązano współpracę z  powstającym przy  PZK klubem UKF,  w celu  poprawy
atrakcyjności i profesjonalizmu zawodów rozgrywanych w tych pasmach.

Podkreślić  można także  dobrą  i  bezkonfliktową współpracę  zarówno  z  wiceprezesem
PZK d/s sportowych, Koordynatorem ds Sportu PZK jak i administratorem portalu PZK.

Grzegorz „Spike” Rendchen SP9NJ, Koordynator ds. Sportu PZK

[Info: SP5ELA]

SP3DOQ s.k.
Po długiej ciężkiej chorobie odszedł do krainy wiecznych DX,ów nasz kolega Janusz
SP3DOQ (SP2DOQ, SP6DOQ). Telegrafista, konstruktor, miłośnik sprzętu 
lampowego bardzo aktywny na pasmach KF. Wieloletni senior Klubu SP3ZIR. 
Pomocny kolega do którego można było się zgłosić z każdym technicznym 
problemem. Przez wiele lat propagował i uczył w klubie telegrafii, pomagał przy 
konstrukcjach wzmacniaczy, anten i balunów. Zawsze bezinteresownie służył 
pomocą. Będzie nam ciebie Janusz brakowało. Członek grupy Nocnych Marków: 
(Nocna Sowa) Już nie zrobimy prób na 80m nie spotkamy się na kawie dyskutując 
o sprzęcie nie potrenujemy telegrafii nie posłuchamy historii z życia 
wziętych...Odchodzi stara gwardia.. Przykre. SK.
Pogrzeb odbył się w sobotę (tj. 10.12.2016 r.) na starym cmentarzu przy ulicy 
Kąkolewskiej o godzinie 12:00.

Mark Jack Śmiałek SP7SMF

SP8NP s.k. W dniu 10 grudnia 2016 r. zmarł w wieku 77 lat Mieczysław Oleszek 
SP8NP.
Cześć Jego pamięci!

Info. Jerzy SP8TK
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Wojciech SP4OLQ silent key
W dniu 5 listopada 2016 roku w wypadku samochodowym pod Elblągiem zginął 
Wojciech Mróz SP4OLQ. Pogrzeb odbył się w dniu 11 listopada 2016 roku na 
cmentarzu w Dąbrowie Białostockiej. 

Info Tadeusz SP4GFG

Andrzej SP4CAS silent key
W dniu 16 listopada 2016 roku w wieku 77 lat zmarł Andrzej Januszewski SP4CAS.
Pogrzeb odbył się w dniu 19 listopada 2016 roku na cmentarzu przy ul. Wojska 
Polskiego w Bielsku Podlaskim. 

Info: Tadeusz SP4GFG

TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz 
materiały: Waldemarowi 3Z6AEF,  Andrzejowi SP8AB ex SQ8MFE, Zespołowi SP9KDA,
Przemkowi SP7VC, Mark Jack SP7SMF, Tadeuszowi SP4GFG, Jerzemu 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
(zarejestrowany pod numerem KRS: 0000088401) 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.
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Komunikaty  sekretariatu  ZG  PZK  są  nadawane  w każdą  środę  o  godzinie  18:00
czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

 

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