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Tygodnik
Krótkofalowca 025Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową 
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi 
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego.

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioama-
torskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 31/2017

Fot: SQ5EBM

SPOTKANIE OT16 
29 lipca odbyło się spotkanie OT16 
PZK, zorganizowane przez kolegów 
SP2BIR, SP2GUB, SP2HMY i SP2RIT

PIERWSZE LATA KRÓTKOFALARSTWA POLSKIEGO
Pierwsze lata krótkofalarstwa polskiego po wojnie odnotowane 
w techniczno-radioamatorskiej prasie Polskiej

SP3KWA W KOSEWIE
Od 2.07. do 16.07.  trwał  otwarty biwak 
krótkofalowców organizowany 
przez Klub SP3KWA
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LATO

Właściwie jak przychodzi sezon ogórko-

wy, to wszystkie gazety piszą trochę 

o niczym. Nie będziemy się z tego przyjemnie 

leniwego trendu wyłamywać, dlatego dosta-

niecie dzisiaj numer leniwy. Trochę o Burze-

ninie, trochę o PUKu, trochę o spotkaniach. Żeby nie było 

za leniwie zamieszczamy tekst, który ukazał się w Informa-

torze Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  - tekst, 

który przenosi informacje o naszych sieciach Emergency 

Communication do środowisk profesjonalnie zajmujących 

się zarządzaniem w sytuacjach nieprzewidzianych. 

W ostatniej chwili dostaliśmy informację o pobycie zaprzy-

jaźnionego Hackerspace Kraków (SP9HACK) na festiwalu 

Woodstock 2017. Warunki są radiowo 

niesprzyjające, natomiast okazało się, że 

wokół namiotu rozstawionego w strefie 

organizacji pozarządowych naliczono 

co najmniej dziesięciu krótkofalowców. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu zamieścimy jakiś 

fotoreportaż.

Burzenin – Telegram – zostały pojedyncze miejsca w Brdach, 

pojawiły się pierwsze zgłoszenia na PUK. Główna nagroda 

jest niebanalna, polecamy wzięcie udziału w konkursie.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

5 X PUK 2017
1. Budowanie urządzeń jest fajne! 

O tym wie każdy, kto choć raz własnoręcznie spróbował 

zbudować dowolne urządzenie. A jeśli jeszcze okazało się 

przydatne, to już w ogóle sukces! Są nawet tacy pasjonaci, 

którzy jako podstawową działalność krótkofalarską wy-

bierają właśnie budowanie urządzeń: radiowych, pomiaro-

wych, anten. Gdyż właśnie eksperymentowanie jest pod-

stawową sprawą radioamatorskiego hobby.

2. Wiedza przez praktykę

Budowanie urządzeń elektronicznych wymaga odpowied-

niej wiedzy i praktyki. Oczywiście nie nabywa się jej od razu. 

Ale właśnie dzięki praktycznej realizacji  różnych pomysłów 

radiowych, można się wiele nauczyć - nie tylko z dziedziny 

radiotechniki.

3. Pokaż, że można

Udowodnienie sobie, że potrafisz to zrobić, że nie jest to 

wcale takie trudne, jest bardzo ważne - jest bowiem moty-

wacją do dalszych działań. To tak samo, jak ze zdobywaniem 

kolejnych DX-ów, dyplomów, czy osiąganiem dobrego miej-

sca w zawodach.

4. Sława i chwała

Fakt, że Twoja praca zostaje zauważona przez innych, opu-

blikowana w ogólnokrajowym miesięczniku, dyskutowana 

i stanowi wzór do innych konstrukcji - może być interesują-

cy... Oczywiście nie wszyscy to lubią, a często obawiają się 

wystawienia swojej pracy na widok publiczny i poddanie się 

krytycznej ocenie publiczności. Ale nie ma się czego bać! 

Uczestnicy Zjazdów w Burzeninie są bardzo życzliwi - zresz-

tą po to właśnie między innymi przyjeżdżają: aby podziwiać 

projekty PUK. :-)

5. Nagrody

Nagrody w Konkursie PUK, fundowane przez organizato-

rów i patronów, nie są może zbyt kosztowne, ale naprawdę 

użyteczne: książki, mierniki, talony na zakup elementów 

elektronicznych, TRX-y i wiele innych. Dotychczasowa 

praktyka Komisji PUK polegała na nagradzaniu praktycznie 

wszystkich uczestników, wyróżniając najciekawsze prace. 

Przyjedźcie do Burzenina na Zjazd Techniczny Krótkofa-

lowców SP - warto!

Weźcie udział w konkursie PUK 2017 - naprawdę WARTO!

Waldemar 3Z6AEF
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Od 2.07. do 16.07.2017r. trwał  otwarty bi-

wak krótkofalowców organizowany przez Klub  

SP3KWA z Turku  w Ośrodku Żeglarskim „HORN” 

w Kosewie nad pięknym i czystym jeziorem Po-

widzkim (Wielkopolska, blisko Słupcy, Wrześni, 

Witkowa).  Biwaki SP3KWA stały się niemal tra-

dycją. Co roku, w lipcu Ekipa SP3KWA instaluje 

i udostępnia radiostację KF/UKF, anteny, trochę 

logistyki. Sprzęt jest do wspólnego użytku przez 

24h dla biwakujących krótkofalowców.  Obóz 

rozbijamy dosłownie nad brzegiem jeziora, kilka 

kroków od „własnej” plaży. Uczestnicy przyjeż-

dżają  rotacyjnie, jak komu pasuje i ile kto ma urlo-

pu… najczęściej z rodzinami, przyjaciółmi  z róż-

nych stron Polski. Na naszych „wczasach” każdy 

może wypoczywać i bawić się we własnym stylu, 

w zgodzie z regulaminem ośrodka i zasadami kul-

tury. Kosewo oferuje pole namiotowe z punktem 

gastronomicznym, wypożyczalnią sprzętu pły-

wającego, kąpieliskiem, sanitariatami,  miejscem 

na ognisko. Dawniej jeździliśmy głównie z na-

miotami. Z wiekiem doceniamy walory przyczep 

kempingowych i kamperów. SP3KWA zawsze 

dysponuje namiotem zapasowym z kilkoma miej-

scami noclegowymi na materacach, dla niespo-

dziewanych gości. Nawiązujemy sporo łączności 

radiowych, ale jeszcze ciekawsze są  wakacyjne 

rozmowy przy ognisku albo na pomoście. O tym 

jak minął rok, jak rosną dzieci i co słychać nie tyl-

ko na pasmach. Gramy i śpiewamy, pływamy jak 

i na czym się da. Niestety ubywa nas. Najlepsi od-

chodzą (SP3OKT, SP2FXI, SP3SLM  R.I.P.) a nie-

którym już się nie chce. W biwaku uczestniczyli 

krótkofalowcy i przyjaciele z Poznania, Śremu, 

Białegostoku, Ostrowa, Turku, Świecia, Leszna, 

Łasku i innych QTH. Rozjechaliśmy się z posta-

nowieniem kolejnego spotkania za rok. Zgodnie 

z otwartą formułą naszych biwaków zapraszamy 

do krótkofalarskiego Kosewa !

Jurek SP3SLU

SP3KWA — BIWAK KOSEWO 2017
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widnieje wersja orła bez korony i Matka Boża Ła-
skawa z Dzieciątkiem w koronie. Artysta w swojej 
wizji malarskiej zdjął koronę z głowy orła i założył 
ją na głowę Dzieciątka. 

Aktualnie kościół jest remontowany. Samorząd 
przywiązuje dużą wagę do ochrony zabytków. 
W 2016 roku Rada Gminy przyznała na ten cel 
100 tys. złotych, z tego połowę (50 tys. zł) na re-
mont Kościoła Parafialnego w Lublewie Gdańskim. 

Za otrzymane z gminy pieniądze pomalowano 
ściany kościoła i zmieniono oświetlenie zewnętrz-
ne. W ramach funduszy własnych Parafia pw. 
NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdań-
skim położyła w kościele nową posadzkę.

Opracowanie i zdjęcia:
Piotr Jaczyński 

inspektor ds. OC Urzędu Gminy Kolbudy

Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Tczewie współpracuje z Tczewskim Klubem Krótkofalowców

Na ultra krótkiej fali
Co zrobić w sytuacji, kiedy łączność w sieci powiatu, wojewody lub państwa ulega 

zanikowi, zakłóceniu, przerwaniu? Trzeba znaleźć wyjście awaryjne, na tyle skuteczne 
i proste, aby wypełnić ewentualną ciszę radiową w sieci starosty lub wojewody.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca 
elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej - tyle zapis 
ustawowy.

Tyle zapis ustawowy, wydawałoby się, że trochę 
skomplikowany, ale po analizie jest bardzo realny do 
wykonania, dający szerokie pole do działania komór-
kom zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu 
administracji rządowej  i samorządowej.

Aby zapobiegać, planować reagować i usuwać 
potrzebne jest przemyślane, zdecydowane kierowa-
nie. W warunkach jakiegokolwiek zagrożenia istotą 
działań jest zachowanie ciągłej łączności pomiędzy 
uczestnikami zdarzenia. A co w sytuacji, kiedy łącz-
ność w sieci powiatu, wojewody lub państwa ulega 
zanikowi, zakłóceniu, przerwaniu? Trzeba znaleźć 
wyjście awaryjne, na tyle skuteczne i proste, aby 
wypełnić ewentualną ciszę radiową w sieci starosty 
lub wojewody. Wyjściem z tej sytuacji jest chociażby 
nawiązanie współpracy z organizacjami, osobami, 
które na co dzień zajmują się łącznością radiową.

Taką organizacją jest Polski Związek Krótkofalow-
ców, skupiający miłośników, hobbystów porozumie-
wania się na odległość za pomocą fal radiowych 
UKF lub KF.

„W	 celu	 stworzenia	 w	 ramach	 działal-
ności Polskiego Związku Krótkofalowców 
(PZK) jak najlepszych warunków do rozwo-
ju zainteresowań hobbystycznych związanych  

z różnymi formami łączności radiowej i z dziedzi-
nami pokrewnymi, a jednocześnie dla spożytkowa-
nia tych zainteresowań dla dobra wszystkich ludzi, 
a w szczególności Polski i jej obywateli, w poczuciu 
odpowiedzialności, my członkowie Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców działamy na podstawie Statutu 
Polskiego Związku Krótkofalowców, jako aktu po-
szanowania zasad dobrowolności, równości i uży-
teczności publicznej” - tak brzmi preambuła Statutu 
Polskiego Związku Krótkofalowców, organizacji po-
żytku publicznego skupiającej osoby zainteresowane 
różnymi formami amatorskiej radiokomunikacji i jej 
wykorzystaniem dla rozwoju własnego oraz dobra 
społecznego.

Wystarczy połączyć założenia statutu Polskiego 
Związku Krótkofalowców i ustawy o zarządzaniu kry-
zysowym i jest podstawa do współpracy w zakresie 
utrzymania łączności w sytuacji zagrożenia, kryzysu 
a nawet działań zbrojnych.

Polski Związek Krótkofalowców realizuje swoje 
statutowe cele między innymi poprzez prowadze-
nie współpracy i współdziałanie z organami władzy 
ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjają-
cych rozwojowi krótkofalarstwa w Polsce, a w szcze-

Dostaliśmy właśnie z głębokiej depresji numer Informato-

ra Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, który jest 

o tyle ważny, że znalazł się w nim artykuł Marka Mrozińskie-

go i Stanisława Leszczyny dotyczący łączności w sytuacjach 

kryzysowych. Pierwszy z Panów jest Zastępcą Naczel-

nika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego 

w Tczewie, natomiast drugiego znacie wszyscy doskonale, 

to znakomity krótkofalowiec, fachowiec od łączności i ko-

lega – SQ2EEQ. 

Zdecydowaliśmy się na przedruk w całości (serdecznie dzię-

kując Redakcji Informatora za wyrażoną zgodę), i bardzo 

dziękujemy za zauważenie bardzo ważnej tematyki, jaką 

jest łączność w sytuacjach kryzysowych.
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gólności zwalczania zakłóceń, jako zagrożeń dla ra-
diokomunikacji, organizowania amatorskiej łączności 
radiowej w wypadkach zagrożeń kryzysowych oraz 
dla ochrony ludności.

Wydział Administracji i Zarządzania Kryzyso-
wego (WAiZK) Starostwa Powiatowego w Tczewie 
zaproponował kilka lat temu taką współpracę Tczew-
skiemu Klubowi Krótkofalowców (TKK).

W zaproszeniu do współpracy wskazano takie 
wspólne strefy zainteresowania jak:

•	organizowanie	łączności	radiowej	wspomaga-
jącej lub zastępczej na terenie powiatu w przypadku 
klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń 
wymagających podjęcia działań na rzecz szeroko 
pojętej ochrony ludności,

•	 upowszechnianie	 problematyki	 związanej	
ze służbą na rzecz ochrony zdrowia, życia, mienia 
mieszkańców.

Idea wspólnego działania znalazła zrozumienie 
u obu partnerów współpracy i zaowocowała podpi-
saniem 20 marca 2012 roku stosownego porozumie-
nia pomiędzy Starostą Tczewskim, a Prezesem TKK 
Andrzejem Kubistą, SQ2MMS.  Do zapewnienia 
ciągłości bieżącej współpracy z Wydziałem Admi-
nistracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Po-
wiatowego w Tczewie został upoważniony przez 
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Krótkofalowców Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ - 
członek Tczewskiego Klubu Krótkofalowców, zwany 
w dalszej części artykułu Koordynatorem TKK.

Propozycja została przyjęta z entuzjazmem i to nie 
tylko dlatego, żeby można było się w sieci pochwalić 
takim pierwszym w regionie porozumieniem pomię-
dzy krótkofalowcami, a samorządem powiatowym.

WAiZK Starostwa Powiatowego w Tczewie po-
siada całodobowe PCZK - w sytuacji kryzysowej 
w każdej chwili można podłączyć radiostacje TKK do 
anteny radiostacji PCZK i działać. WAiZK pozyskał 

nieocenioną, fachową pomoc specjalistów w dzie-
dzinie łączności i to nie tylko od członków TKK, ale 
poprzez nich od całej społeczności krótkofalarskiej 
w Polsce. Przesada? Nie!

A oto przykład:
•	comiesięczny	nasłuch	w	ramach	TRENINGÓW	

OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH UDERZENIA-
MI Z POWIETRZA prowadzony przez 22. Ośrodek 
Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) w Bydgosz-
czy (dla naszej lokalizacji),

•	 problem	 ze	 słyszalnością	 -	 trzeba	 rozwiązać	
problem jak najszybciej - jeżeli nie dają rezultatu dzia-
łania własne, wtedy...

•	telefon	od	dyżurnego	PCZK	do	stacji	dyżurnej	
TKK	np.	Stanisław,	SQ2EEQ:	„sprawdź	proszę	co	się	
dzieje w sieci, brak dobrej słyszalności, gdzie jest pro-
blem”

•	 i	 się	 zaczyna:	 stacja	 amatorska	 TKK	 SQ2E-
EQ nawiązuje łączność ze stacjami krótkofalarskimi 
w okolicach Tczewa, dalej do Bydgoszczy i w ciągu 
godziny wiadomo gdzie i jak słychać stację z 22 
ODN; czy problem z odbiorem ma PCZK w Tcze-
wie czy winne są zakłócenia powstałe np. w zakła-
dach przemysłowych, przychodniach dysponujących 
sprzętem wytwarzającym pole elektromagnetyczne, 
czy też poza granicami kraju, a może winna jest an-
tena stacji PCZK...

•	problem	się	wyjaśnia,	a	 jeżeli	przyczyna	leży	
po stronie stacji PCZK w Tczewie jest ona rozwiązy-
wana niezwłocznie.

Czy byłoby to możliwe na linii: powiat - woje-
wództwo - 22 ODN? Na pewno tak, ale nie w ciągu 
trwania treningu lub w ciągu paru dni po jego zakoń-
czeniu.

To tylko jeden z przykładów współpracy z TKK.
Nasze wspólne działania to nie tylko podpisane 

porozumienie. To realne przedsięwzięcia wykonywa-
ne wspólnie na rzecz nie tylko naszego całodobowe-
go PCZK ale także gminnych centrów zarządzania 
kryzysowego (GCZK), niestety nie całodobowych. 
W powiecie tczewskim dzięki członkom TKK spraw-
dziliśmy wszystkie radiostacje i anteny gminne. Popra-
wiliśmy łączność i pilnujemy, aby cały czas łączność 
była niezakłócana. Raz w tygodniu sprawdzamy 
operatorów z GCZK. W sprawdzeniach uczestni-
czy również zawsze jedna dyżurna, wytypowana 
przez Koordynatora TKK do spraw współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Tczewie, amatorska ra-
diostacja dyżurna. Każde cotygodniowe sprawdze-
nia łączności pomiędzy PCZK a GCZK w powiecie 
tczewskim	jest	„obserwowane”	przez	TKK,	a	na	ko-
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niec sporządzana informacja o słyszalnościach stacji 
z GCZK w powiecie.

Niby prosta współpraca, ale wielkie słowa uznania 
należą się członkom TKK, a właściwe członkom STO-
WARZYSZENIA	 TCZEWSKI	 KLUB	 KRÓTKOFALOW-
CÓW	bo	pod	taką	nazwą	działa	TKK	od	2015	roku	
kiedy stowarzyszenie to zostało wpisane do KRS-u.

W tym roku, 20 marca, obchodziliśmy już 5 lecie 
wspólnego działania.

Nie będziemy ukrywali, że współpraca była chy-
ba bardziej korzystna dla nas jako Starostwa przez 
te 5 lat. Poznaliśmy nasze problemy z łącznością, 
a konkretnie ich źródła i podjęliśmy w tym kierunku 
działania:

•	 wymieniliśmy	 radiostację	 na	 profesjonalną	 -	
YAESU FT DX 1200,

•	 zamontowaliśmy	 odpowiednie	 wysokiej	 klasy	
anteny,

•	zmieniliśmy	okablowanie	posiadanego	sprzętu	
łączności.

Staraliśmy się wyeliminować te niedoskonałości, 
które wpływają na zakłócenia łączności.

W 2017 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu 
nazwanego	„CZTERY	PORY	ROKU”,	który	zakłada	
wspólne powiatowe ćwiczenia łączności alertowej 
w sieci krótkofalarskiej. Łączności, która w sytuacji kry-
zysu lub problemów z korzystaniem z sieci wojewody 
pomorskiego zapewniłaby szybkie przekazywanie 
informacji z PCZK do wykonawców w gminach po-
wiatu poprzez krótkofalowców i ich stacje.

W pierwszym ćwiczeniu ZIMA 2017 w ramach 
projektu Cztery Pory Roku uczestniczyło biernie PCZK - 
bez	„prawa	głosu	w	sieci”,	ponieważ	nie	jest	stacją	po-
siadająca uprawnienia do pracy na częstotliwościach 
amatorskich. Ten głos dyżurnych PCZK w sieci krótkofa-
larskiej zapewniają członkowie TKK w Tczewie.

Ćwiczenie pod nazwą ZIMA 2017, inicjujące 
projekt, odbyło się 16.02.2017 roku w godzinach od 
21:00 do 22:25. Prowadzone było na częstotliwo-
ści amatorskiej 144.625 MHz (zapasowa 144.650 
MHZ), emisja FM. Uczestniczyli w nim członkowie 
TKK oraz wszyscy licencjonowani operatorzy indywi-
dualni, którzy zgłosili się na wezwanie klubowej stacji 
prowadzącej SP2KMH.

W wymianie raportów uczestniczyło ogółem 15 
stacji, z czego 8 stacji to operatorzy Tczewskiego Klu-
bu Krótkofalowców SP2KMH, nadający w tych ćwi-
czeniach pod swoimi, indywidualnymi znakami.

Stacje, z którymi stacja klubowa SP2KMH nawią-
zała łączność w pierwszej turze, nadawały z miej-
scowości: Tczew, Gorzędziej, Pelplin, Pieniążkowo, 

Gniew, Subkowy, Rybaki i Turze. Trzy stacje były mo-
bilne, przemieszczały się w trakcie ćwiczeń (opera-
torzy w samochodach, ale z podręcznym sprzętem 
łączności), podając każdorazowo swój nowy QTH-
-locator (tak krótkofalowcy określają miejsce, skąd na-
dają). Do ćwiczeń, z przyjętych przez WAiZK celów 
i założeń, dołączyli w drugim etapie zaproszeni Kole-
dzy spoza powiatu, (ze znakomitą zresztą słyszalno-
ścią), z Gdańska Oruni, Gdańska Stare Miasto, Elblą-
ga, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Skowarcza 
i Gdyni.

Ćwiczenia potwierdziły istnienie krajowego, nie-
wykorzystywanego, olbrzymiego potencjału ope-
ratorskiego w organizacji o nazwie Polski Związek 
Krótkofalowców.

Koleżanki i Koledzy z wydziałów bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego lub wykonujących 
zadania takich wydziałów, bez względu na to gdzie 
jesteście, poszukajcie w pobliżu siebie amatorów krót-
kofalowców - nie będzie to zmarnowany czas, a po-
znacie ludzi, którzy Wam pomogą w sytuacji, kiedy 
już nic więcej się na da zrobić.

Jeżeli potrzebujecie pomocy, porady i chcecie 
współpracować z krótkofalowcami - jako pracownicy 
Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Tczewie służymy informa-
cją i dotychczasowym doświadczeniem, a tym, któ-
rzy wolą i mogą pracować w sieci amatorskiej po-
lecamy kontakt z najbliższym klubem krótkofalarskim 
na swoim terenie.

Marek Mroziński
Zastępca Naczelnika

Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Tczewie

 Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ
Stowarzyszenie Tczewski Klub Krótkofalowców

Zdjęcia: Stanisław Leszczyna (Tczewski 
Klub Krótkofalowców)
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Pierwsze lata krótkofalarstwa polskiego po wojnie odnoto-

wane w techniczno-radioamatorskiej prasie Polskiej

W marcu 1946 r. ukazał się miesięcznik RADIO przeznaczo-

ny dla techników i radioamatorów. Natomiast w miarę upły-

wu czasu, w miesięczniku,  zaczęły być systematycznie za-

mieszczane aktualne informacje na temat odradzającego się 

ruchu krótkofalarskiego w Polsce. I tak już we wrześniowym 

wydaniu ukazała się pierwsza informacja Krótkofalarstwo 

w Polsce , a w niej czytamy : „Dzięki poparciu czynników 

państwowych powstaje Polski Związek Krótkofalowców. 

Dnia 13.10.46 roku odbyło się I-sze powojenne zebranie or-

ganizacyjne PZK, na którym omówiono wszystkie sprawy 

dotyczące reaktywowania krótkofalarstwa. Wybrany zo-

stał Zarząd Organizacyjny , na czele którego stanęli : Ob.Ob. 

mjr.Ksionda , kpt. Jegliński, Musiałowicz, Rutkowski i Dama-

zyn. Opracowano statut , który został przekazany władzom 

państwowym do zatwierdzenia . Już niedługo pojawią się 

nasi SP w eterze. W związku z tym pismo nasze w następ-

nym numerze otwiera „ Kącik Krótkofalowca”, w ramach 

którego poruszać będziemy problemy interesujące amato-

rów krótkofalowców”. I  zgodnie z zapowiedzią, w kolejnych 

edycjach miesięcznika coraz więcej ukazywało się informa-

cji związanych tematycznie z krótkofalarstwem. Natomiast 

w styczniowo-lutowym wydaniu z 1947 r. na pierwszej stro-

nie pojawił się anons Krótkofalarstwo, który informował o  

zatwierdzeniu Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców. 

W dziale Odpowiedzi Redakcji , coraz częściej pojawiały się 

pytania czytelników  związane z budową prostych krótko-

falowych urządzeń odbiorczych jak i nadawczych, a także 

pytania o miejsce składania podań o uzyskanie zezwoleń 

na posiadanie amatorskich stacji nadawczych. W lipcowo-

-sierpniowym numerze z 1947 r. opublikowano informację 

o Konferencji w Atlanic City w USA, na której zatwierdzony 

został przydział pasm dla amatorów krótkofalowców . Paź-

dziernikowy numer RADIA z 1947 r. przyniósł znamienny 

artykuł dla polskiego krótkofalarstwa Krótkofalarstwo Pol-

skie na nowych drogach rozwoju. W niej czytamy : „Po roku 

trudności organizacyjnych Polski Związek Krótkofalowców 

otrzymał wreszcie realne podstawy dalszego rozwoju. 1 lu-

tego 1948r. odbył się w Warszawie Walny Zjazd Delegatów 

Z kart historii krótkofalarstwa PZK

PIERWSZE LATA KRÓTKOFALARSTWA POLSKIEGO
PZK reprezentujący około 400 członków , na którym Tym-

czasowy Komitet Organizacyjny po roku owocnej pracy, po-

wierzył dalsze losy Związku nowemu zarządowi w składzie : 

Prezes ob. dyr.  Żarnecki , Wiceprezesi ob. ob. dyr. Młynarski 

i mjr. Pawenta , Sekretarz ob. mjr. Jegliński , skarbnik ob. inż. 

Brodziak. W zmianach statutowych Związku , wprowadzo-

no nowy punkt określający zasadniczy program prac PZK 

, a mianowicie: Współpraca z władzami Wojska Polskiego 

w zakresie przygotowania młodzieży w wieku przedpobo-

rowym do służby w oddziałach radiowych armii, utrzymanie 

rezerwistów radio-telegrafistów , radiomechaników w sta-

łej sprawności oraz przysposobienia kobiet i mężczyzn nie 

podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu 

do służby w obronie Kraju „ W związku z tym programem 

, wysunięto projekt utworzenia Okręgów PZK w siedzibach 

DOW / Dowództw Okręgów Wojskowych /. Na zakończenie 

zjazdu w uchwalonej rezolucji zwrócono się z prośbą o przy-

jęcie protektoratu nad PZK do ob. ob. : Wiceministra Obro-

ny Narodowej Ge. Dyw. inż. M. Spychalskiego, Ministra 

Komunikacji J.Rabanowskiego, Ministra Poczt i Telegrafów 

prof. Szymanowskiego, Wiceministra Przemysłu inż. Golań-

skiego, Dyr. Naczelnego Radia W.Billiga i Prof. Politechniki  

Warszawskiej J. Groszkowskiego „  Żeby uszczegółowić, to 

inż. Tadeusz Żarnecki był wówczas Dyrektorem Centralne-

go Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego , Zygmunt Mły-

narski – Dyrektor Programowy Polskiego Radia, mjr Józef 

Pawenta – przedstawiciel Komendy Głównej „ Służby Polsce 

” . Natomiast dwaj pozostali to przedwojenni krótkofalowcy 

– SP1CM (SP5CM) i SP1QC (SP5QC). Ponadto do Zarządu, 

jako członkowie, weszli : Jan Kosiński – Inspektor Mini-

sterstwa Oświaty,  Edward Kawczyński – SP1DC (SP8CK) 

, Józef Jezierski SP1JJ (SP2SJ) i Roman Iżykowski – SP1LP 

(SP7HX). Również należy wyjaśnić, że miesięcznik RADIO 

ukazywał się często z wielomiesięcznym opóźnieniem, lecz 

nie z winy redakcji , a jak wyjaśniano z uwagi na chwilowy  

brak środków produkcji czytaj - papieru. Dlatego były takie 

różnice czasowe w podawanych informacjach. Natomiast 

majowo-czerwcowe RADIO z 1948 r.  w tytule Odrodzenie 

krótkofalarstwa polskiego informowało obszernie o wyda-

nym Rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów, o prywat-

nych radiostacjach amatorskich i doświadczalnych: “Dzień 
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Z kart historii krótkofalarstwa PZK

30 października stał się datą przełomową w długiej historii 

krótkofalarstwa polskiego. W dniu tym Minister PiT wydał 

rozporządzenie przywracające prawo posiadania i budowa-

nia radiostacji nadawczo-odbiorczych oraz nadawania i od-

bierania znaków telegraficznych, mowy, muzyki i obrazów. 

Przywrócenie działalności radio-amatorów przychodzi po 

9-letniej przerwie „ . Z kolei  RADIO  wrześniowo - paździer-

nikowe  z 1948  r.  drukuje w całości Statut PZK.  

Miesięczniki RADIO z 1949 r. przynoszą dalsze informa-

cje. I tak, we wrześniowym numerze ukazuje się Komuni-

kat Zarządu Głównego PZK informujący o powołanych 

10  Oddziałach PZK w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdyni, 

Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie , War-

szawie i we Wrocławiu, a także adresy tych oddziałów, na 

które można kierować korespondencję w sprawach orga-

nizacyjnych i technicznych. Natomiast w październikowym 

numerze opublikowana została informacja, na  którą czekali 

z niecierpliwością krótkofalowcy Polscy. W tytule Pierwsze 

licencje czytamy „Ogół krótkofalowców polskich z radością 

przyjął wieść, że dnia 27 sierpnia br. Ministerstwo Poczt 

i Telegrafów wydało dwie pierwsze powojenne licencje 

amatorskie. Obie licencje wydane zostały amatorom war-

szawskim , którzy otrzymali znaki wywoławcze SP1CM 

i SP5AB. W najbliższym czasie spodziewane jest wydanie 

przez MPiT następnych licencji. Stacja SP1C M pracuje na 

swoim znaku przedwojennym, natomiast stacja SP5AB  jest 

stacja nową i w przeszłości wszyscy amatorzy , którzy przed 

1939r. licencji nie posiadali , otrzymywać będą znaki wywo-

ławcze rozpoczynające się na SP5”. Znak SP1CM przypadł  

Anatolowi Jeglińskiemu. Natomiast Jerzy Artur Rutkowski, 

który otrzymał znak SP5AB opisuje i podaje schemat swo-

jego nadajnika . Informuje jednocześnie, że pierwsze fonicz-

ne QSO nawiązał 31 sierpnia ze stacją ON4KW w paśmie 

7 MHz. Gwoli ścisłości, dziesięć dni wcześniej, 16 sierpnia 

Minister Obrony Narodowej  Michał  Żymierski  Marszałek 

Polski, wydał zezwolenie Stanisławowi Bancerowi SP5AC. 

„Do celów służbowych i naukowo-doświadczalnych”, jak to 

było napisane  na zezwoleniu -  z osobistym podpisem Mar-

szałka. W numerze listopadowym inż.  A. Kosiarski SP002-X 

(SP5AY) zamieścił artykuł Krótkofalowe anteny nadawcze 

z fiderami jednoprzewodowymi ze  zdjęciami SP5AB, przy 

stacji. Numer grudniowy w tytule Z życia PZK  przyniósł in-

formacje o kolejnych, wydanych licencjach. I tak, z Warsza-

wy pracują już 3 stacje: SP1CM, SP5AB i SP5AC W Poznaniu 

czynne są stacje SP1SJ, SP1KM i pierwsza w Polsce stacja 

klubowa SP5ZPZ Oddziału Poznańskiego PZK, a z Biesowic 

pow. Miastko pracuje stacja SP1SE.  Podana jest również 

informacja, że Zarządy Oddziałów PZK w Krakowie i Byd-

goszczy wydają periodyczne biuletyny informacyjne dla 

swoich członków. 

W roku 1950 w piśmie ukazały się informacje z działalności 

nowo powstających  klubów krótkofalarskich i ich członków. 

Między innymi od 29 kwietnia do 14 maja z terenów wysta-

wy prac radioamatorskich w Poznaniu. Czynna była stacja 

krótkofalarska, która wzbudzała ogromne zainteresowa-

nie wśród zwiedzających, zwłaszcza młodzieży. Pod koniec 

1950 r. miesięcznik RADIO połączył się z miesięcznikiem 

RADIOAMATOR i od 1951 r. wychodził już tylko RADIO-

AMATOR. Pismo to zamieszczało wiele aktualnych infor-

macji z działalności i osiągnięć organizacyjnych krótkofa-

larstwa Polskiego. Skutkiem decyzji ówczesnych czynników 

partyjno-rządowych 22 lipca 1950 r. nastąpiło zjednocze-

nie trzech organizacji: Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, 

Towarzystwa Przyjaciół ORMO i Polskiego Związku Krót-

kofalowców - w jeden organ zwany Ligą Przyjaciół Żołnie-

rza. Dopiero w styczniu 1957 r. nastąpiła reaktywacja PZK . 

Jerzy SP8TK
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W letniej aurze, w malowniczej okolicy elbląskiej wy-

soczyzny, 29 lipca 2017 roku odbyło się spotkanie 

rekreacyjno-informacyjne OT16 PZK, zorganizowane przez 

kolegów SP2BIR, SP2GUB, SP2HMY i SP2RIT - członków 

oddziału z terenu Elbląga. Miejscem spotkania  była prywat-

na posesja Jurka SP2GUB i Jego małżonki Pani Eli. Prezes 

OT16 w imieniu Zarządu i KR doceniając okazaną gościn-

ność i wyrozumiałość, w serdecznych słowach podziękował 

Pani Domu  i wręczył Jej skromną wiązankę. Część informa-

cyjną spotkania wypełniło m.in. wystąpienie Kol. Staszka 

SQ2EEQ - członka ZG PZK, który przekazał najistotniejsze 

uchwały podjęte na ostatnim zebraniu Zarządu Głównego 

PZK. W dalszej części przekazano karty QSL i dyplomy na-

desłane w ostatnim czasie na adres biura oddziału oraz wrę-

czono uczestnikom pamiątkowe plakietki zaprojektowane 

i wykonane przez Władka SP2HMY. 

Prezes OT 16 wskazał na malejącą aktywność klubów 

krótkofalarskich zarejestrowanych w oddziale i zasuge-

rował przeprowadzenie na ten temat rozmów podczas 

części integracyjnej spotkania. Prezes wskazał także na 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE OT16 
niezadowalający wskaźnik przynależności do PZK.  Właśnie 

z tego powodu Zarząd OT16 zdecydował na lokalizację tego 

spotkania w Elblągu, w którym tylko 33 proc. krótkofalow-

ców nadawców wstąpiło do PZK. 

Obserwując przebieg spotkania, jego atmosferę oraz obec-

ność ośmiu osób, niezrzeszonych w PZK, z którymi roz-

mawialiśmy na tematy krótkofalarskie, wymienialiśmy do-

świadczenia oraz przedstawiliśmy możliwość zakupu lub 

wymiany części i podzespołów przydatnych w praktyce ra-

dioamatorskiej, możemy z zadowoleniem uznać spotkanie 

jako bardzo udane. Trzeba  wspomnieć, iż koszty spotkania 

w całości pokryte zostały z funduszu oddziału, a dzięki oso-

bistemu zaangażowaniu Pani Eli i Jurka SP2GUB mogliśmy 

delektować się bardzo smacznym smalcem i ogórkami ma-

łosolnymi  domowego wyrobu oraz pieczonymi kiełbaska-

mi. Większość uczestników dziękując za udane spotkanie 

pożegnała się z gospodarzami około godziny 18. Najbar-

dziej wytrwali zakończyli spotkanie o 22:00.

SP2FAV — prezes OT16 PZK
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BURZENINOWE WYKŁADY — LTSPICE

BURZENINOWE WYKŁADY — BIBLIOTEKARZ W ETERZE

LTSpice - symulator w pracowni radioamatora. Koniec (albo 

początek) męczarni

Nie masz co zrobić z wolnym czasem? Jesteś w pracy, 

w domu, na urlopie a pod ręką nie ma lutownicy? Poznaj no-

wego Pożeracza Czasu - LTSpice.

Rzeczywistość jest tylko jedna, ale od czego są symulatory. 

Jak przy pomocy prostego i darmowego narzędzia wiele się  

nauczyć a czasem nawet rozwiązać jakiś problem z życia 

konstruktora radioamatora. Krótki wykład z przykładami 

z życia i nie tylko.

Mól książkowy Flynn Carsen otrzymuje ofertę 

pracy jako bibliotekarz. Jego nowym zada-

niem jest pilnowanie tajemniczego pokoju w podziemiach 

biblioteki, w którym znajdują się największe legendarne 

skarby świata, takie jak Excalibur czy Puszka Pandory. Prze-

chowywana jest tu również jedna z trzech części świętej 

włóczni. Osoba, która jest w jej posiadaniu, będzie w stanie 

posiąść absolutną władzę nad światem... Znacie tą historię? 

My mamy dla Was coś lepszego.

Jak zauważyliście praca biblotekarza potrafi być emocjonu-

jąca. My będziemy mieć do czynienia z bibliotekarzem wy-

jątkowym - który nie dość, że nie przypomina szarego mola, 

to jeszcze postanowił przekopać się przez biblioteczne za-

soby i wykopać to, co jest w jakimś stopniu związane z krót-

kofalarstwem. Będziecie mieli okazję poznać pozycje nowe 

i stare. Będziecie mogli również uzupełnić tworzoną listę 

literatury krótkofalarskiej - bo praca naszej uroczej wykła-

dowczyni to nie tylko to nie tylko jednorazowa prelekcja ale 

również podstawa do sensownej bazy polskiej literatury 

krótkofalarskiej. Kto nie przyjdzie ten gapa.

Maria Czwojda SQ3MCZ — 
BIBLIOTEKARZ W ETERZE, CZYLI 

CO PISZĄ O KRÓTKOFALAR-

STWIE PRZEGLĄD PUBLIKACJI

Prezentacja ma na celu przybliżenie 

zbiorów bibliotecznych na temat krót-

kofalarstwa i radiotechniki w Polsce. 

Układ chronologiczny pomoże w usystematyzowaniu wiedzy 

na temat krótkofalarstwa od jego początków do dziś.
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TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego 
Związku Krótkofalowców.

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 
15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, 
tk-redakcja@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć 
się w następnym numerze, czyli za tydzień.

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze infor-
macje o nich. Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników w po-
przednich edycjach, informacje o sponsorach i o nagrodach oraz działają-
cy link do aktualnego regulaminu zawodów.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczo-
ne przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. 
Pliki tekstowe powinny być przesyłane w formacie .doc lub .docx. (Proszę 
nie nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych 
tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i re-

klam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, które mogą być 
kontrowersyjne lub naruszać prawa osób trzecich, w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację do-
tyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wy-
magana jest zgoda opiekunów prawnych. Materiał fotograficzny należy 
dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowe-
go (osobne pliki). Nazwa zdjęcia ma być pierwszym słowem tytułu tekstu 
z kolejną cyfrą.

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 nadesła-
nych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opu-
blikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w czwartki. okładka – fot: SQ5EBM

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję  
oraz materiały wszystkim autorom tekstów oraz grafik.

Na dzień 5 sierpnia 2017 r. zaplanowano dwie łączno-

ści ARISS. O godzinie 16:25 UTC Fiodor Nikołajewicz 

Jurczichin RN3FI ma przeprowadzić bezpośrednie połą-

czenie radiowe z uczestnikami Międzynarodowego Obozu 

Letniego w miejscowości Ufa w Rosji. Uczestnikami obozu 

są dzieci z Republiki Baszkortostan (Rosja). Stacją naziemną 

ma być RZ9WWB. 

W tym samym dniu o godzinie 18:02 UTC Paolo Nespoli 

IZØJPA (włoski astronauta ESA) przeprowadzi kolejny kon-

takt ARISS. Będzie to połączenie telemostowe zrealizowa-

ne przez dedykowaną stację naziemną ON4ISS w Belgii dla 

Frontiers of Flight Museum/ Moon Day w Dallas (stan Tek-

sas w USA). Odpowiedzi astronauty powinny być słyszalne 

w Europie na częstotliwości 145.800 MHz NFM.

W Wielkiej Brytanii odbywać się będzie międzynarodowy 

obóz dla młodych krótkofalowców z Europy - YOTA. Naj-

prawdopodobniej w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godzinie 

18:37 UTC, Paolo Nespoli IZØJPA przeprowadzi łączność 

radiową, wraz z przekazem na żywo obrazu z modułu Co-

lumbus (ISS). Obraz będzie przekazywany w paśmie ama-

torskiej służby radiokomunikacyjnej z użyciem HAMTV. 

Połączenie foniczne będzie zrealizowane przez stację na-

ziemną zlokalizowaną w miejscu obozu, natomiast obraz 

ze stacji będzie odbierany przez sieć dedykowanych ra-

dioamatorskich satelitarnych stacji naziemnych HAMTV 

zlokalizowanych w różnych krajach Europy. Odpowiedzi 

astronauty powinny być słyszalne w Europie na częstotli-

wości 145.800 MHz NFM. Obraz odebrany przez stacje 

naziemne może być wysyłany na serwer: http://www.batc.

tv/iss/, lub sygnał będzie przekazywany na specjalny ser-

wer wideo, gdzie będzie „w locie” łączony w jeden strumień, 

a końcowy obraz będzie możliwy do zobaczenia na stronie: 

https://ariss.batc.tv/hamtv/. Udział poszczególnych stacji 

i wybór serwera zależy od możliwości technicznych (zależ-

nych m.in. od orbity) i ustaleń ARISS.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK,  
Charlie AJ9N

ARISS – INFO Z ORBITY

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
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29 lipca, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Janusz 
SP5LYI.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 08 sierpnia 
2017 o godz. 13.20 w Warszawie, na cmentarzu 

Bródnowskim w kościele drewnianym.  
Niech pozostanie w naszej pamięci

SP5LYI s.k.

Tadek

SP5BBG
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