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Łódzki Oddział Terenowy
Polskiego Związku Krótkofalowców

Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy
Prawie trzy lata lata mijają od ukazania się ostatniego numeru 6/6/2000 „prawdziwego” Krótkofalowca Polskiego. Z wielu rozmów prowadzonych przez krótkofalowców wynika, że wydawany łącznie z „Magazynem QTC”,
w objętości dwu kartek formatu A 4, szczątkowy Krótkofalowiec Polski, nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Jednocześnie ukazujące się czy to w internecie,
czy to lokalnie różnorakie wersje wydawnictw noszących w nazwie „
krótkofalowiec”, w tym wysoko przeze mnie ceniony Krótkofalowiec Wielkopolski, zainspirowały mnie, byłego „dwu numerowego redaktora” pisma „KP”, do
pokuszenia się
o wydawanie w niewielkim nakładzie kwartalnika, w którym będę starał się nawiązać do dawnych dobrych tradycji Krótkofalowca Polskiego.
Kwartalnik pod nazwą „Krótkofalowiec”, w nakładzie jednorazowym
około 100 egz. wydawany będzie nieodpłatnie przez Łódzki Oddział Terenowy
Polskiego Związku Krótkofalowców, przede wszystkim dla członków Oddziału.
Zamierzeniem redakcji jest, aby pismo zawierało w miarę możliwości,
obowiązujące w Polskim Związku Krótkofalowców akty prawne jak np.: statut
PZK, regulaminy czy uchwały Zarządu Głównego PZK, jak również ustalenia
podejmowane przez władze Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK. Nie powinno
zabraknąć artykułów omawiających nowe techniki nawiązywania łączności, wyników ważniejszych zawodów, informacji z życia krótkofalowców oraz stron poświęconych działowi technicznemu. W dziale tym zamierzamy umieszczać różnego rodzaju publikacje przydatne w działalności krótkofalarskiej, pochodzące z
publikacji zagranicznych, jak i opracowane przez polskich krótkofalowców.
Nie chciałbym na początek zbyt wiele obiecywać, albowiem ostateczny
kształt i poziom pisma będzie zapewne wypadkową działań każdej ze stron – Czytelników i Redakcji. Mam nadzieję, że nasze pismo stanie się forum wymiany
zdań i poglądów o działalności krótkofalarskiej, informacją o naszych wzlotach i
upadkach, podejmowanych działaniach na rzecz naszego środowiska, stanie się
wspólnym pismem wszystkich miłośników krótkofalarstwa.
Jednocześnie apeluję do wszystkich czytelników „Krótkofalowca” o
dostarczanie materiałów do publikacji. Nie narzucam tematyki, nie sugeruję też
formy opracowania przesyłanych materiałów. Wszystkie, które do nas dotrą postaramy się wykorzystać w kolejnych numerach pisma.
Jerzy Jakubowski SP7CBG

Łódzki Oddział Terenowy

Sprawy organizacyjne PZK
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Wydaje się truizmem przypominać, że obowiązkiem każdego
członka Polskiego Związku Krótkofalowców jest znajomość Statutu własnej organizacji. Niestety, z przykrością stwierdzam, że do chwili obecnej
Sekretariat PZK poza przesłaniem do Oddziałów Terenowych kserokopii
odpisów tych jakże ważnych dokumentów nic więcej w sprawie szerokiego
opublikowania Statutu nie zrobił. Aby chociaż w części uzupełnić tę lukę
publikujemy treść Statutu w całości.

Statut
Polskiego Związku Krótkofalowców
zatwierdzony przez XIV Zjazd Krajowy Delegatów w dniu 11 czerwca 2000 r w Kołobrzegu,
zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dniu
12.01.2001 r
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polski Związek Krótkofalowców, używa skrótu PZK, w
dalszej części określane jest skrótem PZK. Działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszym statutem. PZK jest stowarzyszeniem
osób fizycznych.
PZK jest kontynuatorem istniejącego od 1930 roku Polskiego Związku Krótkofalowców.
§2
1.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawa.
2.
Osobowość prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem posiadają także jednostki terenowe (oddziały) związku.
3
Siedzibą stowarzyszenia jest m. Stołeczne Warszawa a siedzibą Biura ZG PZK
może być inna miejscowość.
.
4.
PZK używa odznak, symboli i pieczęci ustalonych przez Zarząd Główny.
5.
Znak PZK przedstawia sobą romb o przekątnej dłuższej w osi pionowej i wymiarze
20 mm oraz krótszej w osi poziomej i wymiarze 9,5 mm. W podwójną ramkę rombu wpisana jest dużymi literami o wysokości 7 mm i szerokości 4 mm nazwa PZK,
tak że w lewym rogu jest litera Z w górnym P i w prawym litera K. Od litery P w
dół, poprzez znak graficzny anteny połączony ze znakiem graficznym cewki indukcyjnej prawoskrętnej o dwu i pół zwojach, której połowa długości znajduje się na

6.

7.
8.
9.
10.

wysokości przekątnej krótszej, połączona ze znakiem graficznym zacisku elektrycznego i dalej linią prostą ze znakiem graficznym uziemienia, umieszczonym w dolnym rogu rombu. Wzór znaku PZK przedstawiony jest na załączniku nr 1 do niniejszego statutu. Znak PZK używany w postaci graficznej może być powiększony lub
pomniejszony przy zachowaniu proporcji wymiarów.
Odznaka Honorowa PZK, to opisany w § 2 p. 5 znak PZK, dodatkowo wzbogacony
o: wokół zewnętrznej ramki znaku PZK znajduje się wieniec laurowy wypukły,
obniżony w stosunku do powierzchni rombu wewnętrznego. Zewnętrzny rząd liści
laurowych nieco obniżony w stosunku do rzędu wewnętrznego. Owoce lauru wypukłe, półkoliste. Wykonanie z mosiądzu grubo srebrzonego, oksydowanego, powierzchnia rombu polerowana do lustrzanego połysku. Strona tylna gładka, z numeracją trzy cyfrową od 001. Wymiary Odznaki Honorowej: 32,5 mm x 15,5 mm.
Wzór Odznaki Honorowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
Złota Odznaka Honorowa to pozłacana Odznaka Honorowa.
Nazwa PZK i emblemat są własnością Związku.
Organem prasowym PZK jest czasopismo „Krótkofalowiec Polski”.
PZK może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele
są bliskie celom PZK.
ROZDZIAŁ II
Cele PZK i sposoby ich realizacji

1.
2.
3.
4.

§3
Celami PZK są rozwój, popieranie i ochrona służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej, oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem.
PZK podejmuje stałe działania mające na celu obronę pasm amatorskich, oraz pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości.
PZK broni prawa krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie
urządzeń radiowych i systemów antenowych.
Realizację tych celów PZK prowadzi poprzez stały kontakt i współpracę z Urzędami państwowymi i Urzędami administracji terenowej, a także agendami międzynarodowymi.

§4
Związek realizuje swe cele przez:
1.
Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się i zainteresowanych radio amatorstwem-krótkofalarstwem.
2.
Reprezentowanie i obronę interesów członków PZK wobec władz, organizacji i
stowarzyszeń krajowych oraz zagranicznych, w tym Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU.
3.
Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami mającymi cele zbliżone do celów
PZK oraz instytucjami i organizacjami te cele popierającymi.
4.
Inspirowanie i popieranie działalności klubów krótkofalarskich zrzeszających krótkofalowców, a działających w zgodzie z § 46 niniejszego statutu.
5.
Szerzenie przyjaźni i wzajemnego porozumienia wśród krótkofalowców, niezależnie od narodowości, ich poglądów politycznych, religijnych i statusu społecznego.
6.
Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w zakresie przestrzegania
Regulaminu Radiokomunikacyjnego, oraz zwalczania zakłóceń radioelektrycznych.
7.
Organizowanie łączności radiowej w przypadkach klęsk żywiołowych i innych
zagrożeń.
8.
Współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi na celu obronność Państwa.
9.
Organizowanie samokształcenia technicznego, szczególnie wśród młodzieży za
pomocą kursów, odczytów, wystaw i spotkań towarzyskich.
10. Popieranie badań, eksperymentów oraz innowacji technicznych i naukowych w

11.
12.
13.
14.

zakresie radiokomunikacji.
Organizowanie i popieranie działalności w zakresie sportów radioamatorskich.
Organizowanie i obsługa wymiany kart QSL.
Działalność wydawniczą w zakresie radioamatorstwa i krótkofalarstwa.
Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami PZK.

§5
PZK opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1

2.2

2.3
2.4

3.

1.
2.
3.
4.
5.

§6
Członkostwo w PZK może mieć postać:
członkostwa zwyczajnego,
członkostwa nadzwyczajnego,
członkostwa honorowego,
członkostwa wspierającego.
Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmują jednostki terenowe PZK,
które prowadzą wszystkie sprawy członkowskie i kierują się następującymi zasadami przyznawania członkostwa:
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna,
która złożyła deklarację, opłaciła składkę członkowską w PZK i posiada zezwolenie
na używanie amatorskiej radiostacji. Członek zwyczajny może posiadać także tytuł
członka Honorowego. Członek zwyczajny, który utracił zezwolenie na używanie
amatorskiej radiostacji, staje się członkiem nadzwyczajnym. Osoba fizyczna poniżej 16 roku życia musi legitymować się zgodą przedstawicieli ustawowych.
Członkiem nadzwyczajnym może być każda osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składek członkowskich w PZK. Członek nadzwyczajny z chwilą uzyskania zezwolenia na używanie amatorskiej radiostacji staje
się członkiem zwyczajnym. Osoba fizyczna poniżej 16 roku życia musi legitymować się zgodą przedstawicieli ustawowych.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna szczególnie zasłużona dla PZK, lub rozwoju radiokomunikacji, której ten tytuł nadał
Zjazd Krajowy Delegatów. Członkostwo honorowe jest dożywotnie.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, w tym
kluby specjalistyczne posiadające osobowość prawną i działające w oparciu o zatwierdzone regulaminy (statuty), lub osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która
wspiera działalność i cele PZK finansowo lub rzeczowo. Bądź własną działalnością.
Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje właściwy organ
PZK.
Tryb składania i opłacania składek określa regulamin uchwalony przez ZG PZK.
§7
Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi PZK mają prawo:
korzystać z informacji, urządzeń i obsługi PZK,
korzystać z informacji prawnej w sprawach wynikających z działalności statutowej
PZK,
używać nazwy, emblematów, odznak i symboli PZK,
korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
wybierać i być wybieranym do władz statutowych PZK. Prawo to przysługuje tylko
krajowym członkom zwyczajnym, którzy ukończyli 18 rok życia oraz małoletni w

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

wieku 16 – 18 lat.
Wyjątkiem od sformułowanej w § 7 p. 5 zasady jest bierne prawo wyborcze do
władz OT, z wyłączeniem funkcji Prezesa OT PZK, przysługujące członkom nadzwyczajnym stowarzyszenia.
Członkowie wspierający – kluby specjalistyczne służby amatorskiej mają prawa
wynikające z § 7 p.1, 2 i 3, oraz prawo przedstawiania wniosków dotyczących
spraw techniczno-sportowych i uzyskiwania mandatu do reprezentowania PZK w
ramach specjalizacji klubu.
§ 8.
Do obowiązków członków należy:
przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PZK,
przestrzegania przepisów krajowych i międzynarodowych związanych z radiokomunikacją amatorską, zwyczajów oraz norm etycznych związanych z tą działalnością,
dbanie o interes i dobre imię PZK,
regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach określonych
przez Zarząd Główny PZK z wyłączeniem członków honorowych,
branie udziału w realizacji celów i zadań statutowych.

§9
1.
Członkostwo ustaje w przypadku:
1.1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu
składek,
1.2. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
1.3. wykluczenia członka z wymienionych niżej powodów:
nie przestrzegania statutu i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych oraz uchwał organów stowarzyszenia
działania na szkodę stowarzyszenia.
1.4. Skreślenie z listy członków z powodu nie wpłacania składek członkowskich więcej
niż za 6 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny.
2.
Członkom wykluczonym z listy członkowskiej przysługuje prawo odwołania się w
ciągu 30 dni do ZG PZK, a następnie do Zjazdu Krajowego jako drugiej instancji.
§ 10
Warunki wznowienia członkostwa określa Zarząd Główny.
ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne PZK
§ 11
1.
2.
3.

Władzami naczelnymi PZK są:
Zjazd Krajowy Delegatów,
Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna.

§ 12
Kadencja władz naczelnych PZK trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
1.
2.

§ 13
Uchwały władz naczelnych podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności lub udziale co najmniej ½ liczby członków z zastrzeżeniem § 19 pkt.2, w
związku z § 18 pkt.1 i § 23 pkt.2.2.
Uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie lub delegaci zostali prawidłowo po-

wiadomieni o posiedzeniu.
§ 14
Zjazd Krajowy Delegatów jest najwyższą władzą PZK. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 15
Zjazd Krajowy zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny PZK nie
rzadziej niż co 4 lata.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 16
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów zwoływany jest na wniosek:
Zarządu Głównego PZK,
Głównej Komisji Rewizyjnej,
co najmniej 1/3 liczby delegatów na Zjazd Krajowy,
co najmniej 1/3 liczby członków PZK, przez ZG PZK nie później niż 30 dni od
daty wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których był zwołany.
§ 17
W Zjeździe Krajowym Delegatów udział biorą:
z głosem decydującym delegaci wybrani na Walnych Zebraniach jednostek terenowych PZK, proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych tej jednostki terenowej, zgodnie z § 19 p.4, o nieprzerwanym stażu członkowskim w PZK co najmniej
5 lat. Mandaty delegatów są ważne do czasu następnych wyborów Delegatów na
Zjazd Krajowy.
Z głosem doradczym goście, zaproszeni przez Prezydium Związku.
§ 18
Do Zjazdu Krajowego Delegatów należy:
podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie i o rozwiązaniu PZK,
podejmowanie uchwał przeznaczonych do realizacji przez ZG PZK,
wybór członków Prezydium Zarządu Głównego i ich zastępców,
wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,
rozpatrywanie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium
ustępującemu Prezydium Zarządu Głównego,
rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i odwołań,
nadawanie godności członka honorowego,
zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 19
1. Uchwały Zjazdu Krajowego w pierwszym terminie podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
§ 20
Zarząd Główny podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i decyzje przeznaczone
do realizacji przez Prezydium ZG PZK.

1.
2.

§ 21
Zarząd Główny tworzą:
Prezydium wybierane przez Zjazd Krajowy, które ze swojego grona wybiera prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Przedstawiciele każdej z jednostek terenowych, wybrani przez macierzysty Zarząd.

§ 22
Skreślony
§ 23
Zarząd Główny PZK z zastrzeżeniem kompetencji innych organów kieruje całokształtem spraw stowarzyszenia i podejmuje w tych sprawach decyzje.
2.
Do Zarządu Głównego należy w szczególności:
2.1. Realizacja uchwał Zjazdu Krajowego.
2.2. Ustalenie wysokości składek członkowskich niezbędnych dla funkcjonowania
struktur centralnych Związku większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu Głównego.
2.3. Ustalenie budżetu Związku oraz kontrola jego realizacji.
2.4. Podejmowanie uchwał w istotnych na szczeblu krajowym sprawach PZK pomiędzy Zjazdami Krajowymi.
2.5. Kontrola przestrzegania statutu PZK przez członków i jednostki terenowe.
2.6. Powoływanie managerów (Menedżerów) i funkcyjnych, reprezentujących PZK w
dziedzinach technicznych, sportowych i innych. Zakres uprawnień i obowiązków
określają regulaminy wewnętrzne PZK lub ustalone zakresy czynności.
2.7. Zatwierdzanie powołania lub likwidacji jednostek terenowych PZK.
2.8. Przyjmowanie członków wspierających.
2.9. Rozpatrywanie spraw i odwołań w sprawach członkowskich.
2.10. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych PZK.
2.11. Nadawanie odznak honorowych PZK.
2.12. Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego PZK.
2.13. Uchwalanie terminu oraz zwoływanie Zjazdów Krajowych.
2.14. Ustalanie zasad i trybu zwoływania zebrań wyborczych oraz zatwierdzanie ważności udokumentowanych zebrań wyborczych.
3.
Decyzje Zarządu Głównego w sprawach związanych z ustaleniem wysokości
składki członkowskiej, ustalaniem i zatwierdzaniem budżetu PZK, zatwierdzaniem
bilansu PZK, rozpatrywanie spraw członkowskich są podejmowane bezwzględnie
na posiedzeniach Zarządu. W pozostałych sprawach decyzje mogą być podejmowane drogą elektroniczną, na podstawie zatwierdzonego przez ZG regulaminu,
który zabezpiecza zgodny z aktami prawnymi sposób przeprowadzenia głosowania.
1.

1.
2.

§ 24
Zarząd Główny zbiera się nie rzadziej niż raz w roku lub na wniosek:
Prezydium Zarządu Głównego
1/3 liczby członków ZG.

§ 25
Do Prezydium będącego organem wykonawczym Zarządu Głównego należy
w szczególności:
1.
Realizacja uchwał, zaleceń i decyzji Zarządu Głównego.
2.
Reprezentacja i obrona interesów PZK wobec władz i stowarzyszeń krajowych jak
i zagranicznych.
3.
Kierowanie działalnością i gospodarką finansową ZG PZK.
4.
Zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu ZG PZK.
5.
Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych ZG PZK.
6.
Sporządzanie sprawozdań, preliminarzy finansowych i bilansów ZG PZK.
7.
Prowadzenie ewidencji jednostek terenowych.
8.
Delegowanie przedstawicieli na konferencje, spotkania i zjazdy krajowe i międzynarodowe.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego.
Występowanie z wnioskami o nadanie odznak honorowych PZK.
Sprawowanie nadzoru nad Biurem QSL, Sekretariatem Krajowym oraz przyjmowanie i zwalnianie jego pracowników.
Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez przedstawicieli jednostek terenowych
PZK.
Pomoc i organizowanie realizacji celów statutowych PZK przez jednostki terenowe.
Powiadamianie GKR o terminach posiedzeń ZG i Prezydium oraz o prowadzonych
działaniach przez te organy.
§ 26
Prezydium ZG zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27
W razie ustąpienia członka Prezydium, lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Prezydium dokonuje kooptacji nowego członka spośród zastępców wybranych przez Zjazd Krajowy.
§ 28
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych PZK, oraz dokumenty finansowe podpisuje prezes, wiceprezes lub sekretarz oraz skarbnik.
§ 29
Zarząd Główny PZK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania finansowe i prowadzone działania przez jednostki terenowe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 30
Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie bieżące całokształtu działalności PZK.
Przedstawiania członkom PZK uwag i wniosków dotyczących jego działalności
oraz działalności Prezydium Zarządu Głównego.
Kontrolowanie ksiąg, dokumentów, inwentarza i kasy Sekretariatu Krajowego i
jednostek terenowych.
Składanie na Zjazdach Krajowych wniosków o udzielenie absolutorium ustępującym władzom PZK.
Opracowywanie projektu regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej.
Wybór ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Zawieszanie wykonania wszelkich uchwał naruszających normy prawne i interes
Związku oraz kierowanie ich do ponownego rozpatrzenia.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich jednostek organizacyjnych PZK z głosem doradczym.

§ 31
W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, lub wygaśnięcia
jego mandatu z innych przyczyn, Komisja dokonuje kooptacji nowego członka na swym
najbliższym posiedzeniu spośród zastępców wybranych na Zjeździe Krajowym.
ROZDZIAŁ V
Jednostki Terenowe PZK

1.

2.

1.
2.

§ 32
Oddziały PZK są terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZK. Jednostki terenowe powołuje co najmniej 15 członków zwyczajnych PZK, na których wniosek ZG
podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu powołania JT i występuje z wnioskiem o wpisanie do sądowego rejestru terenowych jednostek organizacyjnych.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Jednostki Terenowej poniżej 15
członków, ZG PZK podejmuje uchwałę o jej rozwiązaniu i występuje z wnioskiem
o wykreślenie z sądowego rejestru jednostek organizacyjnych.
§ 33
Rejestracja sądowa i nabycie osobowości prawnej powinno nastąpić w terminie do
6 miesięcy od daty powołania Oddziału. Nie spełnienie tego warunku powoduje
automatycznie skreślenie z ewidencji ZG PZK.
Uzyskanie osobowości prawnej oddziału następuje z chwilą rejestracji sadowej.

§ 34
ZG PZK podejmuje uchwałę o rozwiązaniu jednostki terenowej, gdy działalność jej jest niezgodna ze statutem i regulaminami wewnętrznymi Związku. Podjęcie
uchwały zobowiązuje ZG PZK do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie JT z sądowego rejestru terenowych jednostek organizacyjnych.
§ 35
Władzami Oddziału są:
1.
Walne Zebranie.
2.
Zarząd Oddziału.
3.
Komisja Rewizyjna Oddziału.
Postanowienia § 13 stosuje się odpowiednio z wyłączeniem § 37 pkt. 2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 36
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd Oddziału. Zapisy statutu PZK w § 19 pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 37
W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie oddziału.
Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie podejmowane są zwykłą większością głosów członków zwyczajnych w obecności co najmniej ½ liczby członków
zwyczajnych oddziału, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych oddziału.
§ 38
Do Walnego Zebrania należy w szczególności:
Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz zastępców na kadencję nie dłuższą niż 4 lata.
Podejmowanie uchwał przeznaczonych do realizacji przez Zarząd Oddziału.
Określenie liczby członków, uchwalenie regulaminu Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej.
Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
Oddziału.
Odwoływanie Zarządu Oddziału, lub poszczególnych jego członków.
Wybór delegatów na Zjazd Krajowy.
Ustalanie wysokości składki Oddziałowej.

§ 39
Walne Zebranie Oddziału odbywa się co najmniej raz na dwa lata, lub zwoływane
jest na wniosek:

1.
2.
3.

Zarządu Oddziału,
1/3 członków zwyczajnych Oddziału,
Komisji Rewizyjnej.
§ 40
Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona co najmniej prezesa, wiceprezesa i skarb-

nika.
Komisja Rewizyjna wybiera co najmniej przewodniczącego i sekretarza.
§ 41
W razie ustąpienia członka Zarządu Oddziału lub wygaśnięcia jego mandatu, Zarząd na najbliższym swym posiedzeniu dokonuje kooptacji nowego członka. Kooptacja nie
może przekroczyć 50 % członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu. Przepis ten dotyczy analogicznie Komisji Rewizyjnej.

8.
9.

§ 42
Do Zarządu Oddziału należy w szczególności:
reprezentacja i obrona interesów członków PZK wobec władz, organizacji lokalnych działających na terenie Oddziału,
współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami mającymi cele i zadania zbieżne z
celami PZK oraz instytucjami te cele popierającymi, działającymi na terenie Oddziału,
podejmowanie uchwał w sprawach istotnych na szczeblu Oddziału pomiędzy Walnymi Zebraniami Oddziału,
nadzór i organizacja oddziałowego biura QSL,
realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Zarządu Głównego PZK,
ewidencjonowanie i skreślanie a ewidencji klubów krótkofalarskich, których cele są
zbieżne z celami PZK, a działanie zgodne ze statutem PZK.
pomoc w realizacji celów statutowych PZK przez kluby terenowe PZK ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia młodzieży,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków wspierających,
kierowanie działalnością i gospodarka finansową Oddziału.

1.
2.
3.
4.

§ 43
Działalność Oddziału Związku finansują:
członkowie oddziału,
sponsorzy poprzez dotację, darowizny, zapisy i spadki,
działalność gospodarcza Oddziału,
członkowie wspierający – finansowo lub rzeczowo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 44
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Oddziału oraz dokumenty finansowe podpisuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Oddziału.
§ 45
Organem kontrolnym terenowej jednostki organizacyjnej (oddziału) jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna, do działalności której stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące GKR.
2.
Do zadań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:
2.1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Oddziału i przedstawianie mu wniosków,
2.2. kontrolowanie ksiąg, dokumentów, inwentarza i kasy Oddziału,
2.3. składanie na Walnych Zebraniach Oddziału wniosków o udzielenie absolutorium

1.

Zarządowi Oddziału,.

2.4. wybór ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
ROZDZIAŁ VI
Kluby Krótkofalarskie
§ 46
Członkowie Oddziałów terenowych mogą dla realizowania swoich celów organizacyjnych i sportowych, dla szkolenia młodzieży i usprawniania dystrybucji kart QSL, łączyć się
w Kluby Krótkofalarskie. Mogą one w zależności od lokalnych możliwości i swoich upodobań
występować o przyznanie im licencji klubowej. Członkowie tych klubów, dla sprawnego działania i reprezentowania mogą wybierać Zarządy klubów zgodnie z postanowieniami statutu
PZK mającymi zastosowanie do władz jednostek terenowych (oddziałów).
Rolę Komisji Rewizyjnej dla takich klubów pełni Komisja Rewizyjna macierzystej
JT. Kluby krótkofalarskie działają w strukturach wewnętrznych jednostki terenowej.
§ 47
skreślony
ROZDZIAŁ VII
Majątek PZK
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

§ 48
Majątek PZK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
PZK uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
wpływy ze składek członkowskich,
subwencje, darowizny, zapisy, spadki,
wpływy z działalności własnej,
wpływy z działalności gospodarczej,
wpływy z ofiarności publicznej,
dochody z majątku własnego.

§ 49
Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych PZK
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza ora skarbnika.
Wszelkie postanowienia władz PZK zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego wymagają uchwały Zarządu Głównego PZK.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 50
Do interpretacji statutu uprawniony jest Zarząd Główny PZK.
§ 51
We wszystkich sprawach spornych najwyższą instancją rozstrzygającą jest Zjazd
Krajowy.
§ 52
Zmiana statutu oraz rozwiązanie PZK może nastąpić na podstawie uchwały podjętej
zgodnie z § 18 pkt. 1 i § 19 pkt. 2 przez Zjazd Krajowy.
§ 53
Uchwała o rozwiązaniu się PZK określi tryb likwidacji oraz sposób likwidacji PZK i
przeznaczenie jego majątku. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Oddziału PZK decyzję

podejmuje Walne Zebranie Oddziału.
§ 54
Sprawy nie objęte niniejszym statutem są regulowane aktami prawnymi wykonawczymi, regulaminami wewnętrznymi i obowiązującym stanem prawnym.
Pieczęć o treści
Statut niniejszy jest zgodny
z zarejestrowanym w Sądzie
Okręgowym w Warszawie VII
Wydział Cywilny i Rejestrowy
dnia 12.01.01 pod poz. RST 932
Sekretarz Sądu (podpis nieczytelny)
Pieczęć okrągła z godłem Państwa i napisem:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Pieczęć okrągła z napisem:
Polski Związek Krótkofalowców
Zarząd Główny
(podpis nieczytelny)

Naszym zdaniem, czyli krótki komentarz.
Każdy z członków Polskiego Związku Krótkofalowców, który posiada poprzednio obowiązujący statut PZK (publikowany był m.in.. w Nr 1
(420)1998 „Krótkofalowca Polskiego”) zauważy, że w porównaniu z nim,
w nowym statucie zasadnicze zmiany dotyczą obowiązującej wielkości Oddziału Terenowego i statusu klubów specjalistycznych. W pierwszym przypadku nastąpiło zmniejszenie obowiązkowej liczby członków powołujących
Oddział z 50 do 15 krótkofalowców. To zdaniem wielu przeciwników nowego statutu prowadzi do obniżenia rangi Oddziału Terenowego przy jednoczesnym powiększaniu się liczby członków Zarządu Głównego PZK przedstawiciel Oddziału automatycznie po zarejestrowaniu jednostki terenowej przez Zarząd Główny PZK ma możliwość uczestniczenia w pracach
tegoż Zarządu. Niestety z autopsji wiem, że w sposób niezwykle skuteczny
wydłuża to obrady (każdy chce coś „ważnego” przekazać pozostałym
uczestnikom, chociaż o tej „ważnej” sprawie przed nim mówiło już wielu) i
prowadzi wprost do pominięcia w dyskusji wielu istotnych problemów ze
względu na brak czasu na ich rozpatrzenie. Często zdarza się, że pod koniec
dnia obrad w sposób gwałtowny maleje liczba członków Zarządu Głównego, bowiem zaczynają odjeżdżać ostatnie pociągi i autobusy umożliwiające
powrót do miejsca zamieszkania.
Co do statusu klubów specjalistycznych wypowiem się innym razem. Na dzień dzisiejszy wiem, że zarejestrowane w sądzie są dwa kluby:
SPDXC oraz PK UKF. Oba mają własne statuty i zgodnie z § 6 pkt. 1.4 Statutu PZK dzielnie wspierają działalność naszej organizacji.
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Z życia Oddziału
Koleżanki i Koledzy
Za trzy miesiące, a dokładnie 22 października 2003 roku, będziemy obchodzili 70-lecie powstania Łódzkiego Klubu Radio Nadawców, który praktycznie zapoczątkował zorganizowaną działalność krótkofalarską na
ziemi łódzkiej. Ideą powstania ŁKRN było zjednoczenie wokół siebie amatorów krótkofalowców, dotychczas przynależących do różnych klubów regionalnych, lub działających indywidualnie. Już wtedy zdawano sobie sprawę z faktu, że działalność zorganizowana może przynosić dużo większe
efekty niż działanie w pojedynkę. I podobny cel przyświeca również działaniom Łódzkiego Oddziału PZK. Można zatem śmiało powiedzieć, że obecnie działający Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców jest współczesnym odpowiednikiem i jednocześnie kontynuatorem idei
zjednoczenia ruchu krótkofalarskiego. Oczywiście większość z Was powie,
że czasy się zmieniły. Łatwość zakupu dobrej klasy fabrycznych urządzeń
przeznaczonych do działalności krótkofalarskiej, łatwość uzyskania pozwolenia na pracę w pasmach amatorskich i wiele innych jeszcze czynników,
spowodowały, że praktycznie bez większego wysiłku i niekoniecznie z pomocą kolegów, każdy stać się może „krótkofalowcem”. Nie bez kozery ująłem w cudzysłów słowo „krótkofalowiec”, albowiem aby nim zostać nie
wystarczy mieć tylko pieniądze. Życie w zorganizowanej grupie jest ciekawsze, pozwala wspólnie realizować założone cele, pozwala bronić w sposób skuteczny uzyskanych przywilejów. I dlatego właśnie Was wszystkich
namawiam do wspólnej działalności.
Na przestrzeni ostatnich lat Łódzki Oddział Terenowy PZK skupia
około 100-120 krótkofalowców. W porównaniu z ilością wydanych w okręgu łódzkim pozwoleń stanowi to około 10 - 15 %. Ta stosunkowo niewielka
grupa osób realizuje wiele zadań służących ogółowi krótkofalarskiej braci.
To najczęściej z ich kieszeni finansowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia pozwalające utrzymać okręg łódzki w czołówce krajowej.
Za trzy miesiące Łódzki Oddział PZK wejdzie w okres obchodów
rocznicowych. W związku z tym Zarząd Oddziału czyni starania, aby wypadł on na miarę naszych ambicji i oczywiście możliwości finansowych.
Przewidujemy szereg imprez, które przypomną minione czasy nie zapominając jednak o równie ważnych -współczesnych. Już dzisiaj drukujemy dla
przypomnienia niektóre fakty z działalności ŁKRN. Myślę, że znajdą się
wśród Nas tacy, którzy przypomną inne. Tym sposobem być może wspólnie
napiszemy historię naszego ruchu na ziemiach łódzkich.
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I.

OKRES PRZEDWOJENNY (1925 – 1939)
1.

Pierwsze kroki

Jest rzeczą bardzo trudną mówić o czasach, których się nie pamięta. Jednakże na podstawie dostępnych źródeł śmiało można stwierdzić, że
początki krótkofalarstwa w Łodzi przypadają na rok 1925. Nie można jednak rozpatrywać okoliczności powstania łódzkiego krótkofalarstwa w oderwaniu od historii krótkofalarstwa
w Polsce.
Należy przypuszczać, że niebagatelną rolę w tym zakresie spełniał
dwutygodnik „Radio Amator” powstały z inicjatywy braci: Janusza i Stanisława Odyńców, którego pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1924 roku. W piśmie tym zaczęto zamieszczać, początkowo co prawda dość nieśmiało, pierwsze informacje
z zakresu krótkofalarstwa w tym o amatorskiej radiokomunikacji
transatlantyckiej. Kolejne numery „Radio Amatora” przynoszą coraz więcej
informacji z dziedziny krótkofalarskiej, a od połowy roku 1925 redakcja
pisma obejmuje faktyczny patronat nad polskim krótkofalarstwem. Dzięki
redakcji w kwietniu 1925 r delegacja polska bierze udział w pierwszym
Międzynarodowym Kongresie Radioamatorów w Paryżu.
Na miejscu już okazało się, że zwołano go przede wszystkim w
celu powołania do życia Międzynarodowej Unii Radioamatorów
(International Amateur Radio Union – w skrócie IARU). Delegacja polska
po wyjaśnieniu zaistniałych niejasności, przyłączyła się również do powstającej organizacji głosując za statutem IARU. Po powrocie do kraju postanowiono aktywizować nasze polskie krótkofalarstwo. W kolejnym numerze „
Radio Amatora” ukazuje się apel redakcji, który nawołuje do zainteresowania się amatorską komunikacją krótkofalową, nauką odbioru i nadawania
znaków Morse’a oraz przystąpieniem do IARU. Wprowadzona zostaje nowa rubryka: ”Kronika fal krótkich”, ukazują się pierwsze opisy i schematy
urządzeń krótkofalowych, a redakcja rozpoczyna przydzielanie znaków wywoławczych (z prefiksem TP) dla pierwszych krótkofalowców. Warto dodać, że na przełomie 1925/1926 roku mieliśmy już w Polsce 33 amatorskie
stacje nadawcze.
Rok 1926 przynosi dalszy wzrost liczby polskich krótkofalowców, co w
prostej linii doprowadza do łączenia się krótkofalowców w stowarzyszenia.
Powstają one przede wszystkim w dwu ośrodkach wykazujących wówczas
największą aktywność: lwowskim i warszawskim. We Lwowie zorganizowany został w 1926 r. „Lwowski Klub Krótkofalowców” (LKK), a w Warszawie „Polski Klub Radionadawców” (PKR), którego nazwę w 1927 roku
zmieniono na „Polski Klub Radio Nadawców (PKRN).

W roku 1928 powstaje trzeci klub—Wileński Klub Krótkofalowców (WKK). Największą popularnością wśród polskich krótkofalowców
cieszył się jednak Lwowski Klub Krótkofalowców, do którego masowo zaczęli przystępować krótkofalowcy z różnych miast polskich. Spowodowało
to, że w czwartym kwartale 1928 r LKK stał się organizacją ogólnopolską
licząc 71 stacji. 30 września 1928 r LKK zgłasza swoje przystąpienie do
IARU jako polska sekcja. Zgłoszenie to leżało nie rozpatrzone do 1930 r.
Koniec roku 1928 przynosi jedno z ważniejszych wydarzeń dla polskiego
krótkofalarstwa. Walne Zgromadzenie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców w dniu 16 grudnia 1928 r uchwaliło na podstawie § 2 statutu klubu wydawanie miesięcznika pod nazwą „Krótkofalowiec Polski” a jego pierwszym redaktorem został Stanisław Kozłowski (TPBB). Na wydanie pierwszego numeru (liczącego 16 stron) z datą 1 stycznia 1929 r potrzeba było
redakcji „aż” jedenastu dni. „Krótkofalowiec Polski” wypełnił lukę powstałą po odsunięciu się braci Odyńców od działalności wydawniczej i zakończeniu wydawania „Radio Amatora”. Wkrótce w Warszawie ukazuje się
pismo „Krótkfalowiec” , jednak przy stosunkowo niewielkim stanie ilościowym polskiego krótkofalarstwa nie było realnych szans na wydawanie obu
czasopism. Redakcje porozumiały się ze sobą i postanowiono wydawać tylko jeden miesięcznik wychodzący we Lwowie—”Krótkofalowiec Polski”
Czytając powyższy tekst zapytacie zapewne co mają przytoczone
dotychczas informacje i fakty do powstania i rozwojy łodzkiego krótkofalarstwa. Ano mają i to wiele.
.Otóż 8 lutego 1930 r członkowie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców z terenu Łodzi urządzili zebranie, w celu założenia własnego klubu. Na zebraniu tym wybrano komitet organizacyjny. Zatem przytoczoną
datę można uznać za datę powstania zorganizowanego ruchu krótkofalowców na terenie Łodzi. Zwróciliście zapewne uwagę, że w 1930 roku w Łodzi musiało oddawać się krótkofalarskiemu hobby już co najmniej kilka,
jeżeli nie kilkanaście osób, skoro podjęto decyzję o utworzeniu własnego
klubu. Niestety, nie dotarłem do żadnych informacji umożliwiających identyfikację członków-założycieli łódzkiego klubu. Ale historia toczy się dalej
i losy łódzkich krótkofalowców zostają wpisane w historię krótkofalarstwa
polskiego.
2.

Powstanie Polskiego Związku Krótkofaloców

Od grudnia 1928 roku zaczynają rodzić się myśli dotyczące stworzenia nowej ogólnopolskiej organizacji krótkofalowców. W okresie roku
1929 na łamach ukazującej się w Polsce prasy radiowej również na zebraniach istniejących klubów wiele dyskusji poświęconych jest

rozważaniom nad kształtem i charakterem przyszłej organizacji.
Zarząd Lwowskiego Klubu Krótkofalowców wydaje drukiem projekt Polskiego Związku Klubów Krótkofalowych a w dniach 14 i 15 czerwca 1929
r z inicjatywy i staraniem Instytutu Radiotechnicznego w Warszawie obraduje zjazd delegatów klubów krótkofalowych. Na zjeździe tym, pomimo iż
nie miał on oficjalnego charakteru, po raz pierwszy omawiany był konkretny projekt utworzenia Polskiego Związku Krótkofalowców. W osiem miesięcy później w dniach 22-24 lutego 1930 r odbywa się pierwsze konstytuujące walne zgromadzenie Polskiego Związku Krótkofalowców. W zgromadzeniu uczestniczyło 150 delegatów, reprezentujących 352 głosy członków wszystkich istniejących wówczas klubów krótkofalarskich. Uchwalono
statut PZK i wybrano pierwszy zarząd w składzie: prezes – prof. Groszkowski, wiceprezes – inż. Siennicki, członkowie – prof. Sokolcow i Cichowicz,
ponadto po 2 delegatów z 5 klubów okręgowych. Komisariat Rządu na m.
Warszawę wprowadził jednak do uchwalonego statutu PZK takie poprawki,
że niektóre kluby odmówiły jego ratyfikacji, co stawiało pod znakiem zapytania istnienie PZK z prawnego punktu widzenia. Dopiero po targach i
kompromisach walne zgromadzenie PZK w dniu 15 marca 1931 r przyjęło
nowy statut jednogłośnie. Było to jednocześnie pierwsze zwyczajne walne
zgromadzenie PZK, a zjazd z lutego 1930 r można uznać tylko za zebranie
organizacyjne. Uznanie Polskiego Związku Krótkofalowców przez IARU
nastąpiło dopiero w grudniu 1932 r po sprawdzeniu, że PZK naprawdę reprezentuje wszystkie polskie kluby i że ustały targi dotyczące statutu PZK.
Do tego czasu Polskę od 15 sierpnia 1930 r, w IARU, dzięki osobistej interwencji dra Alberta Korna (W2AMM) reprezentował LKK.
Rozpoczyna się szybki rozwój krótkofalarstwa polskiego.
3.

Historia kołem się toczy a zatem powrót do Łodzi

Rok 1930
Jak już wspomniałem w pierwszej części niniejszego opracowania
w dniu 8 lutego 1930 roku w Łodzi powstał komitet organizacyjny lokalnego klubu krótkofalowców pod kierownictwem Tadeusza Palczyńskiego
( SP3CY, SP1BC). Komitet ten rozpoczął działalność jako Oddział Warszawskiego Okręgu PZK (PKRN) i działał aż do Walnego Zgromadzenia
PZK w dniach 17 i 18 czerwca 1933 r.
W lutym 1930 roku w Łodzi firma Philips zorganizowała wystawę sprzętu
produkowanego przez swoje zakłady. Skorzystali z tego faktu dwaj nadawcy łódzcy Tadeusz Palczyński SP3CY i nieznany z nazwiska SP3HA i zademonstrowali na niej wykonane przez siebie nadajniki. Była to bodajże
pierwsza publiczna prezentacja sprzętu amatorskiego w Łodzi

. Rok 1933
Łódzki Oddział Okręgu Warszawskiego PZK zorganizował w dniach od 15
do 28 marca zawody wewnętrzne. Pierwsze miejsce przyznano Hugonowi
Gildnerowi SP1DU z Łodzi. Pięciu pierwszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe. Natomiast w dniu 8 października ŁKRN zorganizował zawody nasłuchowe. Pierwsze miejsce zajął Mieczysław Łapiński SP1LM z
Wilna.
W dniach od 17 do 30 grudnia 1933 r w I Międzynarodowych Zawodach
PZK zorganizowanych przez Lwowski KK w konkurencji krajowej indywidualnej czwarte miejsce z ilością 3 960 punktów zajął Tadeusz Pałczyński
SP1BC, a miejsce piąte z ilością 3 904 punkty Hugon Gildner SP1DU. W
tych samych zawodach w konkurencji klubowej Łódzki Klub Radio
Nadawców zajął trzecie miejsce zdobywając 8 568 punktów. Warto dodać,
że w zawodach brało udział blisko 1000 zawodników zagranicznych, z których sklasyfikowano 344 z 36 państw. Zawody te w zmienionej co prawda
formie, rozgrywane są do dzisiaj i noszą obecnie nazwę SPDX Contest.
Na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Krótkofalowców w
1933 roku reprezentowanych było już 8 okręgów, w tym nowy okręg łódzki, który podczas obrad głosował już oddzielnie. Formalnie jednak ukonstytuowanie się Łódzkiego Klubu Radio Nadawców – bo taką on nazwę przyjął – nastąpiło dopiero na Walnym Zgromadzeniu ŁKRN w dniu 22 października 1933 r. Pierwszym Prezesem ŁKRN został wybrany wspomniany
już wcześniej Tadeusz Palczyński SP1BC. Wg niepotwierdzonych informacji klub liczył wówczas 21 licencjonowanych nadawców.
Rok 1934
Drugie wewnętrzne zawody Łódzkiego Klubu Radio Nadawców
miały miejsce w dniach od 1 do 30 marca 1934 r. Przeznaczone były dla
nadawców i nasłuchowców. Przewidziano tym razem także udział krótkofalowców z innych klubów z oddzielną klasyfikacją. Z ŁKRN pierwsze miejsce zajął Hugon Gildner SP1DU, drugie Edward Kawczyński SP1DC (po
wojnie SP8CK i SP5CK), a miejsce trzecie przypadło Tadeuszowi Pałczyńskiemu SP1BC. Przyznano szereg nagród rzeczowych.
Rok 1935
10 lutego 1935 r miało miejsce II Walne Zgromadzenie Łódzkiego
Klubu Radio Nadawców. Prezesem ponownie wybrano Tadeusza Pałczyńskiego SP1BC. W przeddzień obrad krótkofalowcy łódzcy uroczyście obchodzili rocznice pięciolecia krótkofalarstwa na terenie swojego miasta.
Brak jest bliższych informacji jakie imprezy towarzyszyły wspomnianym

obchodom. Wiemy natomiast, że rok 1935 jest rokiem nasilonych kursów
na świadectwo uzdolnienia – tak, tak – takowe już istniało wprowadzone
Ustawą z dnia 3 czerwca 1924 r
o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz URP nr 58, poz. 584) oraz późniejszym
rozporządzeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 10 października
1924 r (Dz. URP nr 87), zmienione i zmodyfikowane Rozporządzeniem
Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 września 1932 r (Dz. URP z
29.11.1932 r) – oraz wykładów technicznych dla członków klubu na specjalne, zapotrzebowane tematy. Niektórzy krótkofalowcy rozpoczynają budowę amatorskiego odbiornika komunikacyjnego typu „single-signal” (z
filtrem kwarcowym !!!) , skonstruowanego przez Jana Ziębińskiego SP1AR
z przystosowaniem do części dostępnych na rynku polskim – korzystając z
opisów umieszczonych w kolejnych począwszy od lipcowego numeru „
Krótkofalowca Polskiego”.
W dniach od 8 do 22 grudnia odbyły się III Międzynarodowe Zawody PZK. Brało w nich udział 69 uczestników krajowych. I znów dali o
sobie znać krótkofalowcy z Łodzi – trzecie miejsce z ilością 31 030 pkt.
zdobył Edward Kawczyński SP1DC i w nagrodę otrzymał pentodę „acorn”
954. Zespołowo trzecie miejsce zajął Łódzki Klub Radio Nadawców, który
uzyskał w łącznej punktacji 39 814 pkt.
Rok 1936
Kolejne trzecie już Walne Zgromadzenie ŁKRN ma miejsce w
dniu 22 marca 1936 r, a Prezesem klubu ponownie zostaje Tadeusz Palczyński SP1BC. Kilka miesięcy później 15 września 1935 r obraduje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ŁKRN, które ma na celu uzupełnienie
władz klubu, bez zmiany Prezesa. Klub liczy już ponad 30 członków. W
dniach od 30 maja do 24 czerwca 1936 r w Kaliszu na wystawie LOPP,
członkowie Łódzkiego Klubu Radio Nadawców urządzili stoisko krótkofalowe z 12 różnymi eksponatami w tym z urządzeniami nadawczymi i odbiorczymi przeznaczonymi do łączności amatorskiej. Wystawę zwiedziło
ok. 10 000 osób. Kolejna wystawa radiowa, która miała, miejsce w Łodzi w
dniach od 12 do 19 grudnia 1936 r urządzona została przez Polskie Radio, a
Łódzki Klub Radio Nadawców miał na niej swoje własne stoisko
z licznymi eksponatami.
Rok 1937
Rok 1937 zapisuje się w historii krótkofalarstwa łódzkiego jak
również w historii krótkofalarstwa polskiego złotymi zgłoskami. Otóż młody łódzki DX-owiec, Roman Iżykowski SP1LP – późniejszy znak SP7HX –
13 lutego 1937 r w ciągu 6 minut odbiera w paśmie 14 MHz stacje z 6 kon-

tynentów. Patrząc na to osiągnięcie nawet w obecnych czasach, korzystając
z fabrycznego sprzętu powtórzenie takiego wyczynu jest dość trudne.
Łódzki Klub Radio Nadawców pośredniczy w otrzymywaniu coraz częściej
pojawiających się wydawnictw przeznaczonych dla krótkofalowców w
tym „Krótkofalowca Polskiego” i broszurki wydanej przez Wileński KK
pt. „Co każdy o krótkofalarstwie wiedzieć powinien”. W 1937 r w ŁKRN
rozwija się ruch ultrakrótkofalowy. Rezultatem tego są liczne urządzenia
eksponowane później (w 1938r) na wystawie SKRK.
Rok 1938
W roku 1938 rozpoczyna pracę pod znakiem SP1IP stacja Łódzkiego Klubu Radio Nadawców. Oprócz nadawania komunikatów organizacyjnych, pracy w zawodach krótkofalarskich, nawiązywania łączności przez
członków klubu służy również do szkolenia narybku krótkofalarskiego.
Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju zorganizował w dniach od 29
stycznia do 14 lutego 1938 r wystawę radiową w Łodzi. I tu polskie krótkofalarstwo wystąpiło z odrębnym działem, zorganizowanym przez Łódzki
Klub Radio Nadawców. Wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem
a szczególną uwagę zwracały urządzenia eksponowane przez krótkofalowców.
2 lutego 1938 r odbyły się ogólnopolskie zawody krótkofalowe
zorganizowane przez ŁKRN.
W zawodach brało udział 9 klubów i 72 nadawców orz 11 nasłuchowców.
Pierwszych jedenastu nadawców
i sześciu nasłuchowców otrzymało cenne nagrody rzeczowe. W dniach od 1
do 5 maja 1938 r odbyły się
V Międzynarodowe Zawody PZK. I znów sukces. Łódzki KRN zajmuje w
klasyfikacji końcowej stacji polskich 2 miejsce uzyskując 230 151 punktów
Rok 1939
Kolejny 1939 r i kolejny sukces krótkofalarstwa łódzkiego. Na liście kandydatów do DXCC miesięcznik „QST” rejestruje drugą stację polską, a jest nią SP1LP. Na koniec 1939 r w tabeli DXCC Roman Iżykowski
posiada 92 potwierdzone kraje. Roman miał ich więcej, ale długi cykl produkcyjny „QST” oraz wybuch wojny uniemożliwiły uaktualnienie wykazywanego przez DXCC stanu.
(koniec części pierwszej)

W Biuletynie Nr 10/1969 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Warszawie, został opublikowany wierszyk, którego znajomość umożliwiała
szybkie rozpoznanie wartości rezystorów oznaczanych kolorowym kodem.
Wierszyk ten napisał Kol. Kajetan Jackowski SP5JY. Myślę, że mimo iż
minęły od tej daty „dopiero” nieco ponad 33 lata, nie będziecie mieli nic
przeciwko temu aby go sobie przypomnieć.

Kod Kolorowych Oporów
Licząc od zero aż do dziewięciu
Łatwo kolory objąć pamięcią:
Czarny, brązowy a dwa - czerwony,
Pomarańczowy, żółty, zielony.
Szóstka - niebieski, siedem – fioletowy,
Szary i biały i już gotowy
Kod kolorowy. A wyjaśnienie,
Jakie te znaki mają znaczenie?
Pierwsze dwie cyfry to są wartości
Oporu, trzecia – to zer ilość,
Jakie należy po cyfrach wpisać.
A czwarty znaczek ? – Głos jakiś słychać...
Po drugiej stronie ? Rzecz dobrze znana,
To tolerancja w cyfrach podana:
Pięć procent - złotem pomalowano,
Na dziesięć procent - srebra dodano,
A na dwadzieścia już moi mili
Ładnego znaczka nie postawili.
Podamy przykład. Mam opór jakiś,
Na którym takie widnieją znaki:
Pomarańczowy, czarny, brązowy,
Trudności jakieś? – Ach nie ma mowy,
Trzy, zero, zero. Rzecz oczywista,
Że opór taki ma omów trzysta.
Wyszukał w starociach: Jurek SP7CBG

Kopia nadajnika i odbiornika używanych przez Teodora Heftmana TPAX
w roku 1925, wykonana na podstawie zdjęć i schematów urządzeń przez
Kol. Tomka Ciepielewskiego SP 5 CCC. Do ich wykonania użyto oryginalnych części z tamtych lat.
Foto: Zbyszek SP 5 EQK

Współczesny transceiver KF Icom IC-7800 zbudowany prawdopodobnie w
odpowiedzi na amerykański transceiver ORION. Nowy IC-7800 przystosowany jest do pracy na wszystkich pasmach KF + 50 MHz z mocą 200 W.
Na podstawie Świat Radio 7/2003
Prawda, że różnica jest „niewielka” ?

