
Protokół 54  (17) Zjazdu Stowarzyszenia PKUKF 

odbytego w Zieleńcu w dniu 15-16 sierpnia 2015 roku. 

 

Zjazd otworzył Prezes Stowarzyszenia Maciej Karpiński SP7TEE. 

 

Przywitał zebranych po czym zebrani minutą ciszy zebrani uczcili pamięć kolegów Zdzisława SP6LB, Michała 

SP3WYP oraz Andrzeja SP8NCJ, którzy zmarli od czasu poprzedniego zjazdu. 

 

Prezes przypomniał, że właśnie otwarty 54 Zjazd ma charakter roboczy i nie jest zjazdem wyborczym. 

 

Na protokolanta zjazdu wybrano Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC. 

 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedstawił porządek i tematy spraw jakie Zarząd Stowarzyszenia zgłosił do 

dyskusji i głosowania. 

 

Zgłoszone tematy: 

 

• zachowanie pamięci o Zdzisławie Bieńkowskim SP6LB przez nadanie jego imienia Zawodom Letnim 

UKF (wniosek Jacka Polańskiego SP1CNV, Janusza Tylkowskiego SP1TNM i innych Kolegów) 

• problem zakłóceń w paśmie 144 MHz powodowanych przez satelity amatorskie w tym nowe, 

planowane satelity z Chin i USA 

• rozliczenia i prezentacja na stronie PK UKF wyników tych zawodów, za lata dla których są dostępne 

logi polskich uczestników a brakuje logów europejskich uczestników 

• przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia 

• wolne wnioski 

 

W dyskusji nad w/w sprawami głos zabrali: 

 

Andrzej Matuszny SP6JLU poparł wniosek o nadanie Zawodom Letnim UKF imienia Zdzisława Bieńkowskiego 

SP6LB. Kolega Andrzej zaproponował ponadto utworzenie corocznej nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego 

SP6LB i powołanie Kapituły tej nagrody. 

 

W nawiązaniu do propozycji rozszerzenia nazwy Zawodów Letnich o imię Zdzisława Bieńkowskiego zabrał 

głos Tomasz Ciepielowski SP5CCC, który zwrócił uwagę, że zawody te nie są zawodami organizowanymi przez 

Stowarzyszenie PK UKF a ich organizatorem jest obecnie Polski Związek Krótkofalowców. W związku z 

powyższym zaproponował przesłanie wniosku o nadanie w/w zawodom imienia  Zdzisława Bieńkowskiego 

SP6LB  do ZG PZK, który jest uprawniony do takiego działania. 

 

Kolega Janusz Tylkowski SP1TMN zaproponował przejęcie znaku SP6LB przez Stowarzyszenie PK UKF jako 

znaku stacji klubowej Stowarzyszenia. Pozwoli to zachować ten związany z polskim środowiskiem UKF znak 

dla tego środowiska. 

 

Sekretariat Stowarzyszenia przygotuje odpowiedni wniosek do UKE w sprawie uzyskania pozwolenia 

radiowego ze znakiem SP6LB. 

 

W zakończeniu dyskusji nad tym zagadnieniem, Kolega Stanisław Ziemczonek SP6GWB przypomniał, że 

Zawody Letnie pierwotnie miały nazwę Zawody Sudeckie i ich pomysłodawcą był Zdzisław Bieńkowski 

SP6LB.  Zawody te były organizowane przez Sudecki Oddział PZK, którego prezesem był Zdzisław 

Bieńkowski. 

 

W związku z informacją z sekretariatu Regionu I IARU o istniejących zakłóceniach częstotliwości pasma 144 

MHz powodowanych przez amatorskiego satelitę NO44 (szczególnie w EU Północnej) w zakresie częstotliwości 

144.38 – 144.40 MHz. 

 

Sytuację w tej sprawie przedstawił Tomasz Ciepielowski SP5CCC. 

 

Poinformował on, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo powiększenia zakłóceń w paśmie 144 MHz w 

związku z planowanym wprowadzeniem na orbitę nowych satelitów amatorskich z USA (QIKcom-1 i QIKcom-

2) oraz satelitów chińskich XW-2A (CAS-3A), XW-2B (CAS-3B), XW-2C (CAS-3C), które spowodują dalsze 

kolizje częstotliwości w paśmie 144 MHz. 



Tomasz Ciepielowski zaproponował wystąpić z apelem do Prezydenta Regionu I IARU o koordynację 

planowania częstotliwości satelitarnych z Sekretariatem Generalnym IARU i rozmowy w tej sprawie z 

wszystkimi Regionami  IARU. 

 

Sekretariat Stowarzyszenia PK UKF  przygotuje w tej sprawie pismo – apel do Dona Beattie G3BJ Prezydenta 

Regionu I IARU. Powiadomi też UKF Managera ZG PZK o podjętych działaniach. 

 

Kolega Maciej Karpiński SP7TEE zaproponował uporządkowanie spraw rozliczenia zwodów UKF na stronie 

Stowarzyszenia. Dzięki pracy Piotra Szołkowskiego SP5QAT, który teraz jest wspomagany w tej żmudnej pracy 

przez Zbigniewa Gniotka SP7MTU udało się w pełni rozliczyć większość zawodów. Pozostały nierozliczone 

zawody w z kilku wcześniejszych lat, gdzie z powodu braku dostępu do logów europejskich uczestników tych 

zawodów, pełne rozliczenie nie jest możliwe. Próby uzyskania tych brakujących wyników nie przyniosły 

rezultatu. Kolega Maciej SP7TEE zaproponował, aby w latach w dla których brak logów stacji z EU, rozliczyć 

te zawody jedynie na  podstawie zgłoszeń polskich uczestników. 

 

Po przejściu do punktu dotyczącego przyjęcia nowych członków PK UKF, Sekretarz Stowarzyszenia przedstawił 

wnioski o przyjęcie w szeregi  członków następujących Kolegów: Wojciecha Piątkowskiego SP2OFW, Andrzeja 

Hyjkek SP3IYM, Janusza Galuhn SP5GDM,  Janusz Tylkowskiego SP1TMN. Zarząd Stowarzyszenia zgodnie 

ze statutem Stowarzyszenia  (paragraf 12, pkt 1) przegłosował zgłoszone kandydatury i jednogłośnie przyjął w/w 

Kolegów w szeregi Stowarzyszenia PK UKF. 

 

W wolnych wnioskach zgłoszono: 

• Andrzej Matuszny SP6JLW – zaproponował powołanie w ramach Stowarzyszenia Managera ds. EME. 

Szybko rosnąca liczba polskich stacji EME wymaga lepszego wsparcia tej nowoczesnej formy 

łączności. Zarząd powinien przedstawić kandydatów na pełnienie tej funkcji na najbliższy zjazd w roku 

2016.  

• Janusz Tylkowski SP1TMN – zaproponował powołanie Managera ds. Satelitarnych i Balonów. 

Podobnie jak poprzednik zaproponował, aby Zarząd przedstawił kandydatów na pełnienie tej funkcji na 

najbliższy zjazd w roku 2016.  

• SP3IYM proponuje, by Stowarzyszenie wsparło budowę radiolatarni w SP8 (rejon Podkarpacia). 

Członkowie Zarządu PK UKF przeprowadzą rozmowy w tej sprawie z Kolegami w okręgu SP8. 

 

Zjazd postanowił zachować składki na 2016 w niezmienionej wysokości tj. 30 zł za rok 

 

 

Na tym obrady zakończono. 

 

 

Protokołował 

 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 



Uchwały 17 (54) Zjazdu Stowarzyszenia PK UKF 

 

 

Uchwała nr 1 

 

Zjazd zdecydował o ustanowieniu przez Stowarzyszenie PK UKF „Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego 

SP6LB”. Regulamin Nagrody oraz propozycję kandydatów do Kapituły Nagrody Zarząd Stowarzyszenia 

PK UKF przedstawi na najbliższym Zjeździe Stowarzyszenia tj. w roku 2016. 

 

Uchwała nr 2 

 

Zjazd zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia PK UKF do ochrony znaku SP6LB. Stowarzyszenie wystąpi do UKE 

z wnioskiem o wydanie dla Stowarzyszenia PK UKF pozwolenie ze znakiem SP6LB. 

 

Uchwała nr 3 

 

Zjazd zobowiązał władze Stowarzyszenia PK UKF o do wystosowania pisma do ZG PZK z prośbą o zachowanie 

pamięci o Zdzisławie Bieńkowskim SP6LB przez nadanie jego imienia Zawodom Letnim UKF. 

 

Uchwała nr 4 

 

Zjazd zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia PK UKF do podjęcia niezbędnych działań dla rozliczenia zawodów, 

dla których Contest Manager nie ma dostępu do logów korespondentów zagranicznych. Zawody te zostaną 

rozliczone jedynie na podstawie zgłoszeń polskich uczestników. 

 

 


