.9o#lł(Fii.tJ;i?ąłtx!iJlcTB,{]\:ąLs'Y_łń!.* s".6.s''t

t

ffipffi"''f,

t

;tł?|: i{s^*v 6.. }i ,# jo{t }!ffdi
.{"łtł':"Ęu&attf p -.Ł 'ł
;i,ts:ł3.l?
H
#

(Tf,ol''' Ę{ ńńlĘtfł"'R.Ę;i:'}ł:{}WEJ t!l{'ii r;i."'r0fltiińi'URś'slĘ.j
'$r.;1Ę*ł $'6dtl6łJ':l g2d'.' i#s'Js "f{ołe.e:łr'lt;i sl'

oRGAN zARzĄDU GŁÓwNEGo PzK

ZJ AZD KOLEJARZY KROTKOFALOWCOW
W dniach 5 i6 października 1985 r. w siedzibie ośrodka

Kolonijnego PKP w Moszczenicy k/Swędowa odbył się lZjazd
Kolejarzy Krótkof a lowców PZK.
lnicjatywa integracji kolejarzy krótkofalowców zrodziła się
w Gdańskiej Dyrekcji okręgowej Kolei Państwowych (DoKP)
we wrześniu 1984 r. W ciągu roku grupa inicjatywna nawiązała
kontakty robocze z inn.ymi DOKP w kraju oraz zorganizowała
szereg zawodów o charakterze sportowo-obronnym dla pracowników PKP i ich rodzin. Działalnośćta spotkała się z przy_
chylnym przyjęciem resortu komunikacji orazv,tładz PKZ, które
wyraziły zgodę na powołanie do życia Sekcji Kolejarry Krótko_
falowców o r az zor ganizowa nia Zjazdu Krajowego.
Zjazd, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, odbywał się
pod hasłem,,Kolejarze krótkofalowcy propagatorami połitech_
nizacji społeczeństwa''. Wśród zaproszonych gościbył prezes
zG PzK Jerzy Rutkowski SPSJR. który w swoim wystąpieniu
zaproponował m.in. zmianę nazwy dotychczasowej sekcji na
Polski Klub Krótkofalowców Kolejarzy (sP PKP).
Po przeprowadzonych wyborach ukonstytuował się zarząd
nowo powstałego Klubu, którego prezesem został Honryk
Paszkowski sPsHP, wiceprezesem Ryszard Jabłonowski SP9
EES, sekretarzem Mirosława Paszkowska sPsMHP. Przewodniczącym komisji rewiryjnej został wybrany Honryk Szaniaw_
ski SP8BJH. Jako stałą siedzibę sP PKP zaproponowano Warszawski KlubŁączności ,,Kolejarz", przy ul. Hożej 63/65wWarszawie.

Po zatwierdzeniu przez Zjazd planu pracy Klubu na 1986 r.
wygłoszono prelekcję techniczną nt. przeróbki radiotelefonu
FM_302 na transceiver KF. Prelegentem był zaproszony na
Ąazd autor rozwiązania Adam Kosiarski SPSAY.
W przeddzień otwarcia Zjazdu rozpoczęła pracę w ,,eterze"

Nr 1 {302l
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towarzysząca obradom radiostacja okolicznościowa SP5PKP/
7, aktywna na pasnrach KF i UKF. Poclczas przerw w obradach
m iłośnicyzastosowa ń mi krokom puterórłl rniel i do dyspozycji
komputer dornowy ZX-Spectrurn, monitor oraz kilka specjalistycznych programów.
ŚPaAHY

KROTKOFALOWCY POLSCY
W OBCHODAGH CZTERDZIE$TOLECn
zWYclĘsTWA i PoKo.'U
zbyt mało są znane chlubne kańy. jakie zapisaii podczas ll
wojny światowej polscy krótkofalowcy. lch patriotyzm spraw_
dził się w najbardziej krytycznych rr',arunkach. Kaidv z nich
znany był najeźdźcom z pzedwojennej, 'rd\i/nej e''łidencj! poiskich krótkofalowców. A ponieważ każdy mc'-! być posiadaczem ioperatorem nialegalnej radiostacji. która poĆi'':3'5 wojny
gtanowiła niebezpieczną dla okupanta broń, budzili W}{1(
'ni
szczególne ich zainteresowanie. M imo to, różnymi metoctarrii,
w różnych warunkach, na różnych terenach oraz w różnych
krajach i armiach - walczyli wszędzie tam, gdzie był wróg.
Wielu krótkofalowców straciło w walce Życie, a inni. już po
odniesionym zwycięstwie zachowując tylko dla siebie szczegó_
Ę swych patriotycznych czynów - też odeszli na zawsze.
ogromna szkoda, że odchodząc nie zdążyli wzbogacić kart
historii polskiego krótkofalarstwa.
W czasie obchodów 40-lecia Zwycięstwa należy pzynaimniej
w skrócie prrypomnieć przykłady krótkofalarskiego' wojennego czynu.

SPlCC. już w pierwszych dniach wojny, znajdując się w okrążonej Gdyni, utrzymywał jedyną wówczas regularną łączność
zwładzami w Warszawie.

SPlMR - byĘ sekretarz generalny Polskiego Związku Krótkofalowców zorganizował wspólnie

z innymi warszawskimi krótko_
splz ętu nadawczo-odbiorczego dla
ruch u oporu. Aresaowany jesien iE 1942 r. zginął 16 październi_
ka w egzekucji wśród 50 powieszonych polskich patriotów.

falowcami wytwórnię

SP1ZA z częstochowy, w niezmiernie trudnych warunkach,

od

Prezydiurn zjazdu Koleiarzy Krótkofalowców

lewei: Leszek Graban sP2LTs' Ryszard Jabłonowski SP9EES'

Edward Szaryński SP2JGF. Jerzy Rutkowski SPSJR, Henryk Paszkowski

SPsHP
Radioelektronik l/1986
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będąc pod stałą obserwacją Gestapo. zbudował i pzeprowa_
dził próby z radiostacją, która następnie czynna była podczas
Powstania Warszawskiego pracując pod kryptonimem ,'Bły_
skawica''. operatoróm .,BĘskawicy" był SPIAF, natomiast
sP3WM zbudował i uruchomił podczas powstania radiostację
dublującą ..Błyskawicę''.
Więzień Buchenwaldu - SP2BD. znalazłszY się w obozie kon_
centracyjnym zdołał zbudować i w krytycznej sytuacji uruchomić radiostację vwywającą pomoc zbliżających się wojsk alianckich. Zachował się dokument Międzynarodowego Komitetu
obozowego potwierdzający szczególne zasługi SP2BD w wal_
ce o wlrzwolenie obozu koncentracyjnego ,,Buchenwald",
lnni krótkofalowcy (m. in. SP2I-}H) znalazłsry się wWielkiej Bry27

tanii produkowali tam radiostacie, kl.óre przerzucane były na
teren Polski i wykorrystywane w walce z okupantem.
Krótkofalowcy polscy pełn il i odpowiedzial ne f unkcje łącznościowców w wojskach walczących z wrogami na rÓżnych frontach (np. SPlAH - na froncie zachodnim, a SPlCM na froncie

wschodnim).
Walczyli z okupantem godni czci imonografii inni' któzy po
wojnie powrócili na pasma amatorskie i pracowali do końca
swojego życia pod uaktualnionymi znakami wywoławczymi,
jak np.: SPl lB, SPSFD, SPSOC. SPsBP, SPsYX, SP9CU, SP9VY
Barózo przerzedziĘ się szereg i po ski c h krótkofa lowców-kombatantów, a do niedawna nie było jeszcze w Polsce listy krótkofalowców - uczestników walk z hitleryzmem podczas wojny'
Przeprowadzona z okazji 4o-|ecia Zwycięstwa i prowadzona nadal w ZSRR akcja ,,poisk" (poszukiwanie) wyłoniła wśród krót_
kofalowców radzieckich już ponad 900 weteranów Wielkiej
Wojny {arodowej. W znakomitej większości, posługując się
znakami wywoławcrymi ,,łamanymi'' przez literę R, wykazali
się oni dużą aktywnościąw .,etelze" podczas imprezy,,Pobie_
l

da 40".
Biuro Zarządu Głównego PZK rozpoczęło poszukiwanie w swo_

ich szeregach żyjących jeszcze wetoranóW. Współdziałając
z Zarządąmi oddziałów Wojewódzkich PZK zdołano ustalić
następującą listę 38 znaków wywoławczych:

SP1AWC SP3JHH

SP1GLZ

SP1XL
SP2AEO
SPzBG
SPDEH
SP2EPM
SP2US

SP4ANB

SP4BOW
SPSAPA
SPsBD
SPSCM
SPsGPA
SP5GX

SPsJB

SPsPA
SPsPM
SPSSM
SP5WW
SPSZK

SPoCKI
SP6OF

,

SP6SO

SPgCNZ

SP6XA

SP9OL

SPTBTZ
SPTGSM
SPsAJI
SPSCK

SPgEU
SPgFEW

SP TFD
SPgST

SPSMJ
SPSVD

Nie było natomiast wiadomo, ilu spośród wymienionych krótkofalowców będzie mogło przejawić aktywncńć przed rocznicowa datą 9 maja 1985. Dlatego też z pewnym ryzykiem
podejmowano decyzję' ustalającą regulamin ju bi leuszowego
dyplomu ,,Czterdziestolecie zwycięstwa i Pokoju". który zaploponowano. jako główny akcent krótkofalarskich obchodów
jubileuszu. W regularninie tym wyznaczono szczególnq rolę
radiostacjom weteranów, z którymi dla zdobycia dyplomu'
łącznościmiały być obowiązkowĆ iwyżej punktowane. ostatecznie ustalony pnez ?ZK regulamin został ogłoszony na początku jubileUszowego roku.
Zainteresowanie zdobyciem tak atrakcyjnego dyplomu przejawiły szerokie kręgi krótkofalrcwców krajowych i zagranicznych.
Jak przewidywano, ubiegano sĘ przede wszystkim o łączności
z polskimi krótkofalowcymi, weteranami ll wojny światowej,
których znaki wywoławcza wyróżniały się ,,łamaniem przez
literę V (Victory}'
Szkoda, że nie wszyscy spośród 38 kolegów, którzy otrzymali
zezwolenia PlR na używanie znaków okolicznościowych zdołali
w okresie do 9 maja 1985 r., czyli do określonegoregulaminem
torminu. uruchomić się w ,,eterze". Różne byłytegoprzYczYnv,
głównie kłopoty sprzętowe oraz zdrowotne.

ostatecznie zanotowano w ,pterze" aktywność 28 znaków
wywoławczych ,,łamanych" przezV. Radiostacje te miały nad_
A^rYczalne powodzenie, szczególnie ze strony radiostacji ra_
dzieckich. Aktywnośćpolskich weteranów była różna' od 6
łącznościna UKF do 2197 łącznościna KF.
Tysiące krótkofalowców na całym świecie otrryma okolicznościową kartę osL oraz polski dyplom. upamiętniający 40. roczni_
cę udziału Polski w rozgromieniu hhlerowskiego faszyzmu
i wykazujący uczestnictwo Polski w zwarĘch szeregach naroSPSCM
dów walczących aktywnie o trwały pokój.
28

MAŁŻEŃSTWo KRÓTKoFALoWGÓW
Minął rok od chwili, gdy po tragicznej śmierci lndiry Gandhi
(31.10.1984 r.) jej następĘ został syn Rajiv Gandhi.
Premier lndii Rajiv Gandhi oraz jego małżonka Sonia (fot.
niżej). włoszka z pochodzenia, są aktywnymi krótkofalowcami.
Rajiv Gandhi złożyłwymagane egzaminy w 1974 r.
i 1 stycznia 1975 r. otrzymał
znak wywoławcry VU2RG.
od tej pory stał się bardzo
aktywnym krótkofalow-

cern, szczególnie

w

pas-

mach 'l5' 10.2 metrów. Do
1980 roku pracował na własnoręcznie skonstruowanym transceiverze CW/SSB
oraz antenach typu Cubical

ouad wykonahych w ciągu
niespełna 3 miesięcy. Ze
względu na nękające lndie
częste huragany

i

powodzie

VUZRG włączałsię bardzo
aktywnie do organizowania

krótkofalarskiego pogotowia dla otiar żywiołu. W wielu

częściach tego wielkiego kraju akcja ta była bardzo skutecznym
uzupełnieniem łącznościprof esjonalnej.

Sonia Gandhi aktywnie pracuje na pasmach krótkofalowych

od 1975 r' i posiada znak wywoławczy VU2SON' Naichętniej

pracuje na tych samych pasmach częstotliwości co jej mał_

żonek.

Dwoje ich dzieci, 16-letnia Priyanka oraz 13'letni Bahul interesują się również krótkofa]arstwem i według opinii Hinduskiei

organizacji Radioamatorów ARS| (Amateur Radio Society of
lndia} w tym roku powinny również rozpocząć aktywną pracę
w,,eaerze".

Na podstawie ,,Badio Communication" 1/1985 ora? materiału z Amba^
sady tndii w Warszawie opracował SPSAHY

DYPLOM ,,BALATONMlłym uzupełnieniem Wakacyjnych podróży lr.lb ciekawym
elementem przYgotowań do planowanych na lato uńopowych
prrygód może być uzyskanie dyplomu o nazwie ,,Balaton
Diploma", poświęconego węgierskiemu morzu. oryginalha
forma graficzna (fot. na str. 29) i kolorystyka nadana mu przez
w'ydawcę, którym jest Radioklub w Siofok sprawiają, że cieszy
się on dużym powodzeniem wśród łowców dyplomów krótkofalarskich.
Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie co najmniej 30
punktów za nasłuchy lub łącznościpo 1 stycznia 1973 r.
z radiostacjami położonymi w miastach zlokalizowanych nad
Balatonem. obowiązkowe jest zaliczenie minimum dwóch
nasłuchów lub łącznościz ezłonkami Radioklubu wydawcy
dyplomu, za które otrŻymuje się po 5 punktów.
Wykaz członków Radioklubu w siofok: HA/HG 3 Gl. GJ. Go,
HE, HL. HO, HZ,IG, IK,IO, NG, KGJ, KHL. HA/HG 4XW, HA/HG
6 NP, HA/HG 8 UA.
Trzy punkty otrzymuje się za nasłuchy lub oSo z radiostacjami: HA/HG 1 XA, XX, ZY, RXX, HA/HG 2 RO, SH, KRO, KSC,
YBC. HA/HG 3 GG, GO, HK, HO, HU, KHG, KHO.
Radloetaktmnlk 1/1986
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Jeden punkt otrrym{.Jje się za nasłuchy lub oSo z radiostacja_
mi: HA/HG 1 x'.,z.., Kx.', tę..,Yx:.,Yz.., HA/HG 2 R.', s.'. T...
KR... KS.., KT.., YR... YS.., YT.., HA/HG 3 G.., H..,1... KG.., KH..,
Kr.., YG.., Yr{.., Yr..

.

Wniosek o wydanie dyplornu wrazzzałączoną potwierdzoną
listą przeprowadzonych nasłuchów lub oSo oraz podsumo'
waniem punków można przesyłać za pośrednictwem Award
Managera PZK wg obecnie obowiązujących zasad doĘczących
uzyskiwania dyplomów z krajów socjalisĘcznych.
sPsAHy

KRÓTKo

o WszYsTKlM

o Czołowy polski nadawca SP7HT jako pierwsry Polak uzyskał
potłvierdzenie prccv ze swojej radiostacji amatorskiej zewszystkimi krajami świata, będacymi aktualnie na liściesPDXc.
osiągnięcie to stawia poiskiego krótkofalowca w czołówce
światowej spońu Dx-owego. Gratulujemyl
o sekcja dyplomów sPDXc poinformowała, że w krajowym
współzawodnictwie łowców dyplomów krótkofalarskich ( na
koniec l kwartału br'} przodował SP7AW z Kielc posiadająry
w swojej kolekcji 257 dyplomów. Przodującym pod tym względom nasłuchowcem jest SP9-1573-KA legiĘmujący się 'l64
dyplomami, natomiast w kategorii radiostacji klubowych prowadzi SPTKTE z 264 dyplomami.
o IARU informuje posiadaczy dyplomu WAC, że wydawana
jest nalepka do dyplomu za łąóznościamatorskio przeprowa_
dzone za pośrednictwem satelitów radioamatorskich. Zaliczana są również łącznościsprzed 1985 r.
O Badania statystyczne prowadzone przez Region I IARU
wykazaĘ, źe emisja CW cieszy się nada| niesłabnąrym powodzoniem wśród HAMS'ów' W ankietowanym okresie, łączności
telegraficzno przeprowadziło 53% krótkofalowców, natomiast
emisją SSB - 36%. Pozostałe rodzaje emisji BTTY. SSTV
preferuje pozostałe 1 1 % aktywnych aktualnie krótkofalowców
togo Regionu.
o z okazji 60-lecia istnlonia Stowarryszenia Krótkofa}owców
Szwecji (SSA) ustanowiono dyplom o nazwie WASM-6O. Warunliem jego uryskania przez krótkofalowców europejskich
jest uzyskanie potwierdŻonych QSo z każdym z 25 ,)anów"
Szwecji (w pasmach KF) lub potwierdzonych OSO z 8. radioamatorskimi rejonami Szwecji (w pasmach UKF). Zaliczane są
łącznościprzoprowadzone w 1985 r. dowolnymi rodzajami
emisji. Dypionr jest wydawany rÓwnież dla nasłuchowców.
Jako zamiennik lanu lub rejonu dopuszcza się łącznośćze
specjal nymi radiostacjami jubileuszowymi.
Wykaz radioamatol6kich reionów oraz tanów Szwecil

sM r

-

sM6-

l, sM2

- Ac,Bo, sM3 - x,YŻ, sM4 - s,T,w, sM5 -A,B.C,D'E,U'
- F,GLK'I,M, SMO - A.B

N,O,P,R, SM7

Radioolaktronik l/1986
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Dwa sąsiadujące ze sobą miasta europejskie Strasbourg

i Kehl rozdziela rzeka Ren oraz granica francusko-zachodnio-

niemiecka natomiastłączy je, znany od lat i bardzo uczęszczany
most zwany EUROPA. KrÓtkofalowcy obu wymienionych
miast (zrzeszeni w DARC-DOK A3O oraz REF-Section 67)wydają wspólny dyplom o nazwie,,Bridge of Europe". Ęplom ten,
podobnie jak i karĘ QSL większości krótkofalowców zamiesz_
kaĘch w rych miastach, nawiązują do więzi łączących oba
miasta, a ich motywem przewodnim jest przerzucony pnez
rzekę most EUROPA (fot. wyżei). Warunkiem uryskania dyplo_
mu jest przaprowadzenie

5

,

OSO na pasmach UKF lub 4 OSO na

pasmach KF z radiostacjami niomieckimi z Kehl (DOKA3O) lttb
radiostacjami francuskimi ze strasbourga (section 67). Łącz'
nośćz radiostacją DLOEK liczy się podwójnie. Dyplom wyda_
wany jest również dla nasłuchowców. Award Managerem
dyplomu jest Hermann Kuhneń DJ8XZ zamieszkały Dammstr.
5, 7640 Kehl-Auenheim, RFN, do którego należy nadsyłać
zgłoszenia wraz zkartami oSL, zwrotnie zaadresowaną kopertą oraz 15 lRC'
a Radiostacja 4X5DS pracowała wiosrrą br.zrtajniżej położo'
nego miejsca na świeciew rejonie Morza ttlartwego (_394 m).
Za przeprowadzone z tą radiostacją OSo rruydawana jest okolicznościowa karta oSL, natomiast dla tych, którym udało się
przeprowadzić oSo na trzech różnych pasmach, wydawany
jest specjalny dyplom.
a W tym roku krótkofalowcy po|'tugalscy zaczęli używać no_

wych prefiksów. Otrzymują je wszyscy nowolicencjonowani
oraz zmieniający klasę uprawnień nadawcy w zależnościod

kategorii. Kategoria A -prefiks CO, kategoria B - CR, kategoria
c - cs i kategoria D _ cu. Dotychczasowy prefiks CT nie utracił
ważności.
o operatorem radiostacji JsWAD pracującój emisją CW na
pasmach 4o i 20 m z Gwinei_Bissau jest krótkofalowiec radziecki Vladimir UBSWAD. Prosi on o karty oSL za pośrednictwem
UA4PW, natomiast nasłuchowcy proszeni są o nadsyłanie
karĘ oSL za pośrednictwem UY5XE'
o AKywna w bieżącym roku iadiostacja iracka Yl1BGD pracu_
jąca z Bagdadu prosi o załączanie do przesyłanych oSL kuponu

lRc.

O W dniach 13-14 lipca oraz 20-21 lipca ubr. SPSAHY
uczestniczył wraz z Pawłem sP-az3g-wA w Polnych

Dn iach organ izowanych przez krótkofalowców D,ĄR C zam ieszkałych w rogionach Renchtal (DOKA 15) oraz Baden-Baden
(DOKAO3). Wobu wielogodzinnych spotkaniach poza sprawami technicznymi żYwo interesowano się problemami Polskie_
go Związku Krótkofalowców' pracą klubu krótkofalowców,
klubów specjalistycznych oraz możliwościemi złożenia wizfi
polskim krótkofalowcom. Wielu obecnych tam kolegów uczes_
tniczyło w odbywającej się w czerwcu ubr. międrynarodowei
imprezie pod nazwą HAM RADlo w Friedrichshafen (RFN).
Serdecznie wspominano kontakty i dyskusje z polskimi uczestnikami tej imprery w osobach prezesa PzK - sPsJH, Krrysńofa
- SP5HS oraz Henryka - SP9ZD. proszącjednocześnie o pzekazarrie serdecznych pozdrowień (55 i 73) wszystkim krótkofa_
9P1AHY
lowcom i sympatykom krótkofalarstwa w SP.
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oRGAN z^RzĄDU GŁÓWNEGo PzK

czoŁowE LoKATY RADlosTAcJI PoLsKlcH
WE WsPÓŁzAWoDNlcTWlE DX
Ko|ejne ru bryki oznaczaią:
liczbę krajów potwierdzoną, łiczbę krajów zaliczoną'

l-

Mixed

SPTHT
2. SP6RT
1.

3.
4.

SPgPT
SPsBT

5, SPsEWY
6.

7.
8.
9.
10.

SP3AJO
SPsBAK
SPTASZ
SPgCSO
SPSEAO

11. SPgCTW
12.

13.
14.
15.

Grupa ll - CW

316-339
314-335
31 r-331
309-323
306-315
305*320
305-312
297-301
297-301
297-300
288-295

-

Fone
312*324

ad. 3. Pasma: 1,8, 3,5, 7, 14, 21, 28 MHz.

3 SP2AJO 298-313

3 SPsEAO

307-320
297*300

ad. 13' Dzienniki zawodów

.1.

SPsEWY 288-295

4. SPgCTW

2g-2A7

5.

SPgCTW 273-277

5.

280--282

314-334

1.

311-334

2.

SPsGX
sPsAG

272-278
267-276
8. SP2BRZ 249,251
9, SP2GUV 249-250
10. SPTKTE 246-247
11. SP8HR 246-247
6.
7.

12.

270-281

13.

SPTKTE 268,27A
SP5HHV 266-268

14.
15.

SPEGSC 224-226

SP6BFK 218-226
SP2BMX 209.-211
SPSATO 202-2a2

SPsBT

SPsECA

6. SPsXM 269-2A0
7. SPSDVD 250-251
88. SPTKTE 241*242
9. SPSMJ 227-234
10.
11.
12.
13.
14.

sPgAtD 225-225

SP8RJ

199-200

SP6DVP 171-171
SPTDZA 150-151
SP6AGD 147-149
SP9CTW

WYNlKlzAWoDÓW sPDx coNTEsT 1985
Klasyfikacia woiewództw

Ko|e1ne rubryki oznaczają: zajęte miejsce, nazwa i skrót wojewodŻtwa,

wyniki, suma punktów, liczba uczestników, w tym liczba SWL. tvspół.
cŻynnik aktywności
'L Bydgoszcz
BY
62710 288588 40/0 0,2173
2' Gorzów
GO
49397 182817 20iA 0,2742
KA
26680 285046 46i0 0,0936
3. Katowice
4. Włocławek
WL
25820 123367 9/0 0,2093
5. Poznań
PO
22180 212252 16/2 0,0145
6' Biała Podlaska
BP
19769 79077 8/C 0,2 500
TA
17924 76211 1 6/0 0,2352
7 ' rarnów
EL
14063 81860 1 1i0 0.1714
8. Elbląg
9. Kielce

10.

KI

Wrocław

WR

12164 210092

9558 101500

8i1

14./a

0,0579
0,0945

SP9AKD

SPDX Contest
Uzupełniaiące zmiany do regulaminu zawodów
zamieszczonego w ,,Re" nł 3/1977
Związku Krótkofa lowców. Zawody odbywa'ą si ę p rzem e n n ie
W latach nieparzystych (1985,1987,...) emisją cW, natomiast
i

4/

1

986

'

Dzienniki zawodów należy wypełniać na drukach logów PZK
lub podobnych. Radiostacje polskie przesyłają dzienniki wyłą_
cŻnie do własnych oddziałów PZK w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Do dziennika należy dołaczYć wykaz radiostacji zagranicznych podajacych numer 00i.
Uczestnicy zawodów z województw, w których nie nla ZoW
PZK, przesyłają logi do zow PzK, w którego gestiijest opieka
nad krótkofalowcami danego województwa, tj.:
ZOW PZK w Lublinie
dla województw CH, BP, LU, ZA
zow PzK w Łodzi
dla wo'jewóclztw LD, Sl, PT
ZOW PZK w Warszawie
dla wojewodztw Cl, PL, WA
ZOW PZK w Bydgoszczy
dla województw BY, WL
ZOW PZK w Kieicach
dla w'ojewÓdztw, Kl RA TG
ZOW PZK w Koszalinie
dła województw' Ko SL
zow PZK we Wrocławiu
dia rvojewodztw WB WR

oddzialy PZK clokontr1a ciokładnego sprawdzenia kazdego
dziennika zawodów. W szczególności sprawdzic należy prawiclłowoścwypełnienia i obliczenia punktac1i, mnożniki i wynik
końcowy oraz skreślić oSo powtórzone. Każdy dziennik zawodów powinien być opatrzorry adnotacją ,,sprawdzono" i podpisem KF Managera zow PzK' oddziały, które terenem swojego
działania obejmują więcej niż jedno województwo, sporządzają odpowiednie zestawienie wyników dla każdego województwa oddzielnie. Łącznie z zestawieniem wyników oddziały PZK
zobowiązane są podać akutualną liczbę licenc'ji kategorii l ra_
diostacji indywidualnych i klubowych.
Całośćdzienników wraz z zestawieniami zbiorczymi oddziały
PZK powinny przesłać do kornisji sędziowskiej SPDX Contestu
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja.
Dzienniki zawodów przesłane po tym terminie lub przesłane
z pominięciem oddziału PZK będą użyte wyłącznie do kontroli.
Adres Komisji Sędziowskiej będzie podawany do wiadomości
zow PzK we właściwymterminie'
Radiostacje zagraniczne przesyłają logi zawodów na adres ZG
PZK nie póŹniei riiż do 30 kwietnia. Decyduje data stempla

Wstęp: organizatorem zawodóW jest SPDX Klub Polskiego

Radioelektronik
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ad. 1. Termin zawodów
początek: godz' 15.00 UTC w pierwszą sobotę kwietnia
koniec: godz.24.00 UTC w niedzielę w dniu następnym.

SPgVU

SP6RT
2. SPTHT
1.

SPGECA 281-283

SPsXM

Grupa lll

o KWlEclEŃ

w latach parzystych emisją SSB. W kontaktach międzynarodo_
wych należy używać odpowiedniej nazwy w jęz. angielskim:
The SPDX Contest CW, The SPDX Contest SSB.

(Stan na dzień 31.12.1985 r.l

Grupa

Nr 4 (305)

:

pocztowego.
Uwaga: punkty regulaminu nie ujęte w powyższym zestawieniu pozostają bez zmiany.
Wg inf. SP9AKD opracował SPSAHY

2?

Warunki propagacyjne w tym czasie były złe. Występowało
minimum aktywności słonecznej, co było przyczyną stosunko-

I

wo niewielkiej liczby QSO z radiostacjami USA

(75) oraz

Jaoonii (250). Niewątpliwylrr sukcesem były łącznościw pas-

. SP 6

BGB/OH 0r

r SP 6 LHVOH (. r SP I

FIH/OH I

na Alandach.

Karta OSL z wyprawy

POLSKA STUDENCKA WYPRAWA DX-owa
ALAND 84
Wyprawa studenckiego Klubu Krótkofalowców SP9PDF z Gli_
wic osiągnęła w lipcu 1984 r. Wyspy Alandzkie leżące na
przecięciu 20" dł. geogr. wsch. i 60" szer. geogr' półn. Zadaniem
wyprawy było sprawdzenie operatywnościwwarunkach pracy
,,non-stop" oraz nawiązanie maksymalnej liczby łącznościz tego atrakcyjnego miejsca Finlandii, oznaczonego prefiksem

oHA.

W ekspedycji wzięło uclział trzech krótkofalowców:
SP6BGB, sPgFlH, Wyposażonych W transceiver
FT101z i antenę w3Dzz.

SP6LHł,
'iapoński

Pierwszy, kilkudniowy okres oczekiwania na wydanie przez
władze fińskie zezwoleń na pracę polskie.j ekspedycii z Aland
lslands, członkowie wyprawy wykorzystali na zwiedzellie grnachu Korrferencji Helsińskiej, oryginalnej świątyni wykutej
w skale, nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej Tapiola oraz
odwiedzenie klubu krótkofalowców oH2AR. Członkowie tego
klubu Torn OH2BEI'.1, Rairro OH2BGD oraz Durk OH2ZAS aktyw-

nie pomagali polakom w załatwianiu wszelklcti formalności

z wladzanri fińskimi.

Drugim etaperll pobytu w Finlandii był uriział w
',HAMssl 84".
doroczne, kilkudniowe spotkanie krÓtkofalowcÓw oH odbyło się w miejscowości Kuopio. W rJwudniorvą, kllkusetkiIonletrową podróż udano się w towarzyst\Ą/ie Esko oH2BEo' którego sanrochód wyposażony był W radiotglt.'fon FM l)a pasmo
144 MHz. W czasie przejazdtt przez rożne okręgi wyvvoławcze
Finlandii przeprowadzano łącznościz samocllodu)'lriic;hanliaiąc amatorskie przemienlliki obejmujące swynr zasięglem pra
wie cały obszar kr'aju.
Na kempingu .'ay KuoLrio biwakowalo przez tydzień przeszło
1000 krótkofalr:wców z całej SkancJynawii. Prograr}l in_l'J!'ely
byłwypełnionv rn. in. odczytami iptlkazami nt. anten, łączności
sateIitarnych, trov'vych konstrukcji arnatorskich oraŻ pr3cą
'Icl

w ,,eterze" różnymi rodzalarni emis!i z cetltralnej

radiostilr;|i
imprezv OH7A. Z !.adiostacji tej SP6LHI oraz SP6BGB pi'zet)rowaclzali łącznościz Polska'

TrŻeci, podsla\fuowy etap Wyprilwv rozpoczął się w dniu 24
lipc'a o godz 21 00 UTa, kiedy ekspedyoja rozpoczęła sl6v1iąłr,

łącznosci z Wysp Alandzkich' Poprzedzorle to Ż{-1sićli,J
kilkugodzinnym rejsern promerr' ,,Viking Line" do nriejscowości M ariehamn, wynajęci'-m i za gospcda rowa n iein dcrnku
kernpi n gowego oraz za i nstalowa niein radiostacji i a nt--ny.
operatorzy radiostacji pełlrili stllidarnie dt żury przy obsłucize
racliostacji, i nsta l<':'wa n i u cjodatkowych a ntr]r] oraŻ w kl.rch n i.
W dzien operator rar1iostacjizmieniał się crl godzine, nalonliast
W nccy co 3 ,';odziny' Snu byłc nieiviele.
rrr,anie

Podstalvonlli {];ęstotl;Wośc!ą J]rac}/ eksper1yl.ji było 14,195
M

llz'

Pr;

nai1tłi i)racowa l]o na wsz'y's1l.;ich

k

ri:tkofa lt-'rłych pas-

macł.. :l|l'ii.ltcr:ikich ,łl'korzy:;tu jau antel!v tyi)u 1ćAVo,
i t1-'1'uK3 ; 402BA W ';zasir: rnrc't;kiirt1ów i'viclllkrr:tnie 1:rzi':kraliczbę 130 łaczncścil.a goczinę.
W ciągtl 1,5 tygodnia pracy ekspclr,',vcji rlawiązal':cl'7i00 łitrc:l
ności ze '! 16 krłjami, 7 CŻego12C QSO ;l racliostacjarni pc,is'|..ir.li
czan..;

28

mie 80 m z radiostaciami ZPSJAL oraz AP2SA.
Członkowie ekspedycji kierują podziękowania fińskim krótko'
faiowcom zamieszkującym Mariehamn w osobach Larsena
oHoRJ oraz Kee oHoNA, którzy nie szczędziliwłasnego czasu
oraz pomocy sprzętowej dla polskiej ekipy w czasie jej pobytu

Wg SP9F|H opracował SP5AHY

DYPLoM PoŚWlĘcoNY PAMlĘcl
SAMUELA FINLEY'A BREESE MORSE'A
Amerykański malarz, wynalazca i konstruktor _ Samuel Morse
urodził się 27 kwietnia 'l791 r. W 1823 r. opatentował swoje
pierwsze Urządzenie techniczne z dziedziny budownictwa, natomiast w 1837 r. dokonał wynalazku elektromagnetycznego
aparatu telegraficznego oraz systemu znakóW polegających na

kombinac'ji kropek i kresek' Pierwszy telegram za pomocą
urządzenia jego pomysłu został przesłany 4 września'l837 r'
W siedem lat póŹniei oddano do użytku pierwszą na świecie
linię telegraficzną Baltimore-Washington.
Samuel lVlorse 'iest również autorem książki pt. ,,History of
Telegraphy" wydanej w 1869 r.
1r:&r.9"yź.8:&wąśą'w&WwwvłĘ-Ę,'$&w,ą|:6iź:lł.;'?łŻł.#ł:
r{'?vslt^&iralri-d{łr*.'{*&
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Wśród krótkofalowców na całym świecienie brakuje do dzisiaj
zwolen

n

i

ków Wykorzystan ii] wynaiezi oneg o przed trlrawie poł-

tora wiekiem alfabetu, nazwanego ocJ irrrienia twórcy alfabetem fu]<-lrse'a PorĄ/stałc wieie' klubów specjalistycznych, kt<i-

rycłl <;złcnkowie preferuią pracę telegrafit:zną na sw'oich rałJio
staL:jach. Jecinylrr z takich klubó'ł jest Friends of SFB Morse
C!uLl (F!\{C) istniejąĆY iUż.)d 10lat'
Baditlkłub DARC - orstverbaild Rljtherl (DoK o37), ktory jest
sieclziba leqo kiubu, wyda.ie dy1;lorn krolkofalarski o naz',vie
,, lvl orse M el'l.cliv M erit'' l'4 Ą4 l\,'l )' Waru nkiem jego uzyska rl ia
lest:
{

1 posiada,r:e

2-5

kart oSL za łączrlościtel'egrałiczne z 25

radiost:;cjami o prefiksie DH,

1r prlsiadanie dodatkowych

10 kart QSL za łqcznościtelegraf i0Żll'-';: 10 członkarlli kiubu FfulC.
Co najrilniej pięĆ .' -]5 za'iąc;:or-.ych KJ!'t OsL musi zawielł,;
infor'r-lac'ię potwierrlzając'ą, że łacznclsc telegr;_łf rczna try/ala co
ral'rli,.iei 45 rrrin (l)Li{i.'-l1ek i kor iir:c C)S!- trii'si byc zaznaczr:i,,,
;la kiirr_:iił QSl') ?;lstr;l,lg;,r ::c' że i;ji;z;losi:i llie moga b,''c
:-owadzor' e''ł .,v'ołł.c:zk acir " (izrny' .; r'l u o o r: n c1 ).
lrl'rvn iosktl J:awieraiaae go zgłosztl tlie wraz z osw'iadczc
;

1'l

o

|'!

;cw.ykc'rzySty.'va

rl

l

r]

r

i'i

;.j!)

iionlocn iczych środków zapisu rnech

r

l
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a"7ąv

nicznego i elektronicznego należy dołączyć 35 kart oSL oraz
równowartość 10 DM. Pięć wyróżnionych łącznościmusi być

zaznaczonych na początku zgłoszenia. Dyplom jest wielobarw_
ny (fot. obok) o wymiarach 30x4'1,5 cm, a iego Award Managerem jest Fritz Bach, DK10U' Eichendońfstr.15D-4787 Geseke,

SP'AHY

KRÓTKo o WszYsTKlM
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OPSTAN.

życie krótkofalarskiej rodzinki

Humor kart QSL

RFN.

HA/'vl's FAlyllLY LlF€.rGr

Z okazji 1O-lecia istnienia ZOW PZK w Tarnowie nrie.jscowy

aktyw krótkofalarski zaorganizor.vał Zjazd Wojewódzki PZK.
Ziazd, który odbył się 15.12.1985 r. w Domu Kultury ZA, był
pclłącaony z Forum Wymiany Doświadczeń Mikrokomputero'

wych pod hasłem ,,Mikrokomputery W krótkofalarstwie".

oprÓcz pracy radiostacji okolicznościowej SPOPTA odbywały

się spec'ialistyczne odczyty, pokazy działania różnych syste-

mótłr oraz wymiana prograrnów koi'nputerowych między ucze_
stnikami spotkania.

s

Powołany t1o życia decyzją ll Plenum zG PzK ogólnopolski
b Kobiet Krótkofa l owców rozpoczął statutową działal nośc.
W gruclniu ub.r. ogłoszono konkurs na opracowanie wzoru
karty OSL dla radiostacji klubowej SPBPYL i SP@PYL oraz
konkurs na szatę graficzną dyplomu przyznawanego za pracę
w ,,eterze" z kobietami będącymi czlonkar'ni klubu YL' Adres
K|unu: OKKK PzK 37_5o0 Jarosław, skr' poczt. i27.
sP-0230-wA
E Według infornracii Związku Krótkofalowców Archipelagu
Wysp,Ązorskich (ARA) od 1 grudnia 1985 r. nastąpiła zmiałra
prefiksu z dotychczas używanego CT2 na CU' Następujące po
prefiksie kolejne cyfry oznaczać bed..1, z ktÓre'j z c|;zie,,łlieciu
wysp archipelagu pracuje radiostacja. Cylra A przyzrrawan.r
będzie przemientlikom. Krótkofalowcy otreymają całkowicie
zmienione znaki wywotawcze.
A oto wykaz wysp i prefiksów'Archipelagu.
CU4 Graciosa
CU7 Faial
CU1 Santa lVlaria
CU5 Sao Jorge
CU8 Flores
CU2 Sao Miguel
CU6 Pico
CUS Corvo
CU3 Terceira
r\dres biura OSL: Associacao cle Radioamatores dos Acores,
PO Box 21 1, 9503 Ponta Delgada, Azores lslands
SPsiK
Kl u
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oRGAN ZARZĄDU GŁoWNEG o PzK

WIADoMoŚcl oRGANIZACYJNE
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Tuystyki, Polski Zwiąoraz Polski Klub Amatorskiej Radiolokacji Sportowej ogłosiły wyniki klasyfikacji w amatorskiej
radiolokacji sportowej w 1985 r. Uwzględniają one wyniki
mistrzostw i zawodów sportowych organizowanych w
ubiegłym roku. Z obszernego wykazu dokonano wyciągu
klasy mistrzowskiej i klasy pierwszej.
zek KrÓtkofalowców

Klasa mistrzowska
Małgorzata Grabowska
Kazimierz Kraszewski
Sylwia Kurzawska

Marian Machalica
Mariusz Mazur
Sławomir Ochal
Klasa pierwsza
Hubert Aptacy
Marek Braczkowski
Janusz Gryman
Tomasz Grzymski

Andrzej Kaczmarek
Henryka Kobiałka
Hanna Krzywulska
Zenon Kuciak

Zbigniew Loranc
Krzysztof Mazur

Robert Michalik
Izabela Mikołajczyk

Małgorzata Miłek
Błażej Pietrouszka
Piotr Sienkiewicz
Andrzej Siorek
Dariusz Skiba
Barbara Szczubełek
Mirosław Walczak
Dariusz Morysewicz
Mirosław Mucha

Maciej Myszka
Jacek Ostaszewski
Tomasz Pawłowski
Robert Skowroński
Katarzyna Wawrzynkiewicz
Paweł Wojtasik
Jacek Wolny
Daria Wołosz
Radioelektronik 7/1986

-

Sieradz
Szczecin
Bielsko Biała
Bielsko Biała
Siedlce
Łódż

- ostrołęka
Ostrołęka
- Bielsko Biała
- Konin
-Łódź
Szczecin
- Szczecin
- Siedlce
- Bielsko Biała
- Ostrołęka
- Siedlce
- Leszno
- Łódż
- Konin
- ostrołęka
- Sieradz
- Leszno
- ostrołęka
- Konin
- Suwałki
- Jelenia Góra
- Gdańsk
- Szczecin
- Gdańsk
- Konin
- Gdańsk
- Warszawa
- Leszno
- Konin
-

ką$$ffi
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AMAToRSKIE ŁĄCZNoŚcl uxr
ZPOKŁADU TS/s ,,STEFAN BATORY''
W czasie od 13 lutego do 20 marca br. podczas rejsu z Wysp
Morza Karaibskiego do Gdyni, na pokładzie statku gośęił
aktywnie pracujący w ,,eterze'' ultrakrótkofalowiec
- Jurek Prajsner SPSNZP/mm. Używałon transceiverów typu
FT-790R oraz FT-290 firmy Yaesu wraz ze wzmacniaczami
o mocy 30 W. Urządzenia zasilano akumulatorami ładowa_
nymi z sieci pokładowej statku. Anteny Yagi na pasmo 70 cm
(12_elementowe) oraz na pasmo 2 m (5-elementowe) były
umocowane do relingu. Długośćkabla zasilającego anteny

wynosiła 7 m.
Według relacji Jurka, praca poprzez przemienniki UKF z
rejonu Wysp Karaibskich była utrudniona ze względu na
inną częstotliwośćpracy lokalnych przemienników, która
jest zawarta w przedziale 146.'.147 MHz oraz przez barierę
językową. Większość ukf-owców tamtego rejonu posługuje
się językiem hiszpańskim. Podobny problem wystąpił w
pobliżu wybrzeży Portugalii.

Dużym powodzeniem cieszyły się sygnały stacji

SPSNZP/mm u wybrzeży Wielkiej Brytanii oraz RFN, skąd
prowadzono również łącznoŚci poprzez przemienniki pracujące w paśmie 70 cm.

W czasie rejsu, gdy Ts/s ,,Stefan Batory'' znajdował się poza
zasięgiem Iokalnym radiostacji pracujących w pasmie 2 m,
Jurek pracował poprzez satelitę amatorskiego OSCAR 10.
Przygotowywał się do tych łącznościstarannie już w czasie
pobytu w kraju, przeliczając na minikomputerze położenie
satelity w poszczególnych dniach swojego pięciotygodniowego rejsu,
Warunki pracy z rejonu Morza Karaibskiego oraz środkowego Atlantyku był dobre, natomiast pogorszały się w miarę
oddalania się od równika' Z ciekawszych łącznościSPSNZP
wymienia pracę z polsko-języczną stacją amerykańską
KAlMLN
Ester z Bostonu, amerykańską stacją
- operator
w1QXx (operator
Jack), stacją argentyńską LU8EBH (ope-

rator Col). Z tym ostatnim operatorem prowadzono już
poprzednio łącznościsatelitarne z terenu Polski.
Najserdeczniejsze przyjęcie zgotował Jurkowi krótkofaloporannym umówieni':
wiec z Madery CT3BI
- Jose. Po Batory" zbliżałsię do
spotkania przez radio' gdy
''Stefan
portu Funchal, spotkanie odbyło się wieczorem w gościnnym domu Jose.
ogółem w czasie rejsu SPSNZP/nm przeprowadził około 80
poptzez amatorskiego
łączności,z których około 40
satelitę telekomunikacyjnego oScAR 10.
Według przekazanych opinii, uzyskanie licencji Marinetime Mobile (mm) nie jest trudne' Po wystąpieniu do armatora

;P;AHY

statku i uzyskaniu jego zgody, należy złożyćdokumenty do
PIR (za pośrednictwemPZK) i oczekiwać około 3 miesiące
na licencję.
9P5AHY według informacji SPSNZP
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QSO
QSP

I

KĄCIK PoczĄKUJĄcEGo
KRÓTKoFALowcA

QSA
QST
QSU

QSUF
QSV
QSW

Kod Q

W czasie nawiązywania łącznośclradiowych, dla uspraw-

nienia

i

skrócenia wymiany niezbędnych informacji

o

charakterze operatorskim, wprowadzono skróty noszące

nazwę kodu.
Najbardziej rozpowszechniony w służbachradiokomunikacyjnych, w tym również w,korespondencji amatorskiej jest
kod, w którym kombinacje grup trzyliterowych zaczynają
się od litery Q.
Znaczenie skrótów kodu Q może być uzupełnione liczbami,

nazwiskami miejscowoŚci, znakami wywoławczymi itp.
Skróty otrzymują formę pytającą przez dodanie do nich
znaku zapytania (np. QRZ?) Iub formę przeczenia przez
dodanie po nich litery N (np. QSLN).
burza' wyłączam stację
QAZ
- przeszukiwanie pasma od największej częstotli
QHL
- wości
przeszukiwanie pasma od największej do p'cz.
QHM
- przeszukiwanie pasma od najmniejszej częstotQLH
- Iiwości
przeszukiwanie pasma od najmniejszej do p.cz.
QLM
- przeszukiwanie pasma od środkowej do najQMH
- większej częstotliwośCi
przeszukiwanie pasma od środkowej do najQML

-

QOO

QRA
QRAR
QRB
QRG

QRH
QRI

QRJ

QRK
QRL
QRM
QRN

QRO
QRP
QRQ
QRRR
QRS
QRT
QRU

QRV

QRW

QRX
QRY
QRZ

QSA
QSB
QSD

QSK
QSL

QSLL
QSLN
QSM
QSN
30

-

mniejszej częstotliwoŚci
muszę przerwać łączność'wyjaśnienla potem
nazwa mojej stacji ...
mój adres w call booku jest dokładny i prawidło-

wy
odległośćmiędzy nami około ... km

dokładna wasza częstotliwość jest ... kHz
wasza częstotliwośćzmienia się
wasz ton jest zly
wasze sygnały bardzo słabe, nieodbieralne
czytelnośćwaszych sygnałów jest 1...9
jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać
mam przeszkody od innych stacji
mam przeszkody atmosferyczne
powiększcie moc
zmniejszcie moc

nadawajcie szybciej
znak niebezpieczeństwa na lądzie (tylko w ruchu amatorskim)

nadawajcie wolniei
kończę nadawanie, wyłączam stację
nie mam nic dla was
jestem gotów do pracy
przekażcie..., że go wołam
proszę poczekać, zawołam was o godzinie ...
wasza kolejnośc jest '..
was woła..., kto mnie woła?
siła waszych sygnałów jest 1...9
wasze sygnały znikają okresowo
źIe nadajecie kluczem, złe znaki CW
mogę słuchać w przerwach nadawania (BK)
odbiór potwierdzam, przyślękartę
chcemy wzajemnie wymieniĆ nasze kalty QSL

nie wysyłać karty QSL
proszę powtórzyć (rpt)
słyszałem was na

...

kHz

QSX
QSY
QSZ

QTC
QTH
QTR
QTU

QUA

QUH
QWX

mam połączenie

przekażcie komunikat do ...
nadawajcie każde słowo jeden raz
komunikat do wszystkich
nadawajcie na częstotliwości '.. kHz
proszę o łącznośćtelefoniczną przewodową
nadawajcie ,,V" do strojenia
przechodzę na częstotliwoŚć ... kHz
słucham na częstotliwości ... kHz
przejdźcie na częstotiiwoŚc ... kHz
nadawajcie każde słowo dwa razy
mam dla was radiogram (wiadomość)
moje geograficzne położenie jest ...
dokładny czas jest ...
pracuje od ... do ...
przekazuję wiadomośćod ...
ciśnienie barometryczne wynosi ...
stan pogody

SPSAHY

KROTKO O WSZYSTKIM
f

Ogłos'o.,u zostały wyniki współzawodnictwa Intercon_
test KF 84 dla najaktywniejszych uczestników międzynaro-

dowych zawodów krotkofalarskich. Tytuły mistrzowskie
zdobyli: w kategorii Mixed

Alfred Jabłoński SP9CTW' w

Mikołaj Ciereczko SPSCJQ' w kategorii
kategorii cW
Smoczyk SP3GEM, w kategorii radiostacji
Fone
- Jerzy Klub Krótkofalowców SP6PST przy Wojeklubowych
wódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w opolu' Zwycięzcom przyznano na własnośćpamiątkovre puchary'

s

Niesłabnącą popularnościąwśród ultrakrótkofalowców

cieszy się ciągle aktywny amatorski satelita teiekomunikacyjny OSCAR 10. W czerwcu br. mija trzy lata od jego
wybudowania przez AMSAT i wyniesienia w przestrzeń

kosmiczną przez Europejską Agencję Kosmiczną. OSCAR
10, zwany skrótowo OA10, porusza się po orbicie eliptycznej
z

apogeum około 35 000 km i perygeum około 4000 km. Czas

obiegu wokół Ziemi wynosi 11 godzin

i

40 minut. W

apogeum satelita uzyskuje najmniejszą prędkośćkątową i
liniową, jego położeniew stosunku do Ziemi niewiele się
zmienia, zapewniając nawiązanie łącznościamatorskich
popruez satelitę za pomocą stosunkowo prostych systemów
antenowych UKF. Na pokładzie satelity znajdują się trzy

radiolatarnie pracujące na częstotliwościach 145B10 kHz'
145987 kHz, 436020 kHz oraz dwa transpondery z 435 MHz
na 166

MHz

oraz

z

1269

MHz na

436

MHz.

SP5AHY

H W związku

ze zwiększoną aktywnościąplacy w pasmie
Polski KIub 160 m (SPTBC) zwraca uwagę na dyplom
o nazwie ,,SP 160 meter Award". Dyplom jest wydawany
nadawcom i nasłuchowcom polskim pracującym w pasmie
1,B MHz, którzy uzyskają 100 pkt za łącznościlub nasłuchy
nawiązane po 1 stycznia 1979 r. dowolnym rodzajem emisji.
Punktacja jest następująca: za nasłuch lub łącznoŚć z członkiem założycielem klubu (SPSINQ' SPSIXI' SP7AW, SP7HF,
SP7PV, SPTICE, SPTIFM, SPTJWZ, SPgDH, SPgKZ, SPgEPY'
SP9EVP) 5 pkt, z członkiem rzeczywistym klubu (SP3FLR,
160 m,

SP3IBS, SP9BRP) 2pkt,z dowolną stacją
9 pkt. Zgłoszenia wraz z
1 pkt, ze stacją SPOTBC
SP
- adresem: SPTBC Awards
- 100 zł należy przesyłaĆ pod
wpłatą
Zbigniew Pałgan, SP7AW' ul. Nowotki B m. 43'
Manager

sP3cvx, SPBBVJ,

25-022

Kielce

SPSAHY (wg informacji SP9DH)
Radioelektronik 7/1986
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HARCERSKI KLUB ŁĄczNoŚcl ,,FALA"
PRZYKŁADEM AKTYWNEGo DZIAŁANIA

Podsumowanie działalnościzow PZK
w Katowicach
W kwietniu br., w gościnnej siedzibie Komendy Chorągwi
ZF{P w Katowicach, odbyło się kolejne, wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK. obrady, którym

przewodniczył prezes ZG PzK
mgr inż. J' Rutkowski
SPSJR' w swojej podstawowej - częścibyły poświęcone
tegorocznym przygotowaniom do ultrakrótkofalowych za_
wodów międzynarodowych ZwYcIĘSTW o' 4I oraz podsu_
mowaniu działalnościkrótkofalowców śląskichw minionym okresie.
obecnie prezesem oddziału WojewódzkiegoPZK w Kato_
wicach jest Krzysztof Mirosław SP9MM' znany szerokiej
rzeszy krótkofalowców jako czynny krótkofalowiec, społeczniki dobry organizator.
Dokonując podsumowania' SP9MM przytoczył na wstępie
charakterystyczne dane liczbowe. W dniu 1 marca br. OW
PZK w Katowicach miał 540 nadawców i 422 nasłuchowców
zrzeszonych w 60 k]ubach, z których 25 to kluby LoK, 24
kluby PZK i 11 kluby ZHP. W stosunku do ubiegłego roku
liczba nadawców wzrosła o I4|'", a nasłuchowców o 23"l.
Prezes ZOW PZK wysoko ocenił wkład śląskich krÓtkofalowców w zdobycie przez Polskę drugiego miejsca w
ubiegłorocznych zawodach ZWYCIĘSTWO '40. Praca ślą_
skiego przemiennika UKF SR9A w Ogrodzieńcu jest przykładem możIiwościzaktywizowania regionalnego środowiska krótkofalarskiego. W ciągu trzech lat, przez przemien_
nik uruchomiło się ogółem 826 radiostacji amatorskich i
dwukrotnie przemiennik ten był wykorzystywany do ratowania życia ludzkiego, Zgłoszono wniosek o udekorowanie
konstruktorów przemiennika honorowymi odznakami PZK.
SzczegóInie wysoko Zow PZK w Katowicach ocenia
współpracę z harcerstwem oraz LOK. Współpraca z Ligą
obrony Kraju szczegóInie dobrze układa się w szkoleniu
młodzieżyw amatorskiej radiolokacji sportowej (ARS) oraz
w szkoleniu nasłuchowców (SWL).
okręgowy Inspektor PIR pochwalił działalnośc WojewÓdzkiej Komisji Eterowej poprzedniej kadencji, życząc jednocześnie nowo powstałemu zespołowi tej komisji równie
udanej współpracy. Według zapewnień Inspektoratu PIR,
krótkofalowcy ŚIąscy mają w Katowickim OI PIR zapewnioną właściwąopiekę' doradztwo techniczne i dostęp do
aparatury kontrolno-pomiarowej.

W kwietniu br. ZG PZK dokonał również wszechstronnej
oceny działalnościpracy biura oddziału Wojewódzkiego
PZK w Katowicach. Kontroli poddano wszystkie formy
działania i oceniono je bardzo pozytywnie, co dodatkowo
może przysporzyć satysfakcji krótkofalowcom śIąskim z
całokształtu ich pracy sportowej, szkoleniowej i techni-
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W siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Białej Podla_
skiej działa Harcerski Klub Łączności,,Fala''. Początki jego
istnienia sięgają lat siedemdziesiątych' natomiast okres
szczególnie rozwiniętej aktywnoŚci przypadł w ostatnich 6.
latach. Kiub jest przedmiotem specjalnego zainteresowania
dyrekcji MDK' terenowych władz oświatowych, zHP,zow

PZK

oraz ZW

LOK w Lublinie.

Radzie Klubu przewodniczą dh hm PL Henryk Pyszko
SPBZJ oraz dh Adolf Zieniuk SPBFIV. W Klubie było w

końcu ubr' 9. nadawców i 15. nasłuchowców. Poza członkami stałymi, w kołach zainteresowań MDK' jest szkolonych
średnio w ciągu roku 30. uczniów i harcerzy szkół bielskich
w zespołach amatorskiej radiolokacji sportowej, łączności
służbowej i krótkofalarstwie oraz radiotechnice. od nie-

dawna działa zespół mikrokomputerov/y' z którym KIub
wiąże duże nadzieje.
Dzięki opiece Wydziału oświatyi Wychowania Urzędu
Miejskiego oraz dyrekcji MDK Klub jest wyposażony w
meble, sprzęt i pomoce potrzebne do pracy z młodzieżą'
Biblioteka jest na bieżąco uzupełniana prasą, literaturą
fachową krajową i zagraniczną. Wyposażenie Klubu, to

nowoczesny sprzęt' jak radiostacje R105, R11B, R1 12, odbiorniki R250, R310, radiotelefony UKF, maszty antenowe,
nadajniki treningowe i wyczynowe ARS, odbiorniki ARS na
paspa 144 i 3,5 MHz, transceiver FT 107M firmy Yaesu,

kompletira aparatura do nawiązywania łącznościSSTV,
przystawka do nawiązywania łącznościRTTY oraz mikrokomputery ZX-BI oraz ZX-Spectrum.
Wyposażenie techniczne ' o dużych wartoŚciach dydaktycznych przyczyniło się do osiągnięcia bardzo dobrych
wyników w szkoleniu i działalnościsportowej w ciągu
ostatnich lat.
W manewrach Techniczno-Obronnych ZHP w 1982 r. repre-

zentacja Klubu zajęła drużynowo trzecie miejsce. W zawodach ogóInopolskich radiostacji klubowych SP-K w 1984 r.
na 157 startujących uzyskano wysokie 11. miejsce. Nawiąza_
no kilka tysięcy łącznoŚci radiowych z ponad 110. krajami
oraz ponad 50 łącznościwizyjnych z 12. krajami.
Do tradycji należy stały udział członków Klubu w zawodach
SP DX Contest, zawodach,,Harcerskiej Fali", Alertu Harcerskiego, regionalnych zawodów z okazji rocznic Manifestu
PKWN, wyzwolenia Walszawy, Dnia ŁącznoŚciowca i Dnia
LWP.
Nie można pominąć w tym bilansie tytułów mistrzowskich,
takiĆh jak mistrzostwo w kategorii kobiecej w pasmie 144

MHz w Centralnych Manewrach Techniczno-Obronnych w
Międzychodzie w 1984 r', mistrzostwa Polski w kategorii
seniorów w pasmie 144 MHz we Wrześni w 1984 r. oraz
wicemistrzostwa drużynowego w XI Mistrzostwach Polski
ARS.

27

Tradycją od kilku lat stał się udział Kiubu SPBZBF w

cw

zowanego przez Kuratorium oświatyi Wychowania. W
ubiegłym roku ponadto sprzęt łącznościowyklubu wraz z
obsługą przyczynił się do usprawnienia prac szkoleniowych
prowadzonych na terenie Centralnego obozu Łączności
ZHP w Białce.

d, dwn

jego aktywiści otrzymali odznaczenia państwowe, organizacyjne i resortowe, m.in. Medal 4O-lecia PRL, Medal za

dsw

obozach przysposobienia obronnego w Horoszkach, organi-

W uznaniu zasług wniesionych w rozwój i działalnośćKlubu

zasługi dla obronności kraju, KrzyŻ za zasługi dla ZHP,
odznaka Zasłużonydla woj' Bialskopodlaskiego oraz odznaka Zasłużonego Pracownika Łączności.
Do najważniejszych zamierzeń tegorocznych Harcerskiego
Kiubu Łączności,,Fala" należy zaliczyc udział w X jubi'Ieuszowych MTo zHP '86, rozbudowanie systemów antenowych KF i UKF radiostacji SPBZBF' podjęcie prac instruktorskich przez większośc członkórł' Klubu, zainteresowanie
harcerzy w szkołach w zdobywaniu odznak sprawności
technicznych oraz popularyzowanie pracy klubu wśród
SPSAHY

miejscowego społeczeństwa.

dc
de

dnt
dr

dx
el, els
es

eu

ex
fb
fd
fer, for
fm

KĄCIK PoCZĄTKUJĄCEGo
KROTKOFALOWCA

fone

freq
ga

Międzynarodowy slang amatorski
Wyrażenia slangu służądo przekazywania w skróconej

formie pojęc o znaczeniu węższym lub nie ujętym w kodzie

Q. Slang w swojej podstawowej formie opiera się

na
wyrażeniach zaczerpniętych z języka angielskiego, W łą-

cznościach teIegraficznych stosuje się przedstawione skróty, natomiast w łącznościachfonicznych używa się pełnego
słowa w języku angielskim.
W rubrykach podano wyrażenie slangu oraz jego polskie
znaczenie.
abt
ac

adr
agn
am
am

ar
as

ant
at

bd

bci

około
- prąd
- adres zmienny
- znów
- modulacja
- amplitudy
-

przed

południem
koniec
nadawania
poczekaj
antena

o godzinie

żle' zły
zakłócenia
odbioru
radiowego

beam

--

antena

best
bfo

--

najlepszy
generator
do odbioru

bk

btr
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---

kierunkowa

telegrafii
przerwa
lepiej

bug

-

klucz

--

biuro

cld

-

wołał
wołający

co

-

generator

clo

-

buro
cud
cudnt
cfm

cl

clg

condx
cpY
cq
crd
cts

cuagn

cul

-

mogę
nie mogę

potwierdziĆ
zamykam
stację

kwarcowy
za pośredni-

ctwem, przez
kogoś

warunki
odbierać
wywołanie
ogólne
karta (np. QSL)
kraje
do następnego

spotkania

do następnego

spotkania

fala ciągła'

--

w dół, niżej

-

do widzenia

-

odległy

-i
-

gang
gb

(np. kolega)

Europa

były

doskonale,

śu'ietnie

podwajacz

-

od, z,

za, dla,

ponieważ
(moduiacja
częstotliwości)
telefon, fonia
częstotllwośc
dobre

popołudnie

dobry wieczór
życzę
szczęścia

dobre rano
czas uniwersalny, GMT
dobranoc

dobry
krótkofa]o-

wiec-na-

dawca
śmiejęsię
mam nadzieję

- szczęśliwy
-tusygnał
- przydŹwięk
- mam
- ciężki,
- intensywny
np. QRM

hw

-

jak

(np.

jak idzie,

jak ,,Ieci"?)
im

in

info

input
is

k

kc

klix

-

Iotsa

-

lsn, lstn
Itr

-

hvi

-

(np. anteny)

gn
gud
ham

hr
hrd
hum
hve

log
lp

zadowolony

hpi

-

patrząc, czeka-

(rzadki)
element

-

hpe

lkg

long

(ros.)

gld
gm
gmt

hi

licencja

Iis

różnica
nie
drogi

grupa
żegnaj

gl

-

prąd stały

-

ge

kilowat

lid

-

-

-

kw

telegrafia

(zaczynaj)

telegraficzny

półautomat

-

lw

mc

jąc, szukając

dziennik
stacyjny
dużo

dłuższądrogę
(wokół Ziemi)
słuchać

list
długi drut

(typ antenv)
megaherc,

mistrz
mój

mtr
n

-

metr
nie, zaprzeczenie, nic

nr
niI

-

blisko, koło
nic

-

przyjaciel

-

tylko

misd

mni

mod
msg
msk

nite
ng
no, not

nvr
nw

ob
oc
odx
ok

om

mikrofon
minuta

zgubiłcm
dużo
modulacja
informacja
czas

moskiewski

noc

niedobrze
nie
nigdy
teraz
przyjaciel
stary kolega
najdalszy dx
wszystko
w porządku,
odebrałem
(dosłownie
,,stary")

onli
op
ot

pa

pirate
pm

informacja

kliksy

geograficzna)

-

mike
min

psed
pob

kiloherc

długi (długośc

ceremonii

pse

dzona
jest
proszę
nadawac

-

my

jestem

moc doprowa-

-

marny
operator

pp
pt

pwr
r

-

operator
stary operator

wzmacniacz
mocy
nielicencjo.

nowany
po południu

ploszę
zadowolony
skrzynka
pocztowa
(skrytka)
stopień

przeciwsobny
punkt
moc
słusznie
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rac

rc

rcd
rctf

rdi
rf

rig

-

wyprostowany prąd

zmienny

-

ripple
rmkś rprt
rpt
rx, rcvr
sa
sec
set
sigs
sk
sked Snow
-.sn
sri
-

,,żucie szmat"

długa poga-wędka

ssb

-

stn
sum

-

swI

swr

odebrałem

prostownik
gotów

wielka

częstot1iwość
radiostacja,

nadajnik
tętnienia
uwagi

test

thru

-

raport

powtarzam

too
tone

odbiornik

trub

mówią

tb

powiedz,

sekunda, drugi

tvi

zespół,

urządzenie
sygnały
pełny koniec
nadawania

umówiona
łącznośc
śnieg

wkrótce

przepraszam,
szkoda

nasłuchowiec
współczynnik

fali stojącej

próba, zawody
przez

time
c7aŚ
tks, tnx,
tku, tu
dziękuję
- jutro
tmw, tmr

to
tonite -

powtórzyć'

modulacja iednowstęgowa
stacja
trochę

tx

txt
ufb

uhf

unlis
ur
via

do, dla

dziś
wleczorem
także, zbyt

-

ton
kłopot,

-

zakłócenia

-

utrudnienie
lampa

programu TV

nadajnik

tekst
doskonale
fale

ultrakrótkie
nielicencjonowany

twój
- przeL
za poś- rednictwem

vy
wt
weak
wid
wll
wrk, wk
ww
wx
xcuse
xtal
xyl
yes

bardzo
- wat
- słaby
-z będę
- pracowac
- ogólno- światowy

-

pogoda
przepraszam

kwarc
mężatka, żona

tak

ydaY

yl

z

zdr
55

-

wczoral
dziewczyna,

kobieta

czas GMT

dzień dobry
(ros.)

serdeczne

pozdrowienia
(niem.)

73
BB

99

-

pozdrowienia
ucałowania
znikaj
SPSAHY

8
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oRGAN ZARZĄDU cłÓwNnco PzK

XXV JUBILEUSZOWY ZJAZD
POLSKIEGO KLUBU UKF PZK
Dzięki starani om Zarządu oddziału Wojewódzkiego PZK w
Jeleniej Górze, kierownictwa klubu oraz dużemu osobistemu
zaangażowaniu SPóXA, członkowie Polskiego Klubu UKF
spotkali się w ostatnich dniach maja br. w Sosnówce (na

pofudniu Polski) na forum podsumowującym ich dotychczaso_
wą działalnośći określającym najb|iższe zamierzenia.
W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 90 osób z całego
kraju. Program Zjazdu obejmował oprócz spraw oficjalnych
_tfyśkusje
tematyczne, odczyty techniczne, pracę z mikrokompu_
terem Spectrurrl oraz spotkania towarzyskie. Planowane w
terenie pomiary anten UKF-owych orazzawody ,,Łowy na lisa''
nie odbyĘ się z powodu zfuch warunków atmosferycznych
panujących w dniach 30 i 3l maja w południowej częścikraju.
Po wysłuchaniu sprawozdań z działa|ności klubu w okresie
między zjazd,ami, omówieniu starań przygotowań do zawodów
zwYclĘsTwo'4l oraz złożenill relacji UKF Managera ZG
PZKztldziafu w obradach odnośnej sekcji roboczej I Regionu
IARU w Wiedniu, odbyła się uroczystośćwręczenia dyplomów

członkowskich nowym członkom
oraz lwonie SP30CL.

Tematem
radiostacji

do

UKF

PK UKF: Mirce SPSNHF

był udział polskich
zwYCIĘsTwo'4l oraz QTH i

długotrwałej dyskusji
w zawodach

W-W lokatorów mające tylu zwolenników co przeciwników

{IARU

}
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Zgodnie z deklaracją członków Klubu Krótkofalowców
sP7PGo' dzialającego przy Kopalni Węgla Brunatnego w
Bełchatowie, kolejny XXYI Zjazd Polskiego Klubu PZK

odbędzie się w przyszłym roku w tym mieście.
(Wg informacji SP9EHS) SPSAHY

KRÓTKoFALowcY
NA 58 MIĘDZYNARoDoWYCH
TARGACH PoZNAŃsKIcH
W dniach od 8 do 15 czerwca br. poznański Mercury gościł
ponownie krótkofalowców oraz ich sympatyków z kraju i
zagranicy. Członkowie klubu krótkofalowców SP3KAU

działającego przy ZarządzieWojewódzkim Ligi obrony Kraju w
Poznaniu oraz klubu krótkofalowców SP3KWX działającego

przy Spółdzielni Mieszkaniowej

',R'ataje''

nawiąza\i ao

wieloletniej tradycji i uruchomili na terenie targów amatorską
radiostację okolicznościową.
Wyposażenie radiostacji stanowiły: transceiver KF typu TS 8205

firmy Kenwood, transceiver

UKF typu ICOM

Z90D oraz

UKF
FM typu zEw. w czasie pracy radiostacji posługiwano się
anteną typu w3Dzz na KF oraz pionową na UKF.
adaptowany do celów amatorskich krajowy radiotelefon

operatorami odpowiedzialnymi radiostacji byli: Teresa Szymań_

ska SP3OEZ, Witold Malec SP3CMO (kierownik),
Paweł Gorczyński SP3LEW, Krzysztol Grupka SP3EFD oraz

spośród UKF_owców. Wiele kontrowersji, emocji i humoru
wzblldziły tematy odnośnie zapewnienia polskiej ekipie zajęcia
czołowego miejsca w omawianych zawodach. Radzono i
wymieniano poglądy co do interpretacji regulaminu, taktyki
pracy terenowej oraz wyjazdów do miejsc stanowiących białe
plamy na ultrakrótkofalowej mapie działalnościpolskich

Michał Ślęzak SP3LWW (prezes klubu SP3KAU). oprócz
wymienionych na stacji pracowało gościnnie 20 innych
operatorów z całej Polski nawiązując 1077 obustronnych
łącznościamatorskich z krajem i zagranicą. Pomieszczenie

W swoich wystąpieniach uczestnicy Zjazól' dzileIi|i się uwagami
na tematy m.in.: łącznościEME na ,I44 MIJz (sP4Dcs)'
programów GIFTU do nadawania i odbioru RTTY' odbioru
sygnałów SSTV, obliczania orbit Oscarów, obliczania QRB
(sP6GwB)' pracy z wykorzystaniem satelitów (SP5NHF5),
radiosputników oraz anten ultrakrótkofalowych (SPóLB). Wiele

w%

Karte QSL radiostacji SPOMTP

HAM's.

-

Fot. K. Fijalkovski

\*1
ł,ol

zzaptanowanych referatów m.in. nt. przestrajania urządzeń FM,
transwerterów itp. nie udało się wygłosić z powodu braku czasu.
Brak magnetowidu uniemożliwiłrównież sP6GvU podzielenie
się ciekawymi materiałami dotyczącymi lotu Columbii, w której
jak wiadomo, brali udział krótkofalowcy.
Uczestnicy Zjazdll zgłosili pod adresem ZG PZK szereg
postulatów' z których jako nadrzędne uznano unormowanie
działalności gospodarczej Polskiego Związktl Krótkofalowców

oraz wydawanie licencji typu ,,portable''. Pozostałe uchwaĘ
Zjazdu miaĘ charakter roboczy i dotyczyły wewnętrznych spraw
klubowych oraz spraw techniczno-organizacyjnych.
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NA PASMACH
I W ostatnim czasie następują dalsze zmiany w nazwach krajów
na liścieDXcc. .Iest to spowodowane przeważnie zmianami w

i tzw' terytoriach
powierniczych. Ludność tych obszarów chce wykreślićz pamięci
niesławną przeszłośći stać się państwami niezależnymi w caĘm
słowa tego z'naczeniu. I tak' np. ostatnio Kc6
Eastern
nazewnictwie państw w byłych koloniach

Caroline zmieniły nazwę na Federatet States of -Micronesia
(FSM), natomiast KC
Western Caroline na Republic of
Belau.

-

FSM obejmuje swym obszarem cztery najważniejsze skupiska

Koleżanki Agata Ślęzak i Teresa Szymańska SP3oEZ
pełnią dyżur przy mikrofonie radiostacji targowej

wysp' których nazwy (states) pochodzą od wysp, na których
znajdują się władze administl'acyjne tych okręgów, tj.: Truk,
Ponape, Yap i Kosrae. FSM leży w rejonie zachodnim Pacyfiku
w pobliżu 8' szerokości północnej. Terytorium obejmuje 750
wysp i atoli' żyje na nich 76 tys. mieszkańców.
Republika Belau Jiczy prawie l5 tys. mieszkańców,którzy żyją
na 80O.wyspach i atolach podzielonych na l6 okręgów (states).
Największą wyspą jest Babelthuap (nazwa poprzednia Palau)' a
główne centrum admirristracyjne znajduje się na wyspie Koror.

radiostacji odwiedziło l10 krótkofalowców

z zsRR' csRs'

Rumunii, Szwecji, RFN, Wielkiej Brytanii i Polski. Jako oficjalni
goście targowi wpisali się oni do specjalnie wyłożonej na ten cel

księgi pamiątkowej' Zainteresowanym młodym i starszym

Uwaga: wyspa Yap, która obecnie wchodzi w skład FSM,
poprzednio na|eżała do Western Caroline.
Również ostatnio XTŻ -- Uppćr Volta (Górna Wolta) zmieniła
nazwę na Burkina Faso (dziedzictwo ojców).

sympatykom dyżqrni operatorzy radiostacji udzielali wyczerpui zadań stawianyćh
krótkofalowcom przez społeczeństwo oraz sportowych i
rozrywkowych aspektów krótkofalarskiego hobby. sP5AHy

f,$V wynik u porządkowa ni a pr z'y dz'iału znak ów wywoławczych
dokonane zostały dalsze zmiany: CR9 obecnie XX' T3K
T3O'
T3L
T32, T3P
VPI
V3A, VP2A
V2A, VP2S

Z ŻYCIA KLUBU RADIoWIDEoGRAFII

wej w Ammarrie w pasmie l60 m. Słyszany jest na 1824

jących inlormacji na temat celów

W dniach 10 i ll maja l98ó r. odbył się w Lesznie IlZjazd
członków i sympatyków Polskiego Klubu Radiowideografii pod
hasłem,,Krótkolalorvcy w czołówce postępu technicznego''.

PK RvG' Zow PZK w
Lesznie, Komęnda ZHP w Lesznie i Dyrekcja Centrum Postępu
Technicznego SIMP w Rydzynie. Na zjazd przyjechali
krótkofalowcy i zainteresowani techniką mikrokomputerową z
Y23NE z
całej Polski. Gościem Zjazdu byl również Jurgen
Współorganizatorami Zjazdu byli

NRD' w

zjeżdzie brało udział ponad l00 osób.

-

Program zjazdu obejmował omówienie spraw organizacyjnych
klubu oraz referaty techniczne, w których wiele uwagi

poświęcono sprawom zastosowania różnych technik do
łącznościradiowych w pasmach amatorskich. Mówiono m.in' o
podstawach technik RTTY i SSTV, o zastosowaniu
mikrokomputeraZX-81, Spectium i Commodore ó4 w pracowni
krótkofalowca' o programach specjalistycznych i użytkowych.
Wielu uczestników zjazdu przywiozło do Leszna własny sprzęt,

co umożliwiło zorganizowanie bardzo interesującego pokazu
wraz z wymianą programów i doświadczeń jego użytkowania.

W

częściorganizacyjnej zjazdu przedstawiono osiągnięcia
sportowe polskich krótkofalowców, jak również wręczono
dyplomy członkowskie tym, którzy spełnili warunki
regulaminowe członka zwyczajnego Polskiego Klubu Radiowideografii. Wielu nowych kolegów złożyłodeklaracje chęci
uczestniczenia

w

pracach Klubu

na

prawach członka

nadzwyczajnego.

Atrakcją była praca amatorskiej radiostacji, która posługiwała
się znakiem okolicznościowym SPORVG' przyznanym z okazji
DSP2JPG
trwania Zjazdu Klubu.
28
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J8,VSs V8s,ZE Z2,ZL|A ZLg,ZLIC-ZL1,ZLIK-ZL8.ZM1 - ZK3.

t

Kevin JY9WR otrzytnał zezwolenie na pracę ze stacji klubo_
kHz. QSL
via G4ATS.

I W

wieku 98 lat zmarł najstarszy radioamator na świecie,
Cornelis,,Kees" Jobse PAOJOB. Pierwsze eksperymenty rozpocząłw |901 r., natomiast już w 19l3 r' zbudował swój pierwszy
odbiornik, a w latach l9l7 l9l8 zbudował pierwszy nadajnik
iskrowy. w l9l9 r. uzyskał jako trzecia osoba w Holandii
licencje.

il

Stacje z Kenii uzyskały zezvło|ęnie na pracę w pasmie ló0 m w
segmencie l830-1859 kHz, skąd słyszane są 5Z4ED i 5Z4Mx.

l z

wyspy Goree, położonej niedaleko brzegów Senegalskich,
pracowała stacja 6VlA. Wyspa Goree jest zaliczana do dyplomu
IoTA mając numer AF-45. QSL należy wysyłać pod adresem:

Box 971, Dakar. Senegal.

I

Julio D44BC i Angelo D44BS są obecnie jedynymi krótkofa-

lowcami pracującyńi z wysp Cape Yerde. Z uwagi na to, że w
Republice Cape Verde nie ma biura QSL. karty należy przesyłać
direct: Dul4BS Angelo Mendes. Box l0l, Praia, Cape Verde.

H Feng ex XW8BP, który obecnic przeniósł się na Taiwan i
pracuje pod znakiem BV20, preferuje prace CW w pasmie 40 m.
Karty QSL prosi przesyłać pod adresem: DL7FT' który posiada
jeszcze dzienniki XW8 BP.

)Coraz

więcej stacji słychać z trudno dotychczas osiągalnej
TAl pracują z Istambułu (europejska część),
natomiast TA2...TA8 z azjatyckiej częściTuĘi. Krótkolalowcy
tureccy mają zezwolenie na pracę we wszystkich pasmach
WARC_owskich z maksymalną mocą 400 w.

Turcji' Stacje

il

Pod znakiem 4SOAA pracował ze Sri Lanki oN50s. QsL
prosi pod adres domowy.
Radioelektronik l0/1986
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lJohn KK9A w 1985 r. pracował z Wyspy St. Maarten pod
znakiem KK9A|PJ7, następnie z wyspy Anguilla jako
KK9A/VP2E oraz z franalskiej części Wyspy St. Martin,
używając dośó ciekawego znaku FG/KK9A/FS. QSL prosi pod

Francis FW8AF zakończył swój pobyt na Wyspie Wallis i
powrócił do Francji. Francis był jedynym krótkofalowcem na
Wyspie.

l

Alain 5R8AL jest sĘszany w każdą sobotę w godz. 02.0GUTC na 3505 kHz. a od 02.30 do 03.00 UTC na7045k}lz
SSB. OSL via WA4VDE.

adres domowy.

02.30

IYJ8TT przeniósł się na stałe na Francuską Polinezję, skąd
pracuje pod znakiem FO8NA. QSL za łącznościz YJ8TT prosi
przyslać pod swój nowy adres; Augustin Cheung' BP 1483,
Papeete, Fr. Polynesia.

l Z

australijskiej bazy antarktycznej Mawson pracują stacje
ivKaML, która sĘszana jest w każdą sobotę na l4 l0ó
kHz od godz. 05.30 do 07.30 UTC. QSL via VK5ABB, natomiast
VK?DJ prosi o karty QSL via VK3DYL.

YK@DJ

3Glen T32AF zakończył

(Wschodnie Kiribati)

KH6UR.

i

lZ argentyńskiej bazy antarktycznej, położonej na wyspie
Marambio, strefa 73 do dyplomu P-75-P, pracuje LU6UOIZ.
QSL via GACW (Gruppe argentino telegrafico), Carlos Diehl
2025,1854
Longchamps, Buenos Aires, Argentina.

qwój pobyt na wyspie Christmas

wrócił na stałe do USA. QSL via

l

KAlDE na 14l85 kHz o
UTC. QSL via KAIDE, natomiast Dave ZDSCI

1Carla zD9cs

bywa często w sieci

svoDv,

natomiast

1988-VP9iCT3

a zMt.

Athos nadeszły wiadomości, że rada starszycn składają_
ca się z 20.przedstawicieli zakonu, wydała zakaz na zaw sze pracy
krótkofalowców z Mt. Athos' Ciekawe jak do tego ustosunkuje
się komisja Dxcc.

14-

metrowym jachcie podróż dookoła świata, którą zaplanował na
3 lata. W tym czasie zamierza odwiedzić szereg krajów, skąd
będzie sĘszany w ,,eterze":
1985
CTl, ZBZ oraz Wyspy Karaibskie
- HP,
1986
FO, 435 i ZL
- YB, HCs,
1987
3B8, ZS, PY i YV

godz. 17.00
prosi o QSL via ZS2DK.

)Z Krety pracował WOPU pod znakiem
jego małżonka svoDw. QSL via woPU.

-

Max, PA3DDB wtaz ze swoją małżonkąkontynuuje na

QSL managerem jest PA2AWN.
lPT7wA' k'tóry jest managerem

PYaTF.

ozrrajmił, że

g

YUlHA zakomunikował, że jest QSL managerem stacji
9M2FK i HS9FK; posiada dzienniki od 19'72 r.

wszystkie QSL za łącznościwysłał. Jeżeli ktoś nie otrzymał, prosi
o wiadomośćpod swój adres domowy: Luciano Souza, Box 975,
60000 Fortaleza, CE, Brasil.

l

l

G3KQL/TT8' który pracował w Republice Czad, posiadał
tzw. licencję wojskową; łącznościz nim nie są zaliczane do
DXCC, to samo dotyczy KA4JRY/TT8. Natomiast TT8AQ,
który pojawił się w
w połowie 1985 r. prosi o QSL via
',eterze''
F6GXB. Jednak sprawa jego legalności również nie została

Pod znakiem ST5MS pracował w Mauretanii HB9AAA' QsL
prosi pod adres domowy.

lhńs' ZL40Y, który

jeszcze potwietdzona przez władze Czadtt.

l

Dwie smutne wiadomościnadeszĘ z półkuli zachodniej. 25
maja 1985 r. zmarł w wieku 86 lat Don Wallace wóAM. Była to
jedna z najznakomitszych postaci krótkofalarstwa światowego.
Swoją krótkofalarską odyseję rozpoczął w l9l0 r' nawiązując
pierwsze łącznościpod znakiem WU na tzw. ,,iskrówce''. od
25.lat znajdował się na czołowym miejscu we współzawodnictwie
światowym. Znany był również ze swojej potężnej farmy anten
rombowych, na które zużył 70 km drutu. Drugim, nie mniej
znanym' był Dave Reddy CEOAE, zakonnik, przebywający
przez wiele lat na Wyspach Wielkanocnych. Wychował całą
plejadę znakomitych krótkofalowców, którzy teraz aktywnie
reprezentują Wyspy Wielkanocne w ,.eteize'', jak CEaZ|G,
ZJI, FQU i inni. Wszystkie dzienniki Dave posiada Marry Ann

WA3HUP.

l

Aki JD IAMA, który pracuje z wyspy ogasawara prosi o QSL
na swój adres: A' Miyazaki, lGl, Kiyose, Chichijima, ogasawara, Tokyo 100-21, Japan.

l

3D2NW z Fidżi' który był słyszany dośćczęsto w pasmie 40 m'
prosi o QSL via DF6FK, Norbert Willand, Leipzigerring 389, D6054 Rodgau3, West Germany.

l

Z Wyspy St. Barthelemy, którazaliczanajest St. Martin
FS,
- via
przez dwa lata będzie pracowała stacja FG5DL/FS. QSL

FóARI.

l

Stacja

LU2EYo lZ

praaĄe zargentyńskiej bazy antarktycznej

General Belgrano. QSL via LU2CN.

l

Jak oficjalnie zakomunikowały władze ZS, wśród załogi stacji
metgorologicznej na Wyspie Marion nie ma krótkofalowca.
Spodziewają się, że w następnej zmianie obsady znajdzie się znak

zs2Mr.
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wsławił się swoimi wyprawami na wyspy

Auckland zL40Yl^ oraz Chatham zL7oY,jest obecnie członkiem załogi stacji meteorologicmej na wyspie Kermadec, skąd
do końca 1985 r. był sĘszany pod znakiem ZM80Y, a następnie
zmienił prefiks na zL8.

l od

24 czerwca do l sierpnia 1985 r. pracował aktywnie z
Francuskiej Polinezji WB6GFJ pod znakiem FOOFB, a
następnie przeniósł się na Wyspy cooka, pracując jako

QSL prosi pod adres domowy.

ZK|XB.

E FóFNU jest QSL managerem: cN8cC, CN8EL, FK8FB'
FK8FI, FMsWD, FY7BI, J5U9I, J5U92, 4S7PVR, 5T5CS,
5T5PP i 5T5RY. Antoine Baldeck, 7 Residence du Val

Ollainville,

F -9 1290

Arpajon, France.

lSam, FKaAT, który

pracował bardzo aktywnie z
Gwadelupy pod znakiem FG7AS wyjechał do Nowej

Kaledonii, gdzie będzie przebywał około roku. Posiada dzienniki

ze swoich poprzednich wypraw: FGTAS/FS, FGTAS/VP2D,
HW7G, TKTGAS, VP2AW (CW-8.80).

I
l

Z wyspy Tonga pracuje A35PP. QSL via ZL4QS.

Specjalnego znaku OT używali krótkofalowcy-ko|ejarze z
oN' z okazji l50 rocznicy założęniabelgijskich kolei.
SPSTK

l

Nowym krajemzaliczanym do współzawodnictwa DXCC jóst

skrawek Cypru' (ZC4) zajęty przez bazy brytyjskie' Część

niepodległego Cypru ma znak narodowościowy 58. Do 1960 r.
Cypr stanowił dominium brytyjskie i jego znak narodowościowy

ZC4 stosowany był dla całego terytorium. Po uzyskaniu
niepodległościWyspy pojawiĘ się dwa prefiksy zC4 i 5B4
jednakowo uznawane do DXCC jako jeden kraj. Podział
nastąpił w l985 r. i od tego czasu są uznarłanejako dwa osobne
ktaje. Łączności ze stacjami ZC4 |iczą się jako odrębny kraj
wstecznie od lf sierpnia 1960 r. Wymogiem jest QTH stacjiZC4:
Akrotoń.lub Dehelia. QSL dla ZC4 możla wysyłać via RSGB.
SP8r/R
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oRGAN Z^RZĄDU cł-Ównrco PZK

wIADoMoŚcl oncłNIZAcYJNE IARU

(wg ,,Region I News")

Komitet Wykonawczy I Regionu IARU zatwierdził następujące
zalecenia zgłoszone przez Grupę Roboczą ds Fal Krótkich:

I. PACKED RADIO

'

PACKED RADIO w wycinkach
wydzielonych w band planie dla emisji RTTY.
_- Największa prędkośćnadawania systemem PACKED
RADIo w pasmach KF nie powinnaprzekraczać 300 Bau_
Nadawanie systemem

pasm

KF,

dów.

Przcsuw częstotliwości 200 Hz.
Stosowanie w systemie PACKED

AXŻ5.
2. Polny Dzień

RADIO protokołu

cnuozlnŃ

Praca w sieciach i etyka amatorska

KF

Regionu

I IARU

stwierdza zanik

etyki amatorskiej w wielu istniejących obecnie sieciach
na pasmach KF i zaleca wszystkim stowarzyszeniom
Regionu podanie swoim członkom następujących postanowień:

Zadna z sieci ani pojedynczy operator nie mają
-wyłączności
do używania danej częstotliwości' z wyjątkiem pracy w warunkach zagrożenia (emergency) na
zasadach ujętych w ,'Procedurze pracy KF w przypadkach zagrożenia".

wypadku prowadzenia łącznościamatorskiej na

tzw. częstotliwości sieci, siec ta musi zaczekać do czasu
zakończenia prowadzonej łącznościlub też uruchomić

jest

sieci
odpowiedzialny za prowadzenie
-sieciKontroler
zgodnie z zasadami etyki i uprzejmości, tak aby
dana sieć nie zakłócała pracy innym krótkoł-alowcom.
W żadnym wypadku z wyjątkiem pracy w warun-

kach zagrożenia sieć amatorska nie może rezerwo_
wać dla siebie częstotliwości jcżcli w danym momencie
nie ma inlormacji do przekazania (QTC NIL).
Wszystkie stowarzyszenia krajowe są ponownie
proszone o wzmożenie wysiłków w celu przywrócenia
w pasmach amatorskich,,Kodeksu operatora-Krótkofalowca".

HoŁD PowSTANcoM
ROKU 1830-1831
W dniu 6 września br. w lokalu

Spółdzielni Mieszkaniowej
MHz.

Stowarzyszenia mające przydzielone pasmo SSB poniżej l,840
MHz mogą tymczasowo je użytkować. jednak powinny podjąć

kroki w swoich administracjach telekomunikacyjnych w celu
zmiany przydziału zgodnie z' band planem I Regionu

Zezwala się Związkowi Krótkofalowców Afryki Południowej (sARL) na kontynuowanic przez rok następny pracy
lonią i RTTY w wycinku pasma 7,035...7,045 MHz.
ó. Pasmo beaconowe w zakresie 28 MHz
. Grupa Robocza KF wyraża głębokie zaniepokojenie
proponowanym rozszerzeniem w USA pasma dla początkujących (tzw. novice) na pasmo beaconowe i prosi
Komitet Wykonawczy o podjęcie wszelkich dostępnych
przeciwdziałań w tej sprawie.
Radioelektronik l2lt986

12 (313)c

.'-*

się na innej częstotliwości.

MHz:
CW - poniżej l'840 MHz

IARU.
5. Pasmo 7 MHz

NR

Grupa Robocza

W

Począwszy od l987 r' .'Polny Dzień CW'' odbywający się
podczas pierwszcgo weekendu czerwca przyjmie nazwę:
.'IARU Region I HF Cw Field Day'' ibędzie za|iczany do
Mistrzostw Świata KF lARU.
Zaleca się włączenie do regulaminu ,'Polnego Dnia KF
CW'' kategorii nasłuchowców.
''Polny Dzień KF" foniczny. odbywający się we wrześniu'
przestaje byc olrcjalną imprezą Regionu I, jednakże poszczególne stowarzyszenia mogą w pierwszym weekendzie wrześ_
nia organizować własne, krajowe zawody
''Polny Dzień''.
3. Stacje bez obsługi w pasmach KF
Każda stacja bez obsługi w pasmach KF musi byc
włączana i wyłączana przez operatora, z wyjątkiem zatwierdzonych przez IARU radiolatarni i specjalnic upoważnionych stacji eksperymentalnych.
4. Pasmo 1,8 MHz
- Wprowadza się następujący band plan w pasmie l,8

RTTY 1,840 MHz 2*kHz
cw iFONE powyżej l.840

7.

Fi

w

Ostrołęce odbyło się uroczyste wrę-

i dyplomów oraz
podsumowanie II Krajowych Za-

czenie nagród

wodów Krótkofalarskich ,'Hołd powstańcom

l830 l83l'.

Zaw ody te były zo rgani zow ane przez osi edlowy K l ub Krót kofa_
lowców LoK SP5Kvw' którego radiostacja w czasie zawodów

pracowała pod okolicznościowym znakiem sPoBEM.
W zawodach uczestniczyło l48 radiostacji oraz'26 nasłuchowców w pasmie 3,5 MHz, lll radiostacji oraz' 4 nasłuchowców w pasmie |44 MHz.
Pierwsze micjsca w poszczcgólnych kategoriach Zajęły Stacjc:
Pasmo 3,5 MHz
Radiostacja klubowa SP4PBV
16 318 pkt
Radiostacja indywidualna SPSANJ
ló 968 pkt
Radiostacja klubowa z Ostrołęki SP5KQG
9 196 pkt
Radiostacja indywidualna z ostrołęki SP5CII
12 284 pkt
Nasłuchowiec sP| l00/wR
ló 458 pkt

25

Pasmo 144 MHz
420
Radiostacja klubowa SP9PDM
I 068
Radiostacja indywidualna SPTTF
l75
Radiostacja klubowa z Ostrołęki SPSPEN
Radiostacja indywidualna z Ostrołęki SP5GKN-- 329
3ó0
Nasfuchowiec sP_ol45-os
Radiostacji okolicznościowej sPoBEM nie klasyfikowano.

krajów, w pasmie 18MHzz 57 krajów, natomiast w pasmie 24
MlHzz56krajów. W tablicy podano wykaz krajów europejskich
w których udostępniono krótkofalowcom placę w ww pasmach'
74

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

.J,.

NowI sĘDZIowtE MlĘDZYNARoDowI AńS
Komitet Wykonawczy I Regionu IARU na wniosek Grupy

SP5AHY (Wg informacji SP|GJH, SP5MXZ, SP5IGW, SPSASY)

Roboczej ARS (amatorskiej radiolokacji) mianował dwóch nowych sędziów ARS klasy międzynarodowej. Są nimi: Tine
Brajnik YU3EY i Josip Fica YU 7AA. Aktualnie łączna liczba
sędziów klasy międzynarodorvej ARS w I Regionie IARU wynosi
23 (w tęj liczbie jest trzech Polaków: Krzysztof Słomczyński

MIĘDZYNARoDowA
LICENCJA AMATORSKA

SP5HS, Zbigniew Kłosowskl SP4BQW iJerzy Klabon SP3FFN
SP5 AHY ( W!ł in/'ormacji sP_sHs)
przyp. red.)

I

Regionu IARU do spraw
wspólnej licencji amatorskiej (Common Licence Group), na
podstawie zalecenia T/R 61-01 Europejskiej Rady PocztowoTęlekomunikacyjnej (CEPT)' krótkofalowcy krajów członkowskich CEPT(OE, ON,5B4, OZ, EA, OH, F, LA, M, SV, EI' TF' I'
IJBA, LX,9H1, 3A, PAA, CT, G, 9A1, SM, HB9, TA, HV,
YU) mogą obęcnie pracować z terytorium innych krajów CEPT
bez ubiegania się o licencję gościnną, jedynie na podstawie

Jak informuje Grupa Robocza

-

;"ń;'"-^#"-."-

SP5 AH Y
{'rl'a;&-:.*j_g5ł;-

NOWE PASMA AMATORSKIE 10.18, 24 NIHZ
Przyznaneamatorskiej służbię radiowej nowe pasma 10, 18 i 24
MHz.zostały już udostępnione krótkofalowcom w większości
krajów świata. W pasmie l0 MHz m<lgą już nadawać amatorzy z
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x
x

x

x

Gibraltar

ZB

x

Grecja
Irlandia
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Luksemburg
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x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

T

x

x

x

X

x

x
x

x

X

x
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Dania
Wyspy Owcze
Francja

NRD
RFN

Malta
Monako
Holandia
Norwegii
Portugalia
San Marino

Hiszpania
Szwecja

Szwajcaria

Turcia
Wielka Brytania
Jugoslawia
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Jednym z cz'łonkow wyprawy kierowanej przez mgr Antoniego
Szymańskiego' a następnie przez tnż. Stanisława Misztala był
mieszkaniec Gdyni krótkofalowiec Jan Kupski sP2FWC.
Dzięki dużej praktyce operatorskiej został on dokooptowany do
składu załogi iw terminie od 2 września do 14 lipca br. pełnił
funkcję radiooperatora stacji polarnej oraz operatora radiostacji
z. JW@4.
Bilans radiooperatorskiej ptacy ze Spitsbergenu, poza łącznoś'
clami służbowymi, to 21 500 łącznościamatorskich ze 1ó0
krajami na wszystkich kontynentach. Z rej liczby 85% QSO
nawiązano z Europą, w tym l500 ze stacjami polskimi i około

amatorskiej

4000 zc stacjami radzieckimi. W pasmach 80,40,20 m radiostacja

JWaA ,,za|iczyła'' wszystkie kontynenty, natomiast w
60 m

x

ś

x

x

x

34

pasmie

krajez3 kontynentów. Praktycznie, przez cały okres

pobytu w stacji polarnej brak było odpowiedniej propagacji do
prowadzenia łącznościamatorskich w pasmach i5 i l0 m.
Do czasu zawodów SP DX Contest '86, w których radiostacja
JWOA uzyskała przeszło 50 tys' punktów, pracowano Z mocą
licencyjną ó00 watów' Duży pobór energii przez radiostację
spówodował, żc w konsekwencji obniżono moc do około 1 00 W i
z mocą tą radiostacja pracowała do końca pobytu wyprawy.
Po powrocie do kraju SP2FWC zwrócił się z prośbąo przekaza'
nie w jego imieniu serdecznych podziękowań pod adresem:
QSL managcra wyprawY SPIHMI'.
prowadzących,.skedy'' z radiostacjami polskimi, szczególnic
w pasmie 80 m
- SP3IBS oraz SP3GEM.
grupic norwcskich radioirmatorów z Troncso oraz SP9F.IJ za
ponoc w uruchomieniu się na pasmach emicją RTTY.
__ członkom wyprawy: Stanisławowi Misztalowi' Wicsławowi
Wierzbickiemu i Kazimierzowi Zającowi za pomoc w obsłu_
dzc radiostacji JWOA i agregatow do zasilania radiostacji.
krótkolaiowcom polskim, którzy rra każdy sygnał
- wszvstkim
o<lcbrany spod bieguna północnego, ułatwiaii nawiązanic
SP5.ĄHY ( W11 inf'ormat ji sP2F WC )
lączności z krajem.
l

i3vALBAR,D-HóIŃ3UND
'

i

to ąaoto

CFM OUR QSO SWt

JwoA
OP:

x

x

"

Latem br. wróciła do kraju załoga VIII wyprawy na Spitsbergen,
gdzie znajduje się stacja polarna Polskiej Akademii Nauk.

własnej licencji i zaświadczenia wydanego przez własną administrację telekomunikacyjną, stwierdzającego zgodnośćlicencji
krajowej z przepisami CEPT.
Do maja 1986 r. już 15 krajów CEPT ratyfikowało zalecenie T/R
61-01. Np. krótkofalowiec z kraju zIzeszonego w CEPT może
udać się do RFN i natychmiast rozpocząć bez żadnych formal_
nościnadawan ie, p opr zedzając identyfi kację własnej radiostacj i
znakiem DL lub DC. obowiązuje prowadzenie dziennika łącznościi podawanie w każdej łączności(również ''Mobil'') aktual_
nego QTH. W przyszłościwydawane w krajach CEPT licencje
amatorskie będą zawierały odpowiedni trzyjęzyczny tekst i będą
uznawane bez dodatkowych zaświadczeń. Będzie to więc odpo_
wiednik międzynarodowego samochodowego prawa jazdy.
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KROTKO O WSZYSTKIM
W dniach 8 28 sierpnia br. w
Białcc k.'Parczewa cldb1'ł slc Ccntraln1'Obóz Łąozności Z}|P zor-

ganizowany pr7.e/. Clentralny
C)środck Łt1czności GK

ZHP

w

Łosicach. Głównym cclcnl zgrupowaniźr było przygotowanic har-

ccrzy dtl samodziclnej obsługi ctatowych środków lączrrości
użytkowanych w Wojsku Polskim, obsługi urządzcń amatorskich
KF i UKF oraz przygotowanic do egzaminu, w wyniku którego
uzyskuje się świadectwouzdolnienia, tzw' licencję. Celem uzupełniającynl obozu było zainteresowanie starszych harcerzy szkolnictwcm w uczelniach wojskowych o profilu łącznościowymoraz
wykonywaniem zadań specjalistycznych w służbach Obrony
Cywilncj Kraju.
ł'ącz'nic w obozic uczestniczyło kilkudziesięciu harcerzy oraz
goszcząCa w naszym kraju grupa pionierów radzieckich z
prz'y gr anicznego okręgu brzcsk iego.
Na obozic trenowała również przez tydzień kadra krajowa w
Radiolokacji Amatorskiej (ARS) przygotowująca się do wrześniorvych Mistrzostw Świata w Jugosławii.

WłoskieMinisterstwo"u"':;"#l''!:*':#,r:"^^;:

ji::i]

z'wiązck krótkofalowców ARI do pośrcdniczenia w załatwianiu
wniosków o czasowe licencje amatorskie dla obcokrajowców.
Wnioski o udzielenic .,gościnnych'' liccncji należy przesyłać pod
adresem: ARI, Via Scorlatti 31,20124 Milano, Italia. lnformacji
telefonicznych udzielają członkowie władz ARI: pan Martinucci
w godz. rannych i pan Pcscc w godz. popołudniowych. Tclefon
ARI: (2)66-92-894, nr kierunkowy z Warszawy 8039.
W bieżącym roku minęła 50. rocznica śmierciEgona Kazimierza Franciszka KRULISZA (ur. l895)' inżyniera elektryka i
radiotechnika, podpułkownika Wojska Polskiego i licencjonowanego krótkofalowca legitymującego się w latach trzydziestych
znakiem SP 1 SA. Przeszedł on różne szczeble kariery wojskowej i
cywilnej' głównie w służbachzwiązanych z elektlyką, radiotechniką i łącznością.W 1926 r. był prezesem ówczesnego Polskiego
Klubu Radionadawców w Warszawie, zaśw l93_] I. prezesem

okręgu warszawskiego PZK. Dz'iałał również akt_vwnie

we

Polskich i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prowadził pracę pedagogiczną i
naukową w Wyższej Szkole im, Wawelberga i Rotwanda w
Warszawie. Wydał drukiem wiele skryptów, poradników i
książek. Uwieńczeniem jego pracy naukowej byly ,,Zasady
radiotechniki'' wydane w dwóch tomach w latach 1932 i 193'7 '
Zmarł l9 kwietnia l936 r. w Warszawie. Pośmiertnie od7nac7'ony
Złotym Krzyż'em Zasługi. SP5AHY (Wg inJ'ormacji SP5JR i sP8HR.)
władzach Stowarzyszenia Radiotechników

;' Vladimir, J5WAD zakończył w grudniu l985 r. swój pobyt w
republice Gwinea-Bissau i powrócił do kraju. Ten egzotyczny
krajjest nadal słyszany w,'eterze'', choć nie takjuż aktywnie, pod
znakiem J52UAG. QSL via YUIAHI.
Rudi, DJ5cQ przedłużyłswój pobyt na wyspie Lord Howe do
lutego br. od października do połowy grudnia ub.r. pracował
pod znakiem VK9NM/LH' a następnie musiał zmienić swój znak
na VK9LM. QSL prosi pod adres domowy.
* Walter, DJ6QT posiada jeszcze dzienniki ze swych poprzednich ekspedycji: C5AAN, C5ABH. DJ6QT/CT3, lLX, 14X25,

lsu7,

15T5.

LX3QT, TZ2AB, TZ2AC, TY9ABC, TYOABD,

XT2AB. XT2AC, ZD3. , ZD3P, 3V8AS, 3B8RS (1970-80),3B9RS
(l979),8V8wS' 8Q7CC. QSL prosi przesyłać pod adres domowy:
Walter Skudlarek, an der Klostermauer 3,D:6476 Hirzenhain,
West Germany.
Pod znakiem YJŻASN pracowałprzezkilka dni lipca l985 r. z
Republiki Vanuatu ZLLBOF. QSL prosi pod adres domowy.

YBowR przygotowuje się do pracy DX-owej w pasmie 80 m.
Posiada obecnie 4-elementową antenę Yagi firmy KLM.
w dniach 26-Ż7 Iipca 1985 r.
' Japoński UNICEF Ham Club
'Tajlandii'
która pracowała pod
7.organizował ekspedycję do
znakiem HSOIYY CWSSB na wszystkich pasmach. QSL via
JA8ATG.

W dniach 2- - l 2 sierpnia l985 r' pracowała z Malediwów pod
znakiem 8Q7MA jedna z najznakomitszych fińskich DX-manek
lrma, OH8MA. QSL prosi o adres domowy.

Lothar, 5T5SL słyszany codziennie na 14 295 kHz zakończyl
swoj pobyt w Mauretanii. QSL via DL8DF.
Larry, N7DF/TT8 opuściłrepublikę Czad planując odwiedzic
jeszcze obie częściSudarru ST2 oraz STo.
Według oficjalnych oświadczeń władz fińskich Market Recf
nie będą używały znaku oJa,lecz jedynie oHŻ, podobnie jak
wyspy Alandzkie. ostatnio pracowały z Market Reef

oHŻBZloHa oraz oHaMA.

SP8TK

