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XII MISTRZOSTWA POLSKI ARS
Wc wrześniu ub. roku odbyły się w Samociążku k. Koronowa
kolejne mistrzostwa Polski w amatorskiej radiolokacji sportowej. organizatorami mistrzostw na zlecenic Zarządu Głównego
PZK byli: Polski Klub ARS, Komenda Chorą-uwi ZHP oraz

obchodzący w ubiegłym roku rocznicę 30 lecia swojego powstania ZO PZK w Bydgoszczy.
W Komitecie Honorowym funkcje protektorów imprezy pełnili
przedstawicielc dowództwa Pomorskiego okręgu Wojskowcgo,
woPK, PZPR' WKKFiT' WUsw' WIoC oraz władze miasta
Bydgoszczy i Koronowa.
iego Związku
W Mistrzostwach uczestniczyły ekipy
Obrony
Krótkofalowców z Warszawy

Kraju z Piotrkowa T

skiego,

Lublina, Bielska Bia
Harcerstwa Polski
reprezentacje

iązku
połączone

Lo

Poznania. W gr

tralnych i okręgowych PZK oraz wielu zaproszonych gości'Po
prezentacji ckip odbył się uroczysty przcmarsz przez miasto,
gdzie u stóp pomnika grunwaldzkicgo odbyło się ślubowanie
zawodników oraz składanie wieńców.
W pierwszym dniu zawodów (24.09.)' nazwanym prz'ezzawodników ',dniem pełnym deszczu''. odbywały się konkurencje w
pasmie 3.5 MHz. Całodzienne opady zakłóclły sprawny przebieg
i poziom konkurencji potęguJąc zmęczenie zawodników w
ciężkim leśnymterenie.
W drugim dniu zawodów (25.09.) odbywały się konkurencje w
pasmie 144 MHz. W tym dniu nad terenem mistrzostw były
jcdynie niewiclkie opady izachmurzenia co korzystnie wpłynęło
na lepsze samopoczucie zawodników i wyniki końcowe.
Po odbytych konkurencjach cały ciężar pracy kwalifikacyjnej
spadł na komisję sędziowską' natomiast poszczególne ekipy i

ujących w mistrzoreprezentująca ZG LoK'
wii oraz Hans Jurgen Hahn

a

stwach zna

Związek K
Y23NE z NR
Ekipy organi
działalnośćw
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MP ARS rozpoczęły swoją
Samociążku od 2l września' Po

radiostacji mistrzostw SPOFOX,
echniczno-noclegowej dla zawodników
towarzyszących odbyły się posiedzenia komisji
icrownictwa zawodów i organizatorów. 23 wrześsędzi
nia
byciu ekip i odprawie kierowników dokonano
techn
o<lbioru sprzętu i próbnej pracy '.lisów''. W
godzinach popołudniowych odbyła się w Koronowie uroczystośćotwarcia mistrzostw, w której udział wzięli członkowie
Komitetu Honorowego mistrzostw. przedstawiciele władz ccnzakwate

sekrctari
sędziów i

Przemarsz ekip przcz miasto
Prezcntacja ekip biorącvch udzial w
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Ślubowanie

l\'lP ARS

uczestników

xll

lvIP ARS u stóp pomnika grunwaldzkiego w Koronowie
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Zawodnicy brali udział w imprczach towarzyszących mistrzostwom. ognisko, dyskoteka, pokaz filmowy i kawiarcnka wypeŁ
niały wolny czas natomiast dla szczc-uólnic zaintcresowanych
były do dyspozycji dwic radiostacje UKF i KF, pracującc z
lokatora JO83XH. W wyposażcniu radiostacji KF' z której
przeprowadzono przeszło 700 QSo' znajdował się transceiver
FTl0lZD zewz'macniacz'cm końcowvm 300 watów oraz anlcnami ,,invcrtcd V'' i G P. Radiostac' ję U K F' stanou'ilr tlwa
radiotele fony I' M 303 1 oraz I. M -1 1 5. Z radiostac ji rcJ przy
wykorzystaniu ó clemcntowcj anteny typu Yagi przeprowadztlno
prz'eszło l50

QSo z kilkoma okręganli

SP.

W uroczystości zamknięcia Mistrzostw. która odbyła się 26.09.87.
w auli Zcspołu Szkół Zawodowych w Koronowie wzięły udział
poszczególne ekipy, członkowie Komitetu Honorowego Mi_
strzostw oraz 7'apros7cni gościc. Po wystąpicniach Zastępcy
Dowódcy Pomorskicgo okręgu Wojsktrwcgo, Viccprezesa ZG
PZK' Prczesa zo PZK w Bydgoszczy oraz Przewodniczącego
Stałej Grupy Roboczej ARS l Rcgionu lARU odczytano wyniki i
wręczono medale, puchary oraz dyplomy zwycięzcom poszcze_
gólnych konkurcncji indywidualnych i zespołowych.

Po oficjalnym zamknięciu XlI Mistrzostw Polski ARS

przcdstawiciela

GKKFiT

przez

oraz wykonaniu pamiątkowych fotografii odbyło się skromnc spotkanic przy kawie. na ktćlrym
członkowie Komitetu Honorowego Mistrzostw zostali obdaro_
warii okolicznościowyIni prclporczykami oraz maskotkami
ARS-u w postaci Stylizowanego liska zc słuclrawkami z antcnką
kicrunkową. którc symbolizują podstawowc wypclsażenic zawodników startujących rł' tej dyscyplinic sportu.
sP5.4I1 Y

kobiety

1. Zbojna Urszula

LOK

Siedlce

2. Krzywrrlska Hanna LoK Śtargard Szcz.
3. Kurzawska Sylwia LoK Bielsko Biała

seniorzy
l. Woś Jerzy SP2BLU PZK

Bydgosz'cz'

2. Deptulski Tomasz SP-0207/GD LoK Gdańsk
3. Kajurek Andrzej ZHP Wysokie Mazowieckie
144

MHz

młodziki
l. Ostaszewski

Jacek

LOK

2. Matłosz Antoni ZG

LoK

3. Czyż' Dariusz

juniorzy

Stargard Szcz.

LoK

Piotrków Tryb'

1. Grabczewski Tomasz SP90UR
2. Myszka Maciej PZK Gdańsk

LoK

Biclsko Biała

3. Bodys Zygmunt LOK Lublin

kobiety
L Krzywulska

Hanna LOK Stargard Szcz.
2. Woroszył Anna ZHP Łomża
3. Kurzawska Sylwia LoK Bielsko Biała

seniorzy
l. Kuciak Zenon

SP5INQ LOK Siedlce

2. Anuszkiewicz Bogdan ZHP Suwałki
3. Kozaczuk Jan SP8NCS LOK Lublin
Klasyfikacja drużynowa lączna

l. zo PZK

Bydgoszcz 6ó nadajników w czasic 20 godz.3ó min.

13 sec

2.

zo PzK

Szczccin 50 nadajników w czasic 16 godz.46 min. 59

scc

3.

zo PZKŁódż.35 na<lajników

w czasie

l0godz' l5 min.

54 sec

KlasyIikacja drużynowa
144

WYNIKI XII MISTRZOSTW POLSKI ARS
Klasyfi kacja indywidualna
3,5 MHz

Szcz. 8 nadajników w czasic 2 godz. 03 min

05 sec

2. PZK ZHP Bydgoszcz 8 nadajników w czasie 2 godz. 28 min

młodziki
l.

Ostaszcwski Jacck LOK Stargard Szcz.
2. Stępień Jarosław LOK Stargard Szcz.

39 sec

juniorzy

'l. PZK ZHP Bydgoszcz 8 nadajników w czasic

3. Warczyński Arkadiusz ZHP Bydgosz'cz'

juniorzy
l.

MHz

młodziki
l. LoK Stargard

Grabczewski Tomasz SP9OUR

Ż. Myszka Macicj SPo205lcD
3. Bodvs Zvgmunt LOK l-ublin

LOK Bielsko

PzK

LoK Piła 6 nadajników
kobiety
2.

tsiała

Gdalisk

l

. PZK ZH P Bydgoszcz

godz.28 min

w czasie 2 godz. 45 min 54 sec

7 nadajników w czasie 2 gołJr. 29 min

16 scc

2. LoK Siedlce

7 nadajników w czasic 2 godz'.

scniorzy
l. PzK ZHP LoK
2.

2

00 sec

By<lgoszcz

39 min 28 scc

LoK Lublin l0
MHt

3l

min 42 sec

l0 natlajników w czasie l

go<lz.

nadajników w czasic Ż godz'. l3 min 25 sec

144

mlodziki
l. LoK

2.

Stargard Szcz. 8 nadajników w czasie 2 g<ldz.24 min

04 sec

LoK

Piotrków Tryb. 8 nadajników w czasie 2 godz. 53 min

37 sec

',, ł,' . ':

riiri
lli'tir;.:,
-Lr.i':r'i

rlirll

juniorzy
l. LoK Lublin

8 nadajników w czasie 2 godz.37 min 42 sec

LoK Siedlce 8 nadajników w czasie 2 godz.38 min 57 sec
kobiety
l. zHP Łomża 8 nadajników w czasie 2 godz'. 39 min 35 sec
2. LoK Stargard Szcz. 8 nadajników w czasie 2 godz. 4l min
2.

E Sl&s*f,sr

ffirrrą**rr
&qMr

r*stu

20 sec

*i

seniorzy
l' ZHP Suwałki l0 nadajników
2. LoK Lublin l0 nadajników

w czasic 2 godz.0l min 54 scc
w czasie 2 godz.07 min 14 sec

SPSAHY
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HARcERZE ŁĄCzNoŚctowcy
KOLEJNY RAZ WE FROMBORKU

lll

I tura
stacje indywidualne 50 watów i powyżej

l. SP4AWE ll8 pkt L SPINQN

103

pkt l. SPZHGG

2.

SMOR(;(;

l16 pkt 2. SPgBCH

e4 pkt

3.

SPINQN

druhen i druhów. głównie uczniów szkół ponadpodstawowych.
k tórzy byli reprczcn t an taln i 200 tys. rz'esz'y har cer l'y starszych. W
grodzic Kopernika spotkali się nieprzypadkowo. Tutaj bowiem
od przeszło dwudziestu lat kontynuowana jest harcerska ,,Ope_
racja Frombork".
Tegoroczna VI PzHs rozpoczęla się uroczystym apelem przed
pomnikiem wielkiego astronoma. Po części oficjalnej, w mieście
z'apanowała atmosfera radości, swobody i świętamłodości.
o<lbywały się spotkania tematyczne, pracowały chorągwiane
poczty polowe, funkcjonowały stoiska filatelistycznc i ukazywała
się harcerska prasa. W Wieży Wodnej obiekcie wykonanym

4. SP9HWN

l14 pkt 3. SP4AWE
l0ó pkt 4. SP3BYZ
102 pkt 5. SPSHMK

tł9 pkt
83 pkt 4.
82 pkt 5.

według pomysłu Mikołaja Kopernika' królowali harcerze-

90I.EL.

I. SPIKVM

SPZZI:T
2. SPgKUZ

4. SP4ZHT

SPIKON
SP9KMM

5.

l. SPZZFT

83

pkt
pkt
3l pkr
18 pkr

2. SP8PIX
3. SP9KUZ
4. SPIKON

75 pkt 2.

36
35

3. SPSKBM

SP5ELA/I

SP5ZA

99 pkt
92 pkt

SP2KFV

104 pkt

pkt 3. SPSKEA/8 78 pkt
44 pkt 4. SP9KUZ 63 pkt
4l pkt 5. SPIZAHi3 59 pkt
56

5. SPSKGI

l{ł pkt

Nasluchowcy

r. sP lr00/wR 42 pkt l. SP ll001wR 5ó pkt
35 pkt 2. SP 0128/SL 55 pkr

2. SP 0128/SL

I tura

SPI 9O2.I.,1.

l8 pkt

pkt l. SPIKNM ll0 pkt

72 pkt
1Ż pkt

SP

krótkofalowcy.
Łącznościowcy z elbląskiego OśrodkaŁączności ZHP uruchomili radiostacjc KF i UKF pracujące pod okolicznościowym
znakiem sPaZF.l. którcj operatorami bvli sP2FAP. sP2I'.Nw.
SP2R I B, SP2R I D. SP2R I H, SPI

5, SPgMQA
Stacje klubowe

I

SPsANJ ll8 pkt
2. SPINQN l12 pkt
SP3BYZ ll2 pkt
_j. sP9l]CH l08 pkt

od

2ó do 29 sierpnia 1987 roku odbyła się we Fromborku VI
Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego, poświęcona ochronie
środowiska. Przybyło na nią z tcrenu całcj Polski blisko l0 tys.

tura

3. SP4-040r/SU

2ó

4. SP9-061

l/BB

19

0189/GD

15

5.

SP

4-2011

55 pkr

lll tura
lI tura
pkt 3. SP0070/RA 50 pkt l. sP llo()/wR ó_-} pkl
pkt 4. SP9_0ól l i BB 29 pkt 2. SP 0070i RA 47 pkt

pkr

3.

SP oltl9/GD

4. SP

17

0l2ltrSL l5

pkl
pkt

SP5AHI' tedlug ittlornntji SPIKtZ

I CFM GISO:

II

VI POLOWA

ZBIORKA
HARCERSTWA

iffift|r|Ę?

ZJAZD

SPRAWOZDAWCZO-WY BORCZY
PK ARS
TNX OSO AND 731 p.o. Box l8

6"

$,,Ąfue

Karta QSL rrkolicznościowej stacji

T'J'"'T"ś'.

Sl'oZ}J

I

i
I

i

Vl

Polowej Zbiórki Harccrstwa Starszego
Podczas trwania
nawiązano l037 Qso z krótkofalowcami 67 krajów świata. Z
radiostacji UKF l44 MHz nawiązano 87 QSo z kilkoma
okręgami SP oraz SM. Łącznośc pomiędzy poszczególnymi
biwakami utrzymywana była przy użyciu radiotelefonów
R_300l. Sieć służbowa zorganiz'owana przez Komendanta

Ż6 i 27 wrz'esnia ub.r. odbył się w Samociążku k. Kortlnowa II
Tjazd spr aw oz.dawczo-wyborczy Polskiego K u bu A matorsk iej
Radiolokacji Sportowej. W Z1eźdz)e wzięli udział członkowic
Klubu ARS. Ustępujący Zarzą<J K|ubu serdecznic podziękował
organizatorom MP ARS Za ogromny wkład pracy w sprawny

COŁ

ZHP druha hm Romana Kasprowicza SP8GKR zdała pomyślny
egzamin.'Niemała w tym zasługa harcerz'y z'Gdańskiej Chorągwi
ZHP, druhów SP2AYC' SP2HJL i SP2LUC.
Niewątpliwą atrakcją dla harcerskich łącznościowcówbiorących
udział w VI PZHS Frombork'87 był udział w spotkaniu z
Pilotem Kosmonautą PRL płk Mirosłarvem Hermaszewskim i
Naczelnikiem ZHP hm PRL Ryszardem Wosińskim'

sP5AHY tłcdluz in|irnrutji sP2FAP

przebieg imprczy.

Ukonstytuował się nowy zarząd Polskiego Klubu Amatorskiej
Radiolokacji Sportowej w osobach: Prezes Klubu Krzysztof

SłomczyIiski sP5HS' Vice_Prezes Bolesław Krzymin sP2ESH'

Sckretarz Jerzy Meier sPaa|4lBY. Członkowic Zarządu'.
Zbigniew Kłossowski sP4BQw' WładysławPietrzykowski
SP9CNM' Stanisław Wilczyński SP2FLE' Jacek Chyliński
SP2CBS. Komisja Rcwizyjna PK ARS: Przewodnicztlcy Zygmunt Bauke SP9ALM' Vice Przcwodniczący Adam Ziemiuk
SP8FIV. Sekrctarz Adamina Mcicr SPZ288/BY.

sp_5AHy

KstĄŻxl ttlADEsŁANE
WARSZTAT NAPRAW SPRZĘI'U ELEKTRoNlcZNEGo

B. Sosiński i A.
-Techniczne,
Warszawa

MARATON ,,CQ TBST 40"
Wycinek pasma 40 metrowego (1 -1,l MHz) jest bardzo często
okupowany przez radiostacje profesjonalne' Zakłócenia, które
wnoszą pracujące tam stacje, często zniechęcają amatorów do
aktywności na tym tak bardzo popularnym niegdyś pasmie
amatorskim. W celu przełamania tej niechęci i wznowienia
aktywności Klub ,'rótkofalowców ,,Apogeum'' z Postomina
organizuje coro cz'nlc tz'w' Maraton''cQ TEST 40". Zw ycięzcami
w trzech ubiegłorocznych turach tych zawodów zostali:
Radioelektronik 1/1988

Andrzejewski. Wydawnictwa Naukowo1987. Wyd.

l'

nakład 70000 egz.' str. 87'

cena zl 350.

W książce omówiono zagadnicnia z'wtąz'ane z wyposażeniem
warsztatu napraw sprzętu elcktronicznego. W kolcjnych rozdziałach opisano: organizację stanowiska serwisowego, narzędzia

matcriały podstawowe właści_
wości i zastosowania, przyrządy pomiarowe oraz podstawowe
technologie warsztatowe. Poradnik jest przeznaczony dla techników i inżynierów t'z'nych specjalnościoraz dla wszystkich
zainteresowanych naprawą sprzętu elektronicznegcl.
serwisowe i ich zastosowanic,

29
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XVIII ZJAZD KRAJOWY
POI,SKIEGO KI,L]BU DX

WYJĄTKI Z UCHWAŁY xvlll ZJAZDU
KRAJOWEGO POLSKIEGO KLUBU DX

l0 i ll plrźclzicrnika l987 roku w BocheńcLl k. Kiclc ocJbył się
kolc'jny, spl'iirł'clzdawczo_wyborczy Zjazd SPDXC. Uczcstni_
czyło rv lrinr około l5() osób.

XVIII Zjttzd Krajowy Polskiego
-okrescnr
ważrryclr przenlian w życiu naszego

r.vręczelriu llowych dyplomów członkcrwstlva w SPDX w
Klubic wygłaszlno l'v^f'eraty problcnlowc. SPgZD onówił iistę

Po

i kr1 tcł'ia trvorzetria listy kl'a|ów DXCC oraz skonrclrtował re-

gulallrirl DXCC': sP7I!T podzielił się uwagarrri nt. ctvki i
.,harn spirit'u" w sporcie dx-owynr, natonriast SP5HS przcdstawił stanowisko Główne1 Komisji Sportów Techniczno-Obronnych oraz tekst ł;:rząd7cnia GKKFiT nadaji1ccgo
Polskicnltr Zwit1z'kowi Krótkof'alowców

uprawnienia organi-

zacji rł'iodące1i rv zakrcstc sportów krótkolalarskich do któ:'ych zaliĆzotlo: krótkofalal'stwo' ultrirkrótkolalarstwo.

ama-

tr-lrska radiolokac.|ę sportową oraz szybka telegrafię'

W wylliku rvyborórv ukorrstytuował się Zarz'ąd kltlbu nowcj

kirdcnc.ji składającv się z całego dotychczasowego zarŻ4du
cl jcdrrą ostlbę

zwi'_ksztltlcgtl

W czastc Ziazdtr l'unkcjotrowałit ,,gicłda sprzętowa' ol.tz pra-

c()wal|l ilmiltorska radiostacjir okoliczIrościclwa

SPODXC

wy_

posażollil w transccivcry lCoM 75l (KF) i I'M30l l (UKF)
(llaZ alltcllę G5RV irvicloelemcntową Yagi na l44MHz

ic wyni ktirv nliętlzynat't>tlclwych zarvodów k rótkol a_
lerskich SI)DX Contcst'rl'l T,akonczykr obrady XVlll Zjazdu
l)olskicgo Kltrhu DX. kt<irego uczestnic}i scrdecznie clziękuji1
trigatlizutolom z 0cltlziału PZK w Kiclcaclr za Sprawnc zorOgloszcn

gur.iizorvanic

i

nrprczy.

Zarz4d I'oiskicgo Klubu [)X. wybrany na

XVlll

Zicż'dzic

KlLrbu
l)tczcs
Wiccprczcs <Js' tlrgłniza_
cyjnych
Wict:prczcs ds. sportcxvych
Sekrctarz ds. krajowych
Sekrctarz ds. zagranicznYch

Ingr inż. l'lcnryk Cichoń

SP9ZD

nlgr Stanisław Nowak sP9U}'|

Alll'cd Jabłoriski SP9CTW
Andrzcj Sadowski SP9ECA
rngr inż. Wojciech Kłosok SP9I)1_

M aulgcr r.vsprilzawo<lnictwit
..SP-DX Muratotr"

K rzysztof M rrcic.jkicwicz SPl.l K C
Manrtgcr ds. kl.rsyfi kacji
spoltowcj
l-lenryk I gnasiak SP5DEt)
Człorrck Zarządu ds. firran-

Zcnon Pictrzak SP(rFER

sowych

Członek Zarządu ris. wytlar.vlriczych

Zbignierv Chrzanowski SP6CZ
.SP5,4HY
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Klubu DX zbiegł się z

kraju' a także

istotnych znriatl w polskim ruchu krótkolalarskim. Polscy
krótkofalowcy przygotowują się do przypadającego w roku
l 9tt 8 Zjazrl u K rajowego Polskicgo Związku Krótkofalowców.
który powinien przynieśćdalszą poprawę działalnościi aktvwności rvładz i ogniw Związku. Przyjęcie przez Główną Korrrisję Sportów Techniczno_obronnych tekstu zarządzenia o

nadaniu Polskicrnu Związkowi Krótkolalowców uprawnicń
olganizacji rviodącej w zakrcsic sportów krótkofalarskich

podniosłcl w zasadniczy sposób rangę krótkofalarstwa, w tyn'l
sportit dx_owe go. Z1ztzd przyjmuje to zarządz'enie z satysfakcją i zado."volerriem,. wyrażając przekonanie' żc polski sport
krótkolalowy będzie godnym uczestn'ikiem polskiego życia
sporto\Ą'ego i czynnikiem podnoszącynr prestiż naszego kraju
na tel'cnie nrlędzynat'odowym. Z1az.d wyraż'a podziękowanie
członkowi-zirłożvciclowi Klubu kol. Krzysztolowi Słomczyńskicmu SP5HS Za ptacę włożoną w przygotowanie i doprowadzenie do uznania przez władze państwowe sportów krótkolalarskich zrl oficjalną dyscyplinę sportów techrricznyclr.
'Zlazd zwlaca się do wszystkich członków klubu i do
-wszystkich krótkolalowców polskich o jak najwyższą jakośc i
poprarvnt'lśc' pracy w eterze szczcgólnie podczas łączności
DX_orvych. ale rórvnież podczas łącznościkrajowych' Celenr
pracy w cterze powintro byc nie ..zaliczcrrie" stacji DX-owel
za rł'szclką ccnę. lecz \Ą,ykazanlc pełnej kolcżeńskości. bczintcrcsowl1ego ..ham sprrit'u'' i umożliwicnic przeprowadzerria
łi1czności.iak nairviększej liczbic kolcgów w kraju i za grarricą.
Prat:a u, ctc'rzc człotrka Polskicgo Klubu DX powinrra byc
lVZorcl'lJ. szcz.ególnie dlir nlłcldych rviekicnr i stażenr krótktllaloi.r'criw.

- 7'.ilr<l ptrslatrawizr. aby lista krrrjów Polskicgo Klubu DX
byla rv clalszym ciągu oparla lla liścickraiów DXCC. z dodatkowynl uznawtuticnr obu państw korcańskich za osobnc
krajc SPDXC. W wypatlku nie uztrawania dancj stacji plzez
Konritct Doradczy DXCC' nie będzie ona rówtrież uznawana
prżcz SPDXC.'.
7-1azl1 zrvraca się do Zarządu Główncgo P'ZK o zorganizoivltllic polrrtrcy prawnej dla człorrków Związku. w'sprawach
cywilnych doiyc)ących pracy i uprawrrień stacji'anratorskich.
sporów w sprawltclr zakłóceri, instalacji anten itp.
7'jttzrl wlriosku_ie o upanriętnienie pI'zeprowadzenia w tlniu
-(r glrrrlnia
1925 r. prrcz. Tadcusza Hoellmana TPAX pierwszej
polskic1 li1cz-ntrści anlalol'skicj z zagranicą, Złrząd klubu porvillicn ustalić lbrnlg upamiętnienia' która mogła by miec postac pracy stac'ii okolicznościowcj o znaku sPCITPAX i odpo-

--

wicdnich kart QSL.

o- Ziaz.d wprowadza następującc poprawki do

regulalninu

Polskicgo Klubu DX:
W rs 2. punkt a) przy.lnruje brzmierric: ,,zgrupowanie w jednej komrircc tlrganizacyjncj krótkofalowców ptrlskich szczc'
g1llnic intcrcsujących się łącznościamio dalekim zasięgr
(I)X). propagowanie i usprawnianie tego typu działalnośc
k rótkolalalsk ic'i".
27

w $ 2.
b) skreśla się słowa ,,sportu DX_owego'' za'stępując
je słowami ,,w sporcie DX-owym''.
o W związku ze zwiększonym zakresem obowiązków klubu
punkt

wynikającym z nadania Polskiemu Zułiązkowi Krótkofalowców uprawnień organizacji wiodącej w sportach krótkolalarskich zwiększa się liczbę czlonków Zarządu klubu z ośmiu do
dziewięciu osób.

Zjazd wprowadza nowe brzmienie
-wodów
SP-DX Contest jak poniżej:

p. l2 Regulaminu Za-

,,Za czołowe miejsca w poszczególnych klasyfikacjach
przyznawane dyplomy. Ilośćprzyznanych dyplomów

będą

w

po_

szczególnych klasyfikacjach ustali każdorazowo komisja zawodów w zależnościod ilościuczestników oraz uzyskanej
ilościpunktów przez czołowe stacje. Stacjom zagranicznym
będą przyznane dyplomy za czolowe miejsca w każdej klasyfikacji na każdym kontynencie, w każdym kraju reprezento_
wanym w zawodach, atakże w każdym okręgu wywoławczym
Australii, Kanady, USA, i republice ZSRR".
SPSAHY (wg informacii SP5flS)

PS3HLM
4. sP9DwT
3.

SP3PL

5.

148368 GO
14ó034 KR
1375ó5 Po

Klasylikacja pasmowa
1,8

MHz

SP9DH

l.

SPsGRU
SP9GDB

2.
3.

sPócZ
5. SPsINQ

4.

3,5

4160
4050
3600
3450

24ts

CZ
LG

SPINQM

sPlPEA

5.

OP

312768
305196
290400
219252
206Ż50

2l MHz

sPócIK
SP9NH
3. SPóLMQ
4. SP6AYT
5. SP3DCQ

KO

PO

2t MHz

SPSEMO

swL

l. sP9_ó900ó

2.
3.

SP4-208
SP2-1569

4. SP-0040,CH

t2

LU

13359

KR

Jacek

W trakcie trwania Kongresu krótkofalowcy-esperantyści dokonali wyboru nowych władz Międzynarodowej Unii Krótkofalowców-esperantystów (ILERA
- lnternacia Ligo de Espcrantistaj Radioamatoroj). Nowym prezesenr ILERA został
kolega Genadij Jaskov UW9YE.
Wszyscy krótkofalowcy, którzy pragną doskonalić znajomość
języka esperanto mogą nawiązywać lącznościz członkami
ILERA na następujących częstotliwościach:l8óó kHz' 3ó4ó

os

58s

-

esperanto.

WA
EL

l2l8 OP
846 TA
782 WR
720 JG

2.

l.

18598 SL

SP2ZFJ

4. SPsKVW

SE

MHz

SPsPBE

3.

l.

KR
os

l. SP2GVN 45024 BY
z.SP EZ
31724 BK
3. SP6AZTI6 30008 wR
4. SP2BMX 27764 TO
5.

l. SP6PST

krótkolalowcy polscy

Wiesiek, SP9JQG

Operatorzy
w czasie kilkudziesięciu godzin pracy nawiązali około 800 łącznościradiowych w tym 65
w języku esperanto między innymi z okolicznościową radio_
stacją węgierską o znaku wywoławczym Hc I00 EJ, pracują_
cą w ramach obchodów l00 letniej rocznicy powstania języka

Radiośtrcje klubowe

2.

--

radiostacji sPoUEA

POLSKICH W SPDX CONTEST'87
I SP3GEM 306774 KL
2. sP5cTY 1599ó0 wA

PAowYK' YU4VB. 4Z4LX oraz
uczestnicy Kongresu: SPIEYG
i SP-00ó0_JG
crzegorz..

czoŁowE WYNIKI RADIosTAcJt
Radiostacje indywiduelne

ivE3, ozlDVM, uwgYE, UA9-09e-99. W5rFH, VE2ABV,

kH2,3766 kH2,7066 kHz, 14 266 kHz,2l 266 kHz,28 766
kHz l 144 266 kHz oraz uczestniczyc 'Ń corocznych międzyna-

rodowych zawodach krótkofalowców-esperantystów.
ubiegłym roku zawody odbyły się 2l i 22 listopada.

w

SPsAHY (tq iilformarii SPsLKL)

8748 SU

GD

3036

CH

1980

Klasyfi kacja województw
7 N{}lz

sPsuFo
SPsJTR
3. SP8NR
l.

2.

43890 LU
33500 SE
32ll48 BP

SP9CTW 3t800

4.

14Nd}lz

Elbląg

El

66775

Poznań

Po

48800

Katowice KA 6034

4.

zc

7. Lublin
LU 38841
8. Bydgoszcz BY 3ó309
9. Gorzów Go 35670

3. SPIJRC

47334
41856
303ó0

4. SP9HWN

294t2 TA

5. SPgBCH

28294

2. SP9FUT

3.

BB

s. SPsBWO 26050 WA
I. SP3RBR

l. Włocławek wL 7l83l

2.

CZ

5. Zielona córaZG 45?98
ó. Tarnów
TA 40Ż64

Kalisz

KL

sz

10.

KR

SPSAHY wg informacji SP9CTW

33869

SOFO PAPA NULO UNIWERSALA
ESPERANTO ASOCIO
od 2ó lipca do l sierpnia ub.r. obradował w Warszawie

72

Światowy Kongres Esperanto. Na nrośbę Komitetu organiza-

cyjnego Kongresu w pomieszczeniu Klubu Krótkofalowców
PzK SP5PKN warszawskiego Pałacu Młodzieżyuruchomiono okolicznościową radiostację amatorską o znaku wywoławczym SPOURA.

Gośćmiradiostacji byli m.innymi krótkofalowcy zagraniczli
uczestnicy Kongresu: DJ4PG, DJ5CS, F6EBE, HAIUD,

-HA7PW, HA8JI, yl I2YLG, yl JA6BYY,

JA6NAA,

JK2GKP, JFIGDI, JRIISG, OKIMCW. OL8C. PU2AML28
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CZYN SPoŁECZNY KRÓTKoFALowcÓw
PoD KRYPToN|MEM HEl.ENÓw'87
Kriltko|irlorvcy oraz Sympatycy z Koła Towarzystwa Przyjacićlł t)zieci ..Scrce" raz. .icszcz.e dali dowód sWojego zaarrgażowalria w sprawy związitIle z lliesict-lictll pomocy dzic-ciom spcc'jalllcj troski oraz nicpcłnosprawlrynl. Z ich inicjatywy. pr7}'
pomocy ZG TPD. zorełlrizclwany zilstał 3_4. l0.87 ogólnopolski czyn sptllecztly krótktlljrltlwców' który odbył s;ę na tcrctric

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowa\^,c'.ego TPD,.Hele_
nów" w Warszawic Międzylcsiu. Licznie przybyli krótkofa_
lowcy z tcrctru całego kraju spotkali się z bardzo życzliwym i
scrdccznyn] przyjęcicm Z!' stron} pcrsrlnclu i dyrckcji ośrodka. W ciągrr drv(lch dni solirjnuj. rzclclncj pracy <Jtlk<lnywant,
m.itrnynri koszerriit i grabicrlia tra\Ą,. przygotowania zielonki'
rvykopków zicmiopłodów oraz nlłprawy Sprzętu dla dzieci
tuicpclnospra wnych.

Sobotni u'ieczór spędzano przv hcrbacic na towarzyskich

i

tcchnrczrrych dyskusjach oraz pracy na radiostacji amatorskicj
SP5K\/P,5. która specjalnic z tej okazji została zainstalclwana

rv ()śrtltlku. Przcz kilkanaścic wiccztrrnych godzin pracy rildiostac'ii llawiązano l42 łącznosci w pasmach 3'5"1. 14 i 2l
\Ąlll' lc stacjatni zagranicznymi i krajowymi. w których in
lilrIriowano tr cclach cŻynu sPołcczncgo i zapraszalro . do
Lrdziitłtr w akc'ji przvszlortlcznej żywi4c nadzic'ję. że wykonana
praca przvczylli się do p()l)ra\^'y losu <'lzicci spccjalnej troski i
wirrunktirr, tł' jlrkich uczą się i nlicszka.jir.
.\P.5,1lll' t:r.s ittfitrnutji .\'P5.\'//l

,

DX-OWA PRZYGODA
NA WYSPACH PACYFIKU
l)ółttlra roku tetnu irrlilrrnowaliśnly Czytelników o planowa_

ncj przcz kolcge Zbigniewa Murdzię sP5EKY

clx-owc'j na wyspy

wyprawre'

Pacyliku' a obccnic przekazujemy garścin_

lirrmacji zcbranych po oclbytej wyprawie.
Wi<lscIrtra. ubicgłoroczna wyprawa dx-owa stacji ZK2F.KY
zlokalizowana została na małej rvvsepce Niue zagubionej na
beznriarach wilcl połuclniclwego Pacyfiku. Położenie geogra_
łicznc wyspy. wchodzącej w skład Corntnotrwcalthu i będącej
pod protektoratem Nowej Zelandii' to l9'' szcrokości połud_
niowc| i ió9 długościzachodniej. Pochodzcnie koralowe' ob_
szar 25tJ km:. na.idalsza odleglośc z północnego skra.1u wyspy
tra pttłudniowv wynosi 2l km. Administracyjnym centrum

z KRAJU i zE

ccpts" zbudowała clcklrolliczny systcm
śledzcnia ludzi. w któryrn wykorzystano

najnowsze osiągnięcia w dziedzinie tech_
niki komputerowej i telewizyjnej. Minia-

turowc kamery telerł,izyjne o dużej zdol_
nościrozdzielczej mogą byc zainstalowane doslownie wszędzie: na przystankach

autobusowych. dworcach kolejowych,

przy wejściuna lotniska i do samolotów.
Obrazy osób znajdujących się w polu widzcnia kamery telewizyjnej będą stale
przekazywane systemem łącznościmikro_

lalowcj lub satelitarńej do komputcrów'
2/1 988

pochodzenia polinezyjskiego

i

posiada własny wyspiarski

ję_

zyk' Flagą llarodową wyspy jest żółta chorągiew z umieszczoną w górnym rogu ',Union flag"'
Wyprawa kol. Zbyszka rozpoczęła się 3 dniową podróżą z'
Sydncy do Nowej Zelarldii; a stllnltąd specjalnym samolo(ern
czartcrowym do Niuc. Wyposażcnie spruętowc stalrowił transt'iver FT 200. wzmacniacz J00 watów, uklady zasilające. anteny. maszty. częścizapasowe. oprzyrządowanie scrwisowe ora7
kablc zasilające. Po przybyciu do micjsca przcznaczenia. Slawiitniem irtrtcn i zawieszanienl ich na wysokich palnlach zajęli
się miejscowi nrłodzi chłopcy' którzy odtąd nic odstępowali
operatora na krok' Dzięki troskliwej opiece tubylców. nrinro
nic nadzwyczajnych warunk(iw propagacyjnych. stacja ZK2EKY przcprowadziła ponad 9000 Qso z około 200 krlrjirmi wg
listy DXCC zaliczając 39 strel WAZ (z'a wvjątkicm _j4) oiaz

zdobywając dyplom WAC na wszystkich pasnach KF (Z
wyjątkiem pasma 3.5 MHz. rra którym zabrakło lączrlościz
Alryką). Największą liczbę łącznościprzeprtlwa<lzono zc starjami Europy. USA. Japonii i ZSRR. Zc stacjarni polskimi
kol. Zbyszek przeprowadził około 200 QSo na wszystkich
;rasnlach cmisjami SsB i Cw. Najbardzicj aktyrvnynri okręgalni w SP były SP). sP3 i sP8' natomiast najwięcej łączności
na wszystkich pasnlach przeprowadziła z Jurkienr sP3GIlM
stacja ZK2EKY. Na.jbardziej aktywnym Polakiern spoza SP
był Maciek N7ERR (cx SP8EST)' najbardziej egzotyczną sta_
cją DX-ową była XT2ZK' której operatorcm był kol. Zbysz'ko SP5ZK przcbywający czasowo w Górnej Wolcie.
Najwięccj milych i wzruszających wspomnień przysporzyły
kol. Zbigniewowi lączności lub fragmenty łączntrściprowadzonych w języku polskim. Wielu współkorespondentów starało się wypowiadac chociaż jedno krótkie zdanie lub słowo
po polsku. a komentarze'typu ,,Niech żyje Polska''' ',Brawo
Polak" itp. towarzyszą również korespondencjom napływającynr po wyprawie do jej operatora.
oprócz zaspakajania ambicji dx_owych kol. Zbignicw przez
okres miesięcznego pobytu na wyspie pełnił rolę .'polskiego
ambasadora''. Prz'ekazywal chłonnym wiedzy tubylcom wiele
inlormacji o Polsce i Polakach oraz naszej kulturze, obrzę_
dach i zwyczajach.
Kolejną wyprawę kol. Zbigniew planuje na wyspę Manihiki.
która wchodzi w skad wysp Cook'a. Życzymy spełnienia ma_
rzeń i do usłyszenia spod Znaku ZKlEKY.
sP5AHY (tłg inforntnt'ii ,'K2EK'' )

ŚWIATA

6 lnwigilałja e lektrrrniczna. Anrerykańska lirrna .,Spcciality Markcting Con-
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wyspy jest port Alofi położony na jej zachodlrim wybrzeżu.
Najbliższym sąsiedztwem Niue jest grupa wysp Tonga leżących w odlcglości około 480 km w kicrunku zachodnim oraz
wyspy Sanroa odrlalone o około 5ó0 km w kierunku północntl_zachodnim. Ludnośc wyspy licząca kilka tysięcy osób jest

które w ciągu paru sekund porównają je
z opisami wyglądu zewnętrznego ludzi.
podejrzewanych np' o działalnośćterrorystyczną. Jcden laserowy dysk może zaparniętac dane

ci

o l20

tys. osób. Specjaliś-

twierdzą' że zamaskowanie się przed

elektronicznym obserwatorem

będzie

praktycznie niemożliwc.
1 Nowe światłowody.Światłowody mo-

1 Telewizory ,,Jumbo". Firma Grundig

(RFN) rozpoczęła produkcję

domowych

tclewizorów,'mamucich''. nazwanych na
wzór samolotów ,,Jumbo". Przekątna kineskopu telewizora wynosi 95 cm! a masa samego kineskopu 63 kg, przy gruboś_

ci

czołowej ściankiszklanej 30 mm.
.'Jumbo-Baby'' o przekątnej 82 cm ma
nieco mniejszą masę. wymienione telewi_

gą przenosić sygnał' bez użycia wzmac_

zory' są w zasadzic doskonale

niacza. na odległośćmaksymalnie 50 km.

nymi telewizorami

konwencjonalnymi,
których konstrukcja i układy są dostoso_
wane do szczególnych wymagań wielkich

wzmocnienia na odległość|000 km.

kineskopów. Cena takiego telewizora
ok. 8000 DM.

Nowe światłowody opracowane w waszyngtońskim Naval Research Laboratory n]ogą przekazywać sygnały bez

wykona_

29
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oRGAN zARzĄDU GLowNEGo PzK

wIADoMoŚct oRcłNIZAcYJNE

j

W dniach 12 i 13 grudnia ub. roku odbyło się w Gdańsku, w
siedzibie Domu Harcęrza na Starym Mieście, V Plenum Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. W
obradach, którym przewodniczył prezes

ZG PZK

mgr inż' Je-

rzy Rutkowski SPSJR' wzięli udział zaproszeni gościez ZG
LoK, Głównej Kwatery ZHP, Komitetu ds. Mło<lzieżyi Kul_
tury Fizycznej, Komendy Chorągwi ZHP w Gdańsku i Zo

PZK w Gdańsku.
A oto główne punkty porządku

obrad:
wystąpienie prezesa zG PzK podsumowujące merytorycz-ną działalnośćStowarzyszenia w ub. roku i przedstawiające
główne zamierzenia na rok bieżący,

gospodarza spotkania prezesa Zo PZK w
działalnościkrótkofalowców środkowego

wystąpienie
-Gdańsku
na temat
Wybrzeża,

generalnego oraz wiceprezesa ZG
analizie działalnośćpo lV Plenum w zakresie organizacyjnym, działalnościi współpracy zagranicznej, działalnościsportowej i technicznej oraz polityki
ekonomiczno-fi nansowej,
_ zatwierdzenie planu realizacji zaleceń i wniosków zawartych w protokołach Głównej Komisji Rewizyjnej z m-ca
września 1986 i 1987 r.'

sekretarza
-PZKwystąpienię
poddające szczegółowej

problemowych (oraganizacyjnej, tech-

spotkania komisji
-nichnej
i sportowej) pod

PZK i ich

pełnomocników,

przewodńictwem wiceprezesów ZG

przygotowań

omówienie
-Zjazdu
Krajowego,

i

podjęcie uchwał w sprawie

PZK,

nadanie Odznak Honorowych
- zatwierdzenie
regulaminu ,,PK RVC",
- ogłoszenie wyników zawodów
Dx Contest'87''.
''SP
-W czasie trwania Plenum wystąpił
Przewodniczący

stałej
Grupy Roboczej I Regionu |ARU ds. ARS. pełniący jednocześnie funkcję prezesa PK ARs mgr inż. Krzysztof Słomczyński SP5HS. omówił on dotycbczasową działźrlnośći za-

mierzenia w dziedzinie amatorskiej radiolokacji sportowej w
kraju oraz poinformował o przygotowaniach do planowanych
w dniach 6_ll września br. Mistrzostw Swiata ARS. Mistrzostwa te odbędą się w miejscowości Beatenberg w Szwajcarii.
Plenum nadało Honorowe'Odznaki PZK następującym krót-

kofalowcom polskim: Pani Ludwice Brodziak ex SP5MS
(wdowie po SPSQC), SP3RAI ex SP3KYL, SP2ESH, EUI,
DBN. FUV, BE, SP3JIX, SP4AS, FVS, SPsZA, AFL, JB,
GKA, XD. AXV, AY, SP7FP, SPgDN. EB, GG, RU, ST,
UH, I.JX, VU, WE, AAB, ADR, AIP. BVZ. CXS. EMI,
BFP, AOA, KZ, AEP.

WYJĄTKI Z UcHwAŁ v PLENUM ZG PzK
j Plenum przyjmuje rezygnację kol. Zbigniewa Cieleckiego

SP5PA z funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych ZG PZK i
powołuje na to stanowisko kol. Jana ladno SP5XM powierzając mu jednocześnie obowiązek rozszerzenia składu Komisji
Organizacyjnej
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Plenum' działając w oparciu o Uchwałę nr 3.3 Zjazdu Krajowego PZK, postanawia z dniem I stycznia 1988 roku podnieśćskładki członków zwyczajnych związku do l50 zł miesięcznie przy nie zmienionej wysokości składki członków na_
dzwycza1nych. Powyższe uzasadnione jest stałym wzrostem
kosztów pr zeznaczony ch na działalno śćP ZK (k orespondencji
krajowej i zagranicznej, czynszów za lokale, usług telekomu_
nikacyjnych) oraz znacznym zmniejszeniem dotacji na cele
Stowarzyszenia. Jednocześnie podnosi się wielkośćkwoty po_
zostającą ze składek na potrzeby oddziałów do wysokości30

zł miesięcznie.
Plenum postanawia' że osoby które zdeponowały zezwole_
nia na posiadanie i użytkowanie amatorskich radiostacji w
okręgowych Inspektoratach PIR, są zobowiązane opłacać
składki członkowskie w wysokości takiej jak członkowie zwy_
czajni.
1 Plenum postanawia zwołać Zjazd Krajowy PZK w październiku br. W związku z tym powołuje się Komisję Zjazdową, której zadaniem będzie przygotowanie Zjazdu od strony
organizacyjnej i technicznej. W skład Komisji wchodzą

3

SP9DL (przewodniczący oraz SP2JS' SP4BQW' SP5XM
SP8TK.

i

j Plenum, działając w oparciu o Uchwałę nr 5'5 Zjazdu Krajowego PZK, postanawia z dniem I stycznia 1988 roku postawić w stan likwidacji następujące oddziały PZK z jednoczes_
nym przyłączeniem ich do innych Odziałów:
ow PzK Suwałki z przyłączeniem do oW PZK Białystok
ow PzK Piła z przyłączeniem do ow PzK Poznań
ow PzK Konin z przyłączeniem do oW PZK Poznań
ow PZK Kalisz z przyłączeniem do oW PZK Poznań
ow PzK ostrołęka z przylączeniem do oW PZK Warszawa
ow PzK Siedlce z przyłączeniem do oW PZK Warszawa
ow PZK Legnica zprzyłączeniem do oW PZK Wrocław
ow PZK Bielsko Biała z przyłączeniem do oW PZK Katowice

Powyższe decyzje organizacyjne uzasadnione są trudną sytua-

cją ekonomiczną Stowarzyszenia. Powołuje się Główną Komisję Likwidacyjną, która powinna zakończyc swoją działalnośćdo końca I kw. br. W skład Komisji wchodzą SP8TK
(przewodniczący) oraz sP4BQw' sP2EsH.
gowy

ZG PZK.

sP5xM i gł' księ-

Plenum zobowiązuje Biuro ZG PZK do włączenia w zakrcs obowiązków radcy prawnęgo Zc PzK udzielanie pomocy prawnej w sprawach krótkofalarstwa w sporach z organami administracji państwowej. Zaleca się rozszerzenie powyższego na oddziały Wojewódzkie PZK.
5 Plenum zobowiązuje Prezydium zG PzK do wystąpienia o

a

zlikwidowanie sprzeczności legislacyjnej w zarządzeniach b.
Ministra Łączności,wg których licencję nadawcy można uzyskać w wieku 14 lat natomiast licencję nasłuchowca (zezwo|enie na odbiorIlik inny niż radiofoniczny) w wieku l8 lat.
1 Plenum zatwierdza regulamin Polskiego Klubu Radiowideogralii (PK RVG).
3 Plenum upoważnia Prezydium PZK do przygotowania dokumentów i wniosku w sprawie ufundowania sztandaru PolSPSAHY
skiego Związku Krótkofalowców.
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ZARYS DZIAŁALNoŚCI
KROTKOFALOWCOW TROJ MIASTA
Plcnum Zc PZK. którc oclbyło się rl grudllirt ub' roku

Gdańsku stalo się oktrzją do bliższcgo zirpozlrattia

sir_

WYJĄTKI Z REGULAMINU
MIĘDZYNARoDoWYCH ZAwoDow

w

Z prilcl!

krótkol-irlowc(lr,v tci częściWr br'zeża'

Dziala|nośc(ic1ańskiego Oddzialu PZK opier'a się nir 2() kltrbach krótkolalar'skich PZK.7-t1P i LoK. W końcu ub. rr:ku
skupiały one 226 niłclitwców ! óó nasłi'rchowcilw oraz kilku_
dzicsięci tr synlpatyków radiokom unik ircji irnrattrrskicj i zai n tercstlwań pokrcwnych. Na ostatninr' Zjeżdzic sprawozdawczo-rł,ybtlrcz1m wy'brano do'"vładz Oddziału feplĆZcntilnt()w
\łSz.v-stkich wynlictlionyclr orglłnizacji społeczn)'ch co jcst do_
wodenr pomyślnie ukłaclającej się rvspółpracy między nimi.
Krótkoftrlolvcy gdaliscy prezctltclwani są rł'e władzach i klu_

bach specjalistycznych Stowarzyszctlia pełniąc nr.

innr'nri

lunkcje wiceprezesa ds. sportorvych ZG PZK. pl'zervodnicząccgo Glównego Sądtr Koleżerlskiego Z.C PZK. czltlnka Zlrrządu SP DX Klubu oraz prc'/'cs.t K.lubu Senirlróiv PZK.
Do najbardziej udanych imprez i akcji minionego okrcsu zaliczyć należy' organizację I I\'listrzostrv S''l'iata ARS odbyiych w
lasach Wcjherowa' olgalrizację I Kra3owegtl 7.iazdu Kltrbu
Scrriorów PZK. udział w cwiczcniach obrclny Cvrvillrc.j ..Zuła_
wy". obslugęl 1cchniczną harcerskich akcji ..Bieszczady 40''.
..Frombork 200l" i rajdu ..Rodło".
Pozytyrvnie tlcenic należy' współpracę Okręgowego lnspektoratu PIR w Gdańsku z Wojewódzką Komisją Eterową PZK.
WspóInic konsultowane si! Sprawy związ.ane z wydłwanienr
now5'ch liccncji. zmian QTH i znakórv okolicznościo'ł'ych.
Na pochwałę zasługuje ośrodckŁączności i Sportów LoK w
Gdańsku. który od wielu lat jest głównym koordynatorem i
organizatorem kursów i cgzaminólv na świadcctrvo uzdolnie_
nia na tcrenic Trójnliasta oraz wspomaga kadrorvo i sprzęto_
wo regionalnc imprczv i zau,orlv ARS.
Tradycyjnie dobrzc ukłacla się współpraca OW PZK w Gdań_
sku z Komendą Chorągrvi ZHP. w gościnnych nrurach .'[)tl_
mu Harcerza" zlokalizowancgo na gdańskiej starówce odbyło
się już wiele inrprez i spotkań krótkolalarskiclr o zasicgu rcgionalnym i krajowym

s

P-j.1 l

l

|''

|'8

inl

on,ru(ii sP-rlJ.5ł-]

SPOITU
W czasic ubiegłoroczrrych obchodów Śrviatowcgo Dnia Tclekomunikacji pracorvała z opola ratliostacja alllatorska posłu_

gująca się trktllicznościowym znakiem SPolTU. Radiostac]ę
obsługiwali członkowic Piastowskiego Klubrr Krótkofalowcórv SPóPAZ działającego od dwudziestLl lat pIZy opolskiej
Spółdzielni Micszkaniowtj .'Przyszłośc''.
Dzięki pomyślnymwirrutrkom propagacy1llynr. szczególnic na
wyższych pasnlach anlatorskich. zespół opcratorórv rr składzie SP6DVP. AOI. BiB. ClC. CCE. C--YV. EEK. FJG. HEK.

IGE, JZG. OHE, OJK w ciagu

kilkLrnasto<lniowLj pracy

sPoITt-r przeprorvadził 7l34 połirczeri krótkolrrlorvy'clr ze l l5
krajami wg listy DXCC oraz ól5 połączeli ultrakrćltkolirlo-

wvch z l3 krajanri. Praca odbyrvała się wszvstkinri rodzirjami
enrisji dopuszczonyrni rvarunkanri liccncji (SSB. CW. t{'T'l'Y.

SSTV. FM). Spełniono warunki d1'plomów ..Golden
of DXCC-rnixcd WAS" oraz ."WAC RTTY l4 Mllz".

.lLrbillc

Wvposażcnic sprzętowe radiostacji okolicznościtlrvq starrowiły: TRX KF typ FT l0l ZD firmy Yaesu zc rvzlllltclliłczcm

250 watrjw'

TRX UKF

CW/SBI]

o nlocy l0

rvatólv zc

wzmacniaczenr l00 rvatórv, radiotelefony UKF typrr I_'I\4 30l l
oraz modemy RTTY i SS1'V (rvłasnośćSP6EEK i sPócc'E').
Jako antclr używltno: 3 clementową antenę typu Yagi nlr pirsmo l4 i 2l NlI1z, V-bcam 2x tl l mctrów na pozostalc paslnii

KF oraz ló

elementorvą antenę typu

..F9FT" i .'Slini.linl"

lrłr

pasma UKF.
Szczcgólne słowa ttznalritr zespilł irperatorórv kicrujc pod adresem kolegów klubowych SP6JZG' CYX oraz HEK. którzy
po awarii systcmu obrotowego arrtcny kierunkowcj. wicle godzin pracy poświęcili na jcj naprawę. Częśc prac odbywała się
na szczycie l5 rnetrowego masztu postawioneg,r na dachu l2
piętrowego budynku przy silnynl wictrze i trpadach dcszczlt.
SPSAHY ttu ittlirnutcji SP6PAZ)

KRÓTKoFALARSKICH,,SP
l.

M

llz.

4. Wvivołanie '"v zawodach dla stacji polskich ,'CQ TES'['' na
CW i ..C]Q CONTEST'' na SSB zaśdla stacji zagranicznych
.,c'Q sP".
5. Nunrcry kontrolne dla stacji polskich na CJW np. 599WA
lub na SSB np. 59WA (raport i skrót województwa) Zaśdla
stacji zagraniczynych na CW np. 599001 lub na SSB np.
5900l (raport i numer kolejny łączności).

ó. Stacje polskie otrzvmują 2 pkt. za QSo z krajem pozaculopejskim. I pkt. za SQO z krajem europejskim oraz 0 pkt.

za QSo z Polską. QSo krajowe zalicza się dó mnożnika. Sta_
cjc zagratiicz'ne otrzymują 3 pkt. za każde poprawnc QSo z
Polską.

7. Mnożnikiem dla stacji polskich są kraje wg list! SPDX
Klubu. Przy pracy wielopasmowej mnożniki liczą się oddziel_
nie na kirżdvm z pasm. Dla stacji zagranicznych mnożnikienr
(liczonyrr tylko raz niezależnic cld 1rasma) są województwa
oznacZ()ne drvuliterowymi skrótami. Maksymalny mnożnik
wj/nosi 49.

8. Wynik końcowy dla stacji polskich oblicza się mnożąc sunlę pttnktów za QSo z poszczególnych pasm w klasyfikacji
wielopasmorvej. Dla klasyfiakacji jednopasmowej mnoży się

QSo przez ilośc mnożników. Wynik końco_
wy dla stacji zagranicznych oblicza się mnożąc sumę punktów
za QSo przez iloścmnożników.
jeden
9. Klasyfikacja odbywa się w kategoriach: SoMB
jcden operator- na jedopcrator na wielu pasmach, SOSB
nynl pasmie. MoMB
operatorów na wielu pasmach
- wielunirsłuchowcy.
i je<lnynr nadajniku' SwL
- odebranic znaków obu kores_
l0. Nasłucllowców obowiązuje
sumę purrktów za

pondentów or:7 nadawanych przez niclr nunerów kontiolnych. Punktacja, mnożniki oraz wynik końcowy dla nasłuchorvcilw oblicza się tak sanio jak dla nadawców'
ll. Tabcle wyników organizator spolządzi wg krajów repreZcntorvanych przez'stacje uczestniczące w zawodach. Dla stac.;i polskich prowadzona będzie klasytikacja ogólnopolska in_
dywidualna or'az klrrsyfikacja zespołowa województw do któ_
rc'| będą zallczatle co najmniej 50 Qso lub nasłuchów.

12. 7.a cz'olotvc rniejsca rv poszczególnych klasy{ikacjach będą
przyznawane dyplonly, których ilośćustali każdorazowo komisjir zarvodów.
13. Dzicnrriki zawodów nalcży wypełniac na drukach PZK
Iub podobnych. Stacje krłjowe przesyłają dzienniki wyłącznie
tl<r rvłastlych oddzialów PZK w nieprzekraczalnym terminie
drl 30 kwictnia' Całośćdzienników' po dokładnym sprawdzerriu (zgodnic z wytycznynli kornisji sę<lziowskiej) wraz z zeslawicrriami zbiorczynli. oddziały PZK powinny przesłać do komisji sętlziowskiej SP DX Contestu w terminie do 3I maja.
Adres komisji sędziorvskicj będzie podany każdorazowo do
rvia<lorllości oddziałów

PZK.

Stucjc zlrgrarliczne przesyłają dzicnniki zawodó1v wyłącznie
pod adrescm ZG PZK skr'. poczt. 320. 00-950 Warszarva w
nicprzckraczalnyrn terminic 30 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego).
l4. Dyskwalifikacjt następuje na skutek przekroczelria przepisów dotyczących krótkofalarstwa. niesportowe zirchowanie
się podczas zawodów' przekroczenie 3% Qso powtórzolrych
i zaliczorrych do punktacji. brak podpisanego oświadczenia o
pl'zestrzeganiu przepisów i regulaminu zawodów. Uczestnik,
kttjr'v nic nadeśle dziennika zawodów a będzie wykazany rv
clzicnniku co najmnitj trzech stacji zagranicznych będzie r'rara_
żony na sankc.ie organizacyjne władz' PZK' Decyzje komisji
sędziowskiej zawodów sP DX Contest są ostateczne'
s P5 A
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Dx coNTEsT''

Za',vody rozpoczvnają się'w picrwszą sobotę kwietnia o
godz. l'5.00 UTC ikończą w niedzielę o godz.24.00 UTc. w
latach nicparzystych emisją'CW natclmiast w parzystych emisją SSB.
2. Przcdnriotcm zawodów jest nawiązanic możliwie największej ilości połączeri (lub dokonanie nasłuchów) pomiędzy
kl'otkofa]owcaIni Polski i całego świata.
3. Zawody tldbywają się w pasmach l.8; 3.5; 7: 14:2l 28

H r' ( u'g informatji s P9('7-rł' )
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wIADoMoŚcl oncłNIZACYJNE
Radiowideografii (PK RvG)' powołany do życia
krótkofalowców interesujących się nowymi technikami emisji: RTTY' SSTV, FAX oraz
niedostępnąjeszcze do użytkowania przez polskich nadawców, a
wykorzystywaną już powszechnie przez krótkofalowców innych
krajów, emisją Packed-Radio. Klub PK RVG wydaje biuletyny
specjalistyczne o charakterze technicznym, adresowym oraz
radiowym. Biuletyn radiowy jest emitowany w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 80o czasu 1okalnego, na częstotliwości
3,682 MHz emisją RTTY przez stację sP2zCD w Gdańsku.
obecnie czołówce krótkofalowców polskich, pracujących emisją
72 potwietdzoRTTY, przewodzą koleózy:. SP2FF
- z llczbą
67' SP2UUU
65, natomiast wśród
_ nych krajów, SP9BCH

1 Polski Klub

5 lat temu, zrzesza w swych szeregach

- SP2JPG - 50' SP4KM _ 2'l i
pracujących emisją SSTV:
- Polski Klub Railio20 krajów. Adres PK RVG:
sP3cMx
wideografii.- skr. poczt. 3, 85-829 Bydgoszcz 10.
Zarząd SPDX Klubu na styczniowym posiedzeniu podjął decyzję odnośnie tegorocznego XIX Zjazdu sPDXc. Zjazd jesl
planowany na 17_18 września br. w Harcerskim ośrodku w
Chorzowie i będzie mieć charakter spotkania krótkofalowców
DX-manów, z jak najmniejszym udziałem spraw organizacyjnych, natomiast z maksymalną ilościączasu poświęconego na
pogadanki tematyczne i techniczne, spotkania towarzyskie,

projekcje itp. Planuje się udział w zjeżdzie gości zagranicznych.
Zjazd będzie jednocześnie 'jedną z imprez upamiętniających
5Ółecie krótkofalarstwa na Śląsku. organizato ruy ptoszą zainteresowanych o wstępne deklarowanie swojego udziału w zjeździe
do kol SP9UH.
1 13 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie odbyło się
uroczyste podsumowanie Krajowych Zawodów RTTY'88 oraz
Dni Aktywności stacji polskich pracujących emisją RTTY w
1987 r. Wojewoda Leszczyński _ Edmund Jankowski wręczył
puchar zdobywcy I miejsca w grupie radiostacji indywidualnych
_ Stanisławowi Mirańskiemu SP3BGD' zaśprzedstawicielowi

Klubu Krótkofalowców PZK przy zielonogórskim,,Falubazie''
(SP3PAC) puchar ufundowany przez Radę Wojewódzką PRoN

w Lesznie. Wojewoda w swym wystąpieniu w imieniu własnym
oraz przewodniczącego

Rw PRON'

z-cy szefa Wojewódzkiego

Inspektoratu obrony Cywilnej, dyrektora Wydziału Kultury

Fizycznej, Sportu i Turystyki wysoko ocenił dotychczasową
dzialdrnośćZow PZK i krótkofalowców w Lesznie w dziedzinie
propagowania nowych technik sportu radiowego. Pogratulował
również ,,rodzinnemu teamowi'' Janowi SP3AMZ i Karolowi
SP3FHT Za|ikom (ojciec i syn) zaszczytnego tytułu ,,Krótkofalowca Roku Ziemi Leszczyńskiej''' uzyskanego w plebiscycie
SP5AHY
wśród tamtejszych krótkofalowców w 1987 r.

torem i operatorem powstańczej radiostacji ,,Błyskawica'' infor_
mującej świato powstaniu ludności Warszawy w sierpniu 1944

roku. Gratulując, życzymy Jubilatowi zdrowia oraz dalszych
sukcesów w dziedzine radiokomunikacji amatorskiej.
o Listę osiągnięć członków SPDX Klubu, któtzy przekroczyli
liczbę potwierdzonych łącznościz 300 krajami (wg li5ty DxCc)
otwiera Tadeusz Raczek dorobkiem 317 krajów. Kolejno występują: SP9PT
310,

SPsEWY-

306,

SPsENA

_

312'

SP2AJO
305,

SP5BAK

-

-307,5P682
SP6AEG
305,

1Prowadzący punktację SPDX Maratonu

KF

SP2JKC

informuje, że odnotowano kolejne przekroczenie bariery punktowej' tj.4300 punktów. Dokonał tego Włodzimierz SP3AEG z
iiczbą 4309 pkt. Na podkreślenie zasługuje również wynik
SP7HT' któremu brakuje tylko 1 pkt. do tej okrągłej sumy.
a Nadchodzą do korespondentów karty QSL za łącznościlub
nasłuchy okolicznościowej radiostacji K8JP, pracującej z USA w

czasie ubiegłorocznej wizyty duszpasterskiej, papieża Jana Pawła

II w archidiecezji Detroit. Radiostacja była obsługiwana przez
zespół krótkofalowców amerykańskich zrzeszonych w klubie
DX-owym Michigan, zaśQSL managerem był krótkofalowiec

polskiego pochodzenia K8NLD.
o ó lutego br. minęło 35 lat od rozpoczęcta działa|nościkrótkofalowców NRD. Miłośnicyamatorskiego wykorzystania fal
radiowych w kraju naszych zachodnich sąsiadów są zrzeszeni w
Gesellschaft fiir Sport und Technik (GST). P oczątkowo przydzielonym NRD prefiksem byłznak DM, natomiast od kilku lat jest
używany znak Y2.W związkuzjubileuszem notuje się wzmożoną
aktywnośćstacji Y2 zarówno indywidualnychjak i klubowych.

SP5AHY

Wyciąg z kalendarza zawodów krajowych KF
w II pohoczu 1988 r.
Kolejne rubryki oznaczają: datę, godzinę wg czirsu lokalnego,
rodzaj emisji, częstotliwość,nazwę zawodów, organtzatora zawodów.
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stacji klubowych

; Znany szerokiej rzeszy krótkofalowców Antoni Zębik SP7LA
zŁodzi obchodzi w tym roku S0-lecie działalności krótkofalar-

03-04

08-12
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t6-tg

6i1 988

306,
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305 i zamykający listę rekordzistów na dzień 19
stycznia 1988 r. SPSAJK
300.

-SP5EAQ _
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312'

308, SP3DOT

SP8AWL

KRÓTKo o wsZYsTKIM
skiej oraz 75_lecie urodzin. W dorobku krótkofalarskim Jubilata
jest ponad 50 tys. łącznościz radioamatorumi246 krajów świata
(wg listy Dxcc\ orazznacznaliczba konstrukcji sprzętu nadawczo-odbiorczego. Przypominamy, że Antoni Zębik był konstruk-
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REGULAMIN DYPLOMU
,,STARowKA GŁoGowsKA''
Dyplom jest wydawany pr7'c7' Harcerski Klub Łączności
SP6ZKD ''Stratus'' wspólnie z Ttlwarzystwem Miłośnikilw

Głogowa
- nriasta cldzniiczoncgo Krzyżem Kawalcrskim z
Gwiazdą orderu Odrodzcrlia Polski.
W cclu zdobycia dyplomu nalcży obowiązkowo zaliczyc QSO

(lub nasłuch) Ze stacją SP6ZKD oraz minimum trzema innymi
stacjami z Głogowa.
l-iczą się łącznościnricszanc dowolnymi rodzajami emisji na K F i

UKF,

Za|icza się łączności(lub nasłuchy) nawiązane po

l5

maja l 985 r'

w terminach:

Dni AktywnościStacji SP w pasmie 3,5 MHz' w godz.
wrzesieri 04, październik 02.

SSTV

- lipiec 03' sierpień 07,
-:09

07

iląIEI

listopad 0ó, grudzień 04.
pasmie 3,5 MHz, w godz.
RTTY
- Dni Aktywności Stacji SP w
08 -: l0 w tych samych terminach, co zarvody SSTV.
,,Krajowe Zawody SSTV" w dniu 20listopada, w godz.07 - 09 w
pasmie 3,5 MHz.

HtnGEn8TYt'A PoL8l(lEclo

Wyciąg z kalendarza zawodów krajowych UKF
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Wolności 66'9. ó7_200 Głogów. Do zgłoszenia należy dołączyć
dowod wpłaty.
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Zgłoszcnia do dyplomu (odpis z dzicnnika stacyjncgo) nalcży
przesyłać na drukach PZK po uprzednim potwierdzcniu przcz
dwóch nadawców lub ZoW PZK pod adresem: Award Managcr
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PK UKF
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Katowice

SP AD

PK UKF
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SP AD
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ZG LOK
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Dyplom będzie wydawany za łączności(nasłuchy) nawiązanc do
l grudnia l 989 r' Termin nadsyłania zgłoszeń: do 3 l marca 1 990

3

rok u.

dyplomu,,Starówka

Głogowska'', Lech Pierzchała SP6BQU' Al.

Oplata za dyplom wyIlosi 20() zł, którc należy wpłacic przckazcm
poc]ztowym z dopiskicnr
- dyplom ,,Starówka Głogowska''. na
kontcl NBP Głogów 39ll4-2293-132 ('nazwa rachunku) Towa_
rzystwo Miłośników Głogowa.
Wykaz stacji z Głogowa na dzień l5 lutego 1988 r.: SP6GF' FJ'

BNG, BLV, BQU, BSL, HEQ, HHY, HFZ, GWG, NVE, OPC.

OWL, NVV, CHO, CHN, MLO, RLX, PEG, KGJ.

SP5AHY (Wg in/ormu'ii SP6BQU)
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KoMUNIKAT KoMITETU ds. N{.ŁoDZIEŻY
i KULTURY FIZYCZNEJ oraz ZG PZK
Klasyfikacja sportowa w amatorskiej radiolokacji sportowej na

l988 r. zatwierdzona ptzezPZK na podstawie Zarządzenia nr 53
Przewodniczącego GKKFiT z dnia 1 grudnia 1976 r. (czołówka)

Klasa mistrzowska
Tomasz Grabczewski SP9OUR

Bielsko Biała
Wrocław

Zdzisław Kaszta SP6HUK
Hanna Krzywulska
Zenon Kuciak SP5INQ

Urszula Zboina

Klasa pierwsza

Bogdan Anuszkiewicz

Zygmunt Bodys
Piotr Brzykcy
Dariusz Czyż
Tomasz Deptulski SP2-A247 -CD
Andrzej Kajurek
Jan Kozaczuk SPSNSC
Mirosław Kozłowicz
Tomasz Krysiński
Sylwia Kurzawska
Leszek Lechowicz
Jarosław Łyszczarz

Siedlce

Szczecin

Bielsko Biała
Bydgoszcz
Siedlce
Suwałki

Lublin

Bydgoszcz

Piotrków
Gdańsk

ł'omża

Chełm
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bielsko Biała

Bydgoszcz
Bydgoszcz
Rzęszów

Antoni Matłosz
Maciej Myszka SP2-4245-GD
Jerzy Nicpoń

Gdańsk

Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szczecin
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz

Robert Sowiński
Jarosław Stępień
Wioletta Stypczyńska
Kinga Swiechowicz

Łomża

SPSAHY (I/s informacji PK ARS)

Końcowa klasyfikacja Zlwoilów
,,Maraton CQ TEST 40" za rok 1987

W zawodach w ciągu roku

1987 wzięły udział 123 stacje.
Sklasyfikowano 45 stacji indywidualnych, 19 klubowych i 10
nasłuchowych. Mistrzami maratonu zostali:
grupa A
stacje do 20 W mocy licencyjnej: Roman Głowacki

-

grupa

B

-

grupa

C

-

grupa

D

-

zDarłowa sP1NQI

sJacje indywidualne 50 w i powyżej: Tadeusz
Swiętochowski ze Słupska sPlNQN
stacje klubowe: Klub Krótkofalowców ZHP z

Malborka SPZZFT

Klub Krótkofalowców PZK z
Wrocławia sP-11oo-wR

stacje nasłuchowe:

Radioelektronik 7/t9BB
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Nagrody i puchary ufundowane przez 7akład Doskonalenia
Zawodowego w Słupsku, ZarządWojewódzki LoK i wKFsiT
Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku zostały wręczonę w dniu 27
marca br. w Poznaniu.
Komisja zawodów dziękuje uczestnikom zaudział i wytrwałość
w tych trudnych zawodach izaprasza do startu w tegorocznym
,,Maratonie cQ TEST 40'', która odbędzie się w terminach: III
tura 17.1ipca, IV tura 16 października w godzinach 12.00_14.00
czasu lokalnego
SPSAHY (Wg informacji SPIIĄ

Szczecin

Jacek Ostaszewski
Władysław Pietrzykowski SP9GNM
Jerzy WośSP2BLU

Urszula Waliłko
Arkadiusz Warczyński
Anna Woroszył

l

NA RATUNEK
Wiosną br. upłynęło60 lat od wydarzenia, które zwróciło uwagę
świata na walory użytkowe krótkofalarstwa i choćby dlatego
zasługuje na przypomnienie.
W maju 1928 r' wyruszyła sterowcem ,,Italia'' pod kierownictwem gen. Nobile wyprawa naukowa do Bieguna Północnego. W
gondoli olbrzymiego balonu wypełnionego gazem znajdowała
się kilkunastoosobowa grupa naukowców, ówczesny bowiem
samolot tlie pozwalał na transport tak wielu osób'
Kiedy w drodze powrotnej, wciążjeszcze na bezkresach Arktyki,
nastąpiło ulatnianie się gazu' stęrowiec opadł na dryfującą krę

lodową. Cudem ocalała pokładowa;adiostacja' nadająca w
dolnych zakresach fal krótkich, wymagała jednak .pewnych
naplaw' których po pewnym czasie dokonał radiotelegrafista
Biaggi'i tozpoczął dramatyczne wołanie o pomoc, lecz sku_
tecznośćpomniejszała nisko rozciągnięta antena. Światowe
oficjalne
odebrać'
sterowca
chów. A

radiostacje prowadzące nasłuchy nie zdołały tych wołań

co utwierdziło jew'przekonaniu, że w wyniku katastrofy
dalsze poszukiwania są bezcelowe i zaprzestały naśłutymczaem jak grom z nieba rozeszła się wiadomość,że

młody krótkofalowiec zamieszkały gdzieś za Archangielskiem
zdołał na zbudowanym przez siebie odbiorniku przejąć słabe
wołania, a nawet ustalić położenie geograficzne miejsca katastro-

fy. Ruszyła pomoc obfitująca w dramatyczne zmagania z na|urą,

a los rozbitków stawał się z każdym dniem coraz

bardziej

krytyczny. Bez zapasów żywności,bez lekarstw i środków
opatrunkowych (niektórzy mieli złamane nogi), a nawet bez
odpowiedniej odzieży,każdy dzlen oczekiwania wydawał się dla

nich wiekiem. Aż wreszcie potężny lodołamacz ,,Krasin'' po

ciężkichzmaganiach z okowami lodu ocalił rozbitków. Końcowa
refleksja: a co by się z nimi stało, gdyby nie pasja młodego
krótkofalowca?
SPSHR

PoCZĄTKI i RoZwÓJ RUCHU
KROTKOFALARSKIEGO
w PoLScE i ZA GRANICĄ
Początki radiokomunikacji amatorskiej datują się od l911 r. na
półkuli zachodniej, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Północnej. Wówczas to kilkuset radioamatorów za pomocą dośc
prymitywnego sprzętu nawiązywało łącznośćmiędzy sobą. Odbywało się tojednak w zakresie obecnych fal średnich, od 200 do
600 m.
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Wiadomości o sukoesach radiowych kolcgów amerykańskich
przcdostawały się stopniowtl do Europy. gdzic cieszyły się dużym
zaintcrcsowaniem Anglików i Francuzów.
W grudniu 192l r. Amerykanie wysłali do Szkocji jednego z
czołowych radioamatorów
- P. Godleya.- wyposażonego w
doskonałą, jak na owc czasy, aparaturę odbiorczą. Godley
odbierał bez trudu 30 amerykarlskich stacji z USA. Po roku
ponowiono próby, tym razem 3 l 5 Amcrykanów było słyszanych
w Europic' a sygnały jednego Francuza i dwóch Anglików
odebrano w AIneryce. Do łącznościobustronnej wówczas nie
doszło.

W tym czasie Departament Stanu USA przekazał do użytku

radioamatorów zakres fal poniżej 200 m, uważany przez'ówczesnych fachowców jako zupełnie nieprzydatny do ccl(lw radioko_
munikacji' Pozornie nieużyteczne fale poniżej 200 m zrobiły

W listopadzie l923 r. udały się pierwsze
amatorskic łącznościdwustronne Europa Amcryka na fali l l0 m.

Zawrotną karierę.

Francuz Deloy (8AB) nawiązal łącznoścz Amcrykaninem

Schnellem (l Mo) i Reinartzcm (l XAN). W październik u 1924 r.
ten sam Deloy. ale pod znakiem F8AB nawiązał łącznoścz Nową

Zelandią (z4^K). Taki sam wynik osiągnął również Anglik
Goydcr z Londynu.
Tak narodziło się prawdziwe krótkofalarstwo.

AunaswPolsce?

W początkach okresu międzywojennego, tj. w latach l9ŻI 1924,
nie było dogodnego ',klimatu'' dla rozwoju ruchu radioamatorskiego z powodu ograniczającej ustawy Z 21 maja l919 r' o
wyłącznościpoozty, telcgrafu i telefonu w zakresie komunikacji
radiowej. Pewien wyłom w tej sytuacji stworzył Harcerski
Radioklub, który powstał w latach 1923l1924- Harccrze zr7'eszeni w tym klubie prowadzili naukę alfabetu Morse'a oraz szkolili
się na dośćprymitywnej aparaturze radiowej z <Jemobilu wojskowego. w maju 1924 r. Radioklub ten zorganizował wystawę
eksponatów wykonanych przez harcerzy, a całoścuświetniły
audycje radiowe odbierane na wystawie (w gmachu podchorążówki w Al. Ujazdowskiech). nadawane na fali ok. 300 m przez
radiostację zmontowaną w pracowni radiotechicznej Politechni-

ki

Warszawskiej. Nadajnik ten autor montował wspólnie z
harcmistrzem Konradem Piotrowskim przez kilka majowych
nocy. aby z'dążyć na otwarcie wystawy.

odbiór'programów pierwszego polskiego nadajnika na wystawie Harcerskiej cieszył się wiclkim powodzeniem'
Wc wrześniu1924 r' ukazu1e się pierwszy numer czasopisma
pr7'e7' braci Janusza i Stanisława
''Radjo-Amator" wydawanego
odyńców. w l925 r. redakcja ,.Radjo-Amatora'' obejmujc
faktyczny patronat nad polskim krótkofalarstwem. W marcu
tego roku dotarła do Polski wiadomośc o mającym się odbyć w

kwietniu Międzynarodowym Kongresie Radioamatorów w celu
powołania do życia Międzynarodowej Unii Radioamatorów

(International Amateur Radio Union
- w skrócie IARU).
Jednocześnie miał się odbyc Międzynarodowy Kongres Praw_
niczy Międzynarodowej Unii Radiofonicznej. oba kongresy
odbywały się jednocześnie i właściwiestanowiły jedną całość.
Wybrano kilkuosobową delcgację polską, która udała sig do
Paryża. Na kongres przybyło 300 dclcgatów reprezentujących 25
krajów. Z krajów europejskich poza Polską przybyli delegaci z
Anglii, Czechosłowacji, Danii, FinIandii, Francji, Niemiec'
Szwecji, Włoch i Zwlązku Radzieckiego. Na kongresie stacjom
amatorskim w Europie przyT.nano pasma: 95-:100, 70-75 i

43-4'7 m.

Dzięki wcześniejsZemu apelowi redakcja,,Radjo-Amatora'' już w
listopadzie 1925 r. z'arejestrowała 2l amatorskich stacji nadawczych w Polsce. Z tej liczby było czynnych tylko l0 stacji
TPAA. TPAF. TPAI, TPAS i TPAZ w Warszawie
TPAJ i TPAL w okolicach Warszawy
TPAC w Wilnie
TPAR we Lwowie.
Na początku 1926 r. były już w Polsce 33 amatorskie stacje
nadawcze, przy czyn procent nadawców z'nacz'nie wzrósł w
porównaniu z jesienią 1925 r. A to ich wykaz:
W Warszawie: TPAA, AB, AF, AG, AL, AK, AM, AN. AO. AS,

AT, AU. AV, AW, AX, AY, AZ,BC, BD, PW
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W okolicach Warszawy: TPAJ, AL.
W Krakowie: TPAD, AE
W Wilnie i okolicy: TPAC, AQ
We Lwowie: TPAR, BB, BF, BG
W Poznariskiem: TPAP, w KaIiszu TPBA i na Wołyniu TPAH'

Za pierwszą. polską zagraniczną łącznośóuważa się rozmowę

przeprowadzoną przezTPAX z holenderskim nadawcą NoPM
w dniu ó grudnia 1'9Ż5 r. Nadawcą TPAX był Tadeusz Hoeftman,
który to historyczne połączenie z-agraniczne uzyskał mocą
zaledwie 3 watów na długościfali clk. 100 m'
Wzrost liczbowy krótkofalarstwa polskiego w 1926 r. musiał w
końcu uczynić aktualnym problem łączenia się krótkofalowców
w stowarzyszenia. Powstały one przede wszystkim w dwu
ośrodkach, które wówczas wykazywały największą aktywnośći
dynamiczny rozwój: lworvskim i warszawskim. We Lwowie
został zorganizowany w 1926 r. ,,Lwowski Klub Krótkofalowców'' (LKK)' zaśw Warszawie ,'Polski Klub Radionadaw_
ców (PKRN).
Pierwsze Walne Zgromadzenie LKK odbyło się 6 marca 1,9Ż'I r.,
natomiast pierwsze Walne Zgromadzenie PKRN miało miejsce
25 marcii l9Ż7 r. W grudniu 1928 r. podzielono obszar całego
kraju na 5 okręgów, a mianowicie: warszawski' lwowski,
poznański, wileński oraz krakowski.
Pod koniec l 92ó r' ukazał się nowy, polski tygodnik programowy
,.Radjo'', który podaje nie tylko szczegółowo programy radiostacji warszawskiej, ale również kilkudziesięciu stacji zagranicznych. Tygodnik ten, początkowo jako organ Polskiego Klubu
Radjonadawców w Warszawic, stał się późnlej organem spółki
akcyjnej ,,Polskie Radjo''. oprócz działu programowego pojawiło się w nim coraz więccj publikacji tcchnicznych, ale redakcja
byla raczej obojętna dla spraw krótkoralarstwa, choc zamieszczała sporadycznie nadsyłane materiały.

Tygodnik ,,Radjofon Polski'' nie wytrzymał konkurencji i w dwa
lata później przestał się ukazywać, a wraz z nim pasjonująca
,.Kronika fal krótkich''. Również redajcja ,,Radjo-Amatora'' w
dotychczasowym składzie osobowym zamyka swe podwoje'
redaktorzy Janusz i Stanisław odyniec odsuwają się od czynnego
udzialu w publicystyce radiowej.
Następuje wznowienie,,Radjo-Amatora" przez wydawanie od
l929 r. rniesięcznika ,,Radio-Amator Polski'' pod redakcją inż.
Siennick iego.

Ukazujący się od l93ó r. miesięcznik ,,Radiotechnik'' wykazal
również wiele troski i zrozumienia dla sprawy polskiego krótko_
falarstwa.

Czasopisma te borykały się z różnymi trudnościami, niemniej
sporo miejsca poświęcałypoważnym artykułom technicznym z
dziedz'iny krótkofalarstwa. Zmieniające się redakcje i zmieniają_
cy się wydawcy nie zdołali jednak kontynuować chlubnych
tradycji ,,Radjo_Amatora'' braci J. i S. odyńców.
w l928 r' Lwowski Klub Krótkofalowców postanowił rozpo_
cząc wydawnictwo miesięcznika,,Krótkofalowiec Polski''.
l stycznia 1929 r. ukazal się pierwszy ló_stronicowy numer tego
oczekiwanego od dawna czasopisma. Wkrótce po ukazaniu się
pierwszego numcru,,Kiótkofalowca Polskiego'', wychodzi w

Warszawie czasopismo,,Krótkofalowiec'' pod redakcją b_ci
Ludomira i Stanisława Danielewiczów (TP.AV) oraz inż.
Romana Kitznera (TPCJ).

Ponieważ przy ówczesnym stanie liczbowym polskiego krótkofa_
Iarstwa nie było widoków na utrzymanie dwu czasopism' obie
redakcje porozumiały się ze sobą i postanowiono wydawac tylko
jeden miesięcznik, wychodzący we Lwowie pn.

',Krótkolalowiec

Polski''. Drugijego numer Z lutego 1929 r. zawierajuż 24 strony a
od trzcciego numeru ma on półsztywną okładkę i drobniejszą
czcionkę. Czasopismo to wydawano do wybuchu Il wojny
światowej i było reaktywowane po 1946 r.
W dniach 22 24 |ńego l 930 r. odbyło się pierwsze konstytuującc
walne zebranie PZK (Polski Związek Krótkofalowców).

W zgromadzeniu tym uczestniczyło l50 delcgatów, reprezentujących 352 głosy wszystkich polskich klubów. Uchwalono statut
prof. dr
PZK i wybrano picrwszy zarząd w składzie: prezes

Janusz Groszkowski' wiceprezes

-

-

inż- Kazimierz Siennicki,

prof. Sokolcew i sekretarz
kol. Cichowicz, ponadto
po dwóch delegatów z 5 klubów okręgowych.

członek

-

-

Polskę podziclono wówczas na 5 okręgów z pięcioma autonomicznymi klubami: Lwowski Klub Krótkofalowców. Krakowski
Klub Krótkofalowców, Polski KIub Radionadawców (w Warszawie)' Poznański Klub Krótkofalowców i Wilcński Klub
Krótkofalowców.
Polski'' wyda_
Organem prasowym PZK zostal
',Krótkofalowiec
wany we Lwowie, Biurem QSL PZK zostało Polskie Biuro QSL
prowadzone przy LKK we Lwowie.
Komisariat Rządu na m. Warszawę wprowadził jesienią l930 r.
do uchwalonego statutu PZK takic poprawki, że niektóre kluby
odmówiły ratyfikacji. Postawiło to pod znakiem zapyLania
istnienic PZK z punktu widzenia prawncgo. Dopiero po różnych
targach i kompromisach walne zgromadzenie PZK w dniu l5
marca l93l r. przyjęło statut jcdnogłośnie.Było Lo 7'arazem
pierwsze zwyczajne walnc zgromadzenie PZK, jako że zjazd z
lr,rtego l930 r. można uważać jedynic zaŻebranie organizacyjne.
W latach 192911930 z inicjatywy Polskiego Klubu Radionadawców w Warszawie inż. Roman Kitzner (sPlAF) wygłaszał
przed mikrolonem Polskiego Radia co dwa tygodnic l5-minutowe,,Kąciki Krótkofalowe'', którc inforrnowały kolegów krótkofalowców o postępach technicznych tego fascynująccgo sportu'
Następnie począwszy od 1932 r. do wybuchu ll wojny światowej
sPlAF redaguje i wygłasza ,,Tcchniczną skrzynkę krótkofalową'' przed mikrofoncm swojego nadajnika na fali 42,65 m, w
każdą niedzielę o godz. l0.00. Skrzynka ta cicszyła się dużym
zainteresowaniem' o czym świadczyło wiele nadchodzcych listów
z całej Polski i to nie tylko od krótkofalowców. Od jednego z
radiosłuchaczy redaktor skrzynki otrzymał płytę gramofonową z
okazji Świąt Wielkanocnych. Po zakończcniu każdcj ,,skrzynki
krótkofalowej'' nawiązywano zawsze łącznoścfoniczną z kole_
gami z innych miast' zaśtradycyjnie z Emilem Jurkiewiczem

(TPJU' SP3JU' sPlCC po lI wojnie SP2CC)' który

zawsze

zapowiadał ''...tu SPlCC jak Casablanca, Casablanka z nźiszego
kochanego w ybrz.eż'a" .
Emil Jurkiewicz miał b. dobry nadajnik, jeden z pierwszych w
kraju' sterowany rezonatorem kwarcowym. Usytuowany on był
na Oksywiu k. Gdyni, gdzic SPI CC byl kicrownikicm radiostacji
Ministerstwa Poczt i Telegrafów' SP1AF często też rozmawiał z'
sPtCM' Anatolem Jeglińskim ulokowanym w Bydgoszczy.
Lokalnie teżbyła nawiązywana łącznoścna terenie Warszawy z
Teofilem Truszkowskim (SPl BD) oraz,zlego synem Tadeuszem.
który od wojny mieszka w Bcjrucie i nadaje pod znakiem

oD5LX.,,Techniczną skrzynkę krótkofalową'' odwiedził też
którejś niedzieli popularny rcdaktor Skrzynki technicznej
Polskiego Radia
rcd. wacław Frcnkicl' Wówczas obaj

-

redaktorzy odpowiadali na nadcsłane listy.
Na całym świccie,a więc i u nas, działalnośćkrótkofalowców i ich
stowarzyszeń nie ograniczała się do prac organizacyjnych.
zebran, kursów' nawiązywania łączności,prac konstrukcyjnych
w klubie i w domu. nasłuchów, wysyłania kart QSL itp.
Istniało też od dawna i istnieje do dziśdążenie do wykorzystania
umiejętności radiokomunikacyjnych krótkofalowców w pracach
społecznych, pokazania swego dorobku i przydatności osobom
nie związanym z krótkofalarstwem, brania udziału w badaniach

naukowych prowadzonych przez instytucje oficjalne (nieraz
międzynarodowe), inicjowania w miarę możnościwłasnych

badań na tym polu' organizowania imprez sportowych o chara_
kterze lokalnym czy międzynarodowym, dających możliwość
porównania kwalifi kacji poszczcgólnych operatorów oraz' poz'iomu technicznego aparatur itd.
W latach trzydziestych nastąpil dalszy rozwój i wzrost liczebny
członków Polskiego Związk,, (rótkofalowców. Członkowie
Radioelektronik 7/1988

Związ.ku biorą udział w szeregu akcji niesienia pon]ocy społcczeństwu, jak np. w akcjach przcciwpowodziowych (w lutym
1929 r. w dorzcczu Sanu. Wisły i Dniestru). Uzyskują tcż

poważnc osiągnięcia sportowc zajmując czołowe miejsca w
międzynarodowych zawodach krótkofalarskich.

Jako pierwszy z krótkofalowcilw polskich, dyplom ,.WAC" za
nawiązanie łącznościz wszystkimi kontynentami uzyskal nicdawno zmarły Zygmunt Bresiriski (SPlKX).
Pclny rozwój krótkofalarstwa polskicgo w latach międzywo_
jennych byłjednak hamowany zjcdncj strony wysokimi cenami
sprzętu radiowego, z drugiej zaśniedoccnianiem przez władze
państwowe korzyści płynacych z rclzwoju krótkofalarstwa.
Nirjazd hitlcrowski na Polskę we wrześniu l9_l9 r. spowodował
zamilknięcic polskioh stacjiamatorskich. W śladza wkroczenicm
wojsk nicmieckich do naszcgo kraju gestapo rozpoczęło systcmatyczne aresztowania krótkofalowców, crsadzanie ich w obozach
koncentracyjnych i ktlnfiskatę sprzętu.
Ci z członków PZK, którym udało się uniknąc aresztowania nie
zlożyli broni. Cale su'c umicjętnościi sprzęt oddali sprawic walki
z okupantem, <Jając dowody najwyższcgo pirtriotyzmu' niejednokrotnie najwyższą celrę własne życic.
Już w l940 r. grupa warszawskich krótkofalowców z Wacławcm
Musiałowiczcm i Czcsławem Brodziakiem (sPlQC) uruchamia
tajną produk cję radiostacji nadawczo-odbiorczych pr l'ekaz'ując
jc organizacjom ruchu oporu i oddziałom partyzanckim.
Sekretarz Generalny PZK, działacz' robotniczy
- Jan Pokorski
(sPl MR) nadajc w świat zc swej ukrytej radiostacji komunikaty
o szalejącym w kraju terrorzc hitlcrowskim. Ujęty przcz gestapo,
ginie w l942 r. na szubienicy, na ul. Leszno wśrćld50 straconych
członków Polskicj Partii Robotniczcj.

W czasic

powstania warszawskiego krótkolrrlowcy

z

inż.

Romancm Kitzncrct-t-t i inż. Czesławcm Brodziakicm uruchamia_
ją i utrzymują w ruchu, w niezwykle trudnych warunkach, aż do
dnia kapitulacji. radiostac.ję powstańczą ..BŁYSKAwlCA".
Krótkofalowcy nic składają broni.

Członek PZK

- inż. Gwidon Damazyn, zcsłany do obozrt
konccntracyjnego Buchenwald, w nicwiarygodnic trudnych

warunkach obozowych bu<Juje radiostircję. przcz którą w l945 r.
w przcddzicń likwi<Jacji oŁloz'u prz.cz'
wzywa na pomoc
-qcstapo.
z'bliżającc się oddziały alianckic. ratując tym pozostzrłych przy
życiu więźniów.
Po uzyskaniu prze7' nas7. kraj nicporllcgłości'w warunkach
ustroju socjalistyczncgo powstały nowc'.jakościowo inne nrożli_
wości masowcgo ruchu krótkofalarskicgo, Zmicniły się tcż zasadniczo cclc i zadania tcgo ruchu.
W Iatach 1946ll949 została reaktywowana działalnoścPolskie_
go Związku Krótkofalowców. którego członkowic włączyli się
czynnie do odbudowy lcżącej w gruzach radiokomunikacji i
radiofonii. w 1950 r. zgodnic z panującą wówczas zasadą
ccntralizowania wszclkicj <lziałalności społecznej. Polski Związek Krótkofalowców wraz z innymi organizacjami został włączony w skład ówczesncj Ligi Przyjaciół Żołnierz'a. Krótkofalowcy
członkowie PZK zasilili szeregi LPZ. stanowiąc trzon radioklubów i będąc wychowawcami młodcgo pokolcnia krótkofa_
lowców. Po zaszłych w l956 r. przemianach w życiu społecznopolitycznym naszego kraju. szereg organizacji których zakres
działalności wykraczał poza ramy problematyki ogólno-obronnej Ligi Przyjaciół Żołnierza, wystąpiło z tej organizacji (m'in.

Aęroklub PRL, Polski Związek Krótkofalowców, Polski Zwią-

zek Zeglarski).
w 1957 r. nastąpiło ponownc rcaktywowanie dz.iałań PZK.
Program działalności Związ-ku spotkał się z dużym poparciem
najwyższych władz paristwowych. którc szcregiem aktów prawnych określiłyrolę PZK jako kierownika i koordynatora ruchu
krótkofalarskiego w warunkach ustroju socjalistycznego i na<lały Zw ląz'kow i status stowarzyszenia Wyższej Użyteczności.
(opra<lntul nu podstult'iL'nrutt'riulóy'urchiwuln.l't'h

ivllsn.l'ch

nolu!ak

Ronan Kitzner SP5AI)
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wIADoMoŚct nłryoZYNARoDowEJ
(The Inter-

national Amateul Radio Union) została utworzona w 1925 r.
Nakreślone na założycielskim kongresie w Paryżu cele Unii są
aktualne i dzisiaj. Celami tymi są: reprezentowanie światowego

ruchu krótkofalarskiego wobec organizacji międzynarodowych i
krajowych władz telekomunikacyjnych, obrona interesów tego
ruchu' koordynacja poczynań stowarzyszeń członkowskich, propagowanie postępu technicznego i ogólnoludzkich wartości
humanistycznych, a przede wszystkim wykorzystanie amatorskiej służby radiowej do świadczenia na rzecz społeczeństw i
zapewnianie łącznościw wypadku zagrożenia i klęsk żywiołowych.

Międzynarodowa Unia Radioamatorska zrzeszz stowarzyszenia krótkofalowców działające w l26 krajach światai za ich
O

pośrednictwemrepręzentuje dwa miliony krótkofalowców.

ba krótkofalowców na świeciezwiększa się coraz

Licz-

szybciej.

Prognoza oparta na dotychczasowym tempie wzrostu przewidu1e, że w roku 1995 na świecie będzie 5 mln krótkofalowców.
a wzrost liczebny krótkofalowców i rozszerzenie zadań Unii
spowodowały po drugiej wojnie światowej koniecznośćutworzenia organizacji regionalnych IA-RU. Przyjęto podział światana
trzy regiony' stosowany przez Swiatowy Związek Telekomunikacyjny (lTU). Region 1 obejmuje Europę' Afrykę, kraje Bliskiego Wschodu, cały ZSRR i Mongolię. Region 2 obejmuje oba
kontynenty amerykańskie, zaśRegion 3 kraje Azji i oceanii.
a Kierownictwo Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej spo-

czywa w rękach Swiatowej Rady Administracyjnej IARU, w
skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech regiogodność
nów. Na czele Rady stoi obieralny prezydent IARU
- wlRU.
tę sprawuje obecnie Amerykanin p' Richard Baldwin
Najwyższą władzą organizacji regionalnych IARU są odbywają-

ce.się co trzy lata Konferencje Generalne. Najbliższa w listopa_
dzie 1988 r. będzie Konferencja Regionu 3 odbywająca się w
Seulu. W 1989 r. odbędzie się Konferencja Generalna Regionu 2,

1990 r.
Konferencja Regionu l. W okresie między
konferencjami,- Regionami IARU kierują wybieralne kilkuosobowe władze wykonawcze. W Regionie l taką władzą jest
Komitet Wykonawczy' którego wiceprzewodniczącym jest Polak, Wojciech Nietyksza SP5FM.
o Na swym plenarnym posiedze niu we wrześniul987 r. Komitet
Wykonawczy Regionu l IARU iozpatrzył m.in. śprawy:
udziału Regionu w pracach Rady Administracyjnej IARU,

aw

'_

ITU i udziału w wystawie TELECOM 87,
organizacji promoćyjnych kursów krótkofalarskich w krajach rozwijających się,
współpracy z organizac1ami międzynarodowymi UNICEF,
współprdcy

IARU

z

- UNESCO i CISPR,
_ przygotowań do Konferencji Generalnej w 1990 r.
budżetu Regionu na rok 1988.
-Komitet
Wykonawczy przyjął i zaakceptował sprawozdania

przewodniczących specjalistycznych komisji i grup roboczych
Regionu, a także odznaczył pięciu krótkofalowców medalami

Regionu

1

IARU.

Kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Regionu 1 IARU
odbyło się w Algierze w kwietniu 1988 r. Bliższe informacje o
wynikach tego posiedzenia podamy w jednym' z następnych
nqmerów.
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o Aktywność IARU na terenie Światowego Związku Telekomunikacyjnego jest akcentowana udziałem w Światowych Radio_

UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

1 Międzynarodowa Unia Radioamatorska IARU

{I'ABU

wych Konferencjach Administracyjnych ITU. Wielkim sukcesem IARU było uzyskanie na Konferencji w 1979 r. trzech
nowych pasm amatorskich: 10, 18 i 24 MHz. Z inicjatywy
Polskiego Związku Krótkofalowców i delegacji Ministerstwa
ŁącznościPRL, konferencja ta uchwaliła rezolucję (oznaczoną
numerem 64I), zalecającą usunięcie z amatorskiego pasma 7
M Hz stacji radiofonicznych. Nowa, bardziej zdecydowana forma
tej rezolucji została potwierdzona przez Konferencję Radiofoniczną lTU w 1987 r.

o Światowa wystawa TELECOM 87 w Genewie była piątą z
serii odbywających się co cztery lata wystaw prezentujących

najnowsze osiągnięcia światowej telekomunikacji. Wystawę tą
zwiedziło ponad 260 tys. gości. stoisko IARU zajmujące po_
wierzchnię około 32 m2 było przeglądem możIiwościi osiągnięć
służbyamatorskiej. Pokazano model w skali l:l japońskiego
satelity amatorskiego JAS-1 (FUJI-OSCAR l2), programy komputerowe do automatycznego śledzeniaprzezantenę toru satelity, transceivery mikrofalowe na pasma 24, 4'l i 7 5 GHz, a także
aparaturę do komunikacji systemami Packet Radio i Mailbox.
Bez przerwy prezentowane były filmy wideo o krótkofalarstwie,

pokazano też liczne wydawnictwa krótkofalarskie
świata, w tym także z Polski.

z

całego

1 Komisja Fal Krótkich Regionu l IARU odbędzie swe najbliższe posiedzenie plenarne w dniach 3_4 września 1988 r. w
Mariehamn, stolicy należących do Finlandii Wysp Alandzkich.
Rozpatrywane będą m.in. sprawy techniczne i regulaminowe
nowych rodzajów komunikacji amatorskiej (Packet Radio itp.)'

zalecenia w sprawie organizacji krajowych i międzynarodowych
zawodów krótkofalowych, sprawy z.arezerwowania częstotliwoś_
ci dla łącznościw wypadkach zagrożenia i radiolatarni badawczych. Przedstawicielem PZK w Komisji Fal Krótkich Regionu l
jest mgr Stanisław Nowak SP9UH.

O W dniach 7 -l l września 1988 r. odbędą się w Szwajcarii IV
Mistrzostwa Świata IARU w amatorskiej radiolokacji sportowej. Przewodniczącym komisji sędziowskiej Mistrzostw został
mianowany mgr inż. Krzysztof Słomczyński sPsHs. Jako przewodniczący Grupy Roboczej IARU ds. amatorskiej radiolokacji
będzie on jednocześnie przewodniczył plenarnemu posiedzeniu
Grupy.
O

Na tegorocznym Międzynarodowym Sympozjum Kompaty-

bilnościElektromagnetycznej we Wrocławiu, odbędzie się z

inicjatywy IARU specjalna sesja poświęcona kompatybilności
elektromagnetycznej w służbie amatorskiej. Przewidziano szereg
interesujących referatów przygotowanych przez krótkofalowców polskich i zagranicznych. organizatorem sesji jest przewodniczący Grupy Roboczej EMC Regionu I.IARU
mgr inż'

Henryk Cichoń SP9ZD.
o Polski Związek Krótkofalowców jest jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń członkowskich Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej. Inicjatywy i wnioski zgłaszane ptzez PZK na
konferencjach IARU spotykają się zawsze z wysoką oceną.
Trzech członków PZK pełni z wyboru wysokie funkcje we
władzach IARU' Poza Polską jedynie trzy kraje na świecie
zdołaływprowadzić równoważną liczbę swych krótkofalowców
do władz IARU.
Opracowal SPSHS
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PRZED KRAJOWYM ZJAZDEI4 PZK
Planowany na koniec br. Zjazd Krajowy PZK jest tematem
wielu spotkań, zarówno klubowych jak iw ZG. Sprawą budzącą
sporo emocji jest forma zjazdu.Dla nikogo nie jest tajemnicą, że
dotychczasowe formy zjazdów' w obecnej sytuacji nie są możliwe. Decydujący wpływ na to mają koszty związane zzakwatęrowaniem, wyżywieniem, wynajęciem odpowiedniej sali obrad i

inne. Wzorem innych, podobnych organizacji proponuje się
przeprowadzenie zjazdu dwuetapowo. Pierwszy etap, to spotkania okręgowe w poszczególnych oddziałach. Sprawy ważnez
punktu widzenia naszego Związku (organizacyjne i personalne)
mogą być w ten sposób bardziej szczegółowo omówione. Drugi
etap, to zjazd delegatów z gotowymi materiałami, łącznie z
projektami uchwał. Zapobiegnie się wtedy dublowaniu spraw i
tematów w trakcie obrad, nie naruszając jednocześnie statutowych swobód i praw delegatów. Delegaci będą też mieli więcei
czasu na ew. przeprowadzenie rozmów z kandydatami do

wladz, uwzględniając nawet poszczególne lunkcje.
Przy okazji dyskusji nad nową formąZjazdu Krajowego wyłania
się sprawa składek członkowskich na rzecz PZK. Symboliczna
wręcz kwota składek jest podstawowym problemem w działalności Związku. Sytuacji nie poprawia fakt, że ze składek
członkowskich nie są finansowane płace i czynsz'eza|okalew ZG.

Jednym z większych obciążeń funduszów pochodzących ze
składek są opłaty za wysyłki kart QSL' działalnośćdziału
sportowego oraz opłaty czynszu za lokale wszystkich ZOW

PZK. Wprawdzie wydaje

się, że przeważająca większośćczłon-

ków PZK doskonale rozumie potrzebę urealnienia wielkości

składek' to jednak słychać pojedyncze głosy na ,,nie''. Musimy
zdać sobie sprawę, że nasze hobbyjest zajęciem dosyć elitarnym i

już samo uprawianie go jest związane ze znacznię większymi
wydatkami niż w wypadku wielu innych zainteresowań. Liczyć
na znaczne dotacje mogą tylko marzyciele, realiści wiedzą, że
każda zabawa kosztuje i tak się każdy bawi na ile go stać.
Zenująco wygląda osoba wydająca częSto kilkadziesiąt anierazi
kilkaset tys. zł ajednocześnie głośnowołająca ,,nie'' gdy trzeba
podnieśćo kilkadziesiąt zł składkę na rzecz własnego Związku.

Wstępne obliczenia gł. księgowego

zG PzK

wskazują, że

podniesienie składek do 300 zł pozwoli,,wyjść na zero'' w br. A co

w roku przyszłym?
Propozycji rozwiązań tego niewątpliwie trudnego problemu jest
kilka. Każda ma wady i zalety. Jedna z nich, to opłata za wysyłkę
kart QSL. Jest to podstawowa działalnoścBiura Kart QSL,
pochłaniająca znaczną częśćnaszych składek. Wprowadzenie
niskiej (np. 2...3 zł) opłaty zakażdąkartę znacznie odciąży budżet
BK QsL. Wadą tej propozycji jest obawa, że ci od których już
dziściężko ,,wyrwać'' kartę QSL, stają się jeszcze bardzie1

,,niepotwierdzalni''' Są wprawdzie tacy, którzy przed wy_
pisaniem karty analizują: opłaci się
nie opłaci' lecz są

-
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to wyjątki. Można tylko współczuć tym' którzy daremnie
oczekują potwierdzenia łącznościod tych ,,kolegów''. Inna

propozycjajest skierowana w zasadzie tylko do tych, których nie

interesuje żadna działalnośćZG PZK (sportowa, srzętowa,
reprezentacyjna, klubowa i inne) oraz do urodzonych pod
znakiem NIE' Jest to wprowadzenie realnych składek dla

wszystkich członków PZK oraz z'niżek dla tych, którzy wystąpią
z wnioskiem do ZoW lub ZG z ew. motywacją. Być może wtedy
przekonamy się' ilu jest rz'eczywiścietych, którzy z różnych
powodów nie są w stanie partycypować w utrzymaniu normalnej
działalnościnaszego Związku.

Jeszcze inna propozycja, to przejścieZarządów oddziałów
Wojewódzkich na własne utrzymanie. W tej chwili koszty
utrzymania ZOW, takie jak czynsz,,co, energia elektryczna,
telefony itp' obciążają budżet ZG PZK stanowiąc sporą część
naszych składek. stąd działania ZG id,ące w kierunku ogra_
niczania ltcż'by Zo\N, szczególnie w rejonach, gdzie aktywnych

jest kilkunastu lub kilkudziesięciu krótkofalowców. Być może
takie rozwlązanie pozwoli na oszczędniejsze korzystanie w

poszczególnych Zarz'ądach z telefonów, energii elektrycznej itp.
oraz ew. zrezygIrowanie z nadmiernego metrażu siedziby ZoW.
Mam wrażenie' że nie we wszystkich oddziałach Woj' wiedzą o
tym ci, którzy wiedzieć powinni kto za to płaci? Wyjaśniam więc
jeszcze raz
- koszty związane z działalnościąwszystkich ZOW
(a jest ich jeszcze kilkanaście) obciążają bldżet ZG PZK i mają
spory wpływ na wysokośc składek.
przeszkodzie, aby wprowadzić
l jsz'cze uwaga
- nic nie stoi na
wszystkie propozycje jednocześnie, w całościlub części.
Jeżeli zdamy sobie sprawę, że możemy uprawiać nasze hobby
wyłącznie w ramach istniejącego ZwiązkuiżeZwiązek nasz musi
się sam utrzymać, to rozmowy na temat potrzeby urealnienia
składek są raczej nicpoważne'
Nikt nie daje dodatkowej benzyny automobiliście tylko dlatego,
że pasjonuje go,motoryzacja-. Jeździ za tyle na ile go staó.
Filateliścierównież nikt nie daje przydzialu znaczków jeże|i nie
stac go na opłacenie składek. Tak jest we wszystkich Związkachi
nasz, chociażby ze względów prestiżowych nie powinien być
wyjątkiem. Jeżeli ktośuważa, że nie stać go na opłacenie
podstawowych składek członkowskich to powinien poważnie się
zastanowić na co go w ogóle stać (sprzęt, druk kart QSL, opłaty w
uPT...).
Można się zastanowić i dyskutować nad wysokościąskładek dla
mlodzteży, harcerstwa, emerytów i rencistów, gdyż w pewnych

sytuacjach może to być problemem. Dla większości z nas
pieniądz zaczyna nabierać coraz większej wartości ale przesada,

jak we wszystkim tak i tu jest szkodliwa.

policzmy ile np.
I na koniec cośdla tych, którzy lubią liczyć
miesięcznie trzeba by zapłacić za wysyłkę kart QSL gdyby wysłać
je na własny koszt i porównajmy to z obecną wysokościąskładki

-
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PoŁ wtEKU
MORSKIEGO KLUBU KROTKOFALOWCOW
W początkach naszego krótkofalarstwa Wvbrl.cż.c b1'lo jcszcze
słabo reprezentowane przcz stacjc SP. a ci nicliczni nłlcżeli do
Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców (BKK}' ['i1ski lns ni157c_
go wybrzeża, tj. Gdynia i nzrjbliższa okolica. w zcst.rwicniu z
faktem, że ówczesny rejon Wolncgo Miasta Gdarisk b1-ł dosyc
rozległy iobejmował m.in. Sopclt, a w dodatkrr nicrnal cłłkorvioic
opanowany przcz Niemcórv. ptlrvodowałv. żc rvarunki do upra-

wiania krótkolalarstwa nic były ttl wystarczll.ii1co tJtlgodnc.

chociaż na pasmach amatorskich słyszało Śic sptlro stacji poslu_
gujących się prcfiksem YM4' tj. prcfiksem MW Gc'lańsk. na
podstawie liccncji wydawanych przcz władzc 1cgo miitsta rvyłącznic mieszkańcom pochodzcnia nicmicckicgo. Dopioro. kiccl1,
w początkach lat trzydziestych przybył z Grudzii1dzlr na Wybrzcże nieżyjący już dziśEmil Jurkicwicz SPlCC i nadtrji1c fonią AM
w pasmie 40_metrowym używał słynncgo już rvvrażr-nia ..tu
SPlCC z naszego. kochanego Wybrz'cż.a" ruszylo się. Dclskonała fonia sPlCc była świetnicodbicrana przcz wiclu posiadaczy radioodbiorników z zakrcscm fal krótkich, co znakomicic
przyczynilo się do rozwoju któtkofalarstwa nil nlicjscowyIn
terenie. W początkach l938 r. liczba nasłuchowcórv. a nilwet
licencjonowanych nadawców była już tak znaczna. żc postano_
wiono powołac do życia własny klub. W dniu l 7 stycznia 19_j8 r.
odbyło się pierwsze Zebranie konstytuującc lVIorski Klub Krót_

kofalowców (MKK). Prezcscm został wspclnlniany wyżcj

SPICC, wiceprezesem SPl0E. sckrctarzcm SPIJJ

(powojcnn_v

SP2JJ' dziśrównież nieżyjący)' a skarbnikicnl nasłuchowicc
SPLl0Ol. Spośród nadawców tego okrcsu nalcży rvymicnic
SPIEU' sPl DY' SPlCE i SPIME (powojcnny SP2GMH. <Jziś

nieżyjący). Tcrenem początkowej działalnościMKK. opr<icz
Gdyni' były ówczesne powiaty morski. chojnicki. kartuski.
kościerzyński, starogardzki i tczewski. objęte do tcj pory sfcri1

działalnościBKK.

.sP,Y//R

UKF-UKF-UKF
w pasmach UKF.

MHl'

i

W pierwszcj ,,500'' znajdujc się 24 nadawców z SP. Świadczy to o
dużych osiągnięciach, jcżcli wcŹmic się pod uwagg liczbę aktywnych na UKF krajów.
Równie dobrze przedstarvia się aktywnośc w pasmic 432 TvIl{z:
m),

l4

odbyl sip rv Karpaczu XXVII Zjazd PK
czolówką polskich UKF-owców
wzięło kilkudzicsięcitr członków PK UKF ora wiclu sympatyktirv i zilprclsztlnvch gclści.rvśrtid nich sP8TK.
Ptl 67ę(ci oficjalne'j oraz omilwioniu spraw dotyczącvch działalnościPK tlKF odb1'ły się rv1,bory nowego Zarr'ądu, w skład
kttirego ucszli:
W clniach

I

5 nra.ja br.

UKF. Lldział w Ąeż.dz'ie. pozir

Prezcs

Sckrctarz

Skarbnik
C'złonck

Członck

-

-

Oprzędck Roman
Salwa Mirosłarł
Miniach Hcnryk
I\lalik Zbignicw

Subcrnak Jcrzv

W drugim drriu ( l-5.()5.8EIo godz.

5oo

sPgEHs

SP5NHF
SP6GWN
SPóAZT
SP9HWY

GMT

odbyła się pokazowa,

tlnlówiona lącznoścw pasmic 2 m przy odbiciu od śladów
Incteorów mię<Jz1' SP6AZTi6 a holcndcrską stacją P^3DzL'
Cickarvostką .jcst' żc staoja PA3DZL jest zainstalowana na
platformic wicrtniczej na Morzu Północnym.
l)cldczas zjazdu odbyrvały się gicłdy sprzętowe. na których były
clfcrowane. często trudno dostępnc elementv' Po obradach,
odbywaly się kolcżeliskic spotkania' na których wspomnienia z
\\')'praw. wspólnych łącznościitp. przcplatały się zc sprawami

norvych rozrviązali w tcchnicc

UKF. Spore

zainteresowirnie

btldziły tcmaty zrviązane7.pracźL w pasmie 23 cm. Wielu kolegów
czcka na u'ydanic zczwolcli, a kilku innych zdccydowało się o nie
u'-v-sti1pic. Stą<'l w wiclu grupach byl to temat wiodący; możemy
się spodzicwłc, żc cfckty tych spotkań zaowocują w najbliższym
czasic wicloma nowymi stacjami w tym bardzo ciekawym
KoI. SP8TK onrtiwił pcrspcktywy rozwoju sportu UKF, sprawy

mobilc i portablc. Odpowiadał rórvnież na wielc pytań z sali,
nr.in. związanych zc sposobanri otrzymyrvania zczwoIeń, zmiana_

w pierwszcj setce znajduje się t rzech polsk ich

UKF-owców z miejscarni: SPóFUN (30 m), SPóGZZ (46 m)
SP9EWU (88 m).

SP6AZT (70

XXVII ZJAZD PK UK}-

pasrnic.

Kwartalnik DUBUs nr l1l988 zamicściłzcstawicnic aktvwrrości

W pasmie l 44

Wśród picrwszvch trzystu znaków. czternaście należy do SP' Dla
porórvnania nalcży podac. ż.e z'nany z wielu uda-nych konstrukcji
ilntcn LJKF F9F'I jcst na 169 m.
.l:st.jcszcze lista clostępncgo rr' SP pasma 1296 MHz' (23 cm) i w
picruszc'j sctcc mtlżtra z'nalcż'ć cztcry stac.jc SP: SPG GwB/6 (59
m). SP6 N'ILK'6 (8l m). SP6 GwN ó (97 m) i SPó JLw/ó (98 m).
SP50XV

SPGGWBió

(80 m).

SP9FG (lg]

nr).

mi katcgorii liccncji itp.

Dla zrvolcnnikóu, lączności Za pomocą amatorskich satelitów
lclckomurrikacyjnych prclckcję wygłosiłznany polski propagator UKF
Z licz.b.v uczcstników tego spotkania
- titSPóLI].
wvnika. Ż'c
c1z'icdz'itra łącznościnie jcst obca polskim
UKF_orvcom. Są to niezu'yklc atrakcy'jne lączności szczególnie
dla tych. kt(irzy ,.stac rł, nlicjscu" po prostu nie potrafią.
SP5OX"

,

KROTI(OFAIOWIEC
ffiffiffiffi***E, Po lsKl
(lARUl

oRGAN zARzĄDU GŁÓwNEGo PzK

INFoRMACJA PZK Do'IYCZĄCA DZIA-

ŁALNoŚCI GŁowNEJ KoMISJI SPoR'Iow
GKKFiT

TECHNICZNO-OBRONNYCH

Główna Konrisja Sportórv Tcchniczrro-obrotrlly'clr została po_
nownie powołana w dniu 2I marca l9l{8 r. dccyz-ją przewodniczącego Konlitetu do Spraw Młodz.icży i Kultury Fiz1'czne.1.
Komisja jest społecznym organem opiniodawczrl_doradczynl
przervodniczącego KMlKF, rv sprirrł,ach dot1,czących pr()gramowania i rrpowszechniania sportólv lotniczr'ch. obrtlnny'clr i
technicznych oraz koordvnircji tej dziłłalIlościu' krirjtr.

Przewodniczącym Komisji jest gcncrał brvgady Zcllon l)clz_
nański. członek KC PZPR' szef Sztabu Warszarvskicgtl Okrę_
gu Wojskorł'ego. Zastępcalni przcrvoclniczl1ce go K onlis.ji st1

płk. Kazimierz Konarski (ZG LOK) i hnl. PI' Jcrzy Szczy_
(GK ZHP). Sckretarzelll Killnisjt.jcst nrgr Zdzjslarł'
-sielski
Strzcmieczny SP5KFN.

Członkami Komisji są przcdstawiciclc Złrz4dlr (iłówncgo
ZSMP' Komendy Główncj Straży Pozarrrych. Zarząclu Szkcl_

lenia Poza Wojskiem MoN, Zarządu Głórrncgo APl'. Racl1'
Naczelnej ZSP, Zttrza.<ju Krajorvcgo ZNlW. I{adv Głriwl1c'1
Zrzesz'enia LZS, M ini stcr's twa Ed u k łc' i l it rtlcl owcj' 7'aw.ądłl
Głóu,nego PZK. Konlitc'tu Spol'torvi:go WoIskir Polskicgo.
j

działalnościKomisji nalcży:
l) programowanie i upowszechnianie działalnościrv złkrcsic
dyscyplin sportów lotniczych' obronlrych i tcchniczn1'ch.
2) koordynowanie działalnościorgarrizac.ji nllotlzicżclwycll.
społecznych i innych jednostck Zaintcfcsowallych tynli dy_
scyplinami.

3) opiniowanie spraw zlcconych przcz przcw()(lnicząccgo kclmitetu ltrb upoważtriotrc przcz niego k<llrr<irki tlrganizlteyjne Komitetu,
4) rozpatrywanie oraz przcdkladanic wl.liosktis pt'z*voclniczącemu Komitetu w sprawach dotyczi1cych pittriotyc7_
no_obronncgo wychowania mlodz'icż'y w zakrcsie lozwoju
sportów lotniczych. obronnych i tcchnicznych.
Posiedzenia Komisji odbyły się dotych...' rl' dniach 30 marca
maja br. Na posiedzcr.riu rv dniu l0 marca w Lr'gionowie
dokonano wręczenia aktów nonrjnirćyjnych człotrkoI-t't Kclnlisji. Komisja przyjęła harmonograll-l prac tla l9tt8 r' i zlttwicr-

i20

dziła podział sunl z Ccntralnego Ftlnduszu Kultury Ftzycnlcj
(22 mlrr zł) na rozrvój sportórv tc'chlliczno-rllrI'onnych. Z. ttwttgi na brak podstaw lbrnrahlych cio <lotorvania wsz)'stkich d:
scyplin sportów krótkolalal'skich. cltltircjc prZ\'llrallo lli'l roZwój amatorskiu'j radiolokacji spclrtolvej; XllI Mistrzostrva
Polski ARS clotlnatrsowttno tra krvotę l.5 rllln zł' zaśna ktlszty przelottr reprezentacji PRL na IV Mistrzostrva Śrviata

1

0/1988

prlyzl)all{) sttnę l.2 mIn zł. Pclnadto przy7'nano dotac'|ę na
q br. kurslr sę<lziórv i or'ganizatorórl ARS

przcprtrrvadzclric
(400 tys. zl).

Na ptlsictlzclriu'"r,dniu 20 nlaja l988 r. ''v.leżowie Sudeckim
K<lnris.ja pl'zyjc;ła ltarll'lt'lllogranr rea1izacji wniosków wynika-

z 1lrzrjętvch progratrrirrr rtlzwojrt sportów krótkolalarskich (zgloszc-llry l)l'Zcz PZK)' sportórv lotrriczych (zgłoszclny
przcz Acttlkllrb l'>RL) i sportów obrotltrych (zgłoszony przez'
l OK). Ktlnlis.ia zatrłierclziła propozycje poprawek do Ustawy
o kulturzc lizycznej z dnia 3 lipca l9ti4 r. (wprowadzono do
L-]starvr' sprlrty krótkolalarskic) i do Zlrzt1dzeniir przcwodni-

.ji1c1clr

czilccgo (iKKFi'f z duia l7 czcrrvca l9lJ5 r. w sprawie dyscyplin sportu clopuszczonych tio uprawiania rv kraju (wprorvadztlrttl sporty krótkolirlarskic, tj. amattlrski sport krótkolalorvv. anritttltski sport ultrakrótkolalowy. amatorską radiolokac'ię sptll'lowlt i anlatorską tclcgralię sportową).
Kcllcjne 1ltrsledzcrr.ia K_tlnrisji są 1lrzcwidziatle na wrzesieli i liSP-5/1S
stopad l9ll8 r.

ntgr inż. Kr:.t's:ttil' Slontc:.l'łisk i
pr:ulstutiriel PZK t' GKST-O

*_

Komendy Głównej ol'lP. Czklnkowic Konrisji clzillla.ją na
podstawie nominacji pI'zcwodnicząccgcl KMiKfj. [)o zakrcsu
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RoSNĄ SZEREGI KRoTKoFALowcÓw
]cn firkt cicszy. Nic jcst to lylko

lrroda na clcktronikę. Przyozyll jcst ztlacznic rvięccj. Stosunkowo łatwc cgzan]iny i to nic
tylko dllr ucznitirv szkól o prolilu clektronicznym alc i dla
prau'clziw-v-ch antattrr(lw elcktroniki. Świa<Jczą o tym wyniki

cZęstych rlstatIrio cgzarninćlw. To' żc większośc zclających
1lrzvstępujc <Jo cgzaminu bcz ufrzedlricgo ukoliczcnia kursu
przy_Ęoltrwująccgo. jedynie na podbildowie własncj wiedzy.
często p()partej lekturą książki ..ABC krótkolalowca". nikogo
dziś nic dziwi.
P() otrzylrlirlriu ś''viadcctwa
- uzyskarrie liccncji odpowiednicj
katcgorii jest najczęściej tylko kwcstią czasu.
[)uża rv ostatnich latach dostępllość ',demobilowego'' Sprzęłu
w znacznym stoprriu ułatwia uruchomienic się. Wielu kolegów
uruchatnia się już rv kilka dni po otrzynaniu licencji.
Wystarczy kilka wizyt w.jednyrrl z bau]z'o wielu działających
klubów krtitkolalarskich aby tlowe, jeszcze .,gorące" zrrajo_
nrościzatlrvocowały tak potrzcbną na.początku pomocą' Niezwykle rzadko zdarza się aby, ptl krótkicj nawet aktywności
ktośrczygnorvał. Kr<itkofalarstwo wciąga tak' jak i wiele in_
nyclr zaitttcrcscrrł'itti. Zititrtcresowania nruzyką, modelarstwem,
lnotoryzlrt';ą czv też tcchlliką kcrnrputcrclwą, pozostirją często
cltl korica życia.
Skcllo wsponlniałenl już o konrputcrach, wypada nadtnierric.
żc nolączonic zailrtorcsclwitti kotnputerowych i kriltkolalarsrich cltrvicra nowc. niezrvyklc atrakcyjnc możliwości.Znana
27

od dawna amatorska telewizja (SSTV) dzięki mikrokomputerom zyskała wielu nowych Zwolenników. Możliwośćzapre_
zcntowania w czasie łącznościwłasnych umiejętności graficz'nych już sama w sobie sprawia wielką satysfakcję. Zbędna
stała się kamera TV. Mikrokomputcr i amatorska radiostacja
wystarczają' aby poczuć się realizatorem TV. Jeżeli dodamy
do tego możliwośćłącznościprzez amatorskie satelity telekomunikacyjne... Śmiało można użyć określenia
- telewizja satelitarna; że amatorska? No właśnie!Tego rodzaju amatoręka
telewizja ma tę zalctę, że krótkolalowiec jest nie tylko odbior_
cą ale i nadawcą, aktywnym twórcą obrazu' obecnic działają
cztery amatorskie satelity tęlekomunikacyjrre: Oscar l l' Oscar
12. radziecki RS l0/ll i ostatnio wystrzclony Oscar 13. Ten
ostatni ma bardzo wydłużoną orbitę co powoduje' że jest
,,widoczny" prz'ezkilka godzin w czasie każdcj orbity.
Nawet tak skrótowe przedstawierric aktualnych możliwości
krótkofalowców wystarcza' aby n-riec pcwnosc. że krótkofalarstwo to wielki, nowoczcsny świat tcchniki' to możliwość
bieżących kontaktów z całym światem. z ciekawymi ludźmi,
to również możIiwośćaktywnego uczestnictwa. Dajc ono
znacznie większą satyslakcję niż bicrne korzystanie z najnow_
szej techniki. Konsumentem może być każdy ale nie każdemu
to wystarcza.
Na koniec sprawa tylko pozornie mało ważna. W wielu kra_
jach licencję nadawcy otrzymuje się po pewnvm czasie. po od_
byciu ..stażu'' nasłuchowca. Ma to pewną zalctę
- stawiający
,,pierwsze kroki'' nadawca jest już osłuchany. ma pewien rodzaj praktyki w jaki sposób prowadzi się łącznośc.ZreszIą sami kandydaci na nadawców też są tym zainteresowani' A mimo to, nasłuchowców (tych zarejestrowanych, będących

członkami klubów i PZK) nie przybywa. Gdzie leży tego
przyczyna? Na okręgowym spotkaniu w Warszawie, będącego
częścią Zjazdu Krajowego

PZK, w czerwcu

br. jeden z pre7'e-

sów klubu miał poważne (i chyba uzasadnione) obawy, aby
planowana podwyżka składek członkowskich nie była powodem rezygnacji pozostałych jeszcze w klubie nasłuchowców.
okazuje się. że większoścnasłuchowców to uczniowie szkół
ponadpodstawowych i z pierwszych semestrów szkół wyż_
szych. Wysokoścobecnej składki i atrakcyjność hobby jeszcze
są ze sobą w zgodzie. Co będzie. gdy wzrosną składki? Propozycja. aby całkowicie zwolnić nasłuchowców z płacenia

składek z.nalazła szerokie poparcie na wspomnianym spotkaniu. Nasłuchowiec' to przecież uczeń krótkofalarski, a za naukę nie powinno się płacić. Chyba. że chcemy' aby określenie
krótkofalowiec oznaczało emeryt. Jak na razie młodzież płaci
i garnie się do klubów. Kto jednak wie, gdzie jest kres uczniowskich kieszeni' Przecież młodzież'ma tylko kieszonkowe.
Jeżeli będzie to jeden z tematów spotkań okręgowych w ramach Zjazdu Krajowego i znaidzie się zadowalające więk_
szośćrozwiązanle, to o przyszłośćkrótkofalarstwa w kraju
możcmy być spokojni.

SP50XV

IV ZJAZD PK RVG
W dniach l l i 12 czerwca br. odĘy|,sip w Bydgoszczy lY
Zjttzd PK RVG (Polski Klub Radiovid.eografii). Gościny uży_
czyła uczestnikom Zjazdu Akademia Toghniczno-Rolnicza w
Bydgoszczy. a o częśćorganizacyjną zadbali koledzy ze Stu_
dcnckiego Klubu Krótkofalowców
przy ATR w
- SP2 PlK'
Bydgoszczy. '\N Zjeżdzie uczestniczyło ponad l00 członków i
sympatyków ze wszystkich okręgów SP'
PK RVG jest klubem otwartym, dostępnym również dla sym_
patyków nowoczesnych technik odbioru i prz'ekazywania
obrazu oraz tekstu na pasmach amatorskich.
Goścmi Zjazdu byli przedstawiciele GI PIK' oI PIR w BydJacek SPG AKD.
Eoszczy oraz przedstawiciel ZP PZK
- Wojciech
Zjaz'd otworz'ył prezes PK RVG
Cwojdziński
sP2sPG. Przedstawił sprawozdanie z działalnościZarządu na
1987 r' oraz' dokonał wręczenia nowych dyplomów członkow_

skich

PK RVG.

Poinformował o wydaniu wykazu stacji

człorrków i sympatyków

PK RvG. Po

zakończeniu częściofi-

cjalncj rozpoczęła się częśćrcfcratowa. Wystąpili

w

niej:

SP3CAI' SP9BWJ' SPALVG przedstawiając nowe sposoby
przekazywania informacji, m.in. FAX, POCKET RADIO.

Podczas zjazdu cz'ynna była giełda oprogramowania mikrokomputerowego. Przeważały komputery Comodore C_ó4,
Atari ó5XL oraz Spectrum 48k.
W czasie trwania Zjaz'du cz'ynna była okolicznościowa stacja

sPoRVG.

pracująca na wszystkich pasmach

KF i vKF.

SPJCCC
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oRGAN zARzĄDu GLowNEGo PzK

DzIAŁALNoŚĆ ze pzx

NR 11

W dniu 9 lipca l 988 r. odbyło się kolcjne posiedzenie Prezydium

którego głównym tematem były sprawy związane z'
przygotowaniami do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo_Wyborczcgo PZK, reaktywowaniem działalności
klubu ''ROSA'', wyjazdem ekipy PZK na zawody ,,Zwycięstw'o
43'' do ZSRR, przygotowaniami do mistrzostw światai mistrzostw Polski w ARS.
SPSTK

dniach 25-'26 czerwca br' już tradycyjnie w czaslc
obchodów Święta Trybuny Ludu pracowała stacja SP0TL. Tym
razcm stację obsługiwali operatorzy SP5ZHP.
Zlotu Harccrstwa Polskiego na Polach Grunwaldu,
-Zokazji
który odbył się od 9 do 23 lipca br., dwadzieściastacji klubowych
biorących udział w Żlocie zlożyłownioski na pracę pod znakami
okolicznościowymi SPO, natomiast stacja klubowa SP2ZFJ z
Elbląga złożyładodatkowo wniosek na pracę w tych dniach z
pokładu samolotu AN2, który krążyłnad zgrupowaniami
,,GRUNWALD

Z ŻYCLA zwlĄZKU
_

W dniach 2 3 lipca br. odbyło się tradycyjne już spotkanie
krótkofalowców pod nazwą
88". w koleżeńskim
',Jarosław
spotkaniu m.in. udział wzięli uczestnicy i zwycięzcy ,,Maratonu
zorganizowanego przez ogólnopolski Klub

Kobiet Krótkofalowców
''SPYL Club'' z okazji Międzynarodo_
wego Dnia Kobiet i Krótkofalarskich Dni Aktywnościo Puchar
Naczclnika M iasta Jarosławia.
_ W dniach od 7 do l0 lipca br. ckipa naszych ARS_owców
wzięła udział w mistrzostwach NRD, które odbyły się w Neu_
brandenburgu.
_ W dniach od 28 lipca do 2 sicrpnia br. ekipa PZK wyjechała na
zawody pn.
''ZWYCIĘsTwo 43''' które w tym roku organizo_
wała Federacja Radiosportu Związku Radzieckiego. Miejscem
zawodów było Lenino na Białorusi. W zawodach oprócz ekipy
polskiej wzięły udział. ekipy z Bułgarii' Czechosłowacji' NRD'
Rumunii, Węgier i Związku Radzieckiego.
W dniach od I do 'l cz.erwca br. z Wydmin (woj. suwalskie)

-pracowała ckspcdycja UKF_owców Centralnego Radioklubu
.'SVAZARM'' _ oK5UHF używając znaku So4UHF; również
sześciu członków ekspedycji otrzymało znaki

So

SO4FM, OKIAXH _ SO4AXH, OKIDFC
OK2PZW
OK2PEW _ SO4PEW,

i tak:

oK l FM

SO4DFC,

OKIMAC-

Dla informacji: Wydminy leżą na przecięciu czterech
so4MAc. -SO4PZW,
lokatorów. tj': Ko03' Ko04. KoI3. Kol4. opiekę nad nimi

sPsKVw' a podglądali pracę
koledzy sPóAzT, SPóGVU, sP6GwN _ a było col
W dniach 4 5 czerwca br. z woj' gorzowskiego pracowała
-ekspedycja
krótkofalowców z Berlina Zachodniego, z klubu
sprawowali członkowie z klubu

DL0WF używającznaku S03WF. Celem przyjazdu
DJOQJ'

SP3TL.

była praca w

CW Fieldday. Opcratorami byli: DJ3VI,
DL7ABU' DL7LH i DL7SL. Rolę gospodarza pełnił

zawodach IARU

W okresie letnim zezwolenia na pracę z Polski otrzymali
-krótkofalowcy
D89BA i VE3NDo oraz UC2LAS' który gościłu
sP6HTx' a sprzęt swój udostępnił mu SPóBAA.

Radioelektronik

1

1/

1988

88".

czcrwca br' odbył się nadzwyczajny Zjazdoddziału
-PZK w Zielonej
Górze. Z ramienia ZG uczestniczył sekretarz
generalny SP8TK.
W dniu 26 czerwca br. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-_Wyborczy
Oddziału Poznańskiego obcjmującego swym zasięgiem wojewodztwa: pilskie, konińskie, kaliskic i poznańskic.
Zjazd ten zakończył kampanię sprawozdawczo-rł'yborczą wc
wszystkaich ogniwach Zw iązku.
Łączności'', a w
W Białce k. Parczewa odbyl się
''Wielobój
-Siedlcach
konkurencja ,,Łowy na Lisa''. obie imprczy przeprowadzono w ramach Manewrów Techniczno-Obronnych
W dniu

_

LTSTOPAD 1988

_ W

zG PzK,

KrótkofaIarskiego''

(336)

zHP. w

18

Siedlcach'

z

ramienia

ZG

uczestniczył wiccprezes

SP5XM. Patronował całościZOW Warszawa
SP5AXV.

W majowym numerzc QST ukazał się
-komitetu
DXCC, w którymcz'ytamy,ż.e nowym

z

prezescm

kolejny komunikat
członkiem został

Krzysztof SP2JKC z wynikiem 212 mixed i 202 CW, gratulujemy! Gratulujenly również Jankowi SP2Fwc' który uzyskał
dyplom 5 Band DXCC. A tak gwoli informacji, w numerze
marcowym QST również Krzysztof SP2JKC figuruje wśród tych.
którzy uzyskali 5 Band DXcc' gratulacje| To już się liczy w
świeciekrótkofalarskim' jest pewną nobilitacją.
Warty jest odnotowania fakt, że Edward SP5AA jako drugi w
-Polsce
po Jerzym SP3BQD spełnił warunki dyplomu 5 Ban<l
W AZ za wszystkie strefy na pięciu pasmach (razem 200 stref)
otrzymując dyplom nr 310 z zaz.naczeniem, że jest 169 stacją na
świecie, która spełniłatak trudne warunki. Cóż, powicdziec
gratulacje, to jest zbyt banalne dla tcgo typu osiągnięć, chyba
tylko Odznaka Honorowa PZK może byc wykładnikiem uznato SP DX Club?
nia Związku
- co nakrótkofalarstwa
Z okazji 50_lecia
na Śląsku stacja SP9PEZ
-Śląskiego Klubu Krótkofalowców, który
również obchodził
5O_lccie działalności,otrzymała prawo używania do dnia 30
czerwca br. znaku okolicznościowego SP0PEZ/50.
dniach od 25 maja do 6 czerwca br. stacje SP3PEI, SP3JIX
-orazWSP6CZ
otrzymaly zezwolenia na pracę z balonu unoszącego
się nad Lesznem. Praca radiostacji odbywała się pod znakami:

sP0PoM/AM' sP3Jlx/AM' sPócZ/AM'

przeważnie w pasnric

145,200 MHz.

27

_
do

Z okazji Swięta Wojsk ochrony Pogranicza
11 czerwca

_W

w dniach

od

br' stacja sPgKvZ używałaznaku SPOWoP.

10

związkuz obchodami 350-lecia miasta Bojanowo w dniaÓ
od 3 do 14 czerwca br. stacja klubowa sP3zAH używałaznaku
okolicznościorvego SP0BoJ'
Z okazji obchodzonych ,,Dni Tarnowa'' już tradycyjnie była
-słyszana
stacja SP0TAR. Znak stacji był słyszany od 28 maja do 5
czerwcabr. oraz' dodatkowo w dniu l9 czerwca podczas ogólnopolskich zawodów z okazji,,Dni Tarnowa''.
_ W dniach od 7 do l0 czerwca br. stacja SP5KKF' używała
znaku SPOKKF, a związane to było z ogólnopolskim Ęajdem
Młodzieży Szkół Kolejowych _ PoRONIN 88. Stacja pracowa_
ła z wagonu kolejowego
-7 czerwca z Krakowa, 8_9 czerwca z
Rabki ora 9--10 czerwca z Poronina. Patronat nad rajdem objął:
minister Transportu, Żeglugi i Łącznościoraz przewodniczący
Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko_Radzieckiej.
Slawomir ZELER oKlTN otrzymał zezwolenie gościnne na
-pracę
7 Polski pod ztrakiem so7TN, ważne do końca l988 r.
SPETK

Zakonu.Maltańskiego (ioanitów) Andrew Bertie'go, hrabiego
Lindsay, Szkota, spokrewnionego przęz matkę z królewską
rodziną Stuartów. Jest on 79 Wielkim Mistrzem w historii

Zakonu.

lA0KM pojawia się sporadycznie na pasmach, przew ażnie obsługiwana przez krótkofalowców włoskich.

Tyle historii. Stacja

I mimo, że Rzym od Polski jest blisko' to jednak nawiązanie
łącznościi otrzymana karta QSL,jest zawsze prawdziwym
rarytasem oraz okrasą zbiorów każdego krótkofalowca.
Podczas ostatniej zimowej pracy radiostacji Europejczycy prawie nie mieli szans na nawiązanie łączności,gdyż głównym

kierunkiem pracy były stacje amerykańskie; które coraz głośniej

w ostatnich latach miały pretensje, że ,,Bracia Zakonni''

ó0

cIEKAwosTKA ZE ŚWIATA
KRÓTKoFALARSKIEGo
Zapewne mało znany jest fakt, że praca stacji zakonu Kawalerów
Maltańskich 1A0KM odbywa się nie z Malty' jakby to sugero-

wała nazwa, leoz z Rzymu. Jak do tego doszło? oto krótka
historia Zakonu, który powstał 940 lat temu, założony przez
krzyż'owców dla prowadzenia i obrony szpitala w Jerozolimie w
l048 r. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego joanici przenieśli
się najpierw na Cypr, p(lźniej w 1 308 r. na Rodos, ostatecznie
pod naciskiem tureckim _ na Maltę w l530 r., którą otrzymali w
wieczyste władanie od cesarza Karola V' Z Malty wypędził ich
Napoleon, orl tej właśniechwili bracia zakonni żyją w rozproszeniu' a oficjalną siedzibą Zakonujest od t834 r' Rzym. Mają tu
otrzymaną jeszcze od państwa kościelnego suwerenność na
obszarze dwóch budynków i skrawka parku.
Zakon ma|tańskijest dzisiaj' jeślitak można powiedzieć' monarchią bez ziemi, uznawanąjednak i utrzymującą stosunki dyplomatyczne z 52 państwami, w tym z jednym socjalistycznym
Kubą. Wydaje, honorowane w sporej częściświata,paszporty,
emituje znaczkl i monety poszukiwane przez hobbystów.
Legendarnejest bogactwo Żakonu' który przejął majątek skaso_

wanych w

XIV wieku

templariuszy,

a i dziśrozporządza

znacznymi obszarami ziemi, zamkami itp. w różnych krajach,
pochodzącymi przede wszystkim z darowizn swych członków; są
nimi w większości ludzie bogaci' arystokraci z wielowiekową
metryką szlachectwa.
Do dzisiaj Zakon Maltański nie zatracii swojej pierwotnej
funkcji' utrzymuje w świecieok. dwioście szpitali i sieci schronisk,
tzw. hospicjów.
Zakon jest uznawany w dalszym ciągu przez Watykan. Ostatnio
Papież zatwierdził w kwietniu br. wybór na wielkiego mistrza

nie

dostrzegają lub mało zwracają uwagi na stacje pozaeuropejskie.
Karty QSL należy przesyłać za łącznościfoniczne do IOIJ,
natomiast za łącznościtelegraficzne do IOJX.
SPSTK

LAT TEMU

Rok 1928 był niezwykle interesujący w rozwoju polskiego
krótkofalarstwa. W trzecim roku jego istnienia na tyle już ono
okrzepło i nabrało niezbędnego doświadczenia, że sięgnęło po
najwyższy laur bwych pionierskich lat, jakim było nawiązanie
łącznościdwustronnych z wszystkimi kónĘnentami. Warszaw_
ski nadawca pracujący pod znakiem TPAI, posługując się

nadajnikiem o mocy 20 watów input, od wiosny do zimy 1928 r.
jako pierwszy Polak dokonał tego wyczynu. A był to rzeczywiście
nie lada wyczyn, zważywszy małe moce i przypadkowe' proste
anteny, prymitywne odbiorniki kilkulampowe bezpośredniego
wzmocnienia, a przede wszystkim małe liczby aktywnych stacji
DX_owych na bardziej odległych kontynentach. Do tego trzeba
dodac brak oficjalnych pasm amatorskich i dosyć rozległe
odcinki fal, na których grupowali się krótkofalowcy.
TPAI nadając na odcinkach fal o długościach3l m oraz 20,3 m
'5
nawiązał dwustronne łączności,m.in. z Nową Złlandią (z4Ao'
późniejszym zL4^o\, z Brazylią (2AX' późniejszym PY2AX),

lndiami (y-DCR), Egiptem (EGEZ

z

Kairu), USA (IALR,

późniejszym wlALR)' nie licząc oczywiście całej plejady stacji
europejskich. Wszystkie wymienione QSO, przeprowadzone na
CW, zostały następnie potwierdzone kartanri QSL.
Do pierwszych polskich QSo DX_owych na fonii należy zaliczyć
przeprowadzone przez TPAI w 1928 r' QSo zBrazylią i Nową
Zelandią, oczywiście emisją AM, gdyż tylko taka była wówczas

używana przez krótkofalowców. Jesień 1928 r. przyniosła nie

tylko zrealizowane tym razem przez TPAR pierwsze eSO

Polska_Japonia, ale nawet pierwsze w ogóle QSo Angola-Europa, co było znaczącym sukceseń polskiego krótkofalar-

stwa, o którym godzi slię przypomnieć. Były to ostatnie tygodnie

posługiwania się znakiem narodowościowym TP, gdyż od, l

stycznia 1929 r. otrzymała Polska m.in. znak SP, a także weszły w
życie oficjalne już pasma anratorskie
SPsH R
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