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Prezes 7'c PZK SP2JMR otworzyl posiedzenie i porvitał zebranyclr'
Następnie rvyjaśniłporvód podjęcia przez Prezydirrnl decyz-ji o jedynynr
rv tym roku Posiedzeniu ZG. Porvodem tyrn jest: Konferencja rv San
Marirro' gdzie będą poruszane rvażne dla przyszlości krótkolalarstrva
tenraty' Stanorvi to Znaczącą pozycję lv budżecie PZK i spowodorvalo
koniecznośc oszczędrrości' Powołano protokolarrtórv Ronrana sP2DDx
oraz Dariusza S P2BZW _ głosorvaIrie jarvne ŻŻ głosy za, bez sprzecirvu i
lvstrzynru|ącyclr. Powolano konrisję ntatkę rv skladzie Stefan SP7ER i
Zdzislarv SP3GIL 'Porł,olano konrisję uchrval i rłrrioskórv Jerzy sP3DBD
i Józef SP2r\QB za 21 bezsprzecirvu l rvstrzyIrrujący się od glosu'
Zdzisłarv SP3GIL (kolnisja rnatka) strvlerdzil. Że na .ł1 czlonkórv ZG
PZK.jest obecn1,clr 27' W trakcie d1'skusj i Zarząd Głói.vn1,zdecydorval o
prarvonrocllości obrad. Ponadto rozrrirręla się d1''skrrsja na terrrat oddzia1u
36, przy którynl brakrrje rvr'kazrr czlonkórł' Głosowarrie za rvnioskienr o
dopuszczenie przedstawioiela SP Ol'C -Ol' 36 do reprezenta!'.ji na
posiedzeniu' Kol' Jacek SP9]KIr odmórvillvzięcia ltdzralu rv glosorvaniu'
Za l6 glosórl'. l przecirv'' 8 rvstrzvrrrało się'

Po odczlaniu protokolu konrisji stlvierdzającej prarvonlocność obrad
ÓIZecZoIlo. że posiedzelrie jest pralvonrocnc. na 4l olreclrl'ch jest 26 co
stanorł,i 65 olil czlonkórv'

zl, 0 przecirr'

1

rvstrz.vmujący się'

prorvizoriunt budŻetorvego
na l półrocze 2003 Dodano prrnkt 12a do III rversji porządku obrad i
przyjęto 22 głosarrri za. 0 przcciw' 2 u-strz-""nrując;'ch się'

Kol' Jacek SP9IKF zgłosiłrvrriosek

P

NR s (454)

PROT()KOI Z POSIEDZENIA ZG PZK.
BYDGoSZCZ 29 CZERWC A 2002

Następnie prz11ęto regulalrrin posicdzenia : Ż1

IARU

o przy'jęciu

Zarząd Głórvny PZK zatrr'ierdza protokól z Posiedzetria ZG PZK z |7
listopada 200l' oraz uznaje lvsz1'stkie glosorvania z posiedzenia z
1'/'l1''Ż00I ZG PZK za \vaŻne z zastrzeŻenten't, Źe rrre rvszystkie byly
przeprowadzone zgodnie z punktem l regttlarninu obrad. Uznanie
gIosorvań za rrclrrvalą przeszło 23 g1osanri za- 5 rvstrzynrując_vch się'
WstrzyIrral się oddzial l3. l5. 19.27 i3l'
lJu'aga do protokolu - prz.v ustalaniu skladki czlonkorvskirj musi byc
znak glosu1ącego'
Zinterpretorvano brzmienie punktu Regulaminu Obrad na temat glosorvari
ilrlienn1'ch u'sprarvach finaIrsorł'ych i dcc1'zvjrrr'ch inne rrp. pl'oceduraltle
i orgarrizacyjnc t-vlko przez podrriesienie ręki-

z posiedzenia ZG PZ'K z
się
17'l1'200l:na26glosu.jąc1'clr.3rvstrz-v-nraloslę'23za-rvstrzyIrral
oddział l5' l9 i 27' nie glosorvał l3
C'iłosorvanie zir zatrvicrdzeniem pt'otokolu

Wvstąpienic Prezesa PZK Piotra SP2Ji\IR zrviązane bylo z uplywenr
polowy kadencji obecnego Prezydiuur. (publikorvanc rv KP 7-8 2002)
C)trzymane spralvozdania managerór.v nie będą rozsylane razenl z
protokolenr dzisiejszego posiedzenia' Następnie u'ystąpil pr'zervodnicząc.v

cKR PZK kol. SP9l\{AX. SP2JlvlR zglosil

rvniosek uchw-aly o
zatrł'ierdzeniu porvolania nowego oddzialu 1ereno\\ego nr 35 rv
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glosórv) onrórvienie kosztór.v dzialllności za 5 nriesięcy 2002 rokuPrzedstarvierrie purrktu l2a _ plan podzialu środkórv finansorvvclr na I
pólrocze 2003 prorłizoriunr bltdŻetorr'ego.
Przerrva. Podczas przer\\:}' wręczono dyplonry za udzial ekipy PZK w
N{istrzostrvach Europy rv ARDF (Francja 200 I ). podsumorvano zarvody

SPYL Contest' wręczono oH PZK KoI. Adanrowi SP2EDA oraz
Stanislarvorvi SP2FLE.

Po przenvie gIos zabral Krz1'sztofSP5HS onlówil zagroŻelria rvvrrikające

z rvdraŻnnia teclrrrologii PLC' \łr inrieniu Nlinistra obrony Narodorvej

rvręczyl podzlękorvanie dla Prezesa ZG PZK za

skuteczne

przecirvstalvienie się rozpolvszeclrtrianiu się PLC w Polsce. N'{arek
SP3ANIO postuluje rvprorvadzenie skladki calorocznej. Dyskusja nad
rvprorvadzeniem skladki: glos zabielali SP6LB. SP3GIL i SP2UK;\.
Zarząd Glówn'v.. PZK podiąl uclrrvałę o rv1'sokościskladki pólrocznej na
pierwszc pólrocze 2003 ustalając ją na dot'vclrczasorvyn poziorrrie (.j5.

25. 6 zI) oraz dopttszczeniu rrroŻlilvościoplaty calorooznej lrez
kclnieczrrości doplat-v rv razie podrv'YŻszenia składki. Glosorvante 26 za.
0 przects'. 2 rvstrzvtrralo się - oddzial l5 l 27
Wnioski o przl'znanie Odznak Flonororvych PZK przedstarvil N,lanager
odzrraki Horrororr'e.j PZK Kol. Józel'SP3i\]vl\'' \\/ zrviązktl z brakierrl
plzedstarr'icicla oddzialu Sri'iętokrzyskiegtl zgodnie z punktenr l 0
Regulanrinu odznaki Honol'ou'ej PZK nie nloŻna przyznac odznak

lronororvyclr bez rvnioskodarvc1'' odroczono rozpatrzenie zgłoszeIl do
l']astępnego Posiedzerria Zarządu Glórr'ncgo PZK. Glosowanie rrad
przvzn;rnienr odznak: 28 za', 0 przeciv'' 0 rvstrzynralo się' \\rrriosek

SP2JNIR nad przyznanienl odztlaczenia dla pana Posła Józefa
Szczeparrczyka' Glosorvanie 27 za.0 przecirv. l rvstrz1łllal się - oddział
20 Zlole odznaki holrorotve. W zrviązku z brłkienr przedstarviciela
oddzialtr Śu-iętokrzyskrego zgodnie z pttnkteIrr l0 Rcgulanrinu o.II'PZK
nie Iuoztta p[zyziać zlotych odznak ]ronororv1'ch bez obecnośct

rvnioskodarvcv' Pozostale Z'o'LI. przcglosowano .1ednoglośnie (27
glosów) nad prz1'ztratricIrr Złot},ch odznak I{onororvyclr PZK. Zarząó
Glórvny PZK prz'vzna| oH PZK i ZoH PZK rvynrierrtonynr poniŻe.j
osobonr: Zlote Odznaki Ilonororve Kol. Zdzislarvorvi Bienkorvskiemu
SP6LB. Krz1'sztoforr'i Slourcz1'ńskienlLr SP5I-1S' ł\ndrzejorvi Pelczarowi
SP9.\DU oraz poślrriertnic Kolcdzc Klclllctlsorvi Kor'tali SP2BE' Zarząd
Glórvn1' PZK odznłcz1'l Holrot'orvą odzrraką PZK następtllące osoby:
Pana Posla .Iózcla Szczpanczlka. PeIrir .\lldrze.ia Zvdka -Ił'ezy'<1enta
N{iasta Pickary Sląskic Panlą GraŹ1'nę lr'Ia.jervską -Czelej Zo LIRT lł
B;,dgoszcz1' l)ana Eugellitlsza Sętkor.r'skiegcl Prezcsa S.]\{. ..Zarzert'' lv
Lodzi Pana Lechoslarva Kamiriskiego Vce Prezcsa S.\1." Zalzerv" w
Lodzi Kol. }vlal'ka Szepaniaka SPlBXS Kol' Zbignierła KaŹnrierczaka
SPlEUS Kol' .lerzego Z-vgnrunta Ziólkorvskiego SPlIwc Kol' ]\'1arka
Jana Kolodzi.jskiego SPIKV Kol. Bronislarva Lautentifa SPIR\\tU Kol.
LecIra Garczyńskiego SP3IiPK Kol' Tadetlsza Lervko SP8IE Kol' .Ierzego
Czaplińskiego SP2GUB Kol. Janusza.Trtrasza SP2GXT Radioklub'.Fala"
plz_v ZSN'l rv Kolobrzegu SPIKQR
onrórvierrie sfuacji prarrnej oddzialórv terenorvyclr' SP3AMo zabral
głos i onlórvil nicj asną' j ego zdanienr s1tuac.ję prarvIrą oT, które uzyskaly
osoborvośc prarvną zgodnie Z usta$'ą o KRS, jednocześrrie rvystępując
w strukturze PZK.jako O'l'. Przcnva obiadorva.

Po przerrvie obiadorvej SP2PI ornóil'il titnkcjotlorvarrie i sytuację

Jaroslau'iu' Glosowanie 25 za' 0 pI'zecirr'' 2 rvstrzvmalo się - oddział l3
i 32 Porvolarro norvy oT-35 z siedzibą lv Jaroslawitt.

okręgorvycli biur QSL oraz rvystosorr'al apel o przestrzeganie standardórv
kart QSL.

Następrrie rvystąlił skarbnik ZG _,\leksarrder SP2UKA omarviając blok
sprarr' zrviązanyclr z filransanri PZK. Wniosek o zatwierdzenie
przesunięcia środkóu' fi transorvyclr w prelinrinarzu rv1'datkó*' rv 200 1

W dvskusji p}'taIlo o zagadnienie nie doręczan-vch kart QSL- I nle

rokrr' Głosolvanie: rvszyscy za (27 glosórv) Uchrvala zatwierdzająca bilans
za rok 200 l. Glosorvanie: rvszysc-v za (26 glosórv) Ucllrvala zatrvierdzająca
przeksięgorvarrie kosztórv na cele statutowe' G1osorvatrie: rvszyscy za (26

MK QTC nr

912002

doręczania kart z irrrryclr oddzialóu' (SP9-sP6).

Propozycja trrvierzytelniania raportórv QSL ntanagerórv przez Zo PZK
W-ce Prczes odniósl się do pisnra skierorvanego z oT-l9 dotycząoego
pracy biur QSL okręgorvyclr oraz CB zrviązaIlego z r,vysy-lką kart QSL za

KP .29

305

pobra11iem oraz wysyłką do tak zu'an1'clr cross_okręgorrcórv.

Wnioski i projekty uclrwal i dyskusja wg kolejr-rości zgłoszeti' gIosowania
nad ich przyjęciem' Zmiana nazrw Oddziahr Gdańskiego na Pomorski
(23 za,4lvstrzYnrało się _ l3, |9'2l i2'7) i Wroclarvskiego tra DolnoSląski (24 za, 1 przeciw- oddzial l3, 2 wstrzymalo się - 20 i 27)
Uchrvała o przystąpieniu Klubu Radiolokacji Sportorve.j rr'poczet
czlonkólv u,spierających PZK: 18 za' 8 lvstrzvnralo się (oddzialy l.3' l5'
16. 19, Ż0,27

Prez'vdium

statutenl

'

32

i

3'7)

ZG zoborriązane jest do zatvarcia porozttnlienia zgodnie

PZK oddano Ż| zl, 3

podrriesienia ręki)

Ze

rr'strz.vmt1ące się (glosorr'anie przez

Ustalono Że irrfbrlrracja o dokonanyclr wplataclr na konto Zarządl ma
byc przes1'lana niezrvlocznic. Rozrviązania svstemose Zostaną ustalone
pl'zcz Skarbnika Zarządu Glówrrego
Uchrvała: Zarząd Glórvny obliguje Prezydiunr do opracorvania instrukcji
oplacania skladek na konto: oddano 25 glosórv za i l rvslrzymując1'się
(glosorvano przez podniesierrie ręki)
Pl'ez.vdium ZG kluborrr specjalistycznvnr, które nie dopełnily statutorvego
oborr'iązkrr rejestracji osobou'ości pralrrrej pozrvala na uŻyrr'anie rraz'tr't'

i

emblenratu PZK jednakże bez stosorvania określenia '. Klub

Specj alistyczny".

\\rtriosek o ztrrianę regulanrinu biura

QSL _ powołylvanie i odrvoł1'rvanie

okręgou'yclr QSL_nrarragerólł: został oddalorry - za 20 glosórr,' l
rvstrzynrujący się - oddzial 32.
Wnrosek o opracorvanie nowego regulaminu obslugi QSL bez podzialu
rra okręgi: l l za. rvstrzynrało się 4 _ oddzialy 1'ł. 16' 2 1 i 25' przecirv 9 oddzialy 1' 4' 23' Ż6,36, 49 i trzy glosy prezydiunr.

Wniosek o znrianę nazrvy Oddzialu Krakorvskiego na Malopolskie
Stou'arzYszenie Krótkofalou'córv 23 glos1, za (przez podniesienie ręki)'

Wniosek o uznanie zaslug Prezesa PZK rv rvalce o prawa do ullrawiania
krótkofalarstiva rv RP gloso$alo za 2l i l się wstrzyrrral (przez
podtriesienie ręki). Wniosek o ustanorvienie nagród dla ulrolrorottatlta
osób nie będąc1'cIr czlorlkarrri PZK zostal r.vycofany przez rvnioskodau'cę'

oddzialy'lereIlorve PZK chcącc 1rosluŹyć się NIP i nazrvą PZK na

dokumentach ilnatrsow1'clr trruszą kaŻcIorazolvo ttz1,skać zgodę Prezr'diurrr
ZG PZK' Głosorvalo 2 | zl i 4 lvstrzytnało się (przez podniesienie ręki).
Na tynr zakoriczono posiedzenie ZG PZK.

Znrieniając się z Czeslalvenl za kierorvnicą. szczęślirvie docieramy około
2l:00 rv rejon Friedrichshaferr. Uff! Po prarvic l6 godzinach nroŻcnrv
rvreszcie odpocząć. .Iutro rvczesna pobudka. stoisko PZK nrusi być gotorve
przed 9:00.
DzlEŃ HEBwszY Pobudka o 6:00 aby zdąż'yćz'jeśćśniadarrie' do.1eohac.
i zbudorvać stoisko. Ivlinro ulervrrego deszczrt

rvypakorvać rrraterialy

sprau'nie docieramy do Fricdrichshafen a rv zasadzie do jcgo

przednlieścia' Deszcz przestal padać, ale rrie poprawilo to u'arunkórr
jazdy. Wpadliśmy w ogron]ny sznur samochodórv' 'lb krótkofalorvcy z
calej Europy i nie tylko. Nasz drvupasnrowv VX_l stalc lvlączon1'' Na
lvszystkioh częstotlirvościaclr pasnra 2 nr i 70 clrr ogronlny ruch i islna
jęz1'korva u'ieża Babel' Clrodnikalrri iuIicanri ivędrqe lr' jcdn.vnl kiel'unklr
tysiącc osób z radiotelcfonanri rv ręktr - nikt nie nla rvątpliwości. kinr są
i gdzie zsnierzają' Tocząc się w tej ogronlrrcj nrasie pojaz<lórv z aIrtenanri

robinrv kilkanaście lączności rv zarvodaclr stacji lnobilolr'r'clr.
zorganizolvanyclr przez organizatorós'. Korzystając z tych lącznoscl
ZaprasZamy teŻ do odrviedzenia stoiska PZK' \\rielrr naszr'ch
korespondetrtóu' odwiedza nas później. Szybko odbieranrv od

organizatorórv przepustki i kańę parkingolvą i po krótkiej roztltorr'ie z
oclrroną dostajenr1' zgodę na rrjazd sanroclroderrr na zatnknięt\' tcren
targórv. Wartrnek Zgodyjestjednak ry/gorystYczn!'_ lnaksymalnie l 5 nrinut
i rrrusinry opttśoićtercn we$nętfztlv' Parking dla naszvch sanrochotlórl
zllajduję się na obrzeŻu tercnórv ekspozy'c|rrych' Dajcnly slorr'o. Że
zdąŻlrny się rozladorvac i opuścinr1' tcren targo\'}' \\' \Yyznaczon\'Ir)
czasic. Udaje się nanr przecisnąć w rejon naszej hali i sz1'bko rozladorvac
sanroclród. Stoiska organizacji krótkolhlarskich znajdu.ją slę rv hali
glórr'nej' tanr gdzie rv1stalviają się rvsz.vstkie lirIny produklrjące dla
krótkofilolvcórr'. Czeslalr'z -Tankietrr zacz1'lrają urządzante stotska a ja
rł'1'jeżdżanrna parking. Kiedy po kilkunastu nlinutach rvrócilcnr do
naszego stoiska, bylo ono.1uŹ prarvie gotou'e' Czeslarv wykazal stę lvrclkq
sprawnościąoraz doskonałytrr snrakienr artvstycZlrynr' Jeszczc troclrę
staraIi o dodatkorr'y stól na stoisko i '..' jesteśnl1' gotorvi do prz\'|ęcla
gości. Na fryzie naszcgo stoiska specjalnte przygoto\\'anv na tą okazję
transparent z nazrvą organizacj i zaśna ścianacIr dvploIny wydalvane przez
PZK. Na stole lvylożorre nraterialy: oslatIric ntltrret'v Krótkofalorr'ca
Polskiego' QTC. kart1' QSL stacji sN0IIQ oraz angielsktljęz}'czna
broszura przedsta'rviająca Polski Zrr'iązek Krótkofalorvcórr: Otl sanlego
1roczątku rr'telu gości, rr'yloŹoIra lla stolc księga szybko zapelnia się
kolejnynli znakanri odrviedza.j ących. lt,lanr1,' gości zc s,szvstkich
kont1telttórr'. ale przerr'aŻają gościc polskojęz1'czni z krajtr oraz zagrallicr
Bardzo uiclu gościz Nienricc nrórviąc1,ch po polskrr. ale teŻ tr'iko pr'
nieIlriecku. \Ąriele. rrielc rozmtiw Niektór'zy rvspotnina;ą' Żc ostfltlll lal
byli rv Polsce kilkatlziesrąt lat tcnlu' Wiclu z naszyclr goŚoi prz1'ghgd711o

codzienlrie. alrv poroztrrawiać o Polscc i sytuacji kriltkofalorr'córr
Przychodzili po to by przekazac ptlzdrotvicnia dla kolególr'lr' krqu

Z,arząd GIórrrr1'zadbal

o to by na nasz1'nr stoisku b1'l1'napoje t ciastka.

\\/iclu strudzon)'ch krótkofalou,córv nroglo odpocząo rr'laśtric tl trls'
Jesteśnry zaskoczeni ilością kolegórv z kraju' Czasy się zInierril;'' \\'1'iazd
zagranicznv nie jest już problcnrenr. Po poltrdnitr ruch staje się.jcszczc
lviększy' 'fo zroztlnliale. piątck br'l jeszcze drricIu prac1'' \\'iclu.

szczcgólnie lokaln1'ch odr.r'iedzająo1'clr nroglo dotlzcc dopicro po
skoriczcnitt prac)'' () godzirric l8:00 slr'chać z glośnikórr' sr'gnal

Friedrichshalen 2002

i zasr'pianlr'

HAN't RADIO rr'e l;riedrichslrafen to najrviększa ilnpreza krótkofalarska

capstrz1-ku' pora wracać do lrotelrr' Zjadarnl' kolację
zabici' Zbvt rviele lvraŹeń po pierrvsz1,nr drliu'

krótkolalorvcórv odbyrva się u'iele spotkań torvarzyszącyclr poświęconych
najrvaŻniejszynr problelrroIrr'.jakie stoją przed ruchem krótkofalarskim'
obecIrośćkrótkolalolvcórv z całcgo ślviata pozrł'ala na rvyrnianę
dośrviadczeri i przygotowanie rvspólnego stanorviska w rvielu kwestiaclr'
IIANI RADIO jest oknenr na śrr'iat dla kaŻdej organizacji kraiorvej i
obecnośc tutaj jest korriecznością' to prezentacja kraju i Żyrvotności
organizacji' Polski Zrviązek Krótkof'alolr'ców od rr'ielu lat uczestnicz1' rr'
tyIrt wydarzelriu' I{ównieŻ rv tvttl roku zapadla decyzja o uczestnlctwiL'
PZK tv tynl spotkaniu. Do reprezentorlania naszej organizar'ji wyznaczeni
zostali Czesłarr' lvlrall SP2UKB i Tonlasz Ciepielorvski sP5ccc.

DzlEŃ DRuGl Przestalo lvreszcie padac. Czasanri przez gęstc clrnrurv
prześ'tvicca slorice' 'f1'nr razern docieranr-v- na stoisko szvbciej. Znalrrl'
juŹ lepszą drogę dojazdorr'ą' Z Czeslarvenr dzielinry obolr'ii1zki' O
godzinie l0:00 zaczyna się synrpozjunr p<lśrvięcorre złgroŻenionl. jakic
niesie dla krótkofalarstrva PLC. Uczestlriczę w t-vm $'aŻnvIll sptltkłniu'
Przez ten czas CzesIarv nrusi saIrr pelnic d1'żur na naszrrn stoisktt'
Plauorvanc pierl'otnie na 1.5 godzinl,spotkanie tnva prarvie 3 godzinv.
Uczestlricz),rv nirrr 53 osob\'ze storvarz1'szeti krótkofalarskich IlLrI'op1'.
Azli i USA. Spotkanic prorvadzil Gaston ON4WF. Relcratv przcdstarvili
oz8c\'' G.łJKS. DJ lZB' HB9cVQ' P.Ą0Jl!'lc. \\Iszr,scl' tlczestl)lc\'

rv Europie. Przy okazji tych największych targórv sprzętu dla

P0DRÓż \\iyjeŻdŻanly salnochodenr z warszawy rve czrvartek o 5:00
kieru1ąc się na przejście gt'aniczlre rv Zgorzelcu' Clrcenry dotrzeć do cclu
podróŻyjcszcze przed Ztrlrokienr' Jest nas drvóclr kierorvcórr'. porr'itrlro
się rrdać. clroc upal ięst rrie do rv1trzYmania i nie sprzyja podróŹy. od
Wroclarvia towarzyszy nan Janek SP9DSNI. Zabieramy go u' ostatnlc.l
clrrvili' rriemal z drogi. SaIrroclród kolegórv z oK. którynl nrial jechac na
HAI\'I RADIO rrlegl au'arii. Janek SP9DSIr{ to nie tylko krótkofalou'iec,
aIc i Irrotolo1niarz. Wspólna podróż by'[a okazją do poznanta jeszcze
jednego pięknego hobby. Sluchaliśnry z zaintereso\ł'anienr oporvieści o
sanodzielnej budowie sprzętu latającego oraz wykladów z meteorologii
stosowanej. Dla nmie osobiście opowieści Janka by'ły dodatkowo okazją
do poznania różnych clunur w tyrrr rólvrrież takich' które niosą z sobą
sZalrsę prac}' na Inikrofalaclr przy rrykorzystaniu propagacj i
'.rain scatter".
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spotkania trznali za kltrczorr'e trł'orzenie l<lbbingu celenl prZecl\\ stil\\ lellltl
się próbonl rvprowadzenia teclrtrologii PLC' 'lylko rr'e rvspólnrrlr dzialaniu

Inallly sZaIlse przecirvstarvić się lraciskonr grtlp kapitalorr'voh'

Krótkofalarstrr'o nie da takich pieniędzy .jak np. intel'net przcz PL'C.
Przedstau iciele *'szl,stkich organizacji przedslau ili aktualnv stan
rvprorvadzatria PLC rv poszczególnyoh krajach. Podlroszontl problelrl
niezgodności PLC z oborviązttjącynri nolnrami' Bardzo crekarvy aspekt
rvprowadzeuia technologii Pl,C przedstau,il przedstarviciel RSGB. W
zrviązku z zagrożetrienr porvodolvanyln przcz lcrroryztu tlriędzynarodorr'v
Br'y'tyjczycy podkreślają brak odporność PLC na zakłócenia oraz niskie

bezpieczeristwo transmisji danych, jakie daje ta technologia.
Przeprolł,adzone eksperymenty rvyrażnie lvykazują' Że zakłócenia
porvodorvane np. przez silniki urządzeń gospodarstrva dotrrorvego
unienloŻliwiają popra\\ną pracę urządzeń PI-C' Jedynv dzisiaj dostępnv
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sposób poprawy rviarygodIlościtransnrisji PLC .jest podnoszenie Irroc1'
tr'ch urządzeń na zasadzie -..Nie sl1'szę Cię - nrórv glośniej ". r\ to juŻ jest
kolejne przckroczenie dot.vchczas oborviązqących nornr! Problenr PLC

dostrzeŻony teŻ zostal przez ARRI--

Z inicjatyrvy

anrerykańskiej
lvlrniany dośrviadczeti

tltwofZona Zostitla intertletorva lista dyskus1'jrra do
orgarrizacji rv zrvalczaniu zagroŻeIl porvodorvanyclr przez

1loszczególnvcIr

PLC' ZagroŻenie zrviązatrc z rvprolvadzenierrr PLC nie zostal jeszcze
ostatecznie ZaŻegnalre. Czeka nas rvsz1''stkich rviele pracv zrriązane_; z
oclrroną naszyclr pasm. Po porr'rocie do naszcj hali zostarr'iarlr Czesłarr'a
jeszcze przaz godzinę na stanorvisku a san] ruszal]l w obchód naszej hali'
Chcę obejrzeć sloiska firnr ze sprzętenrI ostatni raz bylenr tutaj trzy lata
tenru. b1'letrr prl'lvatnie i nrialenr duŹo czasu. aby dokladlrie zapoznac się
z ekspoz.vcjami. Porórrrrując taIn1ą ekspozyu'ję z tą dzisiejszą. rr'1razttie
rvIdać' Że stoisk jest nlniej niŻ rr1edy. Wszyscr'jednakorr'o oceniają
sy(rrację - u'ięocj oglądających a ntniej kupujących. Potrł'ierdzetrielr't
spadku zakupórr'jest rórvnieŹ drrukrotrrie lr'iększa liczba stoisk rv lralaclr
gdzie rvystarr'iają srvoje urządzetria indyrvidualne osoby' Na lralaclr
flolrIrrarktu rr1'laŹrrie donlinr{ą sprzedau'cv lokalni oraz z r'epublik bylego
ZSRR. \\;ęgier, Czech. Slorr'acji. W tej dziedzinie nie ustępqenll' innynl
rr'-vstarr'conr u'tcj grupie sprzętorvej ! S-vtuacja ekonomiczna Errropy daje
się rr'yraŹIrie odczuć lórvtrież Ila rynku amatorskinr. WracaIrr na stoisko,
aby znrienió CzesIarva. Teraz przejnltrję oborviązkl gospodarza a czesla\\
idzre obejrzec stoiska ze sprzętem. W ten sposób lnożemY spojrzec na
IIAN,IRADIO oczanri zrvyklego krótkolalos'ca' Na dokladne oglądanie
Irie starcza czastl. sobota to dzień najrviększcgo ruchu na HA]\[ R,ĄDIO'
Od saInego rana przyjeżdŻają autokar1' z grtlpalrri krótkofalo'rvcórv z calej
Europ'v' llośc gościna stoisku.jest prarr'ie drr'a razy lviększa niż rv piątek'
Stoisko PZK stalo się triefornralnvtlr putrktcnr kontaktclu'yln dla

krótkofalorr'córv polskich. lr,IoŻna bylo tt nas rtlnórvić się z koleganri'
usiąśc i odpocząc. rv1.'pic rvody nrineralnej lub soku- To lrr,lo to' czego

oczekiu ali polscy uczestnicl FIA\1 R.'\DIO ! I znou u jak dnia

poprzedniego s.vglrał capstrz1'ku zakończ1'I dzień pelen krótko1alarskich
rvraŻeIi' Nic byl to jednak koniec inlprezy w tynr dniu. Wieczorenr o
l8:l5 zaczęlo się spotkarlic torvarzyskie dla uczcstrrikólv lIA\IRADIO
2002. Przez rviele godzin rvszvscv barrili się rv parvilontc przvlegając1'rn
do terenórv lvystalvorrych. Dobra kapela grająca lv stylu l]eatlesórv i duŻo
pirva sprz-v.1ala dobrej zabarvic do póŹnych godzin nocnych' ivl-vśrly
rvycof'ali się do lóŻek okolo 23:00. Nie b1'lo rvvboru, trzeba trylo odpocząc
przed drogą powrotlra do krajrr.

DilEŃ TBzEcl
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oSTATNl \\|staliśnrr'jak zrr'1'kle o 6:00' spakorr'aliśnrl'
zjedzcnirr śniadania i urcgulolraIriu zoborr'iązaIi
tinansorrycIr z rvlaścicielenr Irotcliku rrrsz1'liśrrr1'do peInicnia kolejnego
dnia słrrżbyna stoisku PZK' N,{inro niedzicli od rana nralny spot'o gości
na stoisku' Dzisiaj od rarra' ja dyŹuruję na stoisku. Czeslarł ttczestniczy
od godzinl. l0:00 u niefbrmalnytr spotkanitr przer.lstauicieli organiza.li
krajorv1'clr' Celcnr spotkania br'Io przygotorranie rvspólrrl'clr stanorvisk

nasze bagaŻc

i po

s

szcregu sprau'ach' które srvój fornralnv final znajdą .;csienią nl
konferencji I.\RU tl San I\'larino. Dyskutou,ano rvprorvadzenie pod
obradl'konl'crencji rv San iv{arino proiektu znrian u' strukturach lARlJ
proponowan\/ch przez zrviązck krótkofalorvcórv Auslrii. Ustalono' Że
rvn iosek zostatti c z|oŻotly, gd_v_ dostatc czna i l ośćza interesorr'ant'clr
organizacji kr'ótkofalarskiclr poprze go jeszczc przed konlcrcncją rv San
]Vlarino' Czeslarv rvraca z sl'nrpoz.jurrr okolo l.3' Poltoli pustoszeją lrale
\\ystawo$'c' \\'ie1u rr'1'starvctirv tlie Ilrając jtlŻ nadziei na zrobienie
obrotórrl pakrrjc się i likrvidt1ic stoiska' Złczl'natrr1'się, Żegnae1 z naszynri
sąsiadanri' |'t'ancuzi zapraszają lvszystkich nra lanrpkę lianottskicgo $ina'
Zegnanr1, się z gospodarzanli inrprezy Nienlcarrri ' B-vło to dolrre spotkanie

krótkofalorvcóu' pełnc tradyc\]nej krótkolalarskiej Życzlrrroścl' T-vnr
rłzent nie udaje się uzvskac zgod;'na rr'jazd sanrochodu pod halę. ab1'

zapakować rrasze stoisko a dokładnie to. co Zostalo jeszcze d,tl zabrania.
Szybko zden-rontorvaliśnr;, llaszc stoisko i na plccaclr przenieśliśrrryrra
parking do sanroclrodu. Czas ruszac s'drogę po\lrotną' W11eżdŹanly
około godzin1' l 5 ' Solidarnie zruietriając się za kierownicą docierarny do
Warszarry w porriedziałkowy poranck o godzil1ie 6:00- \Ve drr'óch raŹniej
i szybciej
!

PODSUM0WAlllE'Io byla bardzo udana itrrpreza. obecnośc Polskiego
Zrviązku Krótkofalou'córv z wlasnynr stoiskienl byla zau'tł'aŹalna przez
rr'szr'stklch. stoisko nasze nie odbiegalo standardem od stoisk duŻo
rviększych organizacji. Porlad .ł00 gościna stoisku przezlrzy dni irnprez1'
- to naprarvdę dtrżoI N{aterial'v' które uystau'iliśnry rozeszly się rv calości'
B.vły bardzo potrzebne' Obserrr'olvaliśnr1, t'l'lch na sąsiedniclr stoiskaclr
(P',\. F. FlI]' s\: TA). Zadne z tych stoisk nie bylo tak ozęsto odwiedzane!
i{,\i\,1 RADIO 2002 b,vlo ostatnim spotkaniem organizorvanvm na

tcrenach targorvych Friedrichshalen. Od przyszlego roku spotkania rve
Ilriedrichshaftn będą juŻ w no\l'\'lrl nriejscu - na terenaclr poloŻorr;'clr
niedaleko lotniska. Do zobaczenia!
Tonek
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WRTC 2002
Po porvrocie z Finlandii clrcialbynr podzielic się z Ko|egami wrazclllanll
z poby'tu na WRTC 2002' Są to rvraŹenia kogośpatrzącego z boku' nroŻe
nie tak do koIica' ale rv kaŻdynr razie nie zarr'odnika. Droga do l]elsinek
zajęla narrr 29 godzin. NajdlrrŻszy postój'to 7 go<lz. na granicy SP/L\'
Wlaścilr'ieto L\'' bo rv SP poszlo glłdko i sz.vbko. PóŹniej ok' 4 godz' rl
\'I- i ok. 2 godz' rv ES' W Helsinkaclr rv hotelu byliśny ok. godz. 2'00

loc. Nasz czcs to I godz. do tylu. Szybkie mycie i spanie. Wielkie
dzięki dla Janka SP2JLR i lt4arcirra SPSUI,-W, którzy non_stop jeclrali
ponad I 100 km a N{alcin dodatkorvo 160 km z Torunia do SN2B i z
po\yrotem. Dodatkorvy stres lo 20 Euro za 75 knt/godz tr LY.
Czteropiętrorv1'lrotel rł1uajętv rv calości na potrzeby \\'RTC 2002' okolo
250 rrczestnikórv' 909ó to nadarvcv z ..pierrr'szych stron gazet". I co

ciekarve: reprezelrtou'ane są lvszystkie kont)'nenty' A nawet tak egzotyczrre
kraje jak P.t. A6, 9Vl, HC8, JY. lnne ciekawe kraje to ZL, JA, ZS, LU,
P\'' XE' 5B.ł operaIorzy z Kl B. FO0A/\Ai duŻo' duzo inrych ciekarrvch
krajórv oraz ludzi. W hotelu '.lstna \rleza Babel''języki od '..Ą'' (arabski)
(angielski z odrniarrą \\L
do ,.Z" (zrrlu-zulu). Jednak donrinorval
arrrerykański)' Byl jeden czarnoskóry Anrerykarlin W6UlvI' niest ety przez

G

srvyclr rodakórv nie zauwaŻalny. Przykre to' alc Clrarles niemal bez
przcrwy był sanr. \\'autobusie Żaden \\Ltriec do Niego się nie przysiadał,
rv rcstauracji też' Pr'zykro bylo na to patrzec i dlatcgo teŹ Kazik F,ł\ i
trochęja, zajęliśnry się Nim. Nic trudno było zaurr'azyćjak bardzo się z
tego cieszy'ł. I\Ianry rr'spólne zdjęcie (uŹ rvr'rr'oIane) które niezrr'locznie
Nlu rlyślę.W środę'jest lvycieczka ''integt'acyjrra" do HItvIos. (ok.300
knr tra pólnoc od Helsinek) To taki rrasz Szczyrk. Mieszkamy w drvóclr
donlkach drerrrrianyclr które nrają: pilrrrlcę' sypialnię i saunę' partel' to
dlr'a pokoje i ..góra"jeden pokó.j. Siedzinl1'i gadamy' Jestjuż_ ch1'ba l2
u' noc1' i ktoś nlórr'i, Że czas spac alc jest jeszcze jasno i poczekanry jak
się śotenrni' Hi. Jestjuż drrrga, gadanry rjest corazjaśniej' ZapolrrnleliśIn1''
że.jest lipiec i tu na dalekiej pólrrocy rrie nra nooy' Awlaśctrvlc są tzrr'
biale noce. Ja rvidzialem to po raz pienvszl'. (iodzina pierwsza czy druga
\\' nocv a tu jasno jak rv dzieIi. Dla tras dzirvtle i robi rvraŻenie. Rano po
śniadarriu rozpoczylra się uroczyste otrvarcie N'fistrzostrr'. Urocz1'stośc
tlra nriejsce rł'rviclkinr nanliocie. \\:zdluż nnnliottt tak rrrnIej rr'ięcej na
270 dgs' rviszą flagi rvsz1'stkich płństw starttliącvclr rv nristrzostrvach.
NIy.|ako pierrł'si rvpadallry na poll.vsl' by po<l polską flagą zrobic sobie
zdjęcie. Po nas robią 1o irlrri' Sta.jenry pod polską 11agą' ktoś rv1'ciąga
polską flagę' inny szalik 'r.v barrvaclr narodo\v}'ch' jeszcze ktoś irrn1.'
kapelusz rr'1akich sanr1'ch banvach z orlenr' Ską<l rvzięly się te rckrvizrt1'
- nic matn pojęcia' ir'ty ubrani jodnakorvo lr' koszulki ze znakanri' Na
zetrranyclr robi to duże rvrażcnie. Za nrolrretrt tlolącza.|ą Polonusi'
l)arrriętanl' Że byli to m.irr' I'A7MFA' KlCC. AG9.Ą. PóŹnie1 rv
ofi cjalnynr przenrórvieniu prz1' rvitanlrr gości po zarvodnikach' sędziaclr
i P4. zostala przpvitana ,.liczna grupa SP". Po nas przlurtanojeszcze
t1'lko kolegórv z U.\. Br'lo rratrr bar<lzo przy.jcnrnte gdr' u'ttano nas
gronrkinri oklaskanli' Grtrpa polska [r1'ła naprarvdę bardzo rvidoczna i co
1u dużo gadao' ladrrie się prczctrtorvala' 'ltraz następrrje prezcntacja
druŻ1'n' IJkip1' przedstarr'iane są alfabct1'cznie. I zllorvu rrrarny i'ań' 'lak
się zloŻ1'lo. żc nasi stanęli \\' s;tnl\'n] celltrttnl. Ktokolrviek robil
jakiekolrvick zdjęcie olicjelorn _ nasi b-vli rv kadrze' Plarrszę z flagą i
napisetrr POI-AND rriósl Bogdan sP3RBR' I niósl ją lvysoko' jakbr'
pl'zcczurval. Żc trristt'zostrva okaŻą się dla nas szczęśliu'e' Po prezerttacji

i przvlr'itariach przybyl1'ch.

odb1'lo się ślubolr'anie sędziórv

i

zarr'odnikó*'' Parę przemórvieti' u'sptrnrnieIi i po rrszystktnr' JuŻ po
of'ic'jłln1'rn otrvarciu. na luzic' zdjęcia rr' róŻn1'clr korrfigurłcjaclr
narodorv-vclr t nie koIiczące się roztlrorr'1'' \\' którymś motrrencie bt'ł
konkurs '.PILĘ UP"' Przez chyba ó nrinut, 200 znakólv' Leoialo z
glośnikórr' z rJttŻym poglosenr' prarvie jak I'ONG PATLI. Na c'"v rvygral

9VlYC'

odbierając 62 znakt. lJ rlas bylo znacznie gorzcj. lecz

siedzleliśny rvjednynl z ostalnich rzędóu'. Po obiedzie wyjazd do Hirlos'
Drva bardzo mile dni. Tylko to pirvo: 3,5 Euro i na dodatek rvoale nie
najlepsze w smaku' Jako ciekarł'ostkę podarrr, Źe pierw'szego dnia b,vło
piwo pn. WRTC 2002. TeŻ 3,5 Euro. Na panliątkę Zabralem'.. etykietę'
Bvl-v slajdv i oporvieści o KlB' Rólvnież rr'ypisyr-vaIre kar1y QSL, ale po
jednej i rrie więcej niż za 3 QSo. \\' Hirnos lv jedlr1'm domku a dokladnie
rr'połórvce donrku nrieszkaliśmy SP2FA-\' SP7 GIQ' LA7N{IA wojtek
(bez zrraku) i ja' Wracan-ry rvicczorenl a tu za ścialrą.lv drtrgiej polówce
dornku rlanrskie śrrriclry,.lrihi''' okazuje się' Źe rvproix,adzilo srę
DoKt,ADNII pięć dziex'czvn' Resztę pominę nrilczeniem. Następnego
dnia losorvanie i porvrót do hotelu lv Helsinkach (130 Euro za dobę).
NR/RBR rvvlosorvali QTH pralvie rr' He lsinkach' F.ł\/GIQ najbardziej
rr'vsttnięte na rł'schód' \\'edlug picnvszych opinli Finórv NR/RBR lnogą
mieó QRlt'I-y bo będą bardzo blisko lvieŻ1' T\a F.{VGIQ na wsi' A'lvięc
nrają szczęście.Ż.7,cie to zrr'erylikuje. Ale na razie dla F,ł\/GIQ jest
dobrzc' dla NR/RBR Źle. Jednak najlepicj lvylosówali Rosjanie. Na
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morzu, na \\Yspie (piszę na morzu bo moŹe byc wyspa najeziorze, a tych
jest nrultrrrrr)' W piątek po poludIrirr zarvodnicyjadą instalolvać srr'oje
stacje' Decydujemy się, Że pojedzienry razeln z FA-IVGIQ. Tzn' z tylu
naszynr sanrochodenl' DojeŹdŻanry na rrriejsce i rzecz1łviście,jest dobrze.
Rórvninajak Mazorvsze, ani jednej górki' Za rv1'iątkienl tej na której stoi
donr' Tak na oko 5-7 netroiva SKAŁA ale z glebą i drzewanri (chyba
sosny) o porvierzchni mniej-więcej l0 na 10 nr. Antena kierunkov'a
nieco poniŻej koron drzew' ale minirnalnie. Na pewno bez is1otnego
znaczenia. Windonr rórvnieŹ rvisi przyzrvoicie' Jest dobrze' Minro, Że
jestjasno, rrikt nie patrzy na boki, na to cojest obok górki' Patrzynly, ale
na antenę. Jest skierowana na póIrroc- Nierna irrnych arrten KF' Jest GP
na l45/430. PóŹniej okaże się to brzenrienne rv skutkach' Gospodarz to
NoVIcE STN, rrie pracorvałna KF io QRM_ach, które się pojawiąnarvet
nie rviedział. Instalorvanie stacji przebiega dośćsprarvnie. Są drobne
klopoty. A1e dziwne by było gdyby ich nie bylo. .Ąle za parę godzin
u,szl,stko jest OK. Stacja zainstalowana. Komputery sprawne, log dziala
prau'idłorvo i najlvaŻrliejsze: sygnal SSB jest prawidloily' Z początku
natrosilo się lv'cz.' Teanr F.Ą\/GIQ 11' piątek wieczorenr są przygotowani
do corrtestu. A przynajrrrniej tak In-r się rvydawało. Alarr N3AB' który jest
sędziąpltrzy z duŻym Zainteresou'aniem' Odnioslem wraŻenie, że chyba
jest to nie tylko zainteresorłanie ale i podzirv' Co prarvda polskiego nie
rozunrie, ale zaurvaŻyłern parokrotnie Jego zdumieniejak nasi urucharniali
stację' Stałem w przedpokoju' a rvlaściwielv drzrviach na sclrodaclr, bo
dalej byl zakaz wstępu' Kilka próbrrych QSo i lulu do lóŻeczka' Śpią rv
pokoju dziecięcym, ale na norlllalnych' '.pelr-ro wymiarowych" lóŻkach.
aparaturę
I trr nraly problem' Alan strasznie clrt'apie. Potem rvłączyłjakąś
..do której się podlączył'' i nie clrrapie' Ale zanrienił str1'jek, siekierkę na
kljek' Chrapanie ustaje' lecz '.fabryka'' rvarczy jak ntój rventylator w PA
i dalej spania nie ma' Competirorzy śpiąa przynajIrrniej starają się zasnąc
a nasza w tej clrr.vili bezrobotna trójka ma irrne zajęcia' tzn' torvarzyskie.
PrzyieŻdŻa kilku kolegów z OH vraz z XYL-kami' Siedzimy przed
dotrrenr i ocz1łviście roznrow1' (dziesiąta czyjedenasta w nocy ale slotice
na niebIe)' W rviększości dot- rraszego kraju' Są bardzo ciekawi infornracji
o nas' Widać. Że stosrtnkorvo nTalo jest koritaktów z turystami Polskimi,
a rviedza o nas nie jest zb}'t drrŻa. od pytań bardzo prostyclr np' z kinl
Polska graniczy do zdecydorvanie trudn,voh i klopotlitvych. Ale co tam.
Idziemy spać. .Iasiek (sP2.rLR)
'.u1aIiska fantazja'' i kłopoty rozlviązane.
i N'Iarcin (SP8UFW) do rvyjazdu a rvlaściwie pobytu ,.na dalekiej pólnocy"
przygotorvani są bezblędnie' W tr'm rvłaśnielnomencie dotarlo do nrnie,
Że spędzili setki drri na u'ilazdach gdzieśtanl przy pow'odzi' poŻafte czy
jakiejś innej tragedii' N4ieli pelne wyposaŻenie do spania' Na podlogę
kari_ cośtaIrr, nie mogłenr zaparlriętac co' ale to taka grtrba niby gąbka,
po naszelnu ,.folgunra". Dalej śpirvor-v i odporviedrrie ciuclrv do spania'
Ja, piżarna' PołoŻ-vlenr się rv busie' W poprzek też iest pełno rłvnriarou'y'
Nogi niałem rvyprosto\łane...przez drvadzieścia minut' Jak slolice zaszlo
caly zeszt1łvrriałem, bo tenrpelattrra spadla cliyba do nrinrrs 50C' Zar1uję'
ale zinrno bylo bardzo. Poszedlenr do nanriotu i prz1tulając się do Janka
przeŻ1'lenr następną godzinę. Snu bylo nierviele. no bo dlł'óch chlopólv
śpi w podejrzanej pozycji' I rłtedy przyszedł nri do glowy ..genialny"
ponr!'sl, jak jest nri zinrno to trzeba się ubrac' Na nogi skarpety (drvie
pary), na piŻamę dres a przykryłenr się (rv brrsie) 1rrzecirvdeszczową
kurtką' I było ,.cieplo i prz1'tulnie''- Za godztnę slotice rvzeszlo i
temperatura rvróciła do Irorlny. Rano. narvet nie pamiętaIrr. abyśrrry
spotkali się Z Zawodnikan]i. Clryba Irie (Pirvo 3'5 Euro), a nrocnie.jsze to
z żyranteln, rvięc panrięc nie zarvodzi' PóŹrriej dorviedziałern się Że n-rieli
prob1enry. Kiedy rozpoczęły się zav'ody. rr'szelkinri sposobanli starallśIrr1'
dorr-iedzieć jaki nasi nrają znak' A to nie takie proste' Zarvodrrikom. nie
rvolrro bylo użyrvać ,.norlrralnyclr" konrórek. KaŹda drtrż1'na dostała
telefon. ale tylko do roznrórv nriędzy solrą oraz z sędzianri' Pokój b1'l na
piętrze i rvstęp lvzbroniony. Trochę to rrapisalem za ostro' ale sens był
taki, że nie rvolno. RórvnieŻ rv domu nie rvypadało ..chodzic po pokojaclr"'
Co prarvda gospodarz zez\ł'olil na korz-vstanie z kuolrni, WC' dostępu do
internetu' ale rviadomo: nie naleŻ-v ..przcginac pały". Pod pozorem pójścia
do WC. idę rv o l n o i sluchan, co się dzieje na piętrze' PECH' Pracqą
na crv i nic nie sl1'szę. Po godzirrie idę drugi raz niby do internetu' Sl1'szę
jak Kaziu rrrórł'i: przecho<lzinlyna SSB' Znowu wo l n o. w o l n i u tk
o i wien, że jest oJlS! Błyskawicznie dzrvonię do SP2PI z prośbą o
przekazanie do rviadonrości stacjonr SP. ale nie r'ia DX-Cluster. INNI
PRZESTANĄ wolAc' w internecie wstępne u'ynlki' Tu rvyjaśnienie:
sędziorvie nrieli obowiązek przekazyrvać dane do sędziego glórvnego'
Nasz sędzia robił to z dokladnościąco do sekundy' Aprz.ez Ż4 godziny
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nlial sluchawki na uszach i WSZYSTKO nagrywal. Pelrre 24 godz.

contestu. Patrzę i nasi są chyba na 28_ynr i 46-yrn nriejscu. Mniej u'ięcej
po póftorej godziny FĄX wychodzi na papierosa i rnów'ię' jak sprawa
rr'1,gląda. Okazu je się' że mieli klopot-v i stąd brak o godz. ,.0" na'l4'Ż73 '
Jest godzina ok' 14 UTC. Zawody rozpędza1ą się. Nasi prą do przodu'

Jest n]oment' Że są na 7-ynr

i

21_ynr miejscrr. RóŻrrice są nrlninralne

..Nasz'' sędzia' tak jak każdy inny, co godzinę podaje do sędziego

glórvrrego infomrację o punktacji ,.slvej'' druzyny ijednocześnie sprarvdza
rv internecie jej miejsce, ale najbardziej zainteresorvanyrn o ich miejscu
pou'iedzieć nie moŻe. I tak sędziego rnam,v doskonalego' Allan w Slow'enii
byl zawodnikienr i rvie jak sprawy lvyglądają od ich strony' Wienr. Że
tvlko dr.va razy Kaziowi pogrozil palcenl. ale jednocześnie zapisał

kilkanaście (a lnoŻe więcej) tlwag na tenrat
KoREsPoNDENTow' Np. podarvanie blędrrej strefy' Bo

błędóiv
prograrn

autonratvcznie rvpisuje np' dla SP str'efę 28' a b},'t taki co podał l 5. nioŻe
o.Il S rrrusial rr'pis1u'ać dane podane
przez korespondenta. I QSO za zero pkt. Znlanlorvane I 0 czy 20 sekund.
,.Nie rvspomnę" o operatorach pytającycl-r: Kazitr, czy to TY?? Raz' drugl,
trzeci. A obok siedzi N3AD i paluszkiem grozr. Czas plynre i znorvu 20
sekund ztrrarnowany'ch' A Kazik odporviedziec llie nroże' Siedząc prze<i
domenr'tv rriedzielę rano. zaurvaŹyliśIrry, Że antena zb1( często znrienia
kierurrki' Porvinna, teoretvcznie o tej porze patrzec na south' a ta uślrrieclra
się'.tak na oko'' 1 20 dgs' Szukają Bin Laderra czy jakiegośszejka z.'\6
czy 9KŻ? Sprarva wyjaśni się po zarvodach. Z poludnia zaklócenia były
na pozionrie S 7-9' Trochę pomagała funkc.ia '.NR" w trx-ie, ale z arrtopsji
lvietrr' Że nrnie to nie pasuje' Sygnal '.rł' studni''. Prarvie jak tzrv' eclro tra
rra złość,a n1oŻe ptzez nierviedzę.

cB. HI. I

dlatego nrusieli slrrcliać ze l20 albo 220 stopni' Konieo
zawodów Pal licho 3'5 EURO x 7' Ale. o dzirvo F.ĄYGIQ rvcale nie są

znęczelli' No TAK' To TYLKO 24 GODZIN}I ZAwoDł'' powiedzrny.

iak na iclr nrożlirvościkondycy.;ne: KRÓTK]E' Prorvizoryozne rvynikr to
8-nre _3l-sze nriejsce. PóŹniej ta bardzo dobra 8-ma pozycja będzie

jeszcze lepsza bo 7_nra' póŹrriej to w tę to w drugą stronę. Wieczorem rv
niedzielę rvg slólv gospodarzy: ..return to civilization-srrack'' a tak na
prarvdę to do lrotelu pod pr.vsznic' W poniedziałek wycreczka po
Helsinkach (30 EURO) i rvieozorem uroczysta kolacja (50 EURO) na
n'" bylo. Pronl l'namy o
której nlialo b-vc podsunrorvanie . Mialo b1'ć'
"'.
21'45 loc' odprawa na granicy OII/ES lrie zatlrvaŻalna. Chyba narvet llie
było' chyba. Że zapomtlialeIrr. Na pronlie..ten rrapój" 4 Elrro' ale
..I.'INL.'\NDIA'' 0,5 I tylko 8 EURO' Ktrpilenr du'ie' Dostajenlv od \\Ętka
(naslttclrorvca-dtlsZ}' naszego towarz)'stNa) ełlllil' Że wynikórv trie lrra.
póŹniej' Że chyba llłe i 3l-sze nriejsce' Ale zIrriany będą częste i dalej
niepervne' Później YL' LY bez rvrłżeli. Ale rv SPto rvrażeIi było Innóstrvo'
JuŻ rv pienvszej napotkan€j pz1' drodze restatrracji: GoI'oNKA i rvreszcie
3.5 ale zIotcgo' Droga do SN2B rvlaścilvie bez specjaln.y-clr ernocji. .Iasiek
i Marcin' mimo 36_ciu godzinbez srrrr i Środkólv dopirrgując1'ch.1adą.
spokojnie' PóŹniej porvrót do Torrrnia i nareszcie rve rrłasn,vm donrku.
Zrozurnialem polskie przysIorvie: rvszędzie dobrze, ale rv dornu rrajlepiej'
I to lóŻko: wynriarorve. ale jak dopasorvarre. Hi. I na zakoliczenie kilka
urvag z tej eskapady: Piszę o drrrŻyrrie F.łVGIQ' gdyŻ bylern blisko nich.
NR/RBR byli okolo 70 km od nas i na ich temat nie rviedzialem prarvie

rric. Jakie to szczęście że F'irrolvie poslugrrją się jęz1'kienr Z gr].lp\'
,.Lrgroliriskich" i rlie nrają rric rvspólnego z traszymi slo'rr'iańskllrri'
WidziaIenl jedell napis (graffrti) trł ścianie: LEGIA PANł'. \vIDZE\\''''
N'Iarr-r rradzieję' że nic przeczvtają. W F'inlandii nie Ina po1ęura
..wyprzedzanie"' Jak pisze l l 0. to rvsz1'scy iadą l 10. BlvIW (najnorvszr'

rrlodel) cz1' nasz wyczarterorvany autokar - t'órvno. rórvrrilttko, kaŻdl' po
l10 i ani jednego knr rvięcej. Nie rvidzialerrr przez 7 dni ani jednego
polic1anta czy teŹ radiorvozll' A rowery byly podparte pod drzerr'o czr'o
jakiśmur' Lańcuclrórv nie zaurvażyłenr' I jeszcze jedno: rrie wiedzialcrrr.
że oH jest lviększa od SP' Nie duŹo' ale rviększa. Natonriast ludności nra
5 nlln. Ruclr samochodorv1' prarvie Żaden. Taki jak u llas na drodze
gnlilrlrej rv śrc'dku nooy' W Helsirrkach to sanlo' Moinr zdurir'tlr trriasto
kompletnie nie przygotowane do dużego ruclru salrrochodowego' Bogdarr
RBR zaŻartowal: rvszystkie sanroclrodv z Norve.j Soli pl'zenieśc do
Helsinek i n]iasto będZie ZabIokowalle' Na zakoIiczenie nrtlszę rr'sponrtricc
o Wojtku (tyn któr.v parę dni tenru zapisal się na listę). Nie nra znaku
nadawczego. ale jest po egzanrinie' Tysiące pomyslórr1 kipi energią.
I to tyle refleksji' rvsponlnieti i rvraŻeń'
wvrosną z Niego

'.ludzie"'
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