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Po]-KAN tE W I(ĄTOWICACH

Zor,ltnrizorr rnc r' piiltkori'c popolLtdnic z inic,iatyri'1, Tadcuszzr SP9HQJ
l'rczcsrr Kirtorvickicgo OT PZK spotkanic trzcch OT PZKzgrontadzllc:24
rtezcsllli]iiltr'. Przl''bvli czIonkou'ic Zarzltdtirr' oT tlziała1ących tra tcrctric
\\iljcl tidztu ł SIiLskicgo ()T-0(l. ()_f-j l. ()'f-29. Spotkanic nlającc na cclu
(]l]']a)\\ icl]ic nlozlirr'osci q'vkorzr'stania Ii1czności krótkof'alarskicj rv sytulre1ltc|l nlltIzlr'r'cziljll1'cll zagrozcti oraz rr,trrrotvac'lzcnia w życic SyStct'l'lu
()\(l'le{itl]liI rr tl1rarcitI o potlpisanc llortrzunricnia zostzrło zruołanc przcz
l)r rcktrrnr \\tvclzirlLt Zarz;ttlzania Krvzl,sowcgo UW rv Katowicach Pana
l)olitor;L Bogtlana Kosorr,skicgtl. Na szczcgólną rrwagę zastugrrjc wzbogrcona licznvrli prczcntacizrnri prclckcja Kicrorvnika CZK Wojcrvody Pana
,\ndlzcjrL Ijicnrii na tc-nrat struktut'y calc-lo s-vstcnru r jcgo funkc-ionowania.
\\/ czasic s1ltltkatlia 1rrorvadzi1cy inŻ. .Ian Ktts SP9JPV i Pan Dyrcktor
Ktlstltvski oIllorr'i]i róznc aspckty zzlrzzl'dzttl'lia kIyzysorł,cgo. rodzajc zar.lrożcti. tlttlllilrlring zc szczcgóln1'nl trrr'zgIędnicnicnr tcnlatvki łącznościolrc| [:staltltltl. żc PZK lr'l'zllaczl' czqsttltliu'ości tzw' alafl-l]ou'c rł'ralrraclr
prsnr ) nl i l0 cnr. Nr tvch kantlrtch bqtlzic clocclorvo prou'aclzony tta.łLtelt 1llzcz ecntriL l:1czlltlsci u' rl,'ojcrr,ticlzkiclr. nlicjskich i pou,iatowyclr
5/lili]rcl] lłrl4rlz'łnla lirvzysolr't'gtl. Iltlu'nicż rv tallrach PZK odbywać się
ll.'tlit tlIilcstltt'tl s1rrarr'dziirnY gtlttlrr'ośct'll1l' rv forI-nic Zawodów lub konktlrstlrr' Tltkic dzirlaniii nrtrjt1.jrrż rv PZK srl'oją h-adycję z lllinioIrcgo okrcsrt. Uttlczt'str,nl akccl1tc:ll Lr),lo tltlztlłczclric kol. SP9ĄGV odzriaką Honor()\\'il PZK' \\/ dalszc' j częścis1liltkania d)'skutolvano nad obclrodalni
]5 lat l'ZK tlriLz tla bicŻące'tĆn]aty or'gal]iZacyjnc PZK' Częścoficjalna
\l)otk,lniti trrr'aIa 1lollarl 3 godzill1'. a lrrnicj oficjaInc rozlnowv 1lrzcciągnqlr sjr' do 1ltiżnr'ch go(lzil] \\,i!-c70l'1lyclt' Caloścodbyrvała siq w ponricszezclliach Lirzcclu \\(ljcli'ótlzkicgo rv Katori'icach i była rvzorotvo zorgani/.)\\ lLtla l)llcl nllszcgo kolcgq i zitrazct-t-t St' lrrspcktora Wojcrvódzkicgo ds'
ł'itcznirse l .lalra Kusia SP9II;V' Zal'zltd Głórvny l]a spotkaniu rcprczcl]tou';tIlv Lll'l 1lrzcz \\'icc Prczcsa PZK \\b.jtka SP9P orazp|zcz pisząccgo tc
słtltr,it l)rczcsit PZK Piotra SP2.ll\4R' S1lotkanic to było bczprcccdclrsowyn-l
u'tci lratcgorir. a o rvażnościtc.; tcnlatyki chyba nic trzcba nikogo przckolll'rrac. l-ittlcltsz SP9HQ.I potlj11ł próbc kooldynacji działar't lv tcnracic
l's1ltllpracv ZL'sztrrbŹrll'li zztl'zt1tlz-lttlitt krvzvsorr'cgo na tcrcnic całcgo lvojc\\ó(l7l\\'ll i.1ak lo siq pobcznic nróq'i: ''chrł'ałaJcrrru za to''' o znaczcniu
1akic u'laLlzc I'ZK nadają tt-j s1lrarr'ic n:rilcpic.j śrviadczy obccnośćna nim
tIu tjch czlonk(lrr, Prczvdiutrl ZG. \iacic' ja SP9DQY-Przclvodnicząccgo
(iK[l oIez Sr'klctŻlI7a Kornisji Kol' Bogclltna SP9V.I' (Piotr SP2JMR)

KOMUNIKAT RBI
\\' zu iłzliLl z kilkonra. nrclicznvnri pl taniiuri o Radiorvy Biulctyn In{brnlrrer,tnv rcdiLkc.jir l)rzr'(lsta\\'ia konrunikat na tcll tcr'tlat. W sicrpniu, u'rzc-

sItitl l 1lirzclzicrtlikrr nic byIo słr'chac RBl' Pl'zcz ltzy nricsiącc nikt nic

intcrcsorval się progranrcnr i losanli rcdakcji. Tvlko kilku kolcgórr,krr;tkotżrlorvcórv _ słuchaczy progra|lltl zapytało o RBI tclcfonując potl znanc
rcdakcyjnc trumcry lub u'ysyłając do rcdakcji c-nlaila' Kilku i|ltcrnatltó\\'
shrclla1ących RBI w intcnlccic zapytało dlaczcgo nic lna prourallru' .lc'tinak rviqkszość słuchaczy. w tynl krótkofalowcóW' nic zaintcrcsorvało sic
dlaczcgo. przc7.lrzy micsiącc. Radiorr'cgo Biulctyrru InforInac1'1ncgo nrc
bvło na antcnic. W świctlc porvyższych t'aktórv nasuwała srq rcflcksja i
pytanlc_czy pogran-r RBI rzcczywiścic 1'lotl'zcbny jcst słuclraczol]l'
ostatni progranr, przcd przcnvą, nadallo rv nicdziclę 25 iipca 20()"1 r. o
godzinic fl.00 L z Dylcwskicj Góry i o 22'30 L z Groclziska N'lazou'icckicgo. W sicrpniu jrrż nic było RBI z powodórv niczalcżrrych od rc'dakcji'
Pou,odctn była nagła clioroba' Prarł,da byla smutna. od trzcch rllicsięcv
Rcdaktor Naczclny RBI.icst choly' 27 lipca 200.ł r. mia} pou'azny rtrlzrr
nrózgu i rvjcgo rczultacic przcnvał swqą działalnośćr'cdakcyjn4' W dniu
2'1 'l0 '2001r po trzcclr lrricsiącaclr tnvania choroby kolcgl Jurka sP5BLD
- Rr-dakc.ja RBI przcdstau'ia komunikat. Re'dakc1a Radiou,cgo BiulcLynu
Infornlacr'jncgo przckazuic. do ll'iadonlosci shrchaczy kol'nunikattirł, ratliorvych i do czytcInikórv nricsięcznikórr' krótkof-alarskich. rrinic.isz'"' konlunikat.Rcclakcja RBI inlbrnrujc. żc ocl l sicr1lnia 200:ł r' zarr'icszotlc sir.
clo odrvolania, nicdzlcinc programy ratliorvc nadarvanc przcz racliostaclq
SP5PRW z Grodziska Mazorvicckicgo. Jcdnoosobowy Rcdzrktor Naczcl
ny RBI Jcrzy Kucharski SP5BLDjcst od 27 lipca chory i oci trzcch micsiq
cy rvalczy Z swoją poważną choroba.' okrcs rckotlrvalcsccncji nrożc .jcclnak trr.vac wiclc nricslęcy' Z porvodu choroby kolcgi Jurka SP5Bl'D Ra_
diorvy Biulctyn Infornlac1'1nyjcst l]ic nadawany i nic bętlzic ]]adł\\:anv \\'
najbliższynl czasic. Rcdakcja wznowi cnlis.jc RBI rv nicdzicic llir falaclr
krótkich i w intcrnccic z Grodziska Mazorvicckicgo pod znakicnl S P5 PRW
w tcrnrinic późnicjszym' Tcrnlin ponori'ncj cmisji RBI bqdzic podany rr'
KoIrlunikacic Radiorvynr SPOPZK. BiLLlct1'nic PZK. Magazynic Kl'ótkofalorvcórv QTC i w Micsięczniku Śu'lat Rrt]io' Prarr'ciopotlobny tcrlllitr
wznou'icnia cnlisji RBI planowany jcst do korica roku - w listopadzic lub
grudniu b.r. rv zalcżlrościod stanu zdrorvia kolcgi SP5BLD i 1lonloc1,
rcdakcyjncj i rcalizacyjncj Zc strony słuchaczy progran]u _ krótkofhlou'córv SP Rcdakc.ia dziqkujc jcszczc raz. za niclicznc c-mailc i tclcfonr'
którc nadcszły do RBl. E_mailc do RBI proszq przckaz1'rr'ac 1rod adrcsami: sp5bld@poczta.onct.pl. sp5bld(4lp.pl oraz radiorvybiulcn'ninfbrnracy.iny(!)intcria'pl. tclcfon domorvy: (02z) 1Ż17380' tclcfon rcc|akc1,1n1'.
konrórkorvy: ó9l898768 i 6035457(;5' (.Icrzy Kucharski SP5BLD)

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG PZK
W posicdzcniu Prczydiunl (29.l0'04 r') udział rvziqli: Piotr Skrzypczak
SPZJMR -Prczcs PZK. Elł,a Kołodzicjska SPlLoS - Wice- Prczcs PZK.
Bogdarr Machorviak SP3IQ _ Sckrctarz (}cncralny PZK. Ąlcksantlcr i\4ar-
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PZK' Posicdzr'nic prorvadził Piotr Skrzyp-

Prcurtlttttlr 1;rz1,jqło zakrcsv czvnIlości tlla członkórv prczytliunr' opra-
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l'rczr,dirInl trchrr'tlilo po1rltrcic rr'triosktjrł, UK!- Managcra l]a tcmat łallłltttiit ztlltkt'rrr' i zoborviązalo sckrctariat z odpowicdninr pismcm do URTiP'
l Prczrtlittnl rr'l'l'aża zgotlę lll lrorvołlnic Konlisji Zau'odórv IARU zgorJrric z pisrrrcrrr LJKIi I\,lanagcra.
_l' Prcr\'(iiLln] przyjqJo i zaaproborvało infbrnlac.ję Prczcsa PZK rv sprawic
u sprilpriLcv i u,vnriany pisnr PZK-PZI{S-KI{S.
5 PrczvtliLrnr przvjqb lnlbnurc.jq sp3iq o proccsic rclktyrvacji SP-Klubu IOTA.
(l Prczr,tliLtnl 1ltltI.jt1Io tlcll*'ałq tl strvorzctlitl zasad zakupu slrrzQtu (urzątlzcllilt nitclitrr cztl-oclblorczc. antĆnv. itd. ) do prorvadzcnia tizialalności stalLrtou t' j l'ZK z 1-ll'zcztraczclrictll tlla kltrbórv krótkofalarskich' Zakrcs pou't'zszl,clt tlzialali lrqclzic uzalcżnionv otl 1rosia<lanych funduszy'
7 Prczvdittln 1lotl.jqlo uchrvalq o rozrł'ażt-niunrożliu'ości zintcrrsyiikorvania tlziirllLlrltlści .jcclnostck organizacvjnych w tcrcnic poprzcz doposażcnic lr,cllzc .|ctlnostck \\' sprzQt nadarr'czo-otlbiorczy. Prczydium uza|cżnia
zakrcs tl'cll tlziałari otl prz1'szlc'j kondycji tinansorvcj PZK'
li Prcz1,tliuIn prz1,jqło porzi1dck i kolc'|nośc łjazdu Nadztvyczajncgo i
Posicrlzcnra Z(i.
t). Prczr,tlittllt
1ll'zctlvskutorvałtl 1'll'o jckt znrian rv Stafucic opracorvany przcz
I)arl<a SPiHQY tlir 1;otlstarr,ic 1lisllla Prczydcnta Nłiasta Warszarvy.
l()' I)l'czr'tiiullt 1-lotl.jqło uchlr'alq o 1lorvołaniu Kol' Dariusza Stcfana
Sl)]t]Z\\'lla lirnkt'il'kotlt'tlvnattlra u'ęzltirr'APlłS' Jcdnoczcśnic rvvłącza_
;ltc 1ltrrlr,ższc s1rotl o1rinioclirrr'cze'j roli Koortlynatora (Is' Packct Radio.
l l I'rczvtliLrlll 1;rz1'jqlo 1lro1ltlzvc.1ę prclinritlarza, 1lodziału śloclkórv finansorrreh l)ZK nrr l(X)5 r. przcdstauiona Przcz Alcksandra SP2UKA i postill)(]\\il() rcktllllctltltlrr'ltć jil Zrrzadorvi Glórvncnrtl PZK na najbliższvnl
Posrcclzcniu Z(i.
ll. PrczvrliLrnl zapoznalo siq z intbrnrac.jrl skarbnika OIka SP2UKA o
Illtlz]irr'rlsci llllożclia kont tll:L ()T PZK w str'tlkturzc Barlku "Norclca'' oraz
z sr'tLtae' it1 li ltanstlu'i1 PZK rr' otrccIre' j clrrł'i l i'
l-l. Prczrclitlnl 1lorr'olało na QSI' SP9 kol' Stanisłarva Czqpicla SP9BS'
lJ' l)l'czr'rliunl pocljqlo uchrr'alę o 1;otlaniu tlo publiczncj rviadonrościprzcz
ogltlszctl jc u' Krótkotirlou'cLt Ptllskinl i''Srvtccic Radio'' l 2/2()04 infbnlraeji il zatlllitrze'tlclznaczcnia ZIotir otlznaką Honororvą PZK August1'na
S Pń t]( ) \\' .lł Llgo Ictn i cgtl Ąrr,at'cl Managcra.
przcdyskutou alo obccnic uzgodnionc clcrlcnty programu
I 5 PrczvLIiLrnr
rlbe lttlLltjn'.lulrilcuszrr 75-lccia PZK. Prc'z.v"cliurn z zadorl,olcnicIn przyjęło
intbrlnlrc.jc o 1lrz1.jqciu Patl'ol]atu Holrororr'cto obchodów '15-lccia PZK
yrrzcz l)ant \\'rtolda Grabosia Prczcsa URTiP. (Piotr SP2JMR)
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I,AMINY ZAWODOW KRAJOWYCH

ZitjlnLrjircv slę s;lrarr,atlti sl]olto\\,vnli tv PZK Wicc Prczcs Wojtck SP9P
jcgo adl]] Z\ l](llllIlllt o 1lrzc'sr,łaniu aktualrr1,'ch rc'9ulanlinórv zarvodórv rra
rcs c-nlili lo\\'\': sp9pirr-.jokcr.conr.pl Tc'nnin uplpva 30 listopada. Cclcnr tych
Llztalatl jcsl kotlrtlvnac'jlt tcrlllinórv zarr,otltirv i ttnricszczcnic ich u'tcnrrina_
r/rr

lir roli l(X)5 na stronic rvuu pzk.pre.pl oraz rv innych

KONIiERENCJA NAUKO\\A

1-lublikatorach.

\\' t.'; korlicrcnc.|i nlialcllr 7'ź|szczyl fcprczcl]tować Stowarzyszcnic Miłośniktlu,[)alckosiężnych ŁącznościRadiolvych oraz Polski Związck Krót_
kofilI()\\,có\\' Za1lt'oszcIlic Zostalo wVstosowlrllc przcz olgalrizatorólv czyli
Plcz\'(l!-ntil )\4iasta Bydgoszcz1' i Instytut Panriqci Narodorł,cj do Zarządu
S PD\C r trznan i u zorgan izo\yan!-i akcj i dyplomorvc.l z okaz-ji 7 0 -tcj rocznicv zliLtltania kodrirv [:nignl1'1lrzcz rvvbitnych polskich nratcnratykórv.
\a KorltL'l'cnc.ji naszc śrcltlorr'isko lcl]rcz!'lltował takżc Edwald SP2AJO
br'ł}' rt'ir'ltllctni Prczcs SPl)XCltlbu' Matt'rial intbrnlacyjny przygotował
Tolnck SP5C'('C. a.jcgo skłatl Tomck SP5UAF' Konfcrcncja składała się z
tlrr óelt czqśe i: h lsttlryczrrcj 9. l l i nlcrytorycznrj l 0. l l . Picrwszą była część
tr'ptlu o histot'r,cztla okraszona rr'ystąpicnialli'przcdstawicicli ambasa_
tlrlróu' \\'lclkit'i Bry'tanir. Starlóu, 7.jcclnoczonych i Niclnicc. Można było
1ltlsluchac u'ykłaclóu'na tclnat historii ClZiałalnościwpviadów pańshV sprzytllicrztllll'cll rv okrr-sir' l937-l94's. a rv szczcgólności o działalności Pol_
skich slużb rr'r'ri'iacltlrvczvch \\/P. a póznic'j Arnlii Krajowcj. Zc rvzględu
1)lt t!'t]lilt\'kq ktlntcrcncji nirju,ięce'j infbrmac.ji dotyczvło kry}rtografórv pol_
sl(iell / t!-g() tlkrcstt. a szczcgtilllic N{ariana ILr'.jcri'skicgo. .Icrzr'go Różyc_

kicgo i Hcnryka Zygalskicgo. Na szczcgóltlą urvagq zasługiwzrłv prclck.
cjc: dr Davida Kahna z Unirvcrsytctu rv oxfordzic ś\1,iatowcJsłarvv cks_
pcrta u.dzicdzinic kryptologii i ll,yrviadu u,ojskou'cgo. prof. dr hab. Lcona Kicrcsa Prczcsa IPN oraz prof'. dr hab. Jana Cicchanowskrcgo z lnstvtrrtu Sikorskicgtl w Londynic'w czqści drrrgicj kont'crcncji Zźll]fczcllt()\\,ill]c Zostało współczcsnc znaczctltc kryptologii tz|-l' \\,\'kolzystallic rr, lllnkorvości, przctrvarzaniu danych i systcnrach zabczpicczcń. Ta częsc prorvadził dr lnż. Marian Molski z ATR u' Bydgoszczv' obvd\\,ic czqśctktlllt'crcrrcji onvicrał Pan Konstanty Donrbrou'icz Prczydcnt Miasta [3r,dgosz-

czy' MatcriaĘ przygotowanc przcz Tonlka SP5CC rozdall'aliśnl1, 11c7g.1_
nikom z nrałcgo stoiska ustawioncgo lv holtt tcatru' RozcsŻł\ :iq rr'szlstkic dyplomy i karty QSL z akcji zorganizorvancj przcz SPDXC "[:nignr:r"
oraz ponad l00 infornlacji o udzialc poIskich krótkolalorr,cilrr'\\ 5ltlżbilel)
krypto-qraliczn1,ch lat 30łych oraz o obchodach 70 rocznicv złanlallia
kodów Enigmy' Spccjalnc dyplomy rvraz z matcriałanli przckazłtlc ztlstlły Instytutowi Panriqci Narodowcj, ()ddziałowi Gdarlskicnru lPN. l)rczr'dcntowi Miasta Bydgoszczy oraz Panu Profcsorowi Janowi Cicchanou skicmu z Londynu. (Piotr SP2JMR)

RADIOSTACJA Z oŚwIĘCIMIA
otrzymałcnl poniżsry list drogą ir]tcmctową i zc względu na rvażności bczprcccclcnsowość sprawy przckanrjq go wszclkimi dostępnvnli s1losobanri.
"Panit- Prczcsic: uparcic poszukujc śladów Radlostacji działir1ącc'.j dziql<i
Icgcndarncmu clziś.Itotnlistrzorvi Pilcckicnru rr' Auschwitz od lutc.go tltl
u'rzcśnia1942' Możc ktośz polskich krótkoihlori,cóiv nrógłbv ponlric rr'
odnalczicniu rnfirrmac.ji tra tcn tcnrat. dr Stcfan Pagorvskl. kazintilrl;a-

uorvski(lsympatico.ca

"

LABORATORIUM POMIAROWE W PIEKARACH

Śl4srtcH

rv dniu

ló listopada o godz' ló.00 rv sicdzibic klubu SP9KRT odbvltl

siq

uroczystc otu,arcic ptacowni scnvisowcj dla radioarrlatolów' w otu,Jrclu Llczcstnicz1,ł Prcirydcnt Miasta Pickar oraz kicrorvriictwo MDK'
Zazaproszcnic <lziqkujq, otląvnla}cnr.jc dopicro w dniu l 3 |istopada t rr zrr'uvkLr
z napięĘnr liamlol]ogramcm zajęć nic lllogłcnl uczcstniczryc s, tr' j \\'rżn!'i dla

krótkofalorvcólv z Wojcrvództrva Sląskic'r:o inlprczir'.

(

Piotr SP2.IN'Ilt)

NOWA MAPA SP DLA KROTKOFALOWCOW DE SP9W

Przygotowuję właśnicdużą mapq Polski dla cclów llam radio (orlz norrt1
azylnutalną za chwi lę) Projckt j cst j uż rv zasadzi c prarvic gotorvy do drukLt
_ nrożc uda się na gwiazdkę. Proszę o Sugcstic lub i konrcntarz. łt tlla1la
bqdzic duża _ trzcba tylko nanicść no rvłaśnicco jcszczc'? Są.|Lrż: Wojcrvództwa, porviaty w trakcic, okręgi. latamic morskic', dużo nr jast - \\ Si/\'stkic porvyżcj l tysiąca micszkańcórv. siatka lokatoróu, - nrałc krviLdratr,'.
częściolł,o ościcnnckrajc' Mapka rr'zorcln tvch co.już rvvtlałcnr lrqdzic
laminorvana do powicszcnia na ścianę.tbrnrat okolo 40 x 60 cnl ltIb 5() r
70cm. Jcślimasz jcszczc jakiśponlysł to chętnic rvczmę pod ttrr'ittq
nlyślalcrłro przc'1]icnnikach aIc nikt nic nra.jakicjś akttlaln.'j list1' ez1'nnycll przcnlicnnikórv chvba Żc zlzlllttz'l'c lc co \\ l('nl lr'si] cZvl]nc - I]loZc
wrzucisz rv komunikacic pvtanic o przcmicnniki cz) nn!- z zrznilczcllcnr
żc brak inforn,acji oznaczi| żc przcnricnnik nir- clzlałlL lttb ttlc tslnlr.1c
(Wojtck SP9w)

WALNE ZEBRANIE OT'-IO

Zarząd Małopolskicgo Storr'arzyszcnia Krótkotalou'córv oT_l() PZK u
Krakorł,ic, zrvołał na

lJ

listopada ]()()4

r-

rr'alnc zcbranic rv swr'j sicdzibIc'

Zcbranic rozpoczęło siq w druginr tcrnrinic o godzinic l0:l5. Zcbrłnir'
otrvorzyła Kol. Prczcs oT-l0 Bożcna SP9MAT' Przcwodniczącytll zcbrr'
nia zostałjcdnogłośnic ivybrany V_cc Prczcs oT- l 0 ds. tcclrrricznych Piotr
SP9BWJ. Prczydiunl ZGPZK rcprczcntował Bogdan SP3IQ' Przybvlr'clr
członków oT_ l0' jak rvyliczyła Komisja Skrutacyjna było nlcspc.łna 2t{o;i,
ogółu członków. Komisja Skrutacyjna ogłosiła ważnośćzcbrania. l''a zc_
braniu dominorvał główny tcnrat; sprawv organizacyjnc i fitlansorvr. zrviirzanc z pomicszczcnicnr oT-l0, którc to pomicszczcnic jcst lvc rviiLclatritt
Zarządu Miasta Krakorva, naton-}iast uĄtkorvnikiclrl ponicszczt-lltir jcsl

właśnicoT-l0 od ponad 20 lat. Wszystkic bQdącc rv toku nctot'.1ac-ji rr';rnrnków użytkorvania pomicszczcnia przcdstawil szczcgółorr'o zarz.iytl or l 0 rv osobach Prczcsa oT- l 0 Bożcnv SP9MAT i V_cc Prczcsa ()T- l () Pio-
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KRÓTKOEALOWIEC PoLsKI

trir S[)9[]\\i.l' l)tl zit1loztlalliLt siq cirłościątoczi1cyclr siq spl'au,, rv podjętcI

Ltcllrritlc ezltlllktlrvic

OT-l0

zaa1ll'oborvali 1llan działariia zarządu

oT-l0

s1lrarr'ic 1lrtlrr'itrlzcnia tlaIszvch ncgociac.ii zZarządcn Miasta Krakowa.
l'rllllttittl ezłotlkorr'lc oT- l () rr'rł'azi i pogla1d rozpatryrvania innych bardzicj

ir

I

ck()nonriernvcl) propozvc'ji lokalou'yclr na potrzcby swcj sicclziby. W toku
zclll'irni;t tr'cz1'lv się d1.'skus jc rr, ratllaclr aktualnych spraw, zarórłłlo oTl() jak i e lLlcgtl naszcgo zlr'ii1zktI PZK. Donlinowaly l]astqpuiącc spra\ł'y:
- trrsrllitlsci skllrdr'k członkorr'skich oT-|() i PZK na 20()5 r'.
re lcslrrrcii Slrtrrtu zaróu rto PZK.jak i OT- l0 U KRS.
_ zlrliłileeti
1ltlu otlorr itnl'cll przcz s1"stcnll' l'LC.
-.rk(r'rrnosci ezlonktiu PZK u pracach OT-10,
l]l( JZl i\\'(lsci 1ltlrr rlłitnia ;lrzcz Ktllllitctv A nlvkryzysou'c członkórr' PZK
nit :\\ \'e ll opclrtorLru' sicci r;ttliou c j na tcre'nic OT- 10.
- r.'lrltlcj lllrlżlirr'ości1ltl[ricrltllllt oplźtt \\'foku ]0()5 za naszc I)rZclr1icnniki
llr'tlllcc rtc rr łittllttlia przcz l:l\4I_tl:L.
_
l)()lfleir\ LrdziaItr krótkotaltlrr'córr'rr'lrracaclr Konrisji Egzanrinacyjnych
l)i! Ś\\ jiL(lccl\\'() ()llcratorskic SILlżby Ąnratorskicj
, u slrolplircr' OT na tcrcnta Krakol a.
ZiirziL(l ()'I-l() 1ll'zr'ztl'Ll. żc rviclc z tl;'skutorvanvch na zcbranitt s1rrarł'. bq(l/ij tc11lillcl]) Illrlllliższc{o 1xlsicdzcltiu ZG PZK. (Notorr,al fiogtlan sp3iq)

\\

\'\IKI WYBOROW DIG-SP

|)rzctlstitrriatll rr'l'niki rr'ybort!rv tlo Zarzi1cltl Sckc-ji DIG-SP Z protokółu
Krllnisj i \\'r'borczt'j rvl'nikit. żc na tlgólną lrczbę 5ti czlonkórv Polskicj Sckcji
l)I( i-SP l glosoryallitt korcs1;ontlcncy'jll)'nl \\'Zięło udział 2ó osób' W rc!tllilll]il]()\\ Vl)1 lclrllinic l() kart -!:losolr'allia tladcsłalro listownic, zaśl6 pocŹą
eIcklrollieznlt' (iltlsórr' ri'ażnycll tltlclano 2(l. glosów nicrr'ażnych nic było'
l)o ZitrziLi|tt l'rllskir-j S.-kc1i DIG-SP rvvbrano następu.jących Kolcgólv:
'\tlgust\ll \\:tlrrzr'nek SPóBOW' DIG.1(lltł - prczcs
( zeshrr (lncz SP-IFUK/D.IO\'L\Q. DIG.ltt93 - u,iccprczcs
.lan Oinririski SP2B, DIC 0ll6d - czlonck zarzzldu
|łrszrrtl Czcrrrilislii sP2l\\'. DlG 007ó - czlonck zarzi1clu
lit 1llzr ;ce lcI'll tlilrl'c!tl l{cgttlltlllinrr Polskir' j Sc'kc_ii D]G-SI' głosori'alo 24.
lllzce trrlill ] eu lollck Dl(]-SP. l l głtls nicrr'ażtly. Na trj 1rodstarr'ic Konli_
\lil \\ \ l)()rclil strr lcrtlzila. żc Ilcgulanlin został zatwicrdzony' UboIcwan]
jcrlnlLk lllLrtlztl. Źc taI< lllało n:Lsz1'ch Kolcgtirv rvzię}o rv nich utlział. Tynr
\\ 5/\,stkit]l. kttirz1'.jctlrlak aktvrvnit' zaangażori,ali się rv głosoił,anic, bar(I7() scl(|!'eZl]i!'tlziqltujq. DziqkLrjq takżc czlonkolrl Komisji WyborczcI za
u'l<lrtl 1lrlrcr' \\' s|)rt\\'|lc 1lrzc1lrtlrr'atlzcnic rvyborórv. Jak rvynika z głoso_
lr lt t] iit. rt tll'Ll gir' j kadc'nc j i dzia la lności Sckcj i DlG-SP' Ztlrząd działać bątlzic rr tirkinl \rlll\ Ill. lll!' zlllic'Iriotly'Irr sklatlzic.jak dotycbczas' Dziękujclllr zlL zitttl'lttllc l1aIl'l. ;t 7 nils7!'i stroll\' ]]()5t.trilt]ly siq 1rrou,aclzić naszą
Sclicit'llir1lc1lrr';.jiLk t1'lko bqtlzic ttl ltlozlirvt'' \V zlviązku z stlgc'stią Kolcgi
l)t-]Kl)(' Sl'5Nll\'tlo1r,czttc11 tlIlitnsórr'Sckr'ji 1lragnę poinformować. żc
l'Itrtl'ittI;,tlttit icst na i]icŹ.lco cu'itlu-ncja rr'szystkich prz}'chodów i rozclrotltlri srtlt|kilu' l)icl'li!:Z|l)'ch. Pr'z)'chotl1' stanolr'ią opłaty Za ''vydatlc dyplol]]\'. llż!t()I]]llst rr,vtlatki to koszt1, rl'r'svlki dy1llonlóu' i korcspontlcncji' Za
r'ktcs rlrl rrrzcstlia ]()()0 roku t'lo l5 1laźtlzicrnika 2004 roku rvyrlanych
zilstltlo l(j clr'1llonlv ''w-DIci-SP". Wnicsionc opłaty za nic to: 340 Zl, 233
ettlrl. j] L]SI)' \\'y(latkowat)o llatol']riast 254'20 zł na oplaty pocZtowc i
_i'ł.5() zł lrlr zlrkttp kopcrt i 1lrzcklatlck tcktttrorvvclr (do ttsztyrr'nicnia przcsrIki z tlr1lIilllle-nl)' Stall śroclkóri'picniqżnych na dzicń l5 paździcmika
hr to I l.l0 zl. l3.l culo i J2 USD. \\/szystkic wydatki udokumcntowanc
5il \l()5()\\'ll\'Illl tltll<unlen1allti (1loku'itotr'łni:r. faktury, paragony), a roze Ililtl zIlit.'zliilrl' l]ocZt()\\,\'ch .i!'st 7'godn\' z l:lt'ou,a<lzotlą crvidcncją wysła_
n.1 lirrrcsponrlcncli 1 l3J pozlcjc). Pucharv oraz u'szystkic innc nagrody
r'1c!r()\\ i r rlr,plornv ztr zrr jqcie- czolou vch rnic' jsc u Maratonach DIG-SP i
lirrr oLlirc ll .\lth ze' jkol vch b;'ll, sponsorou,an!- przcz: SP3 FUK/DJ0MAQ,

Sl)6B()\\. Sl']l]. SQ7t]. SP]Iw. SP9\Ą/. ZC PzK' MK QTC' Koszt wy_
tlrttliilrr,lttilt kilktrsct tlr,1;lollróri "\\/-l)lCi-SP'' oraz kilkunastu tysięcy kart
{]SL tll.r slirc.ii kltlbou'e'i SP]DlCji SP0DIG został pokryty przcz SP3FUK/
l).l()\']''\(-)' \lirIrr natlzir'jq. zc 1;orr'1'ższa intbrmacja dotycząca finansórv
Sckc' ji jc:t jllsna i rr'vczct1'ltt ji1ca.

kicll naszr'ell Kolcgórr,

W inlicniu Zarządu DlG-SĘ

proSZQ

wszyst-

o aktvrvnc rvlączcnic srę lv dzialalność naszcj

sck-

e1i' l}trtlźItlr ltlttlal razcnl i trzylllajllry siq zasatl naszych DIG_owskich rcrLrl. {.\rrgustvn - SP(rllO\\/. DIG

l6lli)

PUCHARY ROZDANE

W sobotę Ż3 paŻdzicrnika br. na zaproszcnic Klubu SP6KYU do Ziębickicgo Ccntrunr Kultury przybyli larrrcacj Zau'odótv Dolnoślz1skich 200:l'
cośćmilronororvynii byli: Pan Burmistrz Ziqbic Tadcusz Wolski. Prczcs
Dolnośląskicgo oddziału Tcrcno$,cgo Kol. Vlarck SP6NIC. KollrcndaIrtkazttprzyjaŻnioncgo HKŁ SPóZYU z'Ziębic clh Karolina SQóLAK oraz
prasa lokalna. Na spotkanic przybyli larircaci Zawodórv Dolnośląskich ]00--l
oraz liczna grupa naszych Przyjaciół z \Vroclawia. Brzcgu i ri,szyscv członkorvic klubu' Całośćspotkania prorr'adził Arr'ard Managcr SP(lKYU .ILrrck
SQóFHP. Bunnistrz Ziębic p' Tadcusz Wolski w torr,arz}'strvic l]r!-Z!-sa kIuL]u
Kazika SPóQKC u'ręczył pucharv zdob1'rvcą ri' poszczcgólnych katcgoriach' Laurcatallli tcgorocznr'.j cdycji zarł'rltlórv są: Czqśc KIj - SN lD.

SP2QC. SP3PMA' SP.lHHI, SP5ZDH, SP(lZl-C'. SQóR. SP7KD.l. SNiil;.
SP9H' Częśc UKl; - SP(IBIZ. SP9CTS. SP9HZS. Częśc SWL - SP-()l77_
JG' Czqśc YL - SQ(ICYJ - AGNIESZKA' Czqśc Ham_Sprl1 - SQóLAC ANTONl' Fundatorami pucharórv byli: Wo;cu,oda i Marszalck \'oi. dolnośia.skicgo, Starosta i Przcw. Racly Polviirtu ząbkorł,ickicgo' lJurnlistrz i
Przcw. Rady Micjskic.j Ziębic' Dodatkorvo clla najlcpszc.i stacii ZHP Z

Dolnc-uo Śląska puchar ufundorł'al Kol' Tonrck SPóT. u, zastępstrr ic har_
ccrzy z Noivc1 Rudy puchar odcbrały tlrulrny 4 l Ziębickiqi Druzvnl' Zll P
Kol. Pau'cł otrz),n]al d-vpionl Prczcsa klubtr SP(IKYU za aktvrr'tllt l)racq l]il
rzccz klubu' KoIicząc częśćoficjalną spotkania Jurck SQ6l]H P ptltlzlęktlrł'al rł,szystkinl Za wspólpracQ przy ol_uanizacji Zawodów. szczcgólnc ;ltldziękorvania kicnljąc do KoI. Marka SP7DQR Zir progral]] do ich rozllczallia. Z dnicm podsumorvania Zawodóu' Dol nośląskich 200_1 skoliczr,łr
się kadcncja Jurka SQ6FHP .jako Arr'ard Managcra SP6KYU. norr'-"-'nl
Award Managcrcm klubu SP6KYU zostai Kolcga Ryszard SQóDGl{' C'zqśi'
nicolicJalna przcrodziła siQ w towarzyskic spotkanic przv kawic. ciastklr i
ou,ocach. rv sicdzibic klubu kolcclzy prczcllto\\'ali gościonrpracę radiostacji cmisjalni cyfrorr'ynri oraz program\' tlo łr1cznościsatclitarn1'ch. Zarr'o_
dy Dolnośląskic 2004 jttż za lratni. nastqpllc.;irz rv dniu li nlirja 2005 r.

(nicdzicla) zapraszanry. (.lurck

sq{rthp

)

POSIEDZEN IE ZARZĄDU PoLSKIEJ GRU PY APRS

W dniu l7 |istopacla 2004 r' rr,Chotlz'icŻy rv ponricszczctliach klubu
SP3ZDZ odbyło siq kolcjnc posicdzcnic Zarzącltt PG APRS PZK' Posic_
cizcnic zorganizował Czcsłarv SP3EoL' a prowadził Prczcs PC API{S
Ąndrzcj SP3LYI{' Wziqli

rv

ninl uclział: Darck SP2BZ\ń/. Zbyszck SP3I]TT.

Jcrzy SP3DBD Prczcs natlnotcckicgo OT PZK, Marck SP3AN4O-.jrko
koordynator sicci packct ratlio. Z ranricIria URTiP uczcstniczył N1arck
Ambroziak SP5IYI. ZG PZK rcprczcntorval piszący tc słolva Piotr SP]Ji\4R
Prczcs PZK' W czasic posicclzcnia pojcchaliśnlyna rnspckc'jq rvicżv przcn]i!'nnikorvcj na Gontyńcu (l9l nl rr.p'lll'). Na wicży zainstalorvirtlc si1:
przcnricnnik crossbandowy, lvęzcł APRS i stacja polodorr'a. która.jak siq
okazało ulcgła arvarii ijcj częśćzostałapr7c7' Czcslarva SP3EoL zclcllontowana (patrz zdjęcic.) Na posicclzcniu poruszono m.in. sprarvy rcgulac1i
prawnych dotyczących funkc.jonorvania APRS w połączcnitr z siccta. lntcrnctową' koordynacji unlicjscowicrria rvęzłóu' APRS, rozlllcslcZcllIe
stacji APRS zc wskazanicnl nabrak ich lub nlałąiloścw SPl. SP:l iSP8'
Podjęto równicż tcmat przckształccnia gnl1ly APRS rv klulr spcc.jalisti'czny ogólnopolski zgodnic z norvym Statutcnr PZK. Posicclzcnic Zarzacltt
PG APRS i obccnośćna ninr Marka SP5IYI bvło okazją do rviclu roznlól'
na tcmaty ogólnc, Zc szczcgólnynr urvzglqdnicnicnr wspól1lrac1' ri, szcr_
szyrn niż clotychczas Zakrcsic ponriędzy URTiP i PZK. (Piotr SP].IMR)

ZNAKI oKoLICZNoŚCIowE 75LAT PZK
Jak

j

uż inforniorv ałcm z okazji'7 5 lat

P

ZK

rvyclawallc

ściowc' I tak każdy członck PZK n]oŻc pracotvac

s:1

znak i okol iczrlo-

rv okrcsic

od l stycznia

do 3l marca 2005 r. pod znakicnr SP75XXX lub SQ75XXX. nlożlirvc.1cst
takżc przvznawanic znakóu'scrii SN. 32. alr- po rr'czcśnicjszym zlopintorvaniu przcz Prcrydium ZG PZK' Sa.onr- przcznaczonc dia stacjiszczcgól-

nic aktywnych posiadających dobrc rvanrnki aIltcllowc oraz dla stacji oddziałoivych i kluborvych chcących r.v tcn sposób uczcić 1ubilcusz 75 lLrt
PZK. Nicstcty opłaty za pozlvolcnia są nic znricnionc ponicrvaż r'cglrlrrjc
to zagadnicnic ''Ustawa o opłacic skarborvci''. (Piotr SP2JMR)

"Krótkofalorvicc Polski''

- orgalr plŁso!\'y

PZK. IssN l230-9090. Ukazujc się otl l928 rokLl
Wyłlarvca: ZG PzK. Druk: Wydawnictrł'o

MK QTC.

PoLsKI Zw I ĄZEK KRÓTKoFALowcÓB
SEKRETARIAT ZGPZK

ul. Modrzewiowa 25, skr. poczt 5.1
85-ó13 Bydgoszcz 13
Tel/fax _ 052 3721ó15
elVlail - hqpzk@pzk.org.pl
Konto bankowe
98 1550 1033 0000 0000 3043 7513

t1l:t
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otl lcrie.j -\ntirzr'j SI'.rl-\'li. i)rotr SPl.llvlli. \larcii SI'i.\NIt-r
ne u
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pr-zcrltre nlrik,livc'

j

CENTRALNE BIURO QSL
skr. poczt. 54
85-613 Bydgoszcz l3

PREZYDIUNI LG PZK
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Prezcs
Piotr Skrzypczak, SP2JtvlR
sp2jmr@)pzk,org.pl

Wiceprczcs ds Organizacyjnych
Ewa Kołodzicjska' SP1LoS
crvasp l los(Ż!pzk. org. pl

Wiceprezes ds Sportorvych
Wojtck Szcliga, SP9P
sp9p(jTjokcr.com.pl

i.$.

Sekretarz Generalny
Bogdan Machowiak, SP3IQ
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Skarbnik

Alcksandcr lvlarkicrvicz. SP2UKA
Przl'
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GŁÓWNA Ko}IlsKA REWIZYJNA
Przervodniczacl'
Macicj Kqdzicrski, SP9DQY
sp9dqy@pzk.org.pl

Członkowic: SP3GIL' SP9VJ' SPSBIA

INNE FUNKCJE PRZY ZG PZK
Award l\{anager
AugusĘvn Wawrzyrrck' sP6Bow
sp6bow@pzk.org.pl
ARDF iVlanager

Krzysztof Słomczyński'

SP5

HS

ardf@1pzk.org.pl

IARU-lltS lVlanager
Jcriry Gicrszcwski. SP3DBD
sp3dbd@poczta.onct.pl
IARU Liaison Officer

Wicsław Wysocki' SP2DX
sp2dx@pzk.org.pl;sp2dx@chcllo.pl

VHF

lVlanager

Zdzjsiaw Bicńkowski' SP6LB
pkukf(@pzk.org.pl

QTH Manager

Grzcgorz Krakowiak, SP ITHJ
qth@pzk.org.pl

Packct Radio )lanager
Marck Kuliński, SP3AMo
sp3amo@pzk.org.pl

ww\ł/.PZK.oRG.PL

