KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI
nr 8 (523)/2008

„Krótkofalowiec Polski”– organ prasowy ZG
PZK ukazuje się od 1928 roku
Wydawca ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa
Redaktor Naczelny
Wiesław Paszta SQ5ABG, sq5abg@tlen.pl
Polski Związek Krótkofalowców
Sekretariat ZG PZK
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
adres do korespondencji:
skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13
tel./fax 052 372 16 15,
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl,
strona internetowa www.pzk.org.pl
Konto bankowe:
33 1440 1215 0000 0000 0195 0797
Centralne Biuro QSL – adres jw.
Prezydium ZG PZK
Prezes:
Piotr Skrzypczak SP2JMR
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl
Wiceprezesi:
Jan Dąbrowski SP2JLR (ds. organiz.)
jandab@ﬁre.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.)
sp3iq@pzk.org.pl
Sekretarz PZK:
Tadeusz Pamięta SP9HQJ
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm
Skarbnik:
Sławomir Chabiera SP2JMB
slawek@sp2jmb.pl
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
Jerzy Smoczyk SP3GEM, sp3gem@wp.pl
Członkowie GKR:
Witold Onaczyszyn SP9MRO
Zenon Przybysz SP3HUU
Marek Ruszczak SP5UAR
Jacek Rutyna SP9AKDR
Inne funkcje przy ZG PZK
Award Manager:
Augustyn Wawrzynek SP6BOW
sp6bow@pzk.org.pl
ARDF Manager:
Krzysztof Słomczyński SP5HS
ardf@pzk.org.pl
IARU-MS Manager:
Jerzy Gierszewski SP3DBD
sp3dbd@poczta.onet.pl
IARU Liaison Ofﬁcer:
Wiesław Wysocki SP2DX, sp2dx@chello.pl
Contest Manager
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX
sp2fax@wp.pl
Manager-Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK (EmCom Manager)
Marek Garwoliński SQ2GXO
sq2gxo@gmail.com
VHF Manager:
Zdzisław Bieńkowski SP6LB
pkukf@pzk.org.pl
QTH Manager:
Grzegorz Krakowiak SP1THJ
qth@pzk.org.pl
Packet Radio Manager:
Marek Kuliński SP3AMO
sp3amo@pzk.org.pl
Manager OH PZK:
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC
sp3tyc@pzk.org.pl
Redakcja Radiowego Biuletynu
Informacyjnego PZK
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD
ul. Sułkowskiego 21,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 022 724 23 80, 0607 928029,
0603 545765, 0505 207773,
0604 714321, Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany częstotliwości
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM
Program TV o krótkofalowcach
„Krótkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl

ISSN 1230-9990

Od Redakcji
W lipcu mija 10. rocznica powodzi na południu Polski. Olbrzymią rolę w utworzeniu zerwanej łączności służb profesjonalnych odegrali krótkofalowcy z SP. Błyskawiczna reakcja i zorganizowanie grup łączności w środowisku krótkofalowców, a także i grup z pasma obywatelskiego, odbyło się bez „centralnego
kierowania”. Okazało się po raz kolejny, że umiemy się zorganizować i pokazać, że nasze hobby może
być wykorzystane w sytuacjach zagrożenia życia i mienia ludzkiego (vide „Łączność bezpieczeństwa
w PKZ”). Poza tym w numerze znajdziemy informację o programie „Proﬁlaktyka a krótkofalarstwo”
i wnioski z pierwszych warsztatów w Płocku, relacja z Koniakowa oraz o współpracy na linii LOK
– PZK.
Vy 73 Wiesław SQ5ABG

Łączność bezpieczeństwa w PZK
To już nie frazes. Łączność
bezpieczeństwa w najbliższych
latach stanie się jednym z ważniejszych nurtów naszej działalności na rzecz społeczeństwa.
Powodem jest zmieniający się
powoli klimat i związane z tym
częstsze występowanie skrajnych
warunków atmosferycznych, takich jak silne burze, huragany,
trąby powietrzne (tornada), obﬁte opady powodujące powodzie.
Wielkie susze mogą sprzyjać
powstawaniu pożarów na dużych obszarach. W przypadku
zarówno powodzi, jak i pożarów
czy po przejściu tornada zniszczeniu ulega cała infrastruktura,
w tym i zapewniająca łączność.
Wówczas przydatny jest każdy
sprzęt mogący uratować komuś
życie czy pomóc w ratowaniu
zagrożonego mienia. My krótkofalowcy w większości takim
sprzętem łączności dysponuje-

my, umiemy w warunkach polowych skonstruować i uruchomić
prostą antenę, a także naprawić
uszkodzoną radiostację.
To jednak za mało. Potrzebna
jest umiejętność przekazywania
wiadomości w formie meldunków, tak aby uniknąć nieporozumień i przekłamań. Temu
służą właśnie ćwiczenia w prowadzeniu łączności bezpieczeństwa. Takie ćwiczenia o zasięgu
I Reg. IARU odbywały się już
trzy krotnie oraz jedne o zasięgu
ogólnoświatowym. W SP takie
ćwiczenia w ostatnim okresie
prowadził Śląski OT PZK, Jarosławski OT PZK oraz chyba
o największym zasięgu cyklicznie Pomorski Oddział PZK.
Największa potrzeba nawiązywania łączności w warunkach zagrożenia dotyczy jednakże całego
obszaru Polski, stąd konieczność
odbywania regularnych ćwiczeń

w tym zakresie. Koordynatorem
ich jest kol. Marek SQ2GXO,
który jako EmCom Manager
PZK posiada wiedzę i znaczne doświadczenie na ten temat,
chociażby nabyte podczas działalności jako operator na stacji
centralnej SP0PZK w czasie kolejnych ćwiczeń w I Reg. IARUi w całym IARU.
Zapraszam do udziału
w pierwszych ogólnopolskich
ćwiczeniach Łączności Kryzysowej, które odbędą się już za
chwilę, bo 9 sierpnia 2008. Regulamin na ostatniej stronie KP.
Piotr SP2JMR

Od Redakcji: Po spotkaniu
TAMA 2008, kol. Ewa SP5HEN
opracowała dwie audycje
o APRS-ie (do programu III PR
i Radia-BIS), które miały być
wyemitowane w lipcu.
Red.

Krótkofalarstwo a proﬁlaktyka – pierwsze doświadczenia
Program PaK jest oparty na
programie „Proﬁlaktyka a teatr”
(PaT), którego autorem jest nadinspektor Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, a realizatorem – Gabinet Komendanta
Głównego Policji.
Celem programu jest:
1. Oddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii
i alkoholizmu wśród uczniów
szkół ponadpodstawowych.
2. Inspirowanie młodzieży szkol-

nej do pogłębiania wiedzy
z zakresu profilaktyki narkotykowej.
3. Współpraca z lokalnymi samorządami, Policją, dyrekcją
szkół i kuratoriami oświaty
w zakresie działań skierowanych przeciwko zjawiskom
patologii społecznej.
W ramach statutowej działalności Polskiego Związku Krótkofalowców widzę możliwość
realizacji tego programu przez

szerzenie naszego hobby w środowiskach młodzieżowych, poprzez odpowiednio przeszkolonych młodych krótkofalowców,
którzy mają chęć działania „dla
drugiego człowieka”, a wytypowanych przez oddziały terenowe.
Odbyłoby się to poprzez
uczestnictwo w warsztatach,
organizowanych przez „PaT”
w dniach 1–5 lipca w Płocku,
na których – wytypowani przez
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oddziały terenowe – młodzi
krótkofalowcy (wiek uczestnika
16-25 lat) zdobywali by wiedzę
w zakresie działań w przeciwdziałaniu narkomanii i patologii
społecznej. Zajęcia poprowadzone byłyby przez specjalistów
w zakresie pedagogiki i psychologii ze środowisk policyjnych
oraz kolegów krótkofalowców,
którzy przekazywaliby swoje doświadczenie i sposoby działań
w różnych środowiskach a także
doskonalili warsztat operatorski
młodych nadawców.
Takie warsztaty mają następujące korzyści:
1. wyszkolenie młodych krótkofalowców, którzy umieliby
w swoich środowiskach szkolnych skutecznie prowadzić
akcje profilaktyczne, pokazać
sposób na zagospodarowanie
czasu wolnego poprzez uprawianie naszego hobby,
2. podniesienie i doskonalenie poziomu operatorskiego
młodych nadawców, dzięki
zapoznaniu ich z wszystkimi najnowszymi technikami
w krótkofalarstwie,
3. integracja młodzieży z różnych środowisk, wymiana
doświadczeń, propagowanie
naszego hobby.
Ta k i p r o j e k t p r z e s ł a ł e m
w formie pisemnej w październiku 2007 roku do Prezydium
ZG PZK. Na posiedzeniu Prezydium ZG PZK w dniu 27.10.
2007 roku uchwalono, że: „Prezydium popiera i deklaruje pomoc w realizacji programu PaK
– w oparciu o dotacje oraz postanawia powierzyć organizację

pilotażowych warsztatów kol.
Wiesławowi SQ5ABG w konsultacji z Ewą SP1LOS”.
Następnym krokiem było
skierowanie do wszystkich OT
prośby o wytypowanie – najpóźniej do końca maja 2008
roku – kandydatów, którzy by
wzięli udział w tych warsztatach. Jedynym odzewem było
zgłoszenie przez Jarosławski
OT PZK dwóch kandydatek:
kol. Jagody SP8AYL oraz kol.
Darii SQ8LSV. Ponowiłem swój
apel na Zjeździe Krajowym
w Szczyrku – i znowu cisza. To
samo na „TAMIE 2008”. Termin
warsztatów zbliżał się w szybkim tempie. Postanowiłem więc
zaangażować płockich krótkofalowców oraz powstającą drużynę łączności w naszym nowo
powstałym kręgu w Działdowie.
Po krótkich wymianach informacji via e-mail ustaliliśmy
spotkanie w Harcerskim Klubie SP5ZBA w Płocku. Muszę
przyznać, że byłem mile zaskoczony, kiedy po przedstawieniu
zamierzenia kierownik klubu
Benedykt SQ5AZB oraz licznie
zebrana grupa krótkofalowców
tego klubu postanowiła włączyć
się do organizacji warsztatów.
Najważniejsza sprawa to zorganizowanie w przyznanym pomieszczeniu w Gimnazjum nr 8
„szeku” stacji okolicznościowej
SN3PAT oraz rozwieszenie anten. W dniu przyjazdu pozostałych uczestników wszystko było
zapięte na ostatni guzik – stacja
SN3PAT pracowała. Stacja już
pracowała przed imprezą, operatorzy byli na miejscu i w go-

Rozmowa z nadinspektorem Andrzejem Matejukiem na temat współpracy
warsztatów PaT i PaK
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dzinach popołudniowych, kiedy
na uroczystym otwarciu warsztatów wywołano nas na scenę,
praca naszej stacji oraz uczestnictwo w warsztatach zostało
przyjęte z olbrzymim aplauzem
zaproszonych gości i prawie 500
młodych ludzi, biorących udział
w PaT. Codziennie po południu
miałem okazję przedstawiać
uczestnikom liczbę zrobionych
QSO oraz liczbę krajów. Każdego dnia mieliśmy młodych
ludzi, którzy podglądali pracę
naszych operatorów, udzielaliśmy wyjaśnień i mówiliśmy
o naszym hobby. Jeden dzień
znalazł dla nas Robert SQ5CJN,
który wytrwale pokazywał i tłumaczył zasady APRS-u. 4 lipca o godzinie 16:00 rozpoczęło
się uroczyste podsumowanie
warsztatów. Na podsumowanie
przybyli: Komendant Główny
Policji – nadinspektor Andrzej
Matejuk, Komendant Woje wódzki Policji, wiceprezydent
Płocka, komendanci powiatowi
woj. mazowieckiego, przedstawiciele oświaty i kultury. Miło
nam było, kiedy podsumowując
pracę stacji SN3PAT prawie
500 młodych ludzi skandowało
przez kilka minut: SN3PAT...
SN3PAT... SN3PAT. Stacja
w czasie trwania warsztatów
pracowała emisjami: SSB, CW
i PSK, nawiązując prawie 450
QSO z 20 krajami. Wielkie
podziękowania składam kolegom krótkofalowcom z Płocka: Benkowi SQ5AZN (PSK),
Robertowi SP5MXL (CW),
Danielowi SQ5AXS, Andrzejowi SQ5AXG, Zdzisławowi
SQ5BPX, Marcinowi SP5-37-225 (nowo upieczony SWL

i członek POT PZK), Krzysztofowi SQ5EBV (transport) oraz
Ewie SP5HEN, Darii SQ8LSV,
Jagodzie SP8AYL z Jarosławia,
Robertowi SQ5CJZ (APRS)
oraz grupie harcerek z Działdowa, za udział w warsztatach.
Doświadczenia, które zostały
zebrane, można śmiało stosować w pracy harcerskiej i krótkofalarskiej. Mam przekonanie,
że następne warsztaty będą już
inne, a zangażowanie PZK jako
całości będzie jeszcze większe.
Bogatsi o tegoroczne doświadczenia, możemy wspólnie zrobić
jeszcze więcej.
Fotograﬁe z warsztatów na
stronie galerii Praskiego OT
PZK.
Wiesław SQ5ABG

Podziękowanie
Wiesławowi SQ5ABG należą
się najwyższe słowa uznania za
aktywność, ale przede wszystkim
za dotarcie do nowych możliwości aktywizacji krótkofalowców
w społeczeństwie. To wspaniały przykład na pokazanie naszej roli jaką możemy odgrywać
wśród młodzieży. Prezydium ZG
PZK zawsze będzie wspierało
tego typu inicjatywy. Jak sądzę,
także wszyscy pozostali członkowie ZG PZK będą w przyszości
aktywnie uczestniczyć w takich
i podobnych imprezach, które
z całą pewnością pomogą w pozyskiwaniu nowych młodych
adeptów krótkofalarstwa.
Piotr SP2JMR, prezes PZK

37. Ogólnopolski Zlot Drużyn Grunwaldzkich – SP0ZHG
Po raz 37 od 1945 roku, zapoczątkowany przez harcmistrz
Barbarę Bogdańską-Pawłowską,
odbył się w dniach 08-13 lipca
Zlot Drużyn Grunwaldzkich.
Tradycyjnie uruchomiono stację
okolicznościową SP0ZHG wspieraną przez SN0HAL (SP5ZIP).
Dzień 10 lipca był dniem
„warsztatowym”. Przez na miot, w którym mieści się stacja
SP0ZHG, przewijają się coraz to
nowe grupy harcerzy. Niestrudzenie, przez kilkanaście minut
poświęcone każdej grupie, Marek SP5UAR przekazuje informacje o naszym hobby. Prawie
w każdym zespole znajduje się
chętna druhna lub druh, który
po raz pierwszy bierze mikrofon
do ręki i robi swoją pierwszą
łączność w życiu. Kilkanaście
razy rozbrzmiewa „wywołanie
ogólne... wywołanie ogólne w pasmie dwóch metrów podaje Ste-

fan Paweł Zero Zosia Halina
Grażyna”. Na wywołanie odpowiadają stacje indywidualne pozostałych instruktorów z klubów
SP5ZIP, SP5ZHG i SP5ZRW.
Po warsztatach stacja przechodzi do pracy w eterze na
SSB, CW i emisjami cyfrowymi.
Zaliczono już ponad 250 QSO
z kilkunastoma krajami. Oprócz
pracy stacji okolicznościowej
i prowadzonego szkolenia, nasi
łącznościowcy odpowiedzialni
są za zabezpieczenie nocnych
przemarszów, zasilanie i nagłośnienie imprez odbywających
się w okolicach Kopca Jagiełły
i Kaplicy Pobitewnej.
Z prelekcją o wyprawach DX-owych przybył w tym dniu prezes WOT kol. Robert SP5XVY,
a gościli na zgrupowaniu w tym
dniu: Piotr SP5LCG, Andrzej
SQ5NAP i Wiesław SQ5ABG.
Należą się słowa uznania dla

SP0ZHG – warsztaty prowadzi Marek SP5UAR

grupy operatorów w składzie:
Marek SP5UAR, Piotr SP5XOV,
Włodek SP5VIW, Tomek SQ5JRE, Staszek SQ5JRS, Kamil
SP5-25-691 i Bartek SP-37-039,
którzy przez prawie tydzień po-

kazywali i przekazywali harcerzom z całego kraju informację
o naszym hobby. Dziękujemy
– Czuwaj

Wiesław SQ5ABG

III Piknik Eterowy Koniaków 2008
III Piknik Eterowy SP-OK-OM odbył się w dniach 5-6 lipca
2008 r. w pensjonacie „Koronka”
w Koniakowie. Jak zwykle był
on imprezą towarzyszącą Dniom
Gminy Istebna.
W pierwszym dniu, mimo
deszczowej aury, wzięło udział
aż 65 licencjonowanych krótkofalowców (w tym SP1, SP3,
SP5, SP6, SP9 i OK) wraz
z rodzinami. Zawitało do nas
również kilku CB-stów. Podczas
rejestracji każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy identyﬁkator zawierający motywy góralskie. Pracowała też radiostacja
klubowa SP9PKS/9. Piknik otworzyli: Henryk SP9FHZ (or-

ganizator) oraz prezes ZG PZK
Piotr SP2JMR. Gości przywitał
również szef klubu SP9PKS
Stanisław SP9QLP.
Pierwszą multimedialną prezentację, będącą bardzo ciekawą relacją z wyprawy na ZL7
(Nowa Zelandia), przedstawił
jej uczestnik Marek SP9BQJ.
Kolejny temat dotyczący „Naszego prawa do instalacji anten”
omówił Piotr SP2JMR. Biorąc pod uwagę, że dotyczy on
wielu z nas, cieszył się dużym
zainteresowaniem. Konstrukcje
i szczegółowe funkcjonowanie
TRX-a o bezpośredniej przemianie przedstawił multimedialnie i zaprezentował wyko-

Koniaków 2008. Marek SP9BQJ opowiada o wyprawie na ZL7

nany egzemplarz Piotr SP9FKP.
„Ochrona odgromowa i przepięciowa urządzeń nadawczo-odbiorczych” była tematem
ciekawej prezentacji pokazanej
przez Piotra SP9TPZ. Po każdej
prezentacji wręczaliśmy nasze
klubowe oskary: SP2JMR – za
walkę o nasze prawa do instalacji anten w niezbyt tolerancyjnym – niestety – społeczeństwie,
SP9BQJ – i zaocznie dla SP9PT
– za niezawodne relacjonowanie
uczestnikom pikniku wrażeń
z licznych wypraw krótkofalarskich, SP9FKP i SP9GO – za
działalność konstrukcyjną – ze
Henryk SP9FHZ, główny organizator
spotkania

szczególnym uwzględnieniem
nowych technik formowania
sygnału – prezentacja „TRX
o bezpośredniej przemianie”.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję do skorzystania
z prowadzonej przez członków
klubu SP9PKS tomboli, w której
– co ważne – każdy los wygrywał.
Nie zabrakło też kilku cennych
nagród. Kupujący losy umożliwili nam zebranie funduszy na
pokrycie kosztów pikniku, no
i być może na doposażenie klubu
w drobny sprzęt.
Piknikową giełdę – jak zwykle – zorganizowali Czesław
SP6SNS oraz Olek SP6RYP.
Henryk SP9FHZ – zgodnie
z obietnicą – już po raz trzeci
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wytoczył beczkę piwa, by chętni
mogli ugasić piknikowe pragnienie i napić się „piwa z kija”.
Koniakowskie koronkarki
również nie zawiodły i wystawiły do sprzedaży sławne już swoje wyroby. Dania kuchni – nie
tylko góralskiej – niezawodnie
serwowała gospoda „Koronka”.
Zupełną nowością na III Pikniku była możliwość użyczenia
swojej twarzy i zrobienia sobie
zdjęcia z „pekaesikiem”. Dzięki
przychylności pani Wójt Gminy
Istebna, była możliwość zaprezentowania uczestnikom pikniku występu czteroosobowej kapeli góralskiej, podczas którego
nie obyło się bez tańców.
Wspólne biesiadowanie, grillowanie, krótkofalarskie opowieści, no i oczywiście tańce trwały
do późnej sobotniej nocy. Tak
więc, już pierwszego dnia udało
się nam przedstawić uczestnikom zarówno coś, co jest bliskie
duszy każdego krótkofalowca,
jak również coś dla ciała.
Piknik odwiedziło jeszcze
więcej sympatyków krótkofalarstwa niż w zeszłym roku. Szczególnie liczne grupy niezawodnie
przyjechały z Siemianowic, pod
wodzą Tadeusza SP9HQJ oraz
Genka SP9IIA. Grupie z Czech
przewodził Janek OK2BIQ
z małżonką. Zawiercie reprezentowali członkowie Stowarzyszenia
Krótkofalowców Jury Krakowsko-Częstochowskiej (SP9PGB).
Liczną grupę stanowili również
krótkofalowcy z Żywca oraz
Bielska. Silnie reprezentowane
były też władze PZK. Zawitał do
nas bowiem sam prezes ZG PZK
Piotr SP2JMR oraz sekretarz
generalny ZG Tadeusz SP9HQJ.
Śląski Oddział Terenowy reprezentował prezes Jacek SP9JCN,
wiceprezes i QSL Manager
Artur SQ9BDB oraz piszący
te słowa, występujący w niejako potrójnej roli wiceprezesa
i skarbnika OT-06, sekretarza
Klubu SP9PZK oraz organizatora Henryk SP9FHZ.
Giełda i „łowy na lisa”

W niedzielę, nasz piknik
miał już wybitnie sportowy i rekreacyjny charakter. Trzeba zaznaczyć, że tym razem dopisała
wspaniała pogoda, co zachęcało
do spacerów m.in. na położone
nieopodal wzniesienie Koczy
Zamek (wys. 846 m n.p.m.) oraz
podziwiania z tego punktu widokowego wspaniałej panoramy
Beskidów. Warto zaznaczyć, iż
dzięki staraniom organizatorów, miejsce to zostało już ujęte w Programie Dyplomowym
„Zamki w Polsce” i nosi oznaczenie GCY10.
Na uwagę zasługuje też całonocna praca klubowiczów
SP9ZHR (tj. Mariana SP9EMI
i Cześka SP9DSD) w zawodach
UKF-owych. Wsparliśmy ich
generatorem.
Pierwsza niedzielna konkurencja to tradycyjnie już rzut
„murzynkiem”. Odpowiednio
przygotowany radiotelefon
RADMOR stał się na ten czas
obiektem do rzucania na odległość. Zeszłoroczny zwycięzca
Edmund SP9QMI musiał uznać
nowego króla Janka SP9GDI.
Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach: mężczyźni – Janek SP9GDI, kobiety – Urszula
(XYL SP9JHB), dzieci – Patrycja i Nikola. Kolejna konkurencja to „Łowy na lisa”. Każdy
łowczy (tutaj raczej wędkarz) za
pomocą wędki w czasie nieprzekraczającym 30 sekund próbował złowić jak najwięcej tekturowych lisków. Dramatyczny
wręcz był ﬁnał mężczyzn, gdyż
SP9GDI oraz SP9TTB potrzebowali aż trzech dogrywek, by
upewnić sędziów, że w tym roku
najlepiej poluje na lisa Krzysztof SP9TTB. Zwycięzcami wg
kategorii zostali: mężczyźni
– Krzysztof SP9TTB, kobiety
– Hildegarda (XYL SP9QMI),
dzieci – Patrycja, Nikola i Samuela. Trzeci konkurs był szansą dla wszystkich. „Łapu-capu”
pokazało, że nadanie nazwy tej
konkurencji nie było kwestią

Okazja do DX-owania na UKF i 50 MHz. Poniżej uczestnicy spotkania

przypadku. Każdy z uczestników
mógł sobie wyłowić, co zdołał:
napoje chłodzące (niealkoholowe oczywiście), kawę...
Wspólna pamiątkowa fotograﬁa w plenerze, ze względu na
aurę, udała się niestety dopiero
w niedzielę.
Po odbytych konkursach i niejako na zakończenie programu,
Henryk SP9FHZ dokonał podsumowania III już Pikniku Eterowego w Koniakowie. Zwrócił uwagę
na znacznie bogatszy program,
dzięki któremu impreza trwała
dwa dni, dzięki czemu pensjonat
„Koronka” i inne pobliskie miały
zajęte wszystkie miejsca noclegowe. Frekwencja była więc jeszcze
większa niż w II jego edycji. Ale,
co najważniejsze, zaprosił wszystkich na czwartą edycję pikniku

w przyszłym roku, wyrażając nadzieję, że spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie. Naszym
celem jest bowiem aktywizacja
i integracja środowiska krótkofalarskiego.
Skoro udało się w całości
zrealizować program pikniku
należą się gorące podziękowania: Właścicielom pensjonatu
i gospody „Koronka” za gościnność oraz przyjazne, życzliwe
i ulgowe traktowanie środowiska krótkofalarskiego, Pani Wójt
Gminy Istebna Danucie Rabin
za coroczne wspieranie naszego
przedsięwzięcia, Firmie CONSPARK z Gdyni, która jako jedyna corocznie przekazuje nam
materiały reklamowe, dotyczące
oferowanego sprzętu krótkofalarskiego, Piotrowi SP9TPZ
oraz wszystkim bez wyjątku
członkom i sympatykom Klubu
SP9PKS z Mikołowa. Dzięki ich
zaangażowaniu, po raz kolejny
udało się zorganizować spotkanie w Koniakowie.
Więc do zobaczenia za rok na
IV Pikniku Eterowym, na który
już teraz serdecznie zapraszam
w imieniu organizatorów.
Henryk SP9FHZ
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HamRadio 2008
Co roku, już od 2001 roku,
Polski Związek Krótkofalowców
jest obecny na największej imprezie w Europie, HamRadio we
Friedrichshafen nad Jeziorem
Bodeńskim u zbiegu 3 granic:
Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Tegoroczna impreza Ham-

Radio 2008 organizowana przez
DARC odbyła się 27–29 czerwca
2008. Nasze stoisko PZK jest jak
zwykle niewielkie, zamyka się
na powierzchni zaledwie 8–10
metrów kwadratowych, ale za to
jest bardzo chętnie odwiedzane
przez uczestników HamRadio.

Od czterech lat stoisko organizują Bogdan SP3IQ i Andrzej
SP3TYC. Oto kilka migawek

z tegorocznego HamRadio.

Bogdan SP3IQ,
Foto: Andrzej SP3TYC

Przedstawiciele Związku Krótkofalowców z Indii, od lewej Leszek SP3DOI,
Mohan VU2MYF, Bogdan SP3IQ, Yamini VU2TAM, Wiesław SP2DX i Marek
SQ2GXO

Grupa krótkofalowców z Kuwejtu, z Faisalem 9K2RR na czele (czwarty od
lewej). Faisal prosił nas o wsparcie w jego działaniach związanych z pracą
w IARU

Leszek SP3DOI ze swym przyjacielem IZ0BTV/HB9EFZ

Wspomagające nasze stoisko PZK małżeństwo: Aga SP2AGA i Marek SQ2GXO

Andrzej SP3TYC i Bogdan SP3IQ jako przedstawiciele PZK na polskim stoisku
PZK wraz z Simone’em IZ0BTV, znanym z licznych aktywności w Europie,
ostatnio 1A3A i 1A4A
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LOK –PZK Otwarte Mistrzostwa Polski w Szybkiej Telegraﬁi. Nowa jakość
współpracy LOK PZK

Otwarcie: od lewej prezes ZP LOK
w Skierniewicach Tadeusz Roszkowski,
szef grupy roboczej HST IARU Oliver
Tabakovski, SP2JMR, Prezes OT-24
Włodzimierz Stachowicz SP7NWM,
Włodzimierz Karczewski SQ5WWK ZG
LOK, kierownik OSZK LOK w Skierniewicach Jadwiga Nagórska

HST I Reg. IARU w Pordenone i wspólne zawody w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej
w Rudniku k. Grudziądza. Po
raz pierwszy współorganizatorem tych mistrzostw był Polski
Związek Krótkofalowców. Także
po raz pierwszy głównym sędzią
mistrzostw był przewodniczący
Grupy Roboczej I Regionu IARU
ds. Szybkiej Telegraﬁi Oliver Tabakovski Z32TO. Oliver wraz
ze swoim przyjacielem Tonim
Stanojoskim, autorem programu
„Aleksandria”, specjalnie opracowanym na użytek mistrzostw
w HST, stanowili trzon ekipy
sędziowskiej mistrzostw. Oprócz
ekipy SP startowali zawodnicy

Prezydium uroczystości otwarcia mistrzostw (Fot. SP7BCA)

W dniach 26–29 czerwca 2008
w Zespole Szkół Zawodowych
Skierniewicach odbyły się kolejne Mistrzostwa w HST. Odbywają się one od wielu lat. Wcześniej miały charakter głównie
imprezy młodzieżowej. Ta impreza jest już trzecią w tym roku,
organizowaną wspólnie przez
LOK i PZK. Wcześniej był to
wspólny wyjazd na Mistrzostwa

Uczestnicy zawodów w czasie
otwarcia

Od prawej: SP7ZX, SP7VH, SP7NWM.SP2JMR i kol. Włodek SQ5WWK z LOK
W-wa (fot. SP7BCA)
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Wspólna fotograﬁa po zamknięciu imprezy

z Litwy i Ukrainy.
Otwarcie mistrzostw połączono z inauguracją drugiej, organizowanej przez LOK imprezy
pod nazwą „Wielobój Łączności
Dzieci i Młodzieży”. Odbyło się
ono 26 czerwca o godzinie 20.00
w sali Domu Kultury w Skierniewicach. Na sali znalazło się
ponad 200 osób, w tym zaproszeni goście, zawodnicy i ich
rodziny oraz Zarząd Skierniewickiego OT – 24 PZK. Ceremonię otworzył kol. Alfred Cwynar
SP7HOR, główny organizator
obydwu imprez. Następnie głos
zabrali kol. Włodek Karczewski SQ5WWK, Szef Sportów
Łączności w ZG LOK, dyrektor
LOK w Skierniewicach, przewodniczący Grupy Roboczej
HST I Regionu IARU Oliver
Tabakovski Z32TO z Macedonii oraz prezes ZG PZK Piotr
SP2JMR, któremu przypadło
w udziale uroczyste otwarcie
obydwu imprez.
Mistrzostwa HST po raz
pierwszy zostały przeprowadzone wg zasad obowiązujących
w IARU. Chyba najważniejszym
aspektem tych zawodów, poza
rywalizacją o jak najlepszy wynik, jest duch sportowy i sama
rywalizacja. W korytarzu espołu
Szkół Zawodowych panowało
spore napięcie, trwała cały czas
dyskusja, wymiana doświadczeń,
a nawet treningi w nadawaniu
znaków Morse’a....
Te trzy imprezy stanowią
zalążek nowego oblicza współpracy pomiędzy LOK i PZK,
współpracy, na której bardzo
obydwóm naszym organizacjom zależy, a która – głównie
z przyczyn informacyjno-lo-

gistycznych – z różnym szczęściem przebiegała. Jaskółką,
zwiastującą nadejście nowej ery
w naszych relacjach, była zmiana dotychczasowego charakteru
cyklicznych zawodów SPK na
Mistrzostwa SP ARKI, czyli Mistrzostwa Stacji Amatorskich

Zespół Skierniewic

Najmłodsi uczestnicy: ośmioletni
Patryk Bartosiewicz ze Skierniewic
i jego rówieśnica Sandra Pudełek
z Warszawy oraz Oliver Tabakovski

Puchary I medale przed rozdaniem

Najlepsze juniorki młodsze: Paulina
Twardzińska SQ7MZD I Anna Sobczak
ze Skierniewic

Być może jeszcze w tym roku
uda się podpisać konkretne porozumienie w tej sprawie.
Zapyta ktoś – „a po co nam
to?” Odpowiedź jest dość oczywista. LOK jako większa i znacznie od nas bogatsza organizacja
posiada bazę niezbędną do szkolenia i pozyskiwania przyszłych
krótkofalowców, a głównie młodych adeptów krótkofalarstwa,
przyszłych członków PZK.
Wśród działaczy i pracowników
LOK jest wielu znakomitych
krótkofalowców zajmujących się
wszystkimi dziedzinami krótkofalarstwa od contestingu poprzez
szybką telegraﬁę do amatorskiej

radiolokacji sportowej, która
w LOK nazywa się radiopelengacją. Obecna baza działaczy i pracowników LOK zajmujących się
łącznością w większości pokrywa
się z bazą członków PZK. To dobrze rokuje na przyszłość. PZK
zapewni zawodnikom zrzeszonym w LOK możliwość startu
w imprezach sportowych ﬁrmowanych przez IARU, a także pomoże wprowadzić regulaminy
i zasady klasyﬁkacji identyczne
z rekomendowanymi przez poszczególne grupy robocze IARU.
Tak jak to miało miejsce podczas
mistrzostw w Skierniewicach.
Piotr SP2JMR

Najlepsze seniorki: Agnieszka Cwenar SQ7VIP I Magdalena Maszkowska, obydwie ze Skierniewic. Puchary
wręcza Dusan Ceha z Serbii

Najlepsza juniorka Ewelina Bartosiewicz ze Skierniewic

Klubowych i Indywidualnych.
Metamorfoza ta dokonała się
przy wydatnym udziale wybitnych „contestmanów” z PZK.
Ogromną rolę odegrał w tworzeniu nowej jakości naszych
relacji kol. Włodek Karczewski
SQ5WWK. W rozmowach z kol.
Włodkiem uzgodniliśmy dalszą
wspólną tzn. LOK i PZK działalność we wszystkich dziedzinach zawiązanych z łącznością.

Najlepsi w kategorii dzieci: Dawid
Twardziński i Sylwia Kulig oboje ze
Skierniewic

Drużynowo; Polska, Litwa I Ukraina

Tuz przed zakończeniem

Zawody o Puchar Narodów Białoruś 2008
Sukcesem okazał się start
polskiej ekipy, która uczestniczyła w pierwszych dniach
lipca w Otwartych Mistrzostwach Białorusi w HST. W VI
edycji Pucharu Narodów
uczestniczyli: Rosja, Rumunia, Włochy, Serbia, Macedo-

nia, Mongolia, Gruzja, Polska
(LOK-PZK), Białoruś. Nasza drużyna w składzie: Anna
Sobczak, Ewelina Bartosiewicz
SQ7MZC, Paulina Twardzińska SQ7MZD, Agnieszka Cwenar SQ7VIP, Dawid Twardziński i Alfred Cwenar SP7HOR,

zajęła trzecie miejsce za Białorusią i Rosją. Nawiązaliśmy
kontakt z Mongolią, która
– pomimo odległości ponad
9,5 tys. kilometrów – oczekuje
od nas zaproszenia na przyszłoroczne Mistrzostwa Polski
w telegrafii. W drodze powrot-

nej, na zaproszenie brzeskiej
organizacji DOSAAF, gościliśmy w Brześciu w Centrum
Techniki Młodzieży, z którym
podejmiemy współpracę.
Alfred SP7HOR

Joannici – krótkofalowcy
20.06.2008 r. miało miejsce
otwarcie głubczyckiego ratusza,
który w tym roku został odbudowany. W tej uroczystości brali także udział krótkofalowcy
z klubu SP6ZJP oraz SP6PAZ.
W trakcie uroczystości udzielono wywiadu dla Radia Opole
oraz uruchomiono radiostacje na
pasmo 80 m.
Przeprowadzono kilkadziesiąt
łączności, propagując tę lokalną
imprezę oraz rozdając zainteresowanym punkty do lokalnie
wydawanych dyplomów.
Była to też okazja do wypróbowania sprzętu w terenie, ponieważ od lipca będziemy reali-

zowali program pt. „Celtowie na
Opolszczyźnie” który jest ﬁnansowany w 90% przez samorząd
województwa opolskiego. Jest
to już drugi tego typu program,
który wspomaga ﬁnansowo krótkofalowców i jednocześnie jest
bodźcem do pozytywnego kreowania wizerunku regionu.
Program ten będziemy realizowali do listopada i zachęcam
wszystkich do nawiązywania
z nami łączności, które zostaną
potwierdzone specjalnymi kartami QSL.
73! Arek SP6OUJ

Arek SP6OUJ udziela wywiadu Radiu Opole
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Ogólnopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej – regulamin
Organizator: Polski Związek
Krótkofalowców. Za rozliczenie
i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest koordynator
łączności kryzysowej PZK Marek Garwoliński SQ2GXO.
Cele ćwiczeń:
 Zwiększenie zainteresowania
łącznością kryzysową wśród
stacji polskich.
 Nabranie wprawy w prowadzeniu łączności ratunkowej.
 Przećwiczenie przekazywania
wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.
Uczestnicy: Licencjonowane
stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium
Polski.
Termin ćwiczeń: Sobota, 9
sierpnia 2008 od godziny 16.00
do 18.30 UTC.
Pasma i emisje: Ćwiczenia
odbędą się w paśmie 80 m emisją
SSB. Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum
aktywności łączności kryzysowej
3,760 MHz.
Wywołanie w ćwiczeniach:
„Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej”.
Ćwiczenia składają się
z trzech części:
Od 16.00 do 17.00 UTC stacje
pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty
kryzysowe. Każda stacja może
nadać maksymalnie 8 (osiem)
komunikatów i odebrać dowolną
ich liczbę. Komunikaty powinny

być nadawane w następującym
formacie:
– preambuła: składa się z numeru komunikatu, znaku stacji
nadającej wiadomość i godziny utworzenia wiadomości,
– adresat: znak stacji korespondenta,
– treść wiadomości,
– autor: imię operatora.
Jest to format wiadomości
w łączności kryzysowej zalecany
przez IARU.
Treść wiadomości składa się
z następujących informacji:
– miejscowość (QTH),
– model używanego transceivera,
– moc nadajnika,
– typ anteny,
– sposób zasilania stacji,
– aktualna temperatura powietrza,
– opis warunków pogodowych.
Przykład wiadomości numer
4 przekazanej od stacji SP0PZK
do SP0XYZ:
4, SP0PZK, 16.11, SP0XYZ
Bydgoszcz, FT1000, 100W,
inverted v, akumulator, 17°C,
zachmurzenie umiarkowane,
silny wiatr zachodni.
Marek
Od godziny 17.00 do 18.00
stacje uczestników zgłaszają się
do stacji organizatora SP0PZK
i otrzymują od niej komunikat do przekazania innej stacji
uczestniczącej w ćwiczeniach.
Zadaniem stacji, która otrzyma

wiadomość jest znalezienie na
paśmie jej adresata i przekazanie
komunikatu w niezmienionej
postaci. Można szukać stacji lub
podawać wywołanie kierunkowe
dla adresata. Po dostarczeniu
wiadomości do adresata można
ponownie zgłosić się do stacji
koordynującej SP0PZK po kolejny komunikat do przekazania.
Każdy z uczestników może
być adresatem przekazywanych
wiadomości. Należy się więc
spodziewać, że inna stacja będzie
chciała przekazać nam komunikat.
Stacja koordynująca będzie
pracowała na częstotliwości
3,760MHz ± QRM.
Od godziny 18.00 do 18.30
stacje uczestniczące w ćwiczeniach przekazują raporty podsumowujące ćwiczenia do stacji
koordynującej SP0PZK.
Format komunikatu: raport
RS, liczba wiadomości nadanych w pierwszej części ćwiczeń,
liczba wiadomości odebranych
w pierwszej części ćwiczeń, liczba komunikatów dostarczonych
do adresata w drugiej części ćwiczeń.
Przykład: 57/6/7/1
Zalecenia: W ćwiczeniach
obowiązuje ograniczenie mocy
wyjściowej nadajnika do 100 W.
Zaleca się pracę w ćwiczeniach
przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy

uczestników do pracy ze stacji
terenowych.
Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń powinny zawierać dane
dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności i przekazanych komunikatów. Dzienniki w formacie elektronicznym
(pliki. txt,. cbr lub. xls) należy
przesłać na adres sq2gxo@gmail.com
Dzienniki papierowe należy
przesłać na adres:
Marek Garwoliński SQ2GXO
ul. Bydgoskich Olimpijczyków
6C/21
85-796 Bydgoszcz
Termin wysyłki dzienników
– dwa tygodnie od daty ćwiczeń.
Mile widziane będą wszystkie
komentarze na temat przebiegu
ćwiczeń oraz zdjęcia stacji pracujących z terenu.
Dyplomy: Każda stacja
uczestnicząca w ćwiczeniach,
która w terminie prześle dziennik, otrzyma dyplom uczestnictwa.
Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia
i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych
informacji oraz wnioski zostanie
opublikowane w terminie trzech
miesięcy od daty ćwiczeń.
Marek SQ2GXO

Silent Keys
SP9DN s.k. W dniu 27.06.2008 zmarł nasz Kolega Franciszek Brajza SP9DN.

Odszedł od nas wirtuoz sztorcowego klucza, najlepszy, jakiego znałem.
Franciszek Brajza SP9DN pracował na prostych urządzeniach własnej konstrukcji. Członek SPDXC-047, odznaczony m.in. Odznaką Honorową PZK – 242. Śląskie krótkofalarstwo poniosło niepowetowaną stratę.
Romuald SQ9ZM

SP6PH s.k. W dniu 6.07.08 w wieku 73 lat po długiej, ciężkiej chorobie zmarł Kolega Jan Zbigniew Podlaszewski SP6PH,
długoletni członek PZK. Założyciel klubów SP6PBA, SP6PGP. Wychowawca wielu młodych adeptów krótkofalarstwa. Konstruktor
sprzętu KF i UKF, czynny nadawca do ostatnich dni. Cześć Jego pamięci.
Marian SP6FIG
SP2OVG s.k. W dniu 9 lipca zmarł nagle nasz Kolega Włodzimierz Gocek SP2OVG z Sopotu-Kamiennego Potoku, członek
OT-09, członek honorowy Klubu „Błyskawica” SP2PMW. Był bardzo aktywnym krótkofalowcem. Pochodził ze znanej przedwojennej rodziny krótkofalarskiej.
Cześć Jego pamięci!
Błażej SP2BJM i Wiesław SP2DX
SQ7DCA s.k. W dniu 28 czerwca, po długiej chorobie, zmarł Andrzej SQ7DCA. Członek honorowy LKK i członek SPARAS.
Wielki społecznik. Andrzeju – będzie nam Ciebie brakowało.
Członkowie Klubu SPARAS
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