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Od Redakcji
Koniec sierpnia i początek września to coroczne spotkania w Jodłówce Tucholskiej, Gliczarowie i Turawie. To spotkania Klubu OTC, PK UKF czy Zjazd Techniczny UKF oraz podsumowanie zawodów
o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej” i zawodów „Zamki Polskie”. We wrześniu odbył się także Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy PK RVG. Wiele terminów tych spotkań nakłada się na siebie, a więc sprawozdania na łamach „Krótkofalowca Polskiego” będą dla nas najlepszą okazją, aby „uczestniczyć” w nich,
ci co nie mogli osobiście to choćby „wirtualnie”. W numerze także krótkie sprawozdanie z posiedzenia
Prezydium ZG PZK oraz relacja z Mistrzostw Świata w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.

Vy 73 Wiesław SQ5ABG

Posiedzenie Prezydium ZG PZK 6.09.08
Najważniejsze zagadnienia
i uchwały III Posiedzenia Prezydium ZG PZK bieżącej kadencji.
 Komisja Analiz i Statystyk.
Uzupełnienie składu Ko misji Analiz i Statystyk. Na
funkcję przewodniczącego tej
komisji Prezydium powołuje
kol. Janusza Czerwińskiego
SP5JXK.
 Konferencja IARU R1. Prezydium akceptuje uzgodniony
w grudniu 2007 skład delegacji na konferencję w Cavtat
S P 5 H S , S P 6 L B, S P 2 D X ,
SP2JMR. Skład uległ zmianie.
Ze składu ubył śp. Andrzej
SP7NJX.
Informacja o liście uczestników na konferencję oraz
o zadaniach poszczególnych
członków delegacji znajdzie
się na liście dyskusyjnej ZG
PZK w terminie 7 dni. Zwracamy się także z zapytaniem
o kandydatów do władz R1
IARU – prezydium podjęło
także uchwałę o udziale Donaty SP5HNK w posiedzeniu
WG HST podczas konferencji
R1 IARU. Prośbę taką przekazał Piotrowi SP2JMR jako
prezesowi PZK kol. Oliver
Tabakowski Z32TO Przewodniczący Grupy Roboczej ds.
Szybkiej Telegrafii R1 IARU.
 Po w o ł a n i e K F M a n a g e r a
PZK. KF Managerem PZK
został mianowany kol. Bogdan Rzedzicki SP7DRV. Kol.
Bogdanowi przekazaliśmy ma-

teriały dot. KF na konferencję w Cavtat z prośbą o zaproponowanie stanowiska PZK
w poruszanych tam kwestiach
dot. KF.
 Powołanie likwidatora OT 33.
Zgodnie z wnioskiem kol Jeremiego SP7JQQ prezydium
powołuje na likwidatora OT
33 kol. Pawła Szmyta SP7SP,
prezesa OT03.
 Sytuacja ekonomiczna PZK.
Omówiono sytuację ekonomiczną PZK na dzień 5 września 2008. Jest ona dobra.
Zwrócono uwagę na znaczną
ilość przedsięwzięć realizowanych przez PZK w 2008 r. Do
nich zliczyć należy:
a) Udział w Mistrzostwach
HST R1 IARU w Pordenone
(kwiecień 2008)
b) Wsparcie międzyokręgowego spotkania krótkofalowców
ŁOŚ 2008.
c) Organizacja XVII Zjazdu Krajowego PZK łącznie
z Nadzwyczajnym Posiedzeniem ZG PZK.
c) Przygotowanie uczestnictwa
delegacji PZK na konferencję
R1 IARU w Cavtat.
d) Udział naszej reprezentacji w Mistrzostwach Świata
ARDF Korea 2008
e) Organizacja IV Obozu
(zgrupowania) Szkoleniowego
w Sportach Obronnych dofinansowanego z dotacji MON
Prezes ZG PZK Piotr SP2JMR

24. Zjazd
SprawozdawczoWyborczy PK RVG
– PZK
W dniach 6–7.09.2008 roku
w Ustroniu Morskim w Pensjonacie „Bursztynowa” spotkali
się członkowie i sympatycy Polskiego Klubu Radiowideograﬁi
na kolejnym 24 Zjeździe, który
był również Zjazdem wyborczym władz klubu na kadencję
2008/2012.
Technicznym organizatorem zjazdu byli kol. Zbyszek
SP1EUS i Marek SP1QXA.
Mimo chłodnej i deszczowej pogody i dużej odległości
w zjeździe uczestniczyło około
30 osób. Obrady rozpoczął prezes PK RVG witając przybyłych
uczestników i gości. Następnie
głos zabrał prezes ZG PZK kol.
Piotr SP2JMR, przedstawiając
aktualną sytuacje związku po
nowych wyborach.
Po wystąpieniach rozpoczęto
część statutową zjazdu. Prezes
klubu, Wojciech SP2JPG przedstawił sprawozdanie za minioną
kadencje działalności. Odczytano sprawozdanie managera dyplomu PK RVG. Sprawozdanie
z części działalności sportowej
klubu przedstawił kol. SP2UUU.
Po dyskusji dotyczącej pracy klubu, sprawozdaniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawiono proponowane uchwały,
które przegłosowano. Następnie
przystąpiono do wyborów władz
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klubu, w wyniku których skład
zarządu na kadencję 2009/2012
jest następujący:
– prezes Wojciech Cwojdziński
SP2JPG
– wiceprezes Bartosz Pastuszak
SP3CAI
– wiceprezes ds. sportowych
Krzysztof Ulatowski SP2UUU
– wiceprezes d/s technicznych
Krystian Ulatowski SP2UU

– sekretarz Erwin Strzesak
SP3TYY
– manager dyplomu „SP Digital Award” Józef Sielicki
SP3GAX
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zygmunt Padewski
SP1ZP
W części technicznej wygłoszono referat wraz z pokazem na
następujące tematy: „D-STAR,

czyli co nowego słychać – wprowadzenie do standardu JARL”
i „D-STAR część II, uzupełnienie informacji o modele sprzętowe” kol. Bartosza SP3CAI oraz
„Zastosowanie transmisji obrazu
w praktyce krótkofalarskiej” kol.
SP3TYY i SP3IEW.
Ponadto w kręgach zainteresowań tradycyjnie odbywała się dyskusja i wymiana

doświadczeń oraz giełda sprzętowa w szerokim asortymencie.
Kolejny zjazd PKRVG dla zainteresowanych uważać należy
za udany, a grono zainteresowanych uczestników obiecało się
spotkać znowu za rok.
Wojciech SP2JPG
prezes PKRVG

IV Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych doﬁnansowany z funduszy MON zakończony
W dniu 23 sierpnia zakończył się IV obóz szkoleniowy
PZK. Tym razem było to raczej
zgrupowanie niż obóz, ponieważ odbywało się w zupełnie
innych niż poprzednie trzy obozy warunkach. W tym roku był
to „Pensjonat u Chowańców”
w Poroninie. W zgrupowaniu
uczestniczyło 45 kursantów oraz
9 osób kadry. Obóz zakończył
się egzaminem na Świadectwo
Operatorskie w Radiowej Służbie Amatorskiej. Na świadectwa
kategorii B i D egzamin zdało
pozytywnie 21 osób. Nie zdała
jedna osoba. Na kat. A i C, czyli

W czasie zajęć
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z CW, egzamin zdało pozytywnie
10 osób. Pozostali uczestnicy
obozu to tzw. „lisołapy”, czyli dzieci i młodzież od 9 do 18

lat szkoląca się i trenująca amatorską radiolokację sportową.
Tu główną rolę odgrywali Ola
SQ2GP oraz Zbyszek SP2JNK.
W czasie kursu na Świadectwo
Operatorskie w Radiowej Służbie
Amatorskiej uwidaczniają się cechy indywidualne kursantów, ich
predyspozycje, a także motywacje
uczestników kursu. Zawsze są
wśród nich bardziej i mniej zaangażowani. Przeważnie najlepszymi kandydatami na przyszłych
krótkofalowców (choć nie jest to
regułą) są nasze dzieci, wnuki,
a czasem rodzeństwo czy członkowie dalszej rodziny. W tym
roku zdecydowanie najlepszymi
kursantami byli Juliusz Paszta,
Tomasz Stecko i Jakub Widawski. Wszystkie 4 testy kontrolne
zaliczali na bardzo dobrze. Na
szczególną uwagę zasługuje zasób
wiedzy i postawa Julka Paszty
(wnuka Tadeusza SP2TG i Wie-

Wizyta gosci ze Śląska przy radiostacji szkoleniowej

sława SQ5ABG), który mimo 12
lat rozwiązywał bezbłędnie testy
z zestawów na kat. A i B, a więc
przeznaczone dla młodzieży powyżej 15. roku życia. Podobnie
było z pracą na radiostacji. Tu
również Julek wykazał się bardzo szybkim postępem w pracy, choć najlepszym operatorem
był Remigiusz Loroch, który po
krótkim przeszkoleniu bezbłęd-

nie prowadził QSO’s, pomagając
instruktorom w szkoleniu oraz
nawet starszym od siebie koleżankom i kolegom. Co roku w relacjach z obozu dużo piszę na
temat kadry. Tym razem postanowiłem choć kilka słów napisać
o naszych podopiecznych. Kończąc ten wątek, dodam jeszcze,
że poziom wiedzy po kursie 2008
był zdecydowanie wyższy w całej grupie niż w latach poprzednich. Z naszej strony z pewnością
wpływ na to miało wprowadzenie
innej metody nauczania, czyli
zamiast tablicy był komputer

i rzutnik multimedialny. Może
było i coś jeszcze, czyli efekt ciągle doskonalonego systemu rekrutacji. Obóz to nie tylko nauka
i praca na radiostacji. W czasie
trwania obozu zawsze jest czas na
rozrywkę i wycieczki. Tak było
i tym razem. Były wieczorne dyskoteki, ogniska oraz 4 wycieczki
w tym na Kasprowy Wierch i do
kopalni soli w Wieliczce.
W czasie zgrupowania nasza
reprezentacja wzięła udział w Mistrzostwach Słowacji w ARS,
o czym już informowaliśmy.
Piotr SP2JMR

Komisja omawia wyniki egzaminu

X Zjazd Techniczny UKF
W dniach 15–17 sierpnia br.
w Zieleńcu odbył się super X
Zjazd Techniczny UKF, w którym wzięli udział między innymi znani powszechnie: SP6CIK,
SP6LB, SP6ARR, SP9W, SP2MKO oraz cała wielu kolegów, zafascynowanych UKF-em, a w
szczególności mikrofalami. Sporo było kolegów poniżej 40 roku
życia. Referaty oraz prezentacje
w trzech językach – polskim,
niemieckim i czeskim, trwały
ponad 6 godzin. Poza tym była
ogromna giełda specjalistyczna.
W trakcie zjazdu była okazja do
wręczenia ufundowanych przez
Zarząd Sudeckiego OT grawertonów i dyplomów za osiągnięcia
i aktywność na polu mikrofal.
Zjazd był znakomicie zorganizowany pod każdym względem.
Dopisała frekwencja – dobrze
ponad 100 osób, zawiodła tylko

Imponująca prezentacja sprzętu

pogoda – deszcz i temperatura
ok. 8 stopni. Specjalne podziękowania należą się organizatorom
spotkania – Staszkowi SP6MLK,
Staszkowi SP6GWB oraz Staszkowi SP6BTV z klubu SP6KBL
Kłodzku.
W niedzielę był X Zjazd bis
u Andrzeja SP6JLW na największej w SP stacji EME, znajdującej się w okolicach Kłodzka.
Widok imponujący – jak ośrodek
w Psarach w miniaturze. Dwie
ogromne czasze na 1,2 GHz oraz
10 GHz i zestaw 8 x 32 elementy
na 430 MHz. Andrzej i współpracujący z nim koledzy mogą
poszczycić się znacznymi doświadczeniami i osiągnięciami
w pracy EME. Ostatnim z nich
jest zajęcie I miejsca na świecie
w Mistrzostwach EME ARRL.
Gratulujemy

O przyszłosci UKF i mikrofal opowiada
Zdzisław SP6LB

Info: Piotr SP2JMR

trofeum za Top Ten dla Romana
SP6GZZ

Stacja EME Andrzeja SP6JLW
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XX Zjazd SPOTC PZK czyli Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców.
W weekend, w dniach 29-31
sierpnia w ośrodku Prądocin k.
Brzozy w okolicach Bydgoszczy odbył się Jubileuszowy XX
Zjazd SPOTC. W zjeździe wzięło udział ponad 120 krótkofalowców, niekoniecznie członków
tego elitarnego klubu. Zjazd był
też zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Zjazd przyjął sprawoz-

danie ustępującego Zarządu oraz
wybrał nowy Zarząd SPOTC
w składzie: Ryszard SP2IW
– prezes, Zbigniew SP2IU, Wiesław SP2DX , Jan SP2EXN.
Uczestnicy Zjazdu zgotowali Ryszardowi SP2IW, założycielowi
i pierwszemu prezesowi SPOTC,
ogromną owację. Od przedstawicielek piękniejszej części

krótkofalowców, czyli licznie
uczestniczących XYL, członków
i sympatyków SPOTC Ryszard
otrzymał piękny bukiet kwiatów, a od członków pamiątkowy
dyplom.
Z tej okazji w imieniu ZG
PZK Ryszardowi złożyłem serdeczne życzenia oraz podziękowania za 20-letnią wspaniałą

działalność na rzecz PZK. Ryszard SP2IW jest równocześnie
prezesem Bydgoskiego OT PZK
od 1983 roku, kiedy to jeszcze
OT 04 nazywał się Wojewódzkim
OT PZK. Ryszard SP2IW należy
do tych działaczy PZK, którzy
działają skutecznie na rzecz jedności ruchu krótkofalarskiego
w SP i potraﬁą przyciągnąć wielu nowych członków w szeregi
naszej organizacji. Jego spokój,
rozwaga i opanowanie w nieraz
trudnych i skomplikowanych
sytuacjach stanowią wzór postawy działacza PZK i dla mnie od
początku mojej działalności tj.
od ponad 25 lat był i nadal jest
niedoścignionym wzorem do naśladowania. Chciałbym, aby było
to prawdą dla coraz szerzej rzeszy
aktywnych członków PZK.
Ryszardzie! Jeszcze raz za
wszystko co dla nas zrobiłeś
i nadal robisz serdecznie dziękuję. Zjazd był znakomicie zorganizowany za co organizatorowi Grzgorzowi SP3CSD należy
się wdzięczność. To już kolejny
czwarty Zjazd SPOTC, który
Grzegorz zorganizował.

IX Zakopiański Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym
Już po raz dziewiąty w dniach
30 i 31 sierpnia br. odbył się Zakopiański Zlot Krótkofalowców,
a po raz piąty w Gliczarowie
Górnym. Organizatorem spotkania było Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT
PZK w Krakowie i Radioklub
SP9PTG przy Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół” w Zakopanem, zaś gospodarzem spotkania był nasz kolega, ks. proboszcz Szczepan Gacek SP9VRJ.
Sprawdziły się więc słowa napisane przez Szczepana SP9VRJ
na stronie internetowej Gliczarowa Górnego: „kto raz przyjedzie,
chce tutaj wrócić”.
Wypoczynkowa miejscowość,
najwyżej położona w Polsce
po raz kolejny gościła krótkofalowców nie tylko z Małopolski i ościennych województw.
Na nasze spotkanie przyjechali koledzy z innych odległych
województw wraz z rodzinami.
A więc,jak co roku, mieliśmy
okazję spotkać się ze znajomymi
z SP2, SP5, SP7, SP8 i SP9.
Zgodnie z program spotkania
w sobotę, 30 sierpnia br. odbył
się egzamin państwowy UKE
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na świadectwo uzdolnienia, do
którego przystąpiło kilkanaście
osób.
Wśród zdających były również trzy panie, które zdały bez
żadnych problemów.
Po ogłoszeniu wyników egzaminacyjnych i obiedzie mieliśmy możliwość oglądnąć audiowizualny program przygotowany
przez kolegę Piotra SP9BWJ na
temat „80-lecia krótkofalarstwa
na ziemi krakowskiej”. Opowieść, połączona z prezentacją
zdjęć oraz schematów zaczerpniętych ze starych przedwojennych czasopism, poświęconych
początkom i rozwojowi naszego
hobby, objęła okres od 1927 roku
do czasów współczesnych. Mieliśmy w ten sposób, możliwość
oglądnięcia postępu, który dokonał się w ciągu zaledwie 80 lat.
Po ogłoszeniu wyników zawodów QRP o Memoriał Janusza
Twardzickiego SP9DT za 2008
rok rozpoczęła się prezentacja
Krakowskiej Grupy Ekspedycji
Radiowych. Program przygotowany i przedstawiony przez
Tomka SP9ITP był w pewnym
sensie również materiałem histo-

rycznym. Film pokazał wyprawę radioamatorów do Dobczyc
w roku 1967, a następnie 41 lat
później, czyli w 2008 roku. Mogliśmy zobaczyć naszych kolegów i ich sprzęt z tamtych lat,
jak również nowy narybek i ich
współczesny sprzęt. Tylko oprawa, czyli zamek w Dobczycach,
pozostała taka sama. Najważniejszym punktem naszego spotkania było wręczenie Złotych
Odznak Honorowych Polskiego
Związku Krótkofalowców.
Ceremonii wręczenia dokonał
wiceprezes Zarządu Głównego
PZK Jan Dąbrowski SP2JLR.
Odznaczeni zostali: Roman
Hajduk SP9BCV, Jan Nattich
SP9CUU, Wojciech Kalinowski SP9IKN i Jerzy Szcześniak-Maszadro SP9KJ. W imieniu
odznaczonych głos zabrał kol.
Jurek SP9KJ. W kilku słowach
podziękował Zarządowi Głównemu PZK oraz Zarządowi Oddziału za uznanie ich dotychczasowej pracy na rzecz Polskiego
Związku Krótkofalowców. Wiceprezes Zarządu Głównego PZK
Jan Dąbrowski SP2JLR wręczył również proporczyk PZK

gospodarzowi spotkania, ks.
Szczepanowi Gackowi SP9VRJ.
W niedzielę, po mszy świętej
odprawionej przez ks. Szczepana
zostało zrobione wspólne zdjęcie
oraz oglądnęliśmy występ zespołu Mali Gliczarowianie.
Jak co roku osobiste spotkania krótkofalowców były okazją do wymiany doświadczeń
i wspomnień. Wielu z nas znało
się tylko z eteru, a więc była okazja do poznania się. Przez cały
czas zlotu pracowała stacja okolicznościowa SN0GG.
Wyrazy podziękowania należą
się Paniom, które zadbały o wyśmienitą kuchnię, czyli Krystynie SQ9CHO i pani Janinie
– sympatyczce krótkofalarstwa.
Opuszczając gościnne progi Gliczarowa Górnego i dziękując za
wspaniałe przyjęcie ks. Szczepanowi SP9VRJ, wyraziliśmy
nadzieję że odbędziemy tu dziesiąte, jubileuszowe spotkanie
w 2009 roku.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zlotu, serdeczne dziękujemy.
Bożena SP9MAT

Mistrzostwa Świata w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.
W dniach 02.09–07.09 w Hwaseong w Korei Południowej
odbyły się Mistrzostwa Świata w amatorskiej radiolokacji
sportowej. W zawodach udział
wzięło 31 państw, w tym nasza
20-osobowa ekipa PZK. Sędzią
głównym zawodów był Krzysztof Słomczyński SP5HS.
Organizatorzy zgotowali nam
piękne otwarcie zawodów z po-

spodarki i ciekawych, choć nie
dla wszystkich akceptowalnych
smaków.

Jacek SP2LQC

PS. Analizując wyniki Mistrzostw na stronie ARDF czy
DARC, można stwierdzić, że nasz
sukces nie jest aż tak znaczny.

kazami Korei dawnej i obecnej,
z ogniem, dymem i konfetti.
W organizację zawodów włączyli
się krótkofalowcy z całej Korei Południowej, którzy podczas
rozpoczęcia przedstawiali swoje osiągnięcia sprzętowe. Czynna była stacja krótkofalarska
HL14ARDF.
Zawody rozpoczęły się 3
września. Wystartowaliśmy przy
30-stopniowym upale, brnąc po
polach ryżowych i wspinając się
po górach szukaliśmy mocno
pochowanych nadajników – to
było wielkie wyzwanie i nowe
doznania… ryż, ryż i ryż. Nasza
ekipa uzyskała dobre miejsca,
a w szczególności nasze dziew-

czyny w kategorii W21: Magdalena Dura, Aleksandra Czerwińska SQ2GP i Joanna Lachowska,
uzyskując 3. miejsce zespołowo.
W dniu odpoczynku po
pierwszych zmaganiach zwiedziliśmy starą część Hwasongu z pałacem królewskim i murami obronnymi oraz fabrykę
Samsunga.
6 września to drugi dzień
zmagań z 30-stopniowym upałem, dużą wilgotnością i jeszcze
wyższymi górami o przewyższeniach ponad 200 metrów. Limit
biegu 140 minut w tym dniu
dla wielu okazał się za krótki,
mała liczba ścieżek w połączeniu
z trudno przebieżnym terenem
dała nam w kość. Jednak dla naszych najstarszych zawodników
ten dzień okazał się powtórnie
(brąz w Bułgarii) szczęśliwym
– srebro w kategorii M60 zdobyli
Ryszard Bykowski i Władysław
Pietrzykowski SP9GNM.
Wielką niespodziankę zrobił
nam SP5AUC Tomasz Rogowski,
obecnie HL1/SP5AUC pracujący
w polskiej ambasadzie w Seulu,
odwiedzając nas w drugim dniu
naszych zmagań.
Koreę opuściliśmy 9 września
i po długim 9-godzinnym locie
i przesiadce w Helsinkach wróciliśmy do kraju.
Korea to kraj miłych ludzi,
ciekawej historii, pędzącej go-
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Nic bardziej mylącego. Wyniki
naszej reprezentacji należałoby
analizować w kontekście starcia
sportu amatorskiego ze sportem
zawodowym. W wielu krajach,
takich jak Rosja, Czechy, Ukraina czy Mołdawia, dyscyplina ta
nazywa się po prostu radioorientacją sportową i jest subsydiowna

przez budżety państw. Również
i w naszym przypadku osiągnięcie tak dobrych rezultatów stało
się możliwe dzięki współpracy
z Polskim Związkiem Radioorientacji Sportowej, którego zawodnicy wystartowali w naszej
reprezentacji.
Piotr SP2JMR

IARU EmComm Party on the Air

Podziękowania

Kolejne ogólnoświatowe ćwiczenia „IARU EmComm Party
on the Air” odbędą się ósmego
listopada w godzinach od 04.00
do 08.00 UTC. Pora dnia w każdej edycji ćwiczeń jest inna,
aby więcej stacji z całego świata
miało szanse na udział i aby
zaznaczyć, że sytuacja kryzysowa może się wydarzyć w dowolnym momencie. Będzie to
ćwiczenie dla stacji zainteresowanych łącznością kryzysową,
a nie zawody. Praca stacji będzie
koncentrować się w okolicach

Szanowny Prezes PZK Piotr
SP2JMR
W imieniu organizatorów
X Zjazdu Technicznego UKF
w Zieleńcu dziękuję Ci za udział
i pomoc w prowadzeniu zjazdu.
Wprawdzie aura nie pozwoliła
na przeprowadzanie wszystkich
zaplanowanych punktów programu, ale i tak trzy dni były
wypełnione do późnych godzin
wieczornych, uważam więc zjazd
za udany. Przyjazd znakomitych
Gości z Czech, Słowacji i Niemiec, przy obecności prawie ca-

częstotliwości centrum aktywności (CoA) łączności kryzysowej (3760, 7060, 14300, 18160,
21360). Częstotliwości znaleźć
można również w aktualnych
bandplanach.
Szczegóły ćwiczenia są dopracowywane i wkrótce będą
opublikowane na stronach www
IARU Region 1. (www.iaru-r1.
org).

łej, aktywnej w bieżącym roku
polskiej grupy mikrofalowej
podniósł rangę zjazdu, wymuszając już planowanie założeń do
XI zjazdu. Dziękuję Ci również,
że znalazłeś trochę czasu, aby
odwiedzić naszą Kłodzką Grupę
EME.
Zapraszam na XI Zjazd Techniczny UKF, który odbędzie się
14-16 sierpnia 2009 roku w Zieleńcu.

Vy 73 Roma SP6RYL
Sekretarz Klubu SP6KBL

Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2008

W dniach 12-14 września br,
już kolejny raz w drugi pełny
weekend września, spotkaliśmy
się na terenie Ośrodka Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się 23 lata temu.
Na spotkanie przybyło około 150 kolegów wraz osobami
towarzyszącymi. Łącznie liczbę
szacujemy na około 200 osób.
Przez cały czas pracowały stacje okolicznościowe HF40ZBC oraz 3Z0PAM.
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Koledzy przywieźli w tym roku
ze sobą chyba rekordową ilość
sprzętu. Wiele radiostacji, anten,
mierników, urządzeń komputerowych i innych urządzeń, również z demobilu.
Jak co roku też w piątek,
już od godzin południowych,
rozpoczęło się zagospodarowanie obiektu, czyli rozwieszanie
i stawianie anten, instalowanie
sprzętu, TRX-ów itp. Po południu mimo padającego w piątek
deszczu, stacje okolicznościowe
już pracowały.

Przybyli też pierwsi koledzy
– stali bywalcy naszych spotkań.

Starym zwyczajem w sobotę
od rana trwała giełda sprzętu
krótkofalarskiego, a około południa miało miejsce wspólne
zdjęcie. Później przerwa obiadowa i po obiedzie część oﬁcjalna.
Głównymi celami tegorocznego spotkania w części zwanej
oﬁcjalną były:
 Uczczenie 40. rocznicy powstania Harcerskiego Klubu
Łączności SP9ZBC „Leliwa”
przy tarnowskim Hufcu ZHP
im. Gen. Józefa Bema – z tej
okazji okolicznościowa stacja
HF40ZBC.
 Informacja o odsłonięciu
pomnika Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie w dniu 19
września br. Tu praca okolicznościowej stacji 3Z0PAM.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie trofeów za Zawody Tarnowskie 2008.

Część oﬁcjalną rozpoczął
i prowadził prezes OT PZK nr
28 w Tarnowie, kol. Zbyszek
Wilczyński SP9IEK.
Z ramienia ZG PZK wystąpił kol. Jacek Rutyna SP9AKD
– członek GKR PZK. Odczytał
on list prezesa ZG PZK kol.
Piotra SP2JMR. W liście tym
prezes ZG PZK kol. Piotr pozdrawia wszystkich uczestników
spotkania. Przedstawił główne
problemy nurtujące PZK, złożył
życzenia jubilatom z okazji 40
lecia powstania Klubu SP9ZBC
oraz złożył gratulacje zwycięzcom i zawodnikom Zawodów
Tarnowskich.
Część oﬁcjalną spotkania z ramienia ZHP zaszczycili: komendant Hufca ZHP w Tarnowie
dh Maksym Pękosz SQ9IAM,
kierownik Klubu SP9ZBC dh
Leszek Ignasik SQ9DET oraz
były komendant Hufca ZHP
w Tarnowie, obecnie przedstawiciel Wydziału Kultury UM
w Tarnowie dh Marek Popiel
– inicjator budowy pomnika Andrzeja Małkowskiego.
Ww. przedstawiciele ZHP
uhonorowani zostali dyplomami
przez OT PZK w Tarnowie za
wkład w krzewienie i popularyzację krótkofalarstwa na ziemi
tarnowskiej, za pomoc dla naszego OT PZK w organizowaniu
spotkań, użyczaniu swojego lokalu na comiesięczne spotkania
oddziałowe.
Następnie kol. prezes Zby-

szek SP9IEK przedstawił krótko
historię działalności Andrzeja
Małkowskiego – twórcy skautingu polskiego i harcerstwa oraz
okoliczności budowy i odsłonięcia jego pomnika w centrum
Tarnowa.
Uroczyste odsłonięcie Pomnika Andrzeja Małkowskiego
odbędzie się w dniu 19 września
2008 r. W tym dniu z miejsca
zlotu harcerzy planowana jest
praca stacji okolicznościowej
3Z0PAM, usytuowanej w centralnym punkcie imprezy w specjalnie przeznaczonym do tego
celu namiocie.
W kolejnym punkcie programu wiceprezes, skarbnik i przewodniczący komisji Zawodów
Tarnowskich, kol. Janusz Banaś
SP9LAS przedstawił wyniki zawodów oraz wręczył puchary
i dyplomy zwycięzcom, oraz
inne specjalne nagrody.
Należy wspomnieć, że za
pierwsze miejsce w kategorii „C”
– SSB KF, kol. Marek SP9UMJ
ufundował TRX UKF.
Po części oﬁcjalnej odbyło się
wspólne ognisko z pieczeniem
kiełbasek, pogaduchami, wspo-

mnieniami itp. Nie obyło się też
bez planów na przyszłość.
Spotkanie zakończone zostało w niedzielę w godzinach dopołudniowych, po zdemontowaniu sprzętu, anten i przekazaniu
obiektu.
Jak zwykle tradycyjnie od lat
dopisuje nam pogoda – tak trzymać! Choć w tym roku było trochę chłodniej to jednak obyło się
w sobotę i niedzielę bez deszczu,
a przez znaczną część soboty i w
niedzielny poranek przyświecało
nam wszystkim słońce.
W spotkaniu wzięli udział
koledzy z południowej i centralnej Polski: od Wrocławia przez
Śląsk, Warszawę po Ustrzyki.
Trudno wymienić wszystkie
reprezentowane miejsca, więc
posługuję się takim zarysem.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w imprezie.
Zapraszamy ponownie do
udziału w kolejnych Zawodach
Tarnowskich oraz rezerwacji sobie wolnych terminów na drugi
weekend września 2009 roku.
Ponownie serdecznie zapraszamy.
Stanisław SQ9AOR

24. Spotkanie Krótkofalowców na Biskupiej Kopie
Jak co roku w pierwszy weekend sierpnia krótkofalowcy
z Polski, Czech i Niemiec spotykają się na najwyższym szczycie Opolszczyzny (899 m n.p.m.)
– Biskupiej Kopie. Tym razem
na szczycie było wielu krótkofalowców oraz ich rodzin. Lokalna
TV zrealizowała długi materiał
z tej imprezy i krótka informacja
została wyemitowana przez TV3
Opole.
W tym też dniu po raz pierwszy odbyła się prelekcja dotycząca Celtów związana z realizacją
przez Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego
programu „Celtowie na Opolszczyźnie”, który ﬁnansowany jest
przez samorząd województwa
opolskiego.
Niestety deszcz uniemożliwił nam w spokoju wysłuchania ciekawej prelekcji. W cza-

sie spotkania wykorzystując
wysokość Kopy można było
przeprowadzać dalekie łączności, co jak co roku czyni-

liśmy. Kolejne spotkanie na
Biskupiej Kopie odbędzie się
1.01.2009 r. w godzinach południowych.

Zapraszam wszystkich
w imieniu organizatorów.

73! Arek SP6OUJ

10/2008

KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI

7

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI
Spotkanie okolicznościowe „Turawa 2008”.
W dniach 13–14 września br.,
z inicjatywy Zarządu Piastowskiego Klubu Krótkofalowców
SP6PAZ w Oplu, w Ośrodku
„Jowisz” obok Jeziora Turawskiego odbyło się spotkanie okolicznościowe członków Opolskiego Oddziału PZK, w którym
wzięło udział wielu znanych
nadawców. W czasie spotkania
odbyło się również wyjazdowe
Posiedzenie Zarządu Oddziału,
na którym omawiano najbardziej
istotne sprawy lokalnego środowiska i podjęto stosowne decyzje. Na podkreślenie zasługuje
fakt, iż głubczycki Klub SP6ZJP
uzyskał największą w kraju kwotę z tytułu 1% odpisu na OPP,
tj. kwotę prawie 5000 złotych,
stając się rekordzistą w kraju
w tym zakresie. Kwotę tę można
i należy więc wykorzystać na statutowe cele. Omawiano również
sprawę głosowania elektronicznego na poziomie oddziałowym,
aby szybko i sprawnie wypracowywać decyzje bez potrzeby
osobistego spotykania się na posiedzeniach oddziałowych. Z tą
sprawą należy jednak odczekać
do czasu zatwierdzenia Statutu
PZK przez KRS.
W czasie spotkania Leszek
SP6CIK poinformował zebranych
o współzawodnictwie SPDXC
– była też możliwość zweryﬁkowania swoich kart do tych współzawodnictw. Leszek nie omieszkał

również podzielić się swymi spostrzeżeniami w zakresie stanu prac
kierowanej przez niego Komisji
ds. Strategii PZK.
Wiceprezes Oddziału Opolskiego ds. technicznych Jarek
SP6OJK, przedstawił założenia
i działania APRS stwierdzając,
że to dobra możliwość do wykorzystania w ramach struktur
zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia ludności miejscowym zagrożeniem.
Dość ciekawą prelekcję na temat przemiennika SR6A i działań miejscowych krótkofalowców
w strukturach zarządzania kryzysowego miał JarekSQ6IUH.
Odbyła się również prezentacja ruchomej stacji pomiarowej Opolskiej Delegatury UKE,
w czasie której dwaj przedstawiciele UKE, tj. naczelnik Wydziału Radiowego inż. Marian
Goluzda wraz ze specjalistą tego
oddziału inż. Pawłem Świądrem
zapoznawali uczestników spotkania ze specyﬁką pomiarów
i zasadami pracy stacji pomiarowej. A tak na marginesie: również w Opolu widać wzorową
współpracę krótkofalowców
z miejscową Delegaturą UKE,
z pożytkiem dla obu stron.
Silnie reprezentowane były
miejscowe kluby krótkofalarskie
– między innymi przez głubczycki Klub SP6ZJP pod kierunkiem
Arka SP6OUJ, pioniera w zakre-

sie programów pomocowych,
który dzielił się swym doświadczeniem w zakresie opracowywania programów na rzecz PZK. W
spotkaniu nie mogło zabraknąć
znanego powszechnie Krzysztofa SP6DVP z Klubu SP6PAZ
w Opolu, animatora wielu znanych powszechnie przedsięwzięć
klubowych, który zadbał nie tylko o logistykę, ale wykazywał swą
aktywność na wielu odcinkach.
W spotkaniu nie zabrakło
również przedstawicieli Klubu
SP9KDA z Olesna z Markiem
SP9UO, współorganizatorem
akcji „Łoś 2008”. Brzeskiego
Towarzystwa Radiotechnicznego „Dipol”, kierowanego przez
Jarka SQ6IUH, które wykazuje
dużą aktywność w strukturach
zarządzania kryzysowego, czego
wymiernym efektem jest eliminowanie problemu antenowego
i czytelny odbiór społeczny środowiska krótkofalowców jako
sojusznika w sytuacji zagrożenia.
Prezydium ZG reprezentował
Sekretarz Generalny Tadeusz
SP9HQJ, który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK,
w tym w kontekście ostatnich
wydarzeń m.in. w kontekście
kontroli przez organ nadzoru
tj. Urząd Miasta Stołecznego
w Warszawie i podejmowanych
działaniach ze strony ZG PZK.
Tadeusz poinformował również
zebranych o stanie prac Ko-

misji ds. Strategii PZK i pracy
pozostałych Komisji, których
zadaniem jest wypracowanie
stanowiska PZK w wielu kluczowych sprawach dla potrzeb
Nadzwyczajnego Zjazdu PZK,
aby doprowadzić do nowelizacji
Statutu PZK do potrzeb wyzwań
i potrzeb współczesnych czasów.
Tadeusz odpowiadał również na
wiele pytań i udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
W spotkaniu wziął również
Prezes Oddziału Nr 50 w Gliwicach – Romek SP9MRN, który
wraz z Leszkiem SP6CIK podzielił się swymi spostrzeżeniami w zakresie prowadzonych
prac w Komisji ds. Strategii PZK
i odpowiadał na wiele pytań.
Nad całością zebrania czuwał prezes oddziału Włodek
SQ6LBW, dbając o sprawny
przebieg spotkania. Szczególne
słowa uznania należą się wiceprezesowi oddziału ds. sportowych Andrzejowi P6JU, który
wziął na siebie może zbyt dużo
obowiązków – dwoił się i troił,
aby wszystko wypadło na medal. Andrzeju – wielkie dzięki
za zaangażowanie i organizację
spotkania oraz troskę o uczestników spotkania. Spotkanie w Turawie wykazało dobrą integrację
lokalnego środowiska krótkofalowców. Zatem do spotkania
w przyszłym roku.
Tadeusz SP9HQJ

Regulamin dyplomu “Halo tu Błyskawica”
Dyplom jest wydawany dla
upamiętnienia 64. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz
upamiętnienia udziału krótkofalowców polskich, inżynierów,
techników i spikerów Polskiego Radia, którzy przyczynili się
do budowy i pracy radiostacji
w okresie Powstania Warszawskiego.
Dyplom dostępny jest dla
nadawców i stacji SWL.
Warunkiem zdobycia dyplomu jest zdobycie 64 punktów na
pasmach KF i UKF, wszystkimi
emisjami. Zalicza się QSO przez
przemienniki. Nie wymaga się
potwierdzenia QSO kartami
QSL.
Punkty przydzielają następujące stacje:
 HF60B (Błyskawica) – 20
pkt.,
 Stacje okolicznościowe zwią-
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zane z Powstaniem Warszawskim – 10 pkt.
 Stacje indywidualne i klubowe
z Warszawy – 5 pkt.
Liczą się łączności od 2004
roku.
Zgłoszenia z wykazem nawiązanych łączności i punktacją
wraz z ksero wpłaty należy przesyłać na adres Award Managera
dyplomu:
Wiesław Paszta SQ5ABG
06-550 Szreńsk, Garkowo
Stare 2
Opłata w wysokości dla
nadawców krajowych 15 zł, dla
nadawców zagranicznych 5 euro
należy wpłacać na konto: Wiesław Paszta MILLENNIUM
BANK nr konta:
65 1160 2202 0000 0000 1070
5233, 03-947 Warszawa, ul. Afrykańska 7a z dopiskiem – dyplom
„Halo tu Błyskawica”.

Stacje okolicznościowe pracujące z okazji kolejnych rocznic powstania warszawskiego
(od 2004 roku) oraz ich QSL
Managerowie: HF60PW
(SP5KCR), SN60PW (SP5AYY),
S N 4 P W ( S P 4 KS Y ) , H F 6 0 B

(SQ5ABG), HF60MPW
(SP5PPK), SQ60PW (SP5NHV),
SP60PW (SP5QWJ), 3Z0AIR
(SP7L SK), 3Z60PW (SP5ZHP),
HF1PW (SP1PBT) oraz stacje okolicznościowe pracujące
w 2005 , 2006, 2007 i 2008 roku.

