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Od Redakcji
Najważniejsze informacje w bieżącym numerze to oczywiście o zarejestrowaniu Prezydium ZG PZK
i statutu uchwalonego na XVII Zjeździe w Szczyrku, oraz relacja z posiedzenia prezydium 10 października. Ponadto 50-lecie Oddziału w Olsztynie, relacja Krzysztofa SP5HS z Mistrzostw Świata ARDF w Korei, podsumowanie Ogólnopolskich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej oraz przygotowania do kolejnych
Global Simulated Emergency Test.
Dla zbieraczy dyplomu SPPA informacja Augustyna SP6BOW Award Mangera tego dyplomu oraz
relacja Wojtka SP2JPG, który jako pierwszy w SP zdobył wszystkie powiaty.
Miłej lektury
Vy 73 Wiesław SQ5ABG

Informacje ZG PZK Posiedzenie Prezydium ZG PZK 10.10.08
Od 30 września 2008 PZK ma
nie tylko zarejestrowany nowy
skład prezydium ZG PZK, lecz
także zarejestrowany nowy Statut uchwalony w dniu 18 maja
2008 podczas XVII Zjazdu Krajowego Delegatów PZK. Podczas
jego rejestracji wystąpiły pewne
trudności wynikające między innymi z pomyłki powstałej przy
wypisywaniu druków KRS. Największym jednak problemem
był sprzeciw organu nadzoru
w odniesieniu do uchwalonych
niektórych zmian w statucie
w tym dopuszczalności głosowania elektronicznego. W toku wyjaśniania oraz niezbędnych poprawek w dokumentach
KRS statut został przez XXII
Wydz. KRS Sądu Rejonowego
dla Miasta Stołecznego Warszawy zarejestrowany. Szczególne
podziękowania składam na ręce
Kolegi Romana Bala SP9MRN,
prezesa Gliwickiego Oddziału
PZK (OT 50), członka Komisji
Statutowej XVII Zjazdu PZK
za nieocenioną pomoc w opracowaniu stosownego wniosku
do sądu w sierpniu 2008 roku.
Ogromne zaangażowanie Romana SP9MRN oraz umiejętne
wykorzystanie profesjonalistów
podczas postępowania sądowego
zaowocowało pomyślnym dla naszej organizacji postępowaniem
sądu.
inf. Piotr SP2JMR

10 października 2008 odbyło
się IV posiedzenie Prezydium
ZG PZK bieżącej kadencji. Posiedzenie odbyło się w sekretariacie ZG PZK przy ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy.
Obecni byli: Jan Dąbrowski
SP2JLR, wiceprezes PZK, Sławomir Chabiera SP2JMB, skarbnik, Bogdan Machowiak SP3IQ,
wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ, sekretarz PZK,
Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezes PZK oraz goście: Urszula
Dąbrowska – księgowa PZK,
Wiesław Wysocki SP2DX, oﬁcer
łącznikowy IARU PZK, Zdzisław Bieńkowski SP6LB, UKF
Manager PZK.
Na wniosek Zdzisława SP6LB
UKF Managera PZK Prezydium
ZG PZK powołało kol. Piotra
SP5QAT na UKF Contest Managera PZK i na wniosek Bogdana SP3IQ Krzysztofa SP7GIQ
do Zespołu ds. Contestingu.
Konferencja I Reg. IARU
w Cavtat
Wiesław SP2DX omawiał
najważniejsze tematy z komitetów C4 i C3.
 C4
Występują znaczne różnice
zdań i nieporozumienia wokół
zagospodarowania kolejnych
100 kHz w poszerzonym paśmie
40 m.
Wg informacji z IARU jest
obecnie za dużo zawodów światowych i krajowych – w tej sprawie zajmie stanowisko zespół ds.

contestingu PZK do 5 listopada
2008.
Popieramy wniosek 30 m dla
SARL o zgodę IARU na pracę SSB w paśmie 30 m w porze
dziennej.
Uważamy, że bandplan R1
IARU powinien być zharmonizowany z Regionami 2. i 3. IARU.
Wiesław SP2DX stwierdził,
że PZK jest bierną organizacją.
Nie ma wśród członków PZK
i ZG PZK poza prezydium zainteresowania sprawami ogólnymi
i zagranicznymi.
Jesteśmy za wnioskiem REF
w sprawie rozwoju „bezdirecktowego” obrotu QSL, czyli tylko
przez biura.
 C3
ON4UN opracował dokument pt. „Etyka i postępowanie
na pasmach” – prezydium zdecydowało o publikacji przekładu
tego dokumentu w KP i na portalu PZK.
Omówiono proces zatwierdzania projektu budżetu R1
IARU, na szczególną uwagę
zasługują fundusze działające
w ramach IARU, np. fundusz
obrony widma, fundusz na rozwój małych organizacji, fundusz
rozwoju łączności satelitarnej
i z ARISS. Prezydium oraz goście dyskutowali na temat potrzeby istnienia tych funduszy.
Uznano, że mimo nieraz niewielkich efektów istnienie tych
funduszy jest w pełni zasadne ze
względu na przyszłość krótkofalarstwa.
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Donata Gierczycka SP5HNK
jako łącznik WG HST R1 IIARU – PZK. Prezydium podjęło
powyższą uchwałę jednogłośnie.
Prezydium przyjęło do wiadomości wysłany w dniu 9.10.2008 list
intencyjny w sprawie Mistrzostw
I Regionu IARU w HST na 2010
r. List ten będzie przedstawiony
przez Donatę SP5HNK podczas
narady WG HST R1 IARU.

Sprawami ARDF zajmie się
Krzysztof SP5HS ARDF Manager PZK, który przedstawił
informację na piśmie.
Zapytanie o miejsce przyszłej
konferencji R1 IARU w roku
2011. Uważamy, że powinna być
jak najbliżej centrum Europy.
Być może będzie wprowadzony nowy system raportów
w emisjach cyfrowych, np. MOS
lub RSQ. Również jest propozycja, aby nie podawać raportów
w zawodach – uważamy ją za
uzasadnioną
Najważniejsze zadania Komitetu Wykonawczego, czyli
EC IARU R1, to: reprezentacja
w ITU, promocja roli krótkofalarstwa w zapobieganiu skutkom
katastrof oraz zwalczanie zakłóceń odbioru radiowego, czyli
np. PLC
Jest propozycja powołania
grupy roboczej ds. pozyskiwania
funduszy dla wspierania działalności EmCom 1. Regionu IARU.
– jesteśmy za powołaniem takiej
grupy roboczej.
 C5 – UKF i mikrofale
Ten temat referował Zdzisław
SP6LB UKF Manager PZK.
Zdzisław przekazał informację na

piśmie. Zwrócił uwagę na bardzo
liczne składy delegacji z Niemiec,
Anglii i Skandynawii. Pozostałe
kraje są reprezentowane przez
pojedyncze osoby. Dokumenty
Komitetu C5 są streszczone i zamieszczone na portalu PZK i były przedyskutowane w Zieleńcu
na Zjeździe Technicznym UKF
(ponad 100 osób) oraz w Wadowicach na Zjeździe PK UKF.
Zdzisław SP6LB omówił w skrócie najważniejsze dokumenty.
Najistotniejsze to contesting, beakony, centra aktywności, zdalne
sterowanie stacji zwłaszcza na
mikrofalach, czyli „remotekontrol”, regulaminy zawodów ATV,
koordynacji bandplanów, w tym
430 MHz, 70 MHz oraz 3,4 GHz.,
modulacje cyfrowe. Prezydium
zmieniło skład delegacji PZK na
konferencję w Cavtat i powołało
delegację w składzie: Wiesław
Wysocki SP2DX – przewodniczący delegacji oraz Zdzisław
Bieńkowski SP6LB, Piotr Szołkowski SP5QAT, Krzysztof
Słomczyński SP5HS. W okresie
15–16 listopada w konferencji
w tym w spotkaniu grupy roboczej ds. szybkiej telegraﬁi I Regionu IARU będzie uczestniczyła

Wręczenie listu gratulacyjnego dla Członka Honorowego – Zdzisława SP6LB...
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Finanse PZK
Omówiono przypisywanie
środków z OPP dla OT (SP2JMB)
– obecnie jest sprawdzonych ok.
30% z informacji przesłanych
przez US. Kwoty przypisane
przez US będą przeznaczone dla
OT. Z uwagi na ogromną ilość
dokumentów z US do sprawdzenia okres ich wpisywania określamy na 31 października 2008. Po
zakończeniu sprawdzania informacji US prezydium ponownie
rozpatrzy ten temat.
Prezydium przyjęło proponowany przez skarbnika PZK
projekt budżetu na 2009 rok.
W sprawie ubezpieczenia grupowego członków PZK na 2009
rok prezydium nie akceptuje
proponowanych warunków
i wnioskuje o zlecenie prowadzenia dalszych rozmów z ﬁrmami
ubezpieczeniowymi (SP2JMR,
SP2JLR, SP2JMB).
Komisje pozjazdowe
Prezydium zapoznało się
z informacjami otrzymanymi od
Tadeusza SP9HQJ oraz Leszka
SP6CIK o stopniu zaawansowania
prac komisji pozjazdowych powołanych 5 czerwca 2008. Prezydium
ZG PZK uchwałą z dnia 10.10.08
powierza Leszkowi Przybylakowi
SP6CIK koordynację pracy powołanych przez Prezydium ZG PZK
5.06.08 komisji.

... oraz Wiesława SP2DX

Posiedzenie ZG PZK
Prezydium ZG PZK podjęło
uchwałę o zwołaniu 22 listopada 2008 posiedzenia ZG PZK.
O miejscu i dokładnym czasie
Posiedzenia ZG PZK prezydium
powiadomi pozostałych członków ZG PZK.
W propozycjach porządku
obrad znajdują się między innymi:
– zarys planu przedsięwzięć na
2009 rok
– projekt budżetu na rok 2009
– przesunięcia w poszczególnych pozycjach wyk. budżetu
roku 2008 za 10 miesięcy br.
– przedstawienie podziału środków z wpłat na PZK jako
OPP
oraz informacje
– o raportach komisji „pozjazdowych”
– konferencji R1 IARU w Cavtat.
– sportowe
– OH i ZOH PZK
– sprawy bieżące.
Sprawy sportowe
Prezydium uchwałą z dnia
10.10 08 przyjmuje jako obowiązujący Regulamin Kalendarza
Zawodów PZK przedstawiony
przez Contest Managera PZK.
Podczas przerwy w obradach
nastąpiło przekazanie obowiązków przez skarbnika PZK poprzedniej kadencji Aleksandra
SP2UKA nowemu skarbnikowi,
Sławkowi SP2JMB.
W imieniu obecnego prezydium podziękowałem Aleksandrowi SP2UKA za wkład pracy
włożony przez 8 lat w prowadzenie tej najtrudniejszej i najbardziej niewdzięcznej funkcji
w PZK.
Inf. Piotr SP2JMR

50-lecie Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie

Bolesław SP4AAZ

Zdjęcie grupowe w Wilczynach

W dniach 4 i 5 października
2008 r. w gospodarstwie agroturystycznym artysty plastyka
Józefa Charytoniuka w Wilczynach (gmina Srokowo)
odbyło się plenerowe spotkanie krótkofalowców i sym-

km przyjechało 28 osób z różnych miejscowości województwa
warmińsko-mazurskiego. Przed
rozpoczęciem o godzinie 15.55
wykonałem grupowe fotograﬁe
uczestników spotkania, którzy
dotarli do tego czasu. Następnie

Laureaci konkursu telegraﬁcznego. Od lewej: Krzysztof SP4OIZ, Andrzej SP4ETO, Bolesław SP4AAZ, Bolesław SP4JFR, Wiesław SP4IQG

uczestników konkursów mam
nagrody i upominki, mam także
upominki dla członków oddziału z najdłuższym nieprzerwanym stażem członkowskim. Są
to koledzy: Bolesław Zwinczak
SP4AAZ i Lubomir Polański
SP4AVQ. Wręczyłem upominki
Bolesławowi SP4AAZ. Kolega
Lubomir SP4AVG z przyczyn
rodzinnych nie uczestniczył
w spotkaniu, przeznaczone dla
niego upominki wręczę przy
najbliższej okazji. Życząc
wszystkim dobrego humoru
oddałem głos Grzegorzowi,
który realizując porządek spotkania dokonał prezentacji fotograﬁi z LY HAMFEST 2008
w którym sam uczestniczył.
W kolejności zabrał głos kolega Andrzej Sobiela SP4ETO,
omówił pracę biura QSL oraz
dokonał prezentacji zdjęć z wyprawy DX-owej. Następnie kolega Bolesław Bagiński zapoznał zebranych z zakupionym
i własnoręcznie zmontowanym

patyków 21. Olsztyńskiego
Oddziału Polskiego Związku
Krótkofalowców. Spotkanie zostało zorganizowane z oddolnej
inicjatywy członków oddziału
i poświęcone było między innymi przypadającej w tym roku
50. rocznicy założenia Oddziału
PZK w Olsztynie. Zaplanowane
zostało jako spotkanie czysto
towarzyskie bez garniturów,
krawatów i drętwych przemówień. Z upoważnienia Zarządu
Oddziału organizacją spotkania
zajmowali się koledzy: Grzegorz
Zygner SP4NDU z Kętrzyna
i prezes Olsztyńskiego Oddziału
PZK Andrzej Korczin SP4KA.
Na spotkanie do Wilczyn oddalonych od Olsztyna ponad 120

Laureaci konkursu antenowego. Od lewej: Marcin SQ4CUC, Danuta Nowak,
Ryszard SP4JTE, Andrzej SQ4AFZ

o godzinie 16.00 wszyscy udali
się do Sali Myśliwskiej, gdzie
kolega Grzegorz SP4NDU przywitał zebranych, zapoznał ze
sprawami organizacyjnymi, oraz
przedstawił porządek spotkania i udzielił głosu prezesowi
oddziału Andrzejowi SP4KA.
Podziękowałem za przybycie
na spotkanie, przedstawiłem
krótki zarys historii oddziału
oraz zaproponowałem, by każdy
z nas w myślach przypomniał
sobie krótkofalowców, którzy
odeszli do krainy wiecznego
DX- owania i byśmy uczcili
ich pamięć chwilą ciszy… Po
chwili skupienia i ciszy powróciliśmy do porządku spotkania. Poinformowałem, że dla

transceiverem K2 i przybliżył
słuchaczom problemy związane
z uruchomianiem tego urządzenia. Około godziny 16:40 kolega Bolesław Zwinczak SP4AAZ
opowiedział swoją historię krótkofalarstwa splecioną z historią naszego oddziału PZK. Po
tym wystąpieniu został podany
pierwszy posiłek.
Podczas spotkania czynne
były radiostacje KF i UKF ze
znakiem SP4KIE/4, a kolega Tomasz Sklinsmont SQ4BJA wraz
z Marcinem Rogalą SQ4CUC
prezentowali pracę radiostacji
emisjami cyfrowymi (Packet Radio i APRS).
Pierwszym z konkursów
przygotowanych na to spotkanie były zawody telegraﬁczne
– nadawanie telegraﬁi nogą. Wygrał kolega Bolesław Zwinczak
SP4AAZ. Laureatami konkursu
telegraﬁcznego zostali: Krzysztof SP4OIZ, Andrzej SP4ETO,
Bolesław SP4AAZ, Bolesław
SP4JFR, Wiesław SP4IQG.
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z Kętrzyna zaproponowali nam
samochodową wycieczkę krajoznawczą okolic Kętrzyna. Wykonałem pożegnalne zdjęcie grupowe w Wilczynach i najbardziej
wytrwali wyruszyli sześcioma
samochodami na wycieczkę pod
przewodnictwem kolegi Wiesława SP4IQG. Podczas wycieczki
podziwialiśmy piękno przyrody
i zabytki. Zwiedziliśmy budowle Kanału Mazurskiego: śluzę
„Guja” w Piaskach, niedokończoną śluzę Leśniewo Dolne
oraz śluzę Leśniewo Górne.
Zwiedziliśmy zespół bunkrów Wilczy Szaniec.
Wycieczkę zakończyliśmy
około godziny 14:20 pożegnalnym zdjęciem rozjeżdżając się
do domów.
Wszyscy uczestnicy spotkania plenerowego wyrazili chęć
uczestniczenia w kolejnych tego
rodzaju spotkaniach. Podczas
dwudniowego spotkania wykonałem 235 zdjęć. Kolega Dariusz
Nowak SP4IOK nagrał reportaż
z naszego spotkania. Reportaż
został wyemitowany wieczorem
4 października br. przez Polskie Radio Olsztyn. Dźwięki

Wieża widokowa w Wilczym Szańcu

z tego reportażu zostały także
przekazane redakcji Radiowego
Biuletynu Informacyjnego i mają być wyemitowane w RBI 12
października 2008 r. Dziękuję
wszystkim Kolegom, którzy pomagali przy organizacji naszego
spotkania, w szczególności Koledze SP4NDU oraz SP4CMH
i SP4IQG.
Andrzej Korczin SP4KA
Prezes ZO PZK w Olsztynie

Uczestnicy wycieczki na wrotach śluzy Guja: od lewej: SP4CMH, SP4BEU,
SP4OII, SP4JAE, SP4SHL, SP4JTE, SP4ETO, SP4IQG, SP4AAZ

Kanał Mazurski – niedokończona
śluza Leśniewo Dolne

Kanał Mazurski – śluza Leśniewo
Górne
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Po tym konkursie zaprosiliśmy wszystkich do pieczenia
kiełbasek na przygotowanym
ognisku i kontynuowania rozmów towarzyskich na tematy
krótkofalarskie.
Po ognisku odbył się drugi
konkurs „Zawody antenowe”
w którym uczestnicy musieli odmierzyć na oko antenę dipol na
pasmo 20-metrowe, a było to
grubo po godzinie 21.00. Zwycięzcą okazał się Andrzej Felisiak SQ4AFZ.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i trwało
przy biesiadnych stołach prawie
do białego rana. Nie wszyscy
mogli dotrzymać kroku najbardziej wytrwałym, opuszczali
więc grono po angielsku, udając
się do pokoi na nocleg.
Drugiego dnia, 5 października, przywitał nas piękny słoneczny poranek oraz śniadanie
z żurkiem w zestawie. Śniadanie przedłużało się, bo każdy
wstawał o właściwej sobie porze.
Około godziny 10.00 koledzy

Uczestnicy wycieczki w Wilczym Szańcu

Zdjęcie pożegnalne, od lewej: SP4OII, SP4KA, SP4IQG, SP4AAZ, SP4JAE,
SP4BEU, SP4SHL, SP4ETO, SP4JTE

14. Mistrzostwa Świata w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej
W dniach 2–7 września 2008
r. miały miejsce w Korei Południowej, w miejscowości Hwaseong, 14. Mistrzostwa Świata
w amatorskiej radiolokacji sportowej (ARDF – Amateur Radio
Direction Finding). Organizatorem mistrzostw, odbywających
się jako oﬁcjalna impreza Międzynarodowego Związku Radioamatorów IARU, był Komitet
ARDF 3. Regionu IARU i Związek Krótkofalowców Korei Południowej – KARL.
Należy tu przypomnieć, że
pierwsze Mistrzostwa Świata
ARDF zorganizowane z inicjatywy Polskiego Związku Krótkofalowców odbyły się w roku 1980
w Cetniewie na wybrzeżu Morza
Bałtyckiego.
W 14. Mistrzostwach uczestniczyło 324 zawodniczek i zawodników reprezentujących
stowarzyszenia krótkofalowców
z 26 krajów całego świata, w tym
silna drużyna Polskiego Związku Krótkofalowców pod kierownictwem prezesa Klubu Radiolokacji Sportowej PZK, Jacka
Czewińskiego SP2LQC. Obecni
byli liczni goście i obserwatorzy,
głównie ze stowarzyszeń krótkofalarskich 3. Regionu IARU.
Zostałem zaproszony przez
organizatorów mistrzostw do
pełnienia funkcji przewodniczącego Międzynarodowej Komisji
Sędziowskiej. Był to zaszczyt
nie tylko dla mnie osobiście,

ale przede wszystkim dowód
uznania w dziedzinie ARDF dla
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Zaproponowałem następujący skład Komisji Sędziowskiej,
który został bez zastrzeżeń zaakceptowany przez organizatorów:
– Przewodniczący Komisji
Krzysztof Słomczyński,
SP5HS
– Sekretarz Komisji
Young Soon Park, HL1IFM
– Sędzia na starcie
Ole Garpestad, LA2RR
– Sędzia na mecie
Panayot Danev, LZ1US
– Sędzia nadajnika nr 1
Chen Ping, BA1HAM
– Sędzia nadajnika Nr 2
P.A. Nordwaeger, SM0BGU
– Sędzia nadajnika Nr 3
Hiroshi Izuta, JF1RPZ
– Sędzia nadajnika Nr 4
Kenneth Harker WM5R
– Sędzia nadajnika Nr 5
Tae Ok Kim, HL2AKR
– Sędzia rozprowadzający
Hyeong Moon Choi,
HL4CFN
– Dyrektor Techniczny
Kwang Yong Lee, HL1IE
Komisja sędziowska pracowała intensywnie przez cały czas
mistrzostw, odbywając codziennie posiedzenia, na których zatwierdzano szczegóły konkurencji sportowych (limity czasu
biegu, kolejność startu), rozpatrywano wnioski i propozycje

Polacy na koreańskich mistrzostwach

zgłaszane przez kierowników
ekip itp. Posiedzenia w dniach
konkurencji sportowych (144
MHz i 3,5 MHz) odbywały się
bezpośrednio na mecie zawodów.
O dobrej atmosferze, koleżeństwie i należytym duchu amatorskim świadczy niezłożenie ani
jednego protestu w sprawie przebiegu zawodów i ich wyników.
Reprezentacja sportowa Polskiego Związku Krótkofalowców
pokazała na mistrzostwach wysoki poziom, nasze zawodniczki
i zawodnicy w wielu przypadkach plasowali się w pierwszej
dziesiątce. Niewątpliwym sukcesem było zdobycie drużynowego
medalu srebrnego w paśmie 3,5
MHz przez drużynę seniorów
(klasa M60) w składzie: Ryszard
Bykowski SP9KAT i Władysław

Pietrzykowski SP9GNM, oraz
drużynowego medalu brązowego
w paśmie 144 MHz przez drużynę pań (klasa W21) w składzie
Magdalena Dura, Aleksandra
Czerwińska SQ2GP i Joanna Lachowska.
Podczas mistrzostw pracowała stacja okolicznościowa pod
znakiem HL 14 ARDF.
O szybkim rozwoju amatorskiej radiolokacji sportowej na
świecie świadczy to, że w roku
przyszłym mistrzostwa ARDF 3.
Regionu IARU odbędą się w Tajlandii, pod wysokim protektoratem króla tego kraju. Kolejne, 15.
Mistrzostwa Świata ARDF wracają do Europy, ich organizatorem
w roku 2010 będzie Związek Radioamatorów Chorwacji (HRS).
Inf. Krzysztof Słomczyński SP5HS

Ogólnopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej – podsumowanie
W sierpniu odbyła się pilotażowa edycja Ogólnopolskich
Ćwiczeń Łączności Kryzysowej.
Otrzymano dzienniki od 27 stacji. W ćwiczeniach wzięło udział
prawie 40 stacji.
Stacje biorące udział w ćwiczeniach pracowały głównie
w zakresie od 3730 do 3760.
Częstotliwość 3760kHz to międzynarodowe centrum aktywności dla łączności kryzysowej.
Ćwiczenia miały formę odmienną od typowych zawodów KF.
Ich przebieg miał symulować
prace stacji amatorskich w sieci
łączności podczas sytuacji kryzysowej. Część stacji pracowała
w symulowanych warunkach
kryzysowych – z terenu i zasilaniem z akumulatora lub generatora. Praca tych stacji bardzo
podniosła wartość ćwiczeń, jako

przygotowania do sytuacji kryzysowych.
Niestety spora ilość błędów
wynikała z mało dokładnych
zapisów w logach. Ponadto nawet błąd w jednym składniku
wiadomości powodował, że cały
komunikat uznawany był za
błędny, choć przeważnie sens
komunikatu pozostawał niezmieniony.
Ogólnie 71,2% wiadomości
zostało przekazanych bezbłędnie. Z pewnością ten wynik
może zostać poprawiony w kolejnej edycji CW.
W drugiej części ćwiczeń
przekazywane wiadomości były
krótkie, lecz dodatkowym utrudnieniem była konieczność szukania stacji, do której adresowany
był komunikat otrzymany od
stacji sztabowej.

Stacja sztabowa wysłała w sumie 59 komunikatów, w tym 47
było adresowane do stacji, które
przysłały logi. Z tej liczby 33
komunikaty zostały bezbłędnie
dostarczone do adresata. Jest to
bardzo dobry wynik (70, 2%),
ponieważ ilość czasu na odszukanie adresata była ograniczona.
Przeważnie komunikat wysłany
przez stację sztabową był dostarczany do adresata w czasie od
kilku do kilkunastu minut.
W trzeciej części uczestnicy
przekazywali raporty do stacji
sztabowej – ta część służyła przede
wszystkim uzyskaniu informacji
o aktywności w ćwiczeniach.
Przyszłoroczne ćwiczenia odbędą się również w drugą sobotę
sierpnia, lecz w innych godzinach, aby sprawdzić przydatność
stacji amatorskich do pracy w wa-

runkach kryzysowych o różnych
porach doby. Regulamin kolejnej
edycji również będzie zmieniony
bazując na uwagach otrzymanych od uczestników. Dyplomy
za uczestnictwo w tegorocznej
edycji zostały wysłane pocztą 2
października.
Dziękujemy wszystkim stacjom za udział. Ostatnie anomalie pogodowe pokazały, że
łączność kryzysowa w wykonaniu krótkofalowców będzie coraz
bardziej potrzebna. Powinniśmy
być na to przygotowani. Dlatego
już teraz gorąco zapraszamy do
aktywności w przyszłorocznych
ćwiczeniach, a w międzyczasie
do organizacji i udziału w lokalnych sieciach łączności kryzysowej.
Marek SQ2GXO
EmCom manager PZK
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Moja droga do dyplomu „Polska Powiatowa”
1 stycznia 1999 roku nastąpiła kolejna zmiana administracyjna Polski, w której określono
16 województw, a w nich wraz
z późniejszymi zmianami 65 powiatów grodzkich i 314 powiatów ziemskich, co w sumie stanowi 379 powiatów. Do tej zmiany terytorialnej przygotowywała
się administracja i krótkofalowcy. W wyniku tych przygotowań
opracowane zostały warunki
dyplomu „SP Powiat Award”
obowiązujące od 1.01.1999 i polegające na nawiązaniu łączności
emisjami CW lub PHONE albo
MIXED, z powiatami na terytorium kraju. Określono w tym
dyplomie sportowym klasy: 100,
200, 300, 350 i wszystkie powiaty
w Polsce bez względu na emisje.
W regulaminie zawarto klauzulę
o posiadaniu potwierdzeń w formie kart QSL za łączność i ten
właśnie wymóg stał się poważnym utrudnieniem.

Było to ciekawe wezwanie do
współzawodnictwa, co zresztą
obserwowało się od pierwszych
godzin nowego roku 1999. Poszukiwanie powiatów ożywiło
pasmo 80-metrowe i spowodowało zwiększoną aktywność wielu stacji amatorskich. Również
na paśmie UKF z uwagi na występujące częste otwarcia w propagacji nastąpiło ożywienie nawiązywania łączności dalszych
niż codziennie.
Pomocą od początku stały
się mapy województw z zaznaczonymi powiatami, skróty powiatów, listy, wykazy skrótów
województw i powiatów obowiązujących w PZK. Pomocne
były też zestawienia zaliczonych
łączności z możliwościami uzupełnień z chwilą otrzymania potwierdzenia.
Duża aktywność w pracy na
pasmach zaowocowała potwierdzeniami, i pierwsze zgłosze-

nie na dyplom podstawowy 100
powiatów wysłałem 31.12.1999
roku. Kol Augustyn SP6BOW
przekazał mi dyplom nr 7 z data
3.01.2000 roku. Kolejne zgłoszenie przesłałem 13.04.2000
i nalepkę za 200 powiatów otrzymałem 18.04.2000 roku. Na dalsze zgłoszenia musiałem jednak
poczekać aż osiem miesięcy, bowiem po normalnym napływie
kart QSL, nastąpił spadek ich
otrzymywania. Niemniej kolejne zgłoszenie przygotowałem
we wrześniu i grudniu 2000
roku. Nalepkę za 300 powiatów
otrzymałem 7.12.2000 roku, a za
350 14.12.2000 roku. Na nalepkę
ALL zbierałem karty z wielkim
mozołem przez kolejne miesiące,
by dopiero 27.09.2001 otrzymać
tę końcową złotą nalepkę.
Z dyplomem otrzymałem też
list gratulacyjny od Managera
Dyplomu zaznaczający, iż przekazuję nalepkę „SP-PA-ALL” nr
1 w SP.
Zarząd Główny PZK uhonorował to osiągnięcie, zapraszając
mnie na posiedzenie plenum,
które odbyło się w Praskim
Domu Kultury w Warszawie
w dniu 17.11.2001, na którym
to posiedzeniu prezes ZG PZK
kol. Piotr Skrzypczak SP2JMR
wręczył mi piękny puchar wraz
z plakietką o następującej treści
„Dla Kolegi Wojciecha Cwojdzińskiego SP2JPG, pierwszej
na świecie stacji, która zaliczyła
łączności ze wszystkimi powiatami SP”.
Zachodzi pytanie, dlaczego tak długo zbierałem karty
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Wojciech SP2JPG

Sprostowanie

Informacja SPPA
Do dyplomu SP-PA i POLSKA zaliczane są karty QSL,
z których wynika, że praca tej stacji faktycznie była z danego powiatu lub województwa. Zgodnie
z regulaminem dyplomu, należy
koniecznie stosować skróty powiatów składających się z dwóch
liter i na karcie QSL umieszczać
info np. SPPA – AB. Natomiast
dla dyplomu POLSKA stosowana
jest tylko jedna litera oznaczająca
dane województwo, a więc należy
umieszczać info np. POLSKA
Award – W.
Jest to szczególnie bardzo
ważne i rozpoznawalne dla stacji
zagranicznych. Info np. SPPA
(W) AB w tym przypadku jest
również OK. Zamieszczone na

QSL? Co było powodem braku
ich otrzymania? Niestety wielu
aktywnych na paśmie kolegów
obiecuje na 100 procent przesłanie karty przez biuro, a okazuje
się, że nie należą do PZK. Spotkałem się przy robieniu łączności z kolegami posiadającymi
licencje wiele lat, którzy nigdy
nie posiadali ani nie drukowali
swoich kart, a obiecywali ich
przesłanie. Nieraz do takich osób
przesyłałem pocztówkę z podaną
łącznością z prośbą tylko o jej
podpisanie i włożenie do załączonej koperty, opłaconej i przesłanie na mój adres. Z przykrością stwierdzam, że wiele tak
wysłanych kart do mnie nie wróciło.
Oprócz tej czarnej rzeczywistości były też bardzo sympatyczne reakcje kolegów wiedzących
o moich potrzebach „powiatowych”. Wielu kolegów wybierało
się do sąsiedniego powiatu, by
umożliwić jego zaliczenie. Byli
też i tacy którzy organizowali
wyprawy przez kilka powiatów,
umożliwiając ich zaliczenie.
Moja historia zdobywania
dyplomu „SP Powiat Award”
zawarta jest w QSL – kartach
zgromadzonych w 2 albumach,
i przeglądając te albumy, mile te
chwile ekscytacji łącznościami,
wyczekiwaniami na QSL wspominam, dziękując wszystkim
Tym, których karty oraz często
osobiste miłe dopiski znajdują
się w mej kolekcji.
Życzę wszystkim podobnych
odczuć i zadowolenia.

karcie QSL tylko oznaczenie
np. PGA-SN02 dla dyplomów
SP-PA i POLSKA jest dla stacji
zagranicznych zupełnie nieczytelne, więc ogólnie skróty PGA
nie są uznawane do naszych
dyplomów. Nadmieniam tu, że
PGA jest to program dyplomów
prywatnych i niewydawanych
przez PZK.
Jeżeli na karcie QSL brak jest
danych dot. powiatu lub województwa, to można spróbować
rozszyfrować powiat lub województwo np. za pomocą mapy
lub kodu pocztowego – i taka
karta QSL jest zaliczana. Jednak dla stacji z zagranicy jest to
pewien problem. Dlatego koniecznie należy na kartach QSL

podawać prawidłowe oznaczenia
przeznaczone dla poszczególnych dyplomów. Niestety e-QSL
jako potwierdzenie łączności
dla dyplomów wydawanych
przez PZK nie są akceptowane!
W zgłoszeniach na dyplomy SP-PA i POLSKA należy obowiązkowo przy każdym wykazanym
znaku podać stosowany przez
PZK skrót powiatu lub skrót
województwa. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, to proszę napisać,
a ja chętnie na nurtujące pytania
postaram się koledze odpowiedzieć. Mogę też przesłać wzór,
jak należy prawidłowo sporządzić zgłoszenie na ww. dyplomy.
Vy 73!
Augustyn SP6BOW

W przesłanym do redakcji
i wydrukowanym w „Krótkofalowcu Polskim” oraz w dodatku KP w „Świecie Radio” nr
10/2008, str 7 KP, w artykule pt.
„Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2008” pomyłkowo podałem
błędny znak sponsora nagrody
głównej TRX-a UKF za I miejsce w kategorii „C”.
Jest: Marek SP9UMJ, powinno być Marek SP9UML.
Przepraszam Kol. Marka za
pomylenie jego znaku oraz Czytelników za wprowadzenie w
błąd.
Stanisław SQ9AOR

Global Simulated Emergency Test – Listopad 2008
Sobota, 08.11.2008 04.00 –
08.00 UTC
Region 1. IARU zaprasza stacje Zarządów Głównych Stowarzyszeń Członkowskich IARU
oraz stacje grup zajmujących się
łącznością kryzysową do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu
„Global Simulated Emergency
Test” w sobotę, ósmego listopada
2008 od 04.00 do 08.00 UTC.
Praca w spotkaniu będzie się
znajdowała w okolicach środkowych częstotliwości przeznaczonych dla łączności kryzysowej
(Center-of-Activity frequencies
– CoA) w pasmach 80, 40, 20, 17
i 15 metrów (± QRM).
Celem ćwiczeń jest:
1. Zwiększenie zainteresowania
łącznością kryzysową
2. Sprawdzenie użyteczności
częstotliwości CoA w poszczególnych regionach ITU

3. Nabranie wprawy w prowadzeniu międzynarodowej łączności kryzysowej i
4. Przećwiczenie przekazywania komunikatów wszystkimi
emisjami.
Proszę pamiętać – to nie są
zawody – są to ćwiczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej.
Zgodnie z zaleceniem konferencji GAREC, prosimy uczestniczące stacje o łamanie znaku
przez „D” (D=DISTRESS – niebezpieczeństwo lub DISASTER
– klęska żywiołowa, katastrofa), jeśli jest to dozwolone przez
krajową administrację łączności
(stacje polskie mogą łamać swój
znak przez „D”). Komunikaty
w ćwiczeniach mogą być przekazywane przy użyciu fonii, telegraﬁi lub emisji cyfrowych.
Każdy region IARU będzie
miał stację sztabową pracującą

fonią. Znaki tych stacji nie zostały jeszcze ogłoszone (należy
sprawdzić stronę http://www.
raynet-hf.net/tiki-read_article.
php?articleId=35 przed ćwiczeniami).
Stacje sztabowe będą aktywne
równocześnie na wszystkich częstotliwościach centrum aktywności (CoA) dla łączności kryzysowej (± QRM), odpowiednich
dla danego regionu IARU.
Region 1. Region 2.

Region 3.
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Stacje chcące uczestniczyć
w ćwiczeniach proszone są
o przesłanie swoich znaków na
adres globalset08@raynet-hf.
net. Lista zgłoszonych stacji będzie publikowana na bieżąco na
stronie www.raynet-hf.net
Proszę o przesyłanie logów,
komentarzy, zdjęć i sugestii dotyczących kolejnych ćwiczeń na
adres globalset08@raynet-hf.net
najszybciej jak to możliwe po
ćwiczeniach. Wstępne sprawozdanie z ćwiczeń będzie przedstawione na konferencji IARU R1
w Cavtat. Pełny raport z GlobalSET ukaże się w grudniu.
Greg Mossop G0DUB – Organizator
GlobalSET
Tłumaczył: Marek Garwoliński
SQ2GXO, koordynator łączności
kryzysowej PZK

Podsumowanie SN630R
W tym roku przypadła 630.
rocznica nadania praw miejskich
miastu Różan. Krótkofalowcy
z 37. Praskiego Oddziału Terenowego PZK zorganizowali akcję dyplomową dla uczczenia tej
rocznicy. W dniach od 28.07 do
08.08 br. pracowała stacja okolicznościowa SN630R W czasie
trwania akcji nawiązaliśmy 684
QSO, w tym 221 QSO na telegraﬁi i 463 QSO na fonii. Znak
SN630R usłyszano w 37 krajach
najwięcej razy w Polsce ale były

to również: europejska i azjatycka część Rosji, Niemcy, Ukraina,
Węgry, Anglia, Czechy, Włochy,
Szwecja, Holandia, Słowacja,
Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Norwegia, Bułgaria, Belgia,
Słowenia, Rumunia, Hiszpania,
Białoruś, Francja, Szkocja, Litwa, Finlandia, Chorwacja, Łotwa, Azory, Irlandia, Mołdawia,
Wyspa Man, Irlandia Północna,
Grecja, Kaliningrad, Kazachstan, Kanada.
Jak dotychczas wpłynęło 20

zgłoszeń na dyplom, w tym jedno zgłoszenie z Niemiec.
Za przychylność dla naszej
akcji podziękować pragnę burmistrzowi Różana panu Jerzemu
Parcińskiemu jak również panu
Markowi Osieckiemu, który
koordynował nasze poczynania
ze strony urzędu gminy. Szczególne podziękowania składam
naszym sponsorom: zarządowi
ﬁrmy Mercedes Benz Warszawa,
a w szczególności dyrektorowi
Działu Sprzedaży Samochodów

Ciężarowych panu Krzysztofowi Tańskiemu, kierownictwu
Szkoły Tańca Tropicana pani
Annie Wolnomiejskiej i panu
Ernestowi Kolkowi. Dziękuję
również koleżankom i kolegom
z Praskiego OT PZK: Karolinie
SQ5LTZ, Mariuszowi SQ5M,
Marcinowi SQ5NAD, Tomkowi SQ2LID, Piotrowi SP5XOV,
Piotrowi SP5DUZ, Bartoszowi
SP5-37-039.
Vy 73
Maciek SQ5NAE

IX Zakopiański Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym – zdjęcia
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Celtowie na Opolszczyźnie
W ramach programu dla organizacji pozarządowych współﬁnansowanego przez samorząd
województwa opolskiego, w dniu
8.10.2008 r. w kietrzańskim LO
odbyła się prelekcja archeologa
dr. Marka Bednarka (UWr) pt.

magała archeologom w ich pracy. Tak się składa, że w kręgu
naszych zainteresowań oprócz
krótkofalarstwa znajduje się też
historia i archeologia. Za pomocą amatorskiego radia możemy
propagować te ważne dla na-

historię tego projektu oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Jest to doskonała forma
popularyzacji krótkofalarstwa
nie tylko wśród młodzieży, ale
i wszystkich grup wiekowych.
Wszystkie nasze imprezy były
nagłaśniane przez TV, radio
i prasę. Od października krótkofalowcy z Głubczyc już realizują

„Dziedzictwo Celtów na Wysoczyźnie Głubczyckiej”. Wykład
ten był zwieńczeniem projektu
krótkofalarskiego, który został
realizowany przez krótkofalowców z Głubczyc.
W czasie pogodnych dni ekipa z klubu SP6ZJP nadawała
ze stanowisk archeologicznych
koło Nowej Cerekwi oraz po-

wspólnie ze Stowarzyszeniem
Miłośników Muzeum i Ziemi
Głubczyckiej kolejny projekt
współﬁnansowany przez samorząd województwa opolskiego
pod nazwą: „Szlak rycerzy Joannitów na Opolszczyźnie”.
73! Arek SP6OUJ
Autor projektu

szego regionu znaleziska. Z tej
okazji wydaliśmy specjalny folder archeologiczno-krótkofalarski. Nasze karty QSL są bogate
w elementy celtyckie, znalezione na tym terenie. Tylko w tym
roku wydrukowaliśmy kilka tysięcy różnorodnych kart QSL.
Zorganizowaliśmy wystawę fotograﬁczną przedstawiającą całą

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.

