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Od Redakcji
Protest środowiska krótkofalarskiego w sprawie pominięcia go przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w przygotowywanej nowej ustawie w dużym stopniu zintegrował nasze środowisko. Masowo wysyłany
e-mailami, faksami i drogą pocztową protest musi wzbudzić oddźwięk w MOŚ. Musimy także pamiętać,
że Polski Związek Krótkofalowców występując jako strona w proteście robi to w imieniu WSZYSTKICH
nadawców. Prosty z tego wniosek – w jedności jest siła. Małe, niepozorne, skłócone i słabo widoczne organizacje po prostu nie mają siły przebicia vide wiele partii politycznych tzw. kanapowych, które przeszły
do lamusa historii. Pamiętamy o tym. W numerze między innymi spotkania polsko-niemieckie grupy
GFGF, działalność Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj – ILERA, regulamin zawodów „Zamki Polskie 2009” i dyplom „ Józef Bem”.
Wy 73! Wiesław SQ5ABG

Polsko-niemieckie spotkanie u Hansa Rychtera DL7SK
W niedziele 1 marca 2009r.
w uroczej miejscowości pod Berlinem odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli polskiej grupy GFGF z kolegami: dr. Hansem Rychterem DL7SK oraz kol.
Krystianem Kryska. Tematem
spotkania była rozbudowa Polskiego Radia Kolekcjonerskiego,
wykonanego wg. wzorów i technologii z lat 20-tych, o kolejne
człony oraz fachowe wsparcie
polskich kolekcjonerów sprzętów
broadcastingowych oraz łączności wojskowej. Kolega Krystian
przedstawił plany współpracy na
najbliższe miesiące. Omawiano

również problemy techniczne
związane z nowym projektem
budowy, wg. starych wzorów,
anteny ramowej. Ze strony polskie sekcji GFGF w spotkaniu
uczestniczyli pasjonaci starej
radiotechniki Józef Brakoniecki, Andrzej Cieślak SQ3EYQ,
Stanisław Preus, Hubert Srebrakowski i Bogdan Szkudlarek
SP3LD. Mimo różnicy wieku
i doświadczenia, łączy nas krótkofalarstwo i pasja propagowania historii radiofonii młodzieży
i przyszłym jej pokoleniom. Gospodarz spotkania Hans DL7SK
należy do czołowych ekspertów

urządzeń militarnych łączności Wehrmachtu, przedstawił
skrótowo zakres swojej kolekcji
oraz przekazał wiele ciekawych
informacji. Polską grupę GFGF
w zakresie urządzeń militarnych
reprezentował Bogdan Szkudlarek SP3LD specjalizujący się
w radiokomunikacji wojskowej
Układu Warszawskiego.
GFGF – Gesellschaft der
Freunde der Geschichte des
Funkwesens (GFGF) e.V Towarzystwo Przyjaciół Historii Wiedzy Radiowej zrzeszające ponad
1400 członków z 26 krajów.
Inf wł. Bogdan SP3LD
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Zagrożone interesy polskich krótkofalowców
Około miesiąca temu na portalu Ministerstwa Środowiska
ukazały się projekty dwóch rozporządzeń tj. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz
w sprawie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
Określono jednocześnie dzień
10 kwietnia br. jako ostateczną
datę składania opinii i wniosków
do proponowanych rozporządzeń. Niepokojącym jest fakt, iż
w wykazie instytucji i podmiotów opiniujących powyższe rozporządzenia tym razem zabrakło
PZK. Nie wnikam czy było to
celowe działanie czy stało się to
przez pomyłkę, ale fakt pozostaje
faktem – po raz pierwszy przestano się liczyć z opinią dość dużej
reprezentacji polskich krótkofalowców. Można byłoby przejść
nad tym do porządku dziennego,
gdyby nie kolejny fakt: zapisy
w proponowanych aktach wykonawczych są dla naszego środowiska niezwykle niekorzystne,
ponieważ gdyby przepisy w proponowanym kształcie weszły
w życie, to spowodować mogłyby
całkowity zanik polskiego ruchu
krótkofalarskiego albo w poważnym stopniu go ograniczyć.
Cały problem sprowadza
się do dwóch rzeczy, a mianowicie: służbę amatorską, jaką
jest krótkofalarstwo włączono
do podmiotów o charakterze
komercyjnym, jak rozgłośnie
radiowe i telewizyjne, stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne
czy też telefonia komórkowa,
które pracując całą dobę i to dużymi mocami wytwarzają pole
elektromagnetyczne o dużym
natężeniu, a ponadto czynią to
za pieniądze. Specyﬁka pracy
krótkofalarskiej rządzi się jednak innymi prawami, ponieważ
nasze urządzenia są małej mocy,
a przeciętny krótkofalowiec
robi średnio 10 – 15 łączności
o różnej porze dnia i nocy. Czas
nadawania stacji krótkofalarskiej
jest z reguły krótki. Zaliczenie
krótkofalarskich urządzeń radiowych do szeroko pojętej komercji spowodować kolejny skutek
prawny, bardziej uciążliwy dla
naszego środowiska, ponieważ
nakłada na każdego krótkofalowca obowiązek prawny wypełnienia odpowiedniego formularza z podaniem szczegółowych
danych, w tym danych dotyczących wyników pomiarów na-
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szych urządzeń nadawczo – odbiorczych. Ponieważ przeciętny
krótkofalowiec nie będzie w stanie tego uczynić, to będzie się
musiał zwrócić do certyﬁkowanego laboratorium specjalistycznego, a to wiązać się będzie ze
znacznymi kosztami. Ten temat
był już „przerabiany” trzy lata
temu i poprzedni minister po
konsultacjach z przedstawicielami PZK wycofał się ze swych
propozycji. Proponowane zapisy
rozporządzeń są pierwszym tego
typu przypadkiem w świecie,
ponieważ wszędzie krótkofalowcy traktowani są jako grupa pasjonatów prowadząca różnego
typu eksperymenty w zakresie
łączności radiowych i władze
wszystkich krajów wysoko cenią
sobie osiągnięcia krótkofalowców. Warto wspomnieć, że nie
byłoby dziś telefonii komórkowej i łączności kosmicznych bez
wcześniejszych eksperymentów
krótkofalowców, jak też innych
zdobyczy nowoczesnej techniki
radiowej. Nie należy zapominać
również o fakcie, iż krótkofalowcy na całym świecie aktywnie
działają w strukturach obrony
cywilnej i centrów zarządzania
kryzysowego i ich działania są
niezwykle skuteczne. Również
polscy krótkofalowcy dali temu
wyraz między innymi w czasie
pożarów w rejonie Kuźni Raciborskiej na początku lat 90
– tych, czy też w czasie słynnej
powodzi w dorzeczu Odry latem
1997 roku. Kiedy profesjonalna
łączność wyspecjalizowanych
służb zawodziła, chociażby z powodu awarii energii elektrycznej, to krótkofalowcy byli niezawodni, ponieważ dysponowali
dodatkowymi źródłami zasilania, systemami antenowymi itd.
Polskie władze różnego szczebla
wysoko cenią sobie udział rodzimych krótkofalowców w akcji
niesienia pomocy oﬁarom różnego typu współczesnych zagrożeń.
Zatem można zadać pytanie:
czyżby Minister Środowiska nie
zauważył ogromnej i pożytecznej roli ruchu krótkofalarskiego
na rzecz interesu ogólnopaństwowego i interesu obywateli
?. Wprowadzenie w życie proponowanych zapisów spowodować mogłoby paraliż służb ratowniczych, które bardzo liczą
na pomoc krótkofalowców. Nie
należy zapominać również o roli wychowawczej i edukacyjnej

– politechnizacyjnej, zwłaszcza
dzieci i młodzieży. Rozumiem
problemy związane z kryzysem
globalnym, którego skutki dotknęły również naszego kraju,
ale nie sądzę, że miałby to być
jeden ze sposobów podratowania
budżetu Ministerstwa Środowiska poprzez sięgnięcie do kieszeni uczniów, studentów, emerytów i rencistów, którzy stanowią
dużą grupę w szeregach polskich
krótkofalowców. Gdyby jednak
tak się stało ( ogromne koszty
związane z opłatami za specjalistyczne pomiary ), to można spodziewać się, że polski ruch krótkofalarski zaniknie albo znacznie na tym ucierpi. Czy można
do tego dopuścić ?. Odpowiedź
nasuwa się sama. Proponowane
zapisy rozporządzeń wywołały zaniepokojenie wszystkich
polskich krótkofalowców. Na
posiedzeniu ZG PZK w Warszawie 21 marca br. zasygnalizowano problem i podjęto wstępne
ustalenia co do przyjęcia strategii obrony naszych interesów.
Dalszą konsekwencją wstępnych
ustaleń było podjęcie uchwały
przez Prezydium ZG PZK o powołaniu Specjalnej ( 5 – osobowej ) Komisji PZK do prowadzenia działań w Ministerstwie
Środowiska, w skład której weszły następujące osoby: SP9MRO, SP6RGB, SP6IEQ, SP6CIK
i SP3IQ. Członkowie tej Komisji

zostali upoważnieni do prowadzenia wszelkich działań zmierzających do zmiany projektów
MŚ na korzystne dla środowiska
PZK oraz do reprezentowania
PZK w tej sprawie. Niezależnie
od powołania Komisji, podjęto
szereg skoordynowanych działań
polegających między innymi na
wysłaniu stosownych pism do
Prezydenta Państwa, Marszałka
Sejmu i Senatu, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu
Europejskiego, redakcji pism,
ośrodków radiowych i telewizyjnych, a także spotkaniach w biurach poselskich i senatorskich.
Działania odbywały się na różnych poziomach tj. w klubach,
oddziałach i na szczeblu centralnym. Ponadto uruchomiono internetową bazę członków
PZK, do których wysłano swoistą ściągę z sugestią przesyłania
protestu do Ministerstwa Środowiska. Jak wynika z posiadanych informacji, akcja przyjęła
wymiar ogólnopolski i bardzo
dziękujemy za takie zmasowane
działania. Najbardziej zmasowane działania w obronie naszych interesów przypadły na
przedświąteczny tydzień, który
okazał się najbardziej pracowity,
bowiem odbywały się spotkania
z parlamentarzystami, jak też
ukazały się dwie audycje telewizyjne tj. w TV „Biznes” oraz
w TVS „Silesia”, gdzie więk-

szość komentarzy była przychylna dla naszego ruchu. Ponadto
ukazał się artykuł w katowickim
dodatku „Gazety Wyborczej”
oraz w „Polityce”. Bardzo budujące jest osobiste zaangażowanie
posłanki do Parlamentu Europejskiego prof. Genowefy Gra-

fowskiej, która o fakcie tym poinformowała parlamentarzystów
europejskich, jak też obiecała
daleko idącą pomoc w obronie
naszych krótkofalarskich interesów.
Okres poświąteczny to czas
osobistych spotkań z parlamen-

tarzystami. Nad przebiegiem
obrony naszych interesów czuwa
Komisja Specjalna PZK, która koordynuje działania i przygotowuje się merytorycznie do
spotkania z przedstawicielami
Ministerstwa Środowiska, aby
obronić nasze zagrożone inte-

resy. W imieniu Prezydium ZG
PZK dziękuję wszystkim, którzy
aktywnie włączyli się do wspólnych i skoordynowanych działań i mam nadzieję, że obronimy
nasze interesy.
Sekretarz PZK Tadeusz Pamięta
SP9HQJ
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Esperancki kongres aktywizuje krótkofalowców
Organizacja 94. Światowego
Kongresu Esperanta w Białymstoku w lipcu 2009 r. stwarza
okazję do reaktywowania działalności polskich krótkofalowców, którzy podczas łączności
używają międzynarodowego
języka esperanto. Są oni zrzeszeni w ILERA – Internacia
Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj. W ostatnich latach
aktywność polskich stacji nadających wywołanie ogólne w j.
esperanto z różnych powodów
osłabła. Dlatego też powstał Komitet Organizacyjny SP ILERA
w składzie: SP9WZR Leszek,
SP4FIY Stanisław, SP9RCF

Rudolf. Zadaniem Komitetu
jest organizacja zebrania sprawozdawczo-wyborczego SP
ILERA Ustalono, że zebranie
to odbędzie się 25 lipca 2009 r.
w Białymstoku w czasie trwania
94. Światowego Kongresu Esperanta. Wówczas przedstawiona
zostanie sytuacja SP ILERA
w Polsce w ostatnich latach,
przyjęty będzie plan działania
oraz wybrany zostanie nowy
zarząd.
Uzgodniono, że siedzibą SP
ILERA będzie Białystok. SP
ILERA działać będzie przy Białostockim Towarzystwie Esperantystów.

Propozycje, zgłoszenia, uwagi
dotyczące dotychczasowej działalności członków SP ILERA
do czasu Zjazdu przesyłać można na adres Stanisława SP4FIY
– ﬁy@o2.pl.
Komitet Organizacyjny SP
ILERA do czasu zebrania czyni
przygotowania, m.in.
 aktualizuje listę członków SP
ILERA wraz z adresami kontaktowymi np. e-mail
 przygotowuje propozycję planu działalności na najbliższe
miesiące
 przygotowuje program zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 odzyska i zgromadzi istniejącą

dokumentację dotychczasowej
działalności SP ILERA
 przekaże komunikat do mediów krótkofalarskich

Stanisław Dobrowolski SP4FIY

Wstępny plan działania SP ILERA na lata 2009–2010

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

ZADANIE
Zorganizowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego SP
ILERA
Uruchomienie stacji okolicznościowej podczas 94.Światowego Kongresu Esperanta
Wydawanie Dyplomu Białystok Miasto Światowego
Kongresu Esperanta
Wydawanie Dyplomu Esperanto
Opracowanie i opublikowanie w Internecie podręcznika do
nauki esperanta i zwrotów krótkofalarskich

TERMIN REALIZACJI
25 lipca 2009 r.
Białystok
Lipiec – sierpień 2009 r.
Białystok
Sukcesywnie – do
wyczerpania nakładu
Sukcesywnie – do
wyczerpania nakładu
30 kwiecień 2009 r.

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI
BTE, ul. Piękna 3
15-282 Białystok
Wspólnie z OW PZK w Białymstoku i Klubem SP4YPB
Dyplom został wydrukowany
i opublikowano regulamin
Dyplom został wydrukowany
i opublikowano regulamin
Wspólnie z Klubem SP 4 YPB

80. rocznica sprowadzenia do Tarnowa prochów generała Józefa Bema
HKŁ „LEIWA” przy Tarnowskim Hufcu ZHP z okazji
ogłoszenia w gminie miasta Tarnowa roku 2009 Rokiem Generała Józefa Bema w 80 rocznicę
sprowadzenia prochów z Aleppo
(Syria) do Tarnowa (1929-2009)
będzie wydawać dyplom okolicznościowy. Harcerska Radiostacja
amatorska w 2009r będzie pracować będzie z niżej wymienionymi znakami okolicznościowymi,
przydzielonymi na wyznaczone
okresy:
HF80BEM od 1 marca 2009 r. do
30 kwietnia 2009 r.
3Z80BEM od 1 czerwca 2009 r.
do 31 sierpnia 2009 r.
SP80BEM od 1 października
2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Więcej informacji na stronie
ZHP – patrz – http://www.bem.
tarnow.zhp.pl/ lub na stronie
http://sp9pta.w.interia.pl zakładka SP9ZBC
Regulamin dyplomu
„80. Rocznica Sprowadzenia
do Tarnowa Prochów Generała
Józefa Bema”
Wydawcą dyplomu jest Komenda Hufca Tarnów Związ-
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ku Harcerstwa Polskiego im.
gen. Józefa Bema w ramach
którego działa Harcerski Klub
Łączności „Leliwa” SP 9 ZBC
oraz przy pomocy Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Krótkofalowców nr 28 w Tarnowie.
Celem wydania dyplomu jest
uczczenie postaci Józefa Bema
(ur. 14 marca 1794 w Tarnowie.
zm. 10 grudnia 1850 w Aleppo
(obecna Syria)) – artylerzystę,
polskiego generała, dowódcę artylerii czynnej Wojska Polskiego
w czasie powstania listopadowego, feldmarszałek armii tureckiej, naczelny wódz powstania
węgierskiego 1848-1849 i zastępca wodza drugiej rewolucji wiedeńskiej. Prochy generała sprowadzono do Tarnowa 30 czerwca
1929 roku.
Więcej informacji na www.
bem.tarnow.zhp.pl.
Dyplom można zdobywać począwszy od 1 marca do 31 grudnia 2009 roku.
Punktacja:
a) Dla stacji z Polski
– 20 pkt. Za łączność ze stacją
okolicznościową HF 80 BEM

– 20 pkt. Za łączność ze stacją
okolicznościową 3Z 80 BEM
– 20 pkt. Za łączność ze stacją
okolicznościową SP 80 BEM
– 10 pkt. Za łączność ze stacjami
pracującymi z Tarnowa (stacjami organizatora)
– 5 pkt. Za łączność ze stacjami
z Oddziału Terenowego nr 28
w Tarnowie
Żeby otrzymać dyplom należy zebrać 80 punktów. Dodatkowo stacja, która przeprowadzi
łączność z trzema stacjami okolicznościowymi otrzyma specjalną wersję dyplomu. Powyższa
punktacja dotyczy również nasłuchowców.
b) Dla stacji z zagranicy:
– 30 pkt za łączność przynajmniej z jedną ze stacji okolicznościowych HF 80 BEM lub
3Z 80 BEM lub SP 80 BEM
– 20 pkt za łączność ze stacjami
pracującymi z Tarnowa (stacjami organizatora)
– 10 pkt za łączność ze stacjami
z Oddziału Terenowego nr 28
w Tarnowie
Żeby otrzymać dyplom należy zebrać 80 punktów. Dodatkowo stacja, która przeprowadzi

łączność z trzema stacjami okolicznościowymi otrzyma specjalną wersję dyplomu. Powyższa
punktacja dotyczy również nasłuchowców.
Pasma i emisje dowolne.
Koszt dyplomu to 15 zł dla
stacji z Polski oraz 4 Euro dla
stacji z zagranicy. W kwocie tej
mieści się koszt przesyłki.
Zgłoszenie należy przesyłać
drogą elektroniczną pod adres
e-mail: biuro_kh@tarnow.zhp.
pl lub pod adres: ZHP Huﬁec
Tarnów im. gen. Józefa Bema, ul.
Konarskiego 17, 33-100 Tarnów
Forma logów dowolna (preferowana w formie elektronicznej).
Potwierdzenia łączności kartami QSL nie jest wymagane.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 stycznia 2010 r.
Więcej informacji można
znaleźć na stronach internetowych www.bem.tarnow.zhp.pl
oraz www.tarnow.zhp.pl.
Inf. Stanisław SQ9AOR

Wyprawa na Howerlę 2010 – zawiązanie grupy inicjatywnej
W lipcu 1930 roku Lwowski
Klub Krótkofalowców zorganizowała wyprawę na najwyższy
szczyt Beskidów Wschodnich
i Ukrainy – Howerlę (2058 m
n.p.m.). Wyprawa miała za zadanie zbadać rozchodzenie się fal
radiowych w terenie górskim.
Skład ekipy wybrano spośród
najwybitniejszych lwowskich
nadawców. Pod kierunkiem Jana
Ziembickego (TPAR, SP3AR,
SP1AR , SP6FZ) pracowali:
Włodzimierz Lewicki (TPGR,
SP3GR), Jakub Henner (SP3FG),
Zdzisław Bielecki (SP3FQ), Władysław Setkowicz (SP3LI), Ignacy Leimberg (SP3LD, SP1IR)
i Kuryłowicz (SP3LR). Poza
łącznościami krótkofalowymi
z Polską i wszystkimi kontynentami przeprowadzano łączności
ultrakrótkofalowe w paśmie 100
MHz (150 MHz) z subekspedycjami nadającymi z innych
masywów górskich.
Duży udział w rozreklamowaniu ekspedycji na Howerlę
miał Międzynarodowy Związek
Krótkofalowców – IARU.

Wyprawa na Howerlę w 2001 roku

W 2000 roku, w 70. rocznicę
pierwszej ekspedycji DX-owej
na Howerlę jedynym Polakiem
uczestniczącym w zorganizowanej przez Lwowski Klub
Krótkofalowców wyprawie był
Andrzej SQ7B. Pragnąc uczcić
80 rocznicę tego wydarzenia,
informuję, że powstała grupa
inicjatywna, która podjęła się
zorganizowania w wyprawy
w lipcu 2010 roku. Wyprawa ma
mieć charakter międzynarodowy w oparciu o Lwowski Klub
Krótkofalowców, Polski Związek
Krótkofalowców, Stowarzyszenie
PK UKF, Klub PK RVG oraz
sponsorów.
Skład grupy inicjatywnej:
1. Wiesław Paszta SQ5ABG –
Szef Wyprawy na Howerlę
2. Ewa Michałowska SP5HEN
– Polskie Radio
3. Włodzimierz Dym UR5WDQ
– Lwowski Klub Krótkofalowców
4. Sławomir Bułajewski SP5QWJ
– Stowarzyszenie PK UKF
5. Jerzy Nieliwodzki SP5VYI
6. Jerzy Ostrowski SP5VJO
7. Bartosz Żabiński SQ5NF

8. Andrzej Modrzewski
SQ5GVY – Warszawski Klub
UKF SP5PIP
9. Maciej Dębski SQ5NAE
10.Ryszard Labus SQ9MDD
Patronat nad wyprawą na
Howerlę objęło Stowarzyszenie
PK-UKF.
Informacje o wyprawie zamieszczane będą na stronie internetowej PK-UKF w zakładce
Howerla-2010.
Sławek SQ5QWJ

Regulamin konkursu
na logo ekspedycji radiowej
Howerla-2010
Cel konkursu: zaprojektowanie logo Międzynarodowej Ekspedycji Radiowej Howerla-2010.
Warunki uczestnictwa w konkursie: projekty zgłaszać mogą
licencjonowani krótkofalowcy
oraz kluby krótkofalarskie polskie i ukraińskie.

Założenia: elementy graﬁczne umieszczone w logo ekspedycji powinny odzwierciedlać
poniższe informacje:
– organizatorami Ekspedycji
są: Polski Związek krótkofalowców oraz Lwowski Klub
Krótkofalowców.
– patronat nad ekspedycją przyjął Polski Klub UKF – Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach
Ultrakrótkich.
– celem topograficznym Ekspedycji będzie szczyt Howerla 2061 m
n.p.m. w Beskidach Wschodnich
na terenie Ukrainy.
– znacząca część wyprawy radiowej z 1930 roku poświęcona
była tematyce UKF.
Zasady zgłaszania projektów:
Projekty należy zgłaszać
drogą elektroniczną pod adres:
sp5qwj@qrz.pl. Zalecany format
pliku *.jpg. Zalecana rozdzielczości – VGA 540x480.
Sposób i kryteria oceny:
Termin nadsyłania prac do 30
czerwca 2009 roku.
Nadesłane projekty podlegać
będą ocenie przez Komisję Konkursową.
Komisję Konkursową stanowi dziesięcioosobowa Grupa Inicjatywna Ekspedycji HOWERLA-2010.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca 2009 roku.
Nagroda
Zwycięskie logo traﬁ na koszulki, znaczki, pieczątkę i do
kart QSL potwierdzających łączność ze stacją okolicznościową.
Zwycięzcy gwarantujemy,
że logo nie będzie anonimowe;
w opisie na kartach QSL, będzie
podany znak wywoławczy lub
nazwisko autora projektu.
Sławek SP5QWJ
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Krótkofalarskie „Zawody Zamkowe 2009”
Organizatorem zawodów jest
award manager programu dyplomowego „Zamki w Polsce”
Marek Urbanowicz SQ5GLB
oraz Południowopraski Klub
Krótkofalowców SP5PPK.
Celem zawodów jest przybliżanie historii Polski, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej”
do miejsc związanych z zamkami
oraz uaktywnianie zamków do
programu dyplomowego „Zamki
w Polsce”, powiatów do dyplomu
„SP-Powiat Award”
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 16 maja 2009 r.
w godzinach 15.00–18.00 UTC
(17.00–20.00 czasu lokalnego).
Pasmo 3.7 MHz,. Ze względu
na pracę stacji w warunkach polowych, w czasie trwania zawodów wszystkie stacje obowiązuje
ograniczenie mocy do 50 W.
Podstawą do podawania w raporcie oznaczeń zamków jest aktualny „Wykaz zamków wersja.
V.09” dostępny na stronie zamki.
potpzk.waw.pl
Uwaga – jeżeli w miejscowości znajduje się kilka zamków,
zaleca się by startujący z niej
krótkofalowcy po wcześniejszym
uzgodnieniu między sobą podawali w raporcie oznaczenia
różnych zamków. W czasie trwania zawodów nie dopuszcza się

zmiany oznaczenia zamku lub
zmiany QTH.
Zabrania się udziału w zawodach tej samej osoby robiącej jednocześnie łączności pod znakiem
indywidualnym i klubowym.
Puchary i nagrody:
Za pierwsze miejsca w poszczególnych grupach klasyﬁkacyjnych – puchary. Wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy pod warunkiem
przysłania SASE formatu A4
na adres: Marek Urbanowicz
SQ5GLB, Skr. poczt. 49, 00-785
WARSZAWA 36.
Fundatorem pucharu dla
zwycięzcy w grupie stacji pracujących z zamków jest Marek
SQ5GLB, zaś pucharów dla
zwycięzców pozostałych grup
klasyﬁkacyjnych – Południowopraski Klub Krótkofalowców
– SP5PPK. Informacje o nagrodach pozaregulaminowych na
stronie zamki.potpzk.waw.pl
Dzienniki zawodów TYLKO W FORMACIE CABRILLO (program logujący Marka
SP7DQR do pobrania ze strony
zamkowej zamki.potpzk.waw.
pl) należy przesłać na adres
zz@potpzk.waw.pl do dnia 31
maja 2009 r.
Zgłoszenie z „pracy zamkowej” może nastąpić poprzez

wpisanie oświadczenia w przesłanym logu lub po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego na
stronie zamkowej.
Nad przebiegiem zawodów
będzie czuwać Komisja powołana z członków Południowopraskiego Klub Krótkofalowców
SP5PPK. Przewodniczącym Komisji jest Marek SQ5GLB.
Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach.

PS Przypominamy, że wśród
stacji indywidualnych, które wezmą udział w edycji „Zawodów
Syrenki” i „Zawodów Zamkowych” będą rozlosowane nagrody rzeczowe. W tym roku do
rozlosowania mamy cztery aparaty cyfrowe.

Organizatorzy

Marek SQ5GLB

Anteny krótkofalarskie na zamku w Czersku

Nowy program „Zielone Dni”
Motto: Chrońmy zieloną planetę
Ziemię.
W ramach akcji ochrony
natury, dni aktywności WWF
z udziałem radioamatorów całego świata prowadzących łączności z zasadami „każdy z każdym”
i pracującymi z parków, rezerwatów przyrody, które są pod egidą
programu WWF.
Organizatorzy Zielonych
Dni: Fundacja WFF wspierana
przez Russian Robinson Club,
UNESCO, WWF, Greenpeace
Dziedzictwo Światowe
Cele Zielonych Dni:
 prowadzenie edukacji ekologicznej i ochrona natury z wyróżnieniem problemów szczególnie chronionych obszarów
zanikającej fauny i flory na
planecie Ziemia
 zorganizowanie wizyt w narodowych parkach i rezerwatach
przez krótkofalowców i przeprowadzenie z nich łączności.
 zainteresowanie radioamatorów zasadami programów
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WFF i programami narodowymi
 obchody 1 rocznicy rozpoczęcia światowego programu
WFF
 podnoszenie umiejętności
operatorskich uczestników.
Czas trwania Zielonych Dni
od 00.00 UTC 13 czerwca do
23.59 UTC 14 czerwca 2009.
Modulacja: CW, SSB, DIGITAL
Pasma: 160 m, 80 m, 40 m,
30 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m,
10 m.
Czerwona Księga uczestników:
A (bizon) single operator,
MIX (CW, SSB, Digital);
A1 (tygrys amurski) single
operator, CW, Digital;
A2 (niedźwiedź polarny) –
single operator, SSB, Digital;
B (wielki nosorożec) – multi
operators, MIX (CW, SSB, Digital);
C (amazoński delﬁn) – młodzi krótkofalowcy (poniżej 18

lat) dowolne emisje
D (foka grenlandzka) – SWL;
E (kubański krokodyl) – single operator, stacja pracująca
w programie WFF z terytoriów
parków narodowych i rezerwatów MIX (CW, SSB, Digital);
E1 (dalmatyński pelikan) –
single operator, stacja pracująca
w programie WFF z terytoriów
parków narodowych i rezerwatów, CW, Digital;
E2 (żółw ząbkowany) – single
operator, stacja pracująca w programie WFF z terytoriów parków narodowych i rezerwatów
SSB, Digital;
F (wielka panda) – multi operators, stacja pracująca w programie WFF z terytoriów parków
narodowych i rezerwatów, MIX
(CW, SSB, Digital).
Uwagi:
Uczestnicy podgrup E, E1,
E2 i F nie używający znaków
specjalnych zaleca się podawanie po znaku /FF (Flora Fauna)

w celu identyﬁkacji uczestnictwa
w akcji WWF. W grupie młodych krótkofalowców mogą pracować kluby i pojedyncze stacje,
wiek operatorów poniżej 18 lat
wskazany.
Wywołanie i raport
Zaleca sie wywołanie „CQ
Green Days” na SSB i “CQ GD”
na CW.
Stacje pracujące z rezerwatów i parków nadają RST (RS)
i numer w programie WFF (599
RFF 120).
Zaleca sie prowadzenie łączności w sposób zwykle zalecany
z wymiana informacji w zależności od sytuacji. Mieszanych
QSO nie zalicza się. SWL zalicza
sie nasłuch gdy oba znaki sa
odebrane i co najmniej jeden
raport (jednostronne potwierdzenie) albo oba numery kontrolne (dwustronne potwierdzenie).
Powtarzanie potwierdzeń jest
dozwolone na innych pasmach
i innymi emisjami.

Punktacja:
 za QSO z stacją główną WFF
(RF44FF) – 15pkt
 za QSO ze stacją pracującą
pod WFF z parków i rezerwatów – 10pkt
 za QSO z uczestnikiem dnia
aktywności przekazującego
numer kontrolny – 3pkt
 za QSO z pozostałymi uczestnikami – 1 pkt
Powtarzanie łączności:
QSO z tym samym korespondentem, w czasie Dni Zielonych
jest dozwolone do zaliczenia
na różnych pasmach i różnymi
emisjami
Mnożnik:
za każde QSO z stacją główną WFF i każdy park, rezerwat
w programie WFF daje jeden
mnożnik na każdym pasmie jedne raz dla każdej emisji
Obliczenie wyników:
powstaje z sumy punktów na
wszystkich pasmach mnożonym
przez cały mnożnik
Dyplomy
Dla najlepszego w każdej grupie Zielonych Dni. Zajęcie 1–3
miejsca w każdej grupie będzie
nagradzane dyplomami. Wszyscy uczestnicy wypraw WFF
będą uhonorowani specjalnymi
dyplomami uczestników. Specjalna nagroda będzie ufundowana dla grupy F. Dyplomy będą
drukowane na ekologicznym papierze z recyklingu. Sędziowie
GD będę mieli prawo wyróżnić
określonych uczestników.
Logi
Elektroniczne logi w formacie Cabrillo. Akceptuje się logi
pisane w sposób tradycyjny.
Od stacji pracujących w grupach E, E1, E2 i F wymaga się
dołączenia do logów dowodów
pracy z rezerwatu lub parku.
(zdjęcia, pisma zezwalające,
bilety, dane z systemów GPS,
APRS)
Adresy do przesłania logów:
E-Mail: info@worldﬂorafauna.
ru
Adres pocztowy: HQ GreenDays, P.O. Box 44, Balashikha-10, Moscow region, 143910,
Russia.
Komisja Green Days:
Sukhanov Vasily, RA1ZZ/3 (chairman)
Danieljan Evgenie, RW3QC (vice-president)
Tolstosheev Igor, RA3XDX (vice-president)
Vahonin Konstantin, RU4SS
Sokolov Alexey, RW3XZ

Abramov Artemy, RD3MA
Czas nadsylania logow: 30
dni po zakończeniu GD (liczy
się data stempla pocztowego lub
daty na e-mailu)
Informacje dodatkowe
Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem GD na stronie wff44.
com będzie dostępna rejestracja
uczestników GD dla wszystkich
grup WFF i będzie wyświetlana
on-line. W czasie trwania GD
spełnienie dyplomów WFF i narodowych programów rezerwatów i parków będzie opieralo się
na przesłanych logach bez konieczności potwierdzania qSL.
Zgłoszenie na dyplomy należny
umieścić w logu
Zachęca się do przesyłania
komentarzy, zdjęć, wideo. Druk
specjalnych kart QSL dla uczestników GD opisujących piękno
przyrody krajów uczestników
akcji jest mile widziane.
Spis parków i rezerwatów
w Polsce według WFF z 1.03.09
 SP SPFF-001 Babiogórski

49°35’N/19°31’E SP EU

 SP SPFF-002 Białowieski

52°45’N/23°49’E SP EU

 SP SPFF-003 Biebrza SP EU
 SP SPFF-004 Bieszczadzki

49°05’N/22°45’E SP EU

 SP SPFF-005 Bory Tucholskie

SP EU

 SP SPFF-006 Drawieński

=53°41’N/16°08’E SP EU

 SP SPFF-007 Gorczański

=49°34’N/20°09’E SP EU

 SP SPFF-008 Kampinoski

52°18’N/20°38’E SP EU

 SP SPFF-009 Karkonoski

=50°46’N/15°41’E SP EU

 SP SPFF-010 Magurski SP

=EU

 SP SPFF-011 Narwiański SP

EU

 SP SPFF-012 Ojcowski

50°13’N/19°49’E SP EU

 SP SPFF-013 Pieniński

49°25’N/20°32’E SP EU

 SP SPFF-014 Poleski

51°17’N/23°27’E SP EU

 SP SPFF-015 Roztoczański

50°39’N/23°03’E SP EU

 SP SPFF-016 Słowiński

54°43’N/17°18’E SP EU

 SP SPFF-017 Stołowe Moun-

tains SP EU

 SP SPFF-018 Świętokrzyski

50°53’N/20°57’E SP EU

 SP SPFF-019 Tatrzański

49°16’N/19°56’E SP EU

 SP SPFF-020 Ujście Warty SP

EU
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Ocalić od zapomnienia – Andrzej Czok SP9?
Urodził się w 11 listopada
1948 roku w Zabrzu i tam spędził
pierwsze lata dzieciństwa. Rodzice
o wspinaczce nigdy nie myśleli,
ale umiłowanie natury i wolności
niewątpliwie przejął po ojcu, Albercie – przedwojennym kawalerzyście polskiej armii i uczestniku
kampanii wrześniowej. Znajomi
podkreślają, że Andrzej uwielbiał
czytać, wręcz pochłaniał książki
przygodowe. Marzył, że kiedyś jak
bohaterowie lektur będzie podróżować i poznawać świat. Powoli
swoje plany wprowadzał w życie.

Zaczynał od podróży autostopem,
potem były piesze wędrówki po
kraju, coraz częściej wybierał góry
– Jurę Krakowsko-Częstochowską
i Tatry.
Pod koniec lat 60. traﬁł do gliwickiego Klubu Wysokogórskiego,
poznał nestora śląskich alpinistów
Zdzisława Kirkin-Dziędzielewicza. Opowieści doświadczonego taternika rozpaliły jego wyobraźnię.
Potem sprawy potoczyły się szybko – wziął udział w wyprawach
na Kaukaz, w Alpy, do Pamiru,
a w końcu – w Andy. Nie lubił iść

trasą, którą ktoś szedł przed nim
– opowiadają przyjaciele. Drugą
po górach życiową pasją Czoka
było krótkofalarstwo. Zaczynał od
prymitywnego telegrafu, a wkrótce
potraﬁł montować wymagające
wielkiej precyzji urządzenia elektroniczne i tranzystorowe. Przez
radio poznał ludzi z całego świata.
Krótkofalarstwo przydało mu się
w górach – na wyprawach zawsze
odpowiadał za łączność i eksploatację sprzętu radiowego. Zainteresowanie elektroniką sprawiło, że
traﬁł do gliwickiej ﬁrmy Energo-

pomiar, gdzie przepracował 20 lat.
Wiele osób wciąż go tam pamięta.
– Podczas wieczornych towarzyskich spotkań jego opowieści były
barwne i zwykle dotyczyły gór.
Przygotowywał jakby swoich słuchaczy na spotkanie z yeti – opowiada Tadeusz Wypych, dawny
kolega z pracy.
Na podstawie GW nadesłał:
Włodzimierz UR5WDQ

Od redakcji: Czy ktoś jeszcze
pamięta Andrzeja oraz Jego znak?
Prosimy bardzo o informacje.
Wiesław SQ5ABG

Apel o zaprzestanie celowego zakłócania i tolerancję
Pragnę zaapelować do nadawców zakłócających łączności prowadzone przez grupę krótkofalowców polskich rozmawiających
na tematy chrześcijańskie w paśmie 80 m. Celowe zakłócanie
jest niegodnym krótkofalowca
świadomym korzystaniem z radiostacji amatorskiej dla uniemożliwienia innym amatorom
prowadzenia łączności bądź uniemożliwienia słuchającym prowadzenia nasłuchu. Kto się tego dopuszcza, łamie historyczne zasady
radioamatorstwa, postępuje niezgodnie z honorowym kodeksem
krótkofalarskim. Pogwałca także
konstytucyjne prawo jednostki
do wolności wypowiedzi, gwarantujące swobodę wyrażania swoich
poglądów za pomocą wszelkich
dostępnych środków ich uzewnętrzniania (w tym prasa, radio, telewizja, sieć komputerowa
i inne). Bez względu na stosunek
do religii chrześcijańskiej i zasadności podejmowania jej tematu
w paśmie amatorskim, jest to postępowanie naganne. Nie licuje ono z postawą współczesnego
człowieka żyjącego w wolnym
kraju. Zakłócanie radiowe, czyli
wojnę ze słowem na falach eteru
toczyły niegdyś rządy ustrojów
totalitarnych, gdyż bardzo się
słowa mówionego bały. Czy do

mrocznych i smutnych rozdziałów historii mają traﬁć i krótkofalowcy?! Pragnę prosić operatorów zakłócających łączność koła
chrześcijańskiego na 80 m o zaprzestanie wrogich działań i reﬂeksję nad następującymi kwestiami: z nasłuchu każdy może
zauważyć, że koledzy prowadzący
rozmowy chrześcijańskie nikomu
nie narzucają swoich poglądów,
nad nikim się nie wywyższają, nikomu nie ubliżają, nie życzą zła,
choroby, śmierci, nieszczęścia.
Najwyraźniej mają jeszcze inną
pasję oprócz krótkofalarstwa, jaką
jest wiara w Boga i próbują dzielić
się nią między sobą raz lub dwa
razy w tygodniu na jednej z wielu
częstotliwości amatorskiego zakresu. Rozmowy ich opierają się
w dużej części na przypisanych
poszczególnym tygodniom roku
fragmentach Pisma Świętego.
Mądrość i wielkość Biblii uznawana jest na świecie przez autorytety z kręgu kultury chrześcijańskiej i spoza niego, niekiedy nawet przez ateistów. W tym czasie
na sąsiednich częstotliwościach
rozmawia się o transceiverach,
komputerach, zdrowiu, rodzinie,
coraz częściej także o polityce,
gospodarce i handlu, albo nawet
o niczym. Niestety pomiędzy relacje koła chrześcijańskiego ktoś

Prośba redakcji KP Zaproszenie
Bardzo proszę o:
– podpisywanie nadsyłanych zdjęć
do redakcji (kto, gdzie i kiedy)
oraz zdjęcia autora artykułu,
– teksty najlepiej w plikach rtf.
– podawanie źródeł artykułów,
tłumaczeń, fotografii
– nadsyłanie wzorów wydawanych dyplomów.

Redakcja KP
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Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych zaprasza
wszystkich HAMS-ów do udziału w programie dyplomowym
oraz konkursie organizowanym
wspólnie z Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie w okresie
12–28.06.2009. W czerwcu na łamach ŚR, a już obecnie na naszej
stronie www.cqcqcq.pl przedsta-

wrzuca obelgi, wyzwiska, transmituje sprzężenia akustyczne,
fragmenty audycji innych radiostacji, nadaje telegraﬁą obraźliwe sentencje, a nawet – co jest
godne szczególnego napiętnowania – zachęca w łamanym języku
niemieckim stacje zagraniczne do
dalszego zakłócania tej częstotliwości. Słownictwo jakiego używają zakłócający jest wulgarne,
brukowe, a przecież w klubach,
na kursach i od innych nadawców każdy uczył się kiedyś, że
czysty polski język jest wizytówką pasma amatorskiego. A jaką
wizytówkę krótkofalarstwa na
forum Polski i zagranicy tworzą
operatorzy czyniący rynsztok na
częstotliwości rozmów krótkofalowców chrześcijan? Jedni czynią
to anonimowo, inni (jak np. znany krótkofalowiec z Leszna…)
oﬁcjalnie, z podawaniem swego znaku. Dlaczego przeciwnicy
łączności chrześcijańskich nie
potraﬁą podjąć inteligentnej formy kontaktu? Można porozmawiać, napisać list, zatelefonować
– zachęca i prosi o to, zamiast
o bezmyślne zakłócanie, prowadzący koło SP3DG. Jerzy Górski
SP3DG jest licencjonowanym
krótkofalowcem od roku 1954.
Liczy lat 76, od roku 1986 (czyli
już 22 lata) wierny jest inicjaty-

wie organizowania cotygodniowych spotkań radiowych, podczas
których krótkofalowcy z własnej
woli dzielą się Słowem Bożym,
dyskutują na tematy chrześcijańskie. Jerzy SP3DG często dodaje
od siebie, że jego działalność jest
formą podziękowania Stwórcy za
dar istnienia fal elektromagnetycznych, dzięki któremu możemy uprawiać nasze hobby.
Pragnę raz jeszcze zaapelować
do krótkofalowców SP o tolerancję i wzajemne poszanowanie,
abyśmy mogli nadal cieszyć się
opinią ludzi wysokiej kultury
i dobrej woli.

wiamy regulamin obu imprez,
wykaz stacji biorących w nich
udział oraz listę nagród. Chociażby ze względu na niezwykle
atrakcyjne nagrody ufundowane
przez muzeum, a także piękny
dyplom liczymy na Wasze duże
zainteresowanie i liczny udział.
Bardzo prosimy odbiorców
niniejszej informacji o rozpropa-

gowanie jej w swoim środowisku
krótkofalarskim. Bardzo zależy
nam na tym, żeby dotarła ona do
wszystkich potencjalnych zainteresowanych. Z góry serdecznie
dziękujemy.

Inf. Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

Komentarz: Zdaję sobie sprawę z drażliwości poruszanego
powyżej tematu. Wiem, że wielu
z Was nie może znieść rozmów
na tematy religijne na falach
eteru. Jako prezes PZK także
uważam, że amatorskie radio nie
jest właściwym miejscem do prowadzenia wymiany poglądów na
tematy religijne czy polityczne.
Apel powyższy zamieszczamy na prośbę Jurka SP3SLU
i proszę potraktować go jako głos
w sprawie. Oraz apel o większą
kulturę w pracy na pasmach
amatorskich.
Piotr SP2JMR
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