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Od Redakcji
Czerwcowy numer „Krótkofalowca Polskiego” zawiera jak
zawsze bardzo dużo ciekawych wiadomości. Szczególnie
polecam tekst na temat II Galicyjskiego Spotkania Krótkofalowców oraz informacje o IARU, które powinny wyjaśnić
i odpowiedzieć na wszystkie podstawowe pytania.
Zalecam także zapoznanie się ze wspomnieniem po Wojtku
Cwojdzińskim SP2JPG, jednym z barwniejszych krótkofalowców, który odszedł od nas niedawno.
Vy 73! Basia SQ3VB

Wielki sukces
PG ARISS i PZK

Z radością informuję, że dzięki
pomocy Kłodzkiej Grupy EME w skład z i e S P 6 J LW, S P 6 O P N, S Q 6 O P G
oraz ogromnej determinacji Armanda
SP3QFE koordynatora ARISS PZK,
a także Mentora ARISS R1 IARU, próba
wysłania obrazów z SP na księżyc uwieńczona została powodzeniem.
Próba miała miejsce w sobotę 28 kwietnia w paśmie 23 cm emisją SSTV. Obrazy wysłane były ze stacji SN2012GAM,
i odebrane w Holandii przez 25- metrowy radioteleskop oraz przez grupę
PI9CAM.
To wielki sukces i promocja krótkofalarstwa wśród najmłodszych, bo to właśnie
dzieci były autorami obrazów wysłanych poprzez Księżyc. Więcej informacji
w terminie późniejszym.
Można też o całym wydarzeniu przeczytać, a także co nieco zobaczyć, na stronie
„Kuriera Kolskiego”: http://kurier-kolski.pl/2012/04/dzis-niezwykle-wydarzenie-video

Józefowi SP3AMY, Jakubowi SQ1PTO
oraz wielu innym.
Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty
Powiatu Pilskiego:
I – miejsce Marina Geldt
II – miejsce Marcin Domernacki
III – miejsce Joanna Tomaszewska
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
przyjście na Pilskie Lotnisko.
Jarek SQ3BKH

Piotr SP2JMR

Oﬁcjalne otwarcie
SP3YAC
W dniu 29.04.2012r odbyły się zawody
strzeleckie z okazji oficjalnego otwarcia
klubu krótkofalarskiego SP3YAC. Patronat objęło Starostwo Powiatowe w Pile.
Serdecznie dziękujemy staroście Powiatu Pilskiego za oficjalne otwarcie
klubu oraz panu dyrektorowi Aeroklubu Ziemi Pilskiej za udostępnienie nam terenu na pilskim lotnisku,
a także wszystkim którzy pomagali
w otwarciu klubu: Adamowi SP3EA,

Starosta Powiatu Pilskiego, dyrektor Aeroklubu
Ziemi Pilskiej Sławomir Palus, Jarek SQ3BKH
i Jakub SQ1PTO

AKTUALNOŚCI
Biskupia Kopa otwarta
dla wszystkich
krótkofalowców

Już sześć lat temu grupa kolegów
z Opolszczyzny postanowiła rozbudować
bazę krótkofalowców na szczycie Biskupiej Kopy 889 n.m.p. JO80RG w okolicach Prudnika i Głuchołaz. W tym
dużym, jak na nasze możliwości, przedsięwzięciu brali udział koledzy z klubów w Prudniku, Oleśnie, Głubczycach,
Brzegu, Nysie i Ostrawie (OK). Wszyscy
w miarę posiadanych możliwości i czasu
jaki mogli poświęcić tej inwestycji.
W chwili obecnej na tej polsko – czeskiej
górze mamy postawiony 21 metrowy
maszt z antenami oraz wspaniały nowy
domek z przeznaczeniem dla wszystkich którzy będą mieli ochotę odpocząć
i pobawić się łącznościami z tej wysokości. Miejsca jest dla 4–5 osób i wstęp
ma każdy krótkofalowiec z EU i nie
tylko, po uzgodnieniu terminu z Tadeuszem SP6MRC (tel. 601 479 125).
Żeby zamieszkać i nadawać wystarczy
zapakować plecak, zabrać coś do jedzenia
i ewentualnie radio. Dojazd z SP przez
Prudnik lub Głuchołazy do Jarnołtówka,
gdzie w gospodarstwie agroturystycznym
pani Giemzikowej (ładne pokoje i dobre
wyżywienie, tel. 774 397 529), u podnóża
góry, zostawiamy samochód, informując,
że jest się krótkofalowcem i wróci sięga
parę dni.
Na szczyt od polskiej strony wchodzi się
spacerkiem około dwie godziny, odpoczywając po drodze w zaprzyjaźnionym
z nami schronisku, gdzie na honorowym
miejscu dostojnie wisi proporzec PZK
wręczony przez Prezesa PZK. Możliwy
jest też nocleg w schronisku, ze zniżką
dla krótkofalowców (30 zł od osoby,
tel. 774 397 584). Eleganckie warunki
i znakomite wyżywienie powodują, że
chce się tam ciągle wracać. Na szczyt
pozostało około 15 minut drogi i warto
to pokonać choćby dla znanego z doskonałej jakości czeskiego napoju z chmielu
i jęczmienia. W razie dłuższego pobytu
trzeba zejść po jedzenie do Czeskiej
miejscowości Zlate Hory, około 1 godzina marszu zielonym szlakiem (konieczne
dobre buty).
Gospodarzem i kasztelanem wieży widokowej na szczycie jest wielki przyjaciel
krótkofalowców Mirek Petrzik, z którym warto się przywitać i zaprzyjaźnić.
W każdy piątek można z Mirkiem zjechać na dół i wjechać z powrotem udając
się po zaopatrzenie. Dla krótkofalowca
wstęp na wieże widokową jest bezpłatny!
Za darmo dostaniemy też wodę do picia
i do mycia. Na szczycie można zakupić
słodycze i różne napoje, więcej tylko
w czasie imprez, które tam są organizowane.
W najbliższej okolicy jest wiele cieka-
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wych miejsc, które warto odwiedzić,
punkt widokowy Hegerowa vyhlidka, pomnik Rudolfa, szlaki turystyczne i pobliskie Zlate Hory oraz trochę dalej Jesenik
i wody termalne we Velkich Losinach po
drodze do Schumperku. Można też popróbować szczęścia i samemu poszukać
złota, które tam wydobywano a tradycje
kopaczy tego szlachetnego metalu są tam
do dzisiaj kultywowane. Więcej informacji można znaleźć w dziale reportaże
na stronie www.sp9kda.strefa.pl gdzie
jest także odnośnik do czeskiej strony o
Biskupiej Kopie. Zespół budowniczych
serdecznie zaprasza i do zobaczenia na
najwyższym szczycie Opolszczyzny.

Wystapienia zaproszonych gości, wojt gminy
Dębica Stanislaw Rokosz

Tadeusz SP6MRC

II Galicyjskie spotkanie
krótkofalowców
W dniach 20–22 kwietnia w schronisku
młodzieżowym w Głobikowej k. Dębicy
odbyło się kolejne, drugie spotkanie
krótkofalowców. Zgromadziło ono ok.
200 uczestników. To niezły wynik jak na
dopiero II spotkanie. W zasadzie było
to III spotkanie w tym miejscu ponieważ pierwszym była uroczystość z okazji
40-lecia SP8KKM, dla którego członków
schronisko jest tzw. wyjazdowym miejscem pracy. Zaszczycili nas pan Marcin
Krawczyk Dyrektor Delegatury UKE
w Rzeszowie oraz wójtowie dwóch gmin:
Dębica i Ostrów. Impreza była wspaniale
zorganizowana przez krótkofalowców
z klubu PZK w Dębicy SP8KKM oraz
członków SKiR „Delta” w Dębicy.
Podczas spotkania odbył się egzamin
krótkofalarski tzn., ze przybędzie nam
ok. 20 nowych krótkofalowców. Jako
prezes PZK opowiedziałem naszym
przyszłym koleżankom i kolegom o naszym stowarzyszeniu w tym o jego roli
w krótkofalarstwie SP.
Jedną z głównych atrakcji była przekazana stowarzyszeniu „Delta” przez PZK
radiostacja R140 na samochodzie Star
660.
Piotr SP2JMR

Puchar prezesa Delty za zawody strzeleckie
SQ8SBZ

Ostatnie rady przed egzaminem

AKTUALNOŚCI
IARU
Skrót używany często w rozmowach
i publikacjach. Ale czy wszyscy mają
świadomość czym jest IARU. Jak działa
i co robi dla naszego wspólnego dobra?
Postanowiłem, dzięki pomocy Pawła
SP7TEV, przybliżyć naszym czytelnikom sprawy IARU.
Rola 1. Regionu IARU w świecie
krótkofalarskim – przypomnienie.
Czym jest IARU?
Międzynarodowy Związek Krótkofalowców – IARU (ang. International Amateur
Radio Union) jest federacją zrzeszającą
krajowe stowarzyszenia licencjonowanych krótkofalowców, reprezentującą ponad 150 krajów i terytoriów oddzielnych
na całym świecie.
Czego dokonano pod auspicjami IARU
na rzecz krótkofalowców?
IARU reprezentuje interesy Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej na całym świecie przed odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, promując
interesy krótkofalarstwa oraz mając na
celu ochronę i rozszerzenie jego uprawnień w ramach wykorzystywania widma
radiowego.
W miarę upływu lat działania IARU
przełożyły się m. in. na następujące
wyniki:
– przydział pasma amatorskiego KF 10
MHz;
– przydział pasma amatorskiego KF 18
MHz;
– przydział pasma amatorskiego KF 24
MHz;
– rozszerzenie pasma amatorskiego
7MHz w ramach 1. Regionu IARU,
– istotne zwiększenie możliwości krótkofalarskiej aktywności w eterze w aspekcie międzynarodowym (z terytorium
różnych krajów);
– znaczące postępy w zakresie międzynarodowej harmonizacji licencji amatorskiej – zarówno w ramach licencji przyznających pełne uprawnienia
(“full”) jak i obecnie w ramach licencji
dla krótkofalowców początkujących
(“novice”);
– szeroka reprezentacja w gremiach
grup roboczych ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny,
ang. International Telecommunication
Union) oraz w ramach WRC (Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna,
ang. World Radiocommunication Conference);
– szeroko zakrojone działania w zakresie
podnoszenia wagi zagadnienia standardów emisji dla systemów PLT, co
obejmuje silną obecność w ramach
międzynarodowych gremiów zajmujących się standaryzacją;
– wielostronne działania na rzecz wsparcia intensyfikacji krótkofalarstwa
w krajach rozwijających się;
– wieloaspektowe działania w zakresie

lobbingu skierowanego w stronę tych
procesów politycznych dokonujących
się na szczeblu UE, w ramach których
omawiane są kwestie istotne dla krótkofalarstwa.
Jaka jest organizacja IARU?
Trzy Regiony IARU zorganizowane są
w dużym stopniu jako odzwierciedlenie
struktury ITU oraz struktury związanych z nim regionalnych organizacji
telekomunikacyjnych.
Regiony te obejmują:
– Region 1. IARU: Europa, Afryka,
Bliski Wschód i Azja Północna,
– Region 2. IARU: obie Ameryki,
– Region 3. IARU: Azja – Pacyfik.
Jakie są obecne cele 1. Regionu IARU?
1) Promocja wymagań dotyczących widma częstotliwości radiowych.
Wymagania w zakresie widma radiowego
dotyczące Służby Amatorskiej oraz Służby Amatorskiej Satelitarnej (ogólnie:
Służby Amatorskiej) są opublikowane
na stronie internetowej IARU (adres:
http://www.iaru.org), a szczególną uwagę
zwraca się na przywrócenie na całym
świecie widma o szerokości 300 kHz
w paśmie 7 MHz.
2) Rozwój Służby Amatorskiej.
IARU kontynuuje współpracę z krajami
rozwijającymi się w celu promowania
rozwoju Służby Amatorskiej oraz w celu
tworzenia sprzyjających jej uwarunkowań formalnoprawnych (regulacyjnych).
Tytułem wsparcia w odnośnym zakresie,
IARU prowadzi zajęcia szkoleniowe na
temat zarządzania dla członków kierownictwa rozwijających się stowarzyszeń
krajowych, oraz zajęcia szkoleniowe dotyczące krótkofalarstwa dla przedstawicieli administracji w tych krajach.
Region 1. aktywnie poszukuje także sposobów, aby zachęcić większą ilość nowo
zainteresowanych do zostania krótkofalowcami.
3) Wzmocnienie relacji pomiędzy 1. Regionem IARU a jego stowarzyszeniami
członkowskimi.
Odbywa się to poprzez zwiększanie porozumienia oraz zaangażowania stowarzyszeń członkowskich w realizację celów
i działań IARU, usprawnianie przepływu
informacji oraz wzrost ilości aktywnych
stowarzyszeń członkowskich.
4) Zwiększenie zakresu informacji na temat IARU dostępnych w Internecie.
Poprzez te działania IARU staje się gremium bardziej dostępnym dla stowarzyszeń członkowskich oraz ogólnej społeczności krótkofalowców.
Jakie są inne działania IARU w
zakresie wspierania i rozwoju krótkofalarstwa?
– IARU organizuje i promuje szereg zawodów w pasmach KF, UKF i wyższych.
Organizuje mistrzostwa w amatorskiej
radiolokacji sportowej (ARDF), które
okazały się dobrym sposobem na przyciągnięcie do krótkofalarstwa młodzieży.

IARU prowadzi mistrzostwa w szybkiej
telegrafii sportowej (HST), organizuje
programy szkoleniowe dla krajowych
władz administracyjnych właściwych
w sprawach krótkofalarstwa.
– IARU rozwija i promuje poglądy prowadzące do konsensusu pomiędzy stowarzyszeniami członkowskimi w takich
kwestiach jak podział pasm amatorskich
(band plans), optymalne wykorzystanie
widma radiowego dla potrzeb krótkofalarskich, standardy stacji przemiennikowych oraz kwalifikacje wymagane od
krótkofalowców.
– IARU odgrywa czynną rolę w ramach
gremiów ustanawiających standardy dla
zagadnień takich jak np. kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). IARU
promuje i wspomaga rozwój krótkofalarstwa w krajach afrykańskich, finansuje
wiele nadajników do prowadzenia badań
propagacji, prowadzi w formie zorganizowanej służbę monitoringu w celu
ochrony pasm amatorskich przed niepowołanymi użytkownikami, a w ramach
innych działań utrwala pozytywny społecznie wizerunek krótkofalarstwa, które
poprzez swoje walory jest dostrzegane
i czynnie wykorzystywane do zapewnienia komunikacji w czasie zaistniałej
w danym kraju sytuacji kryzysowej.
Jak powołuje się osoby funkcyjne
1. Regionu?
Osoby funkcyjne 1. Regionu są powoływane w drodze głosowania przez przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich
na odbywającej się co trzy lata Konferencji Generalnej. Ich działalność jest
nieodpłatna, a każda z tych osób powoływana jest na okres trzech lat. Przedstawiciele każdego Regionu zgłaszają
kandydatów na Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Administracyjnej IARU, których kadencja trwa
pięć lat.
W jaki sposób IARU uznaje się za organizację międzynarodową?
Organizacja Narodów Zjednoczonych
(UN) uznaje IARU za organizację pozarządową (NGO), ze względu na status
doradczy w ramach innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, tj. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). ITU uznaje IARU jako
organizację międzynarodową (CV/Art.
19, nr 230).
W jaki sposób IARU współdziała
z ITU?
– IARU jest członkiem sektorowym
w ramach Sektora Radiokomunikacji
(R) oraz Sektora Rozwoju Telekomunikacji (D) ITU. IARU bierze udział
w Konferencji Pełnomocników, Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych oraz Światowych Konferencjach Rozwoju Telekomunikacji.
– IARU aktywnie uczestniczy w pracach
grup badawczych ITU-R, ich zespołów roboczych i grup zadaniowych,
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w pracach Grupy Doradczej ds. Radiokomunikacji (RAG), spotkaniach
przygotowawczych poprzedzających
Konferencję, a także w pracach 2. Grupy Badawczej ITU-D.
Czy IARU uczestniczy w pracach regionalnych organizacji telekomunikacyjnych?
Trzy Regionalne Organizacje IARU
uczestniczą w pracach regionalnych organizacji telekomunikacyjnych, takich
jak Wspólnota Telekomunikacyjna Azji
i Pacyfiku (APT), Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Afrykański Związek
Telekomunikacyjny (ATU) oraz Interamerykańska Komisja Telekomunikacyjna (CITEL).
Zródło: http://www.iaru-1.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56
Autor: Marko Pernic, 9A8MM – Wiceadministrator
portalu internetowego 1. Regionu IARU
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV – Oﬁcer
Łącznikowy IARU – PZK

Historia krótkofalarstwa
napisana życiorysami
Informuję kolegów, że rozprowadzam
swoją najnowszą książkę pt. „Wywołanie
ogólne”. Jest ona kontynuacją wydania internetowego pt. „Krótkofalarstwo
moją pasją”. Obecna, obszerna książka licząca 400 stron, jest poszerzona o
70 procent nowymi wspomnieniami
krótkofalowców z Polski i innych krajów. „Lektura książki jest fascynująca.
Czyta się ją z zapartym tchem” – taka
jest opinia wszystkich jej czytelników.
Zdaniem Zbyszka VE3CTL z Kanady
powinna się ona znaleźć w biblioteczce
każdego polskiego krótkofalowca i radioamatora. Niestety nakład publikacji
jest niewielki i nie będzie ona dostępna
w księgarniach oraz w wersji elektro-
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nicznej w Internecie. Cena książki jest
przystępna – 30 zł. Można ją nabyć u autora (Ryszarda SP4BBU) przelewając
na jego konto kwotę 30 zł. za książkę i
5 zł. za przesyłkę (priorytet, bezpieczna
koperta). Razem 35 zł. Dane do przelewu: Ryszard Reich ul. Żytnia 84, 10-803
Olsztyn.
Nr. konta: 74 1020 3541 0000 5502 0184
5775.
W tytule przelewu bankowego podać:
Książka, swoje imię, nazwisko i adres
(kod pocztowy) oraz znak wywoławczy
nadawcy (lub nasłuchowca). Wpiszę wtedy imienną dedykację.
Miłej lektury życzy Ryszard SP4BBU

Wspomnienie o Wojtku
Cwojdzińskim SP2JPG
Dnia 4 lutego 2012 roku odszedł nasz
kolega i przyjaciel Wojtek Cwojdziński
SP2JPG. W 1975 roku trafił do Bydgoszczy z Poznania i jako doktor nauk
rolniczych, został zatrudniony na etacie
adiunkta w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. 25 sierpnia 1976
roku otrzymał w Bydgoszczy licencję
o znaku SP2JPG. W 1978 roku był inicjatorem założenia przy ATR klubu
krótkofalowców, który skupiał pracowników naukowych i młodzież studencką.
W tym samym roku klub otrzymał licencję o znaku SP2PIK. W naszym Oddziale czynnie włączał się w popularyzację
krótkofalarstwa w regionie i nie tylko.
Był członkiem oddziałowej Komisji Propagandowej, promując krótkofalarstwo
i region.
Wojtek miał duży wpływ na powstanie
i redakcję Biuletynu Informacyjnego
ZOW PZK w Bydgoszczy. W organizowanych imprezach propagandowych
zawsze odkreślał osobiste przywiązanie
do regionu, głownie to, że nasi krótkofalowcy poza swoimi sukcesami, działają na rzecz regionu. Za tą działalność
w styczniu 1980 roku wyróżniony został
medalem zasłużony dla województwa
Bydgoskiego oraz brązowym Medalem
za Zasługi dla Obronności Kraju. Wojtek
był aktywnym członkiem Polskiego Klubu UKF, zajmując się głównie dziedziną
łączności cyfrowych. Ta pasja Wojtka
do łączności cyfrowych, zaowocowała
w marcu 1983 roku zwołaniem Pierwszego Ogólnopolskiego Sympozjum SSTV,
które było zalążkiem powołania w następnym roku, Polskiego Klubu Radiowideografii. Kolega Wojtek pasjonat
nowej dziedziny krótkofalarstwa, był
jego głównym inicjatorem i organizatorem. Od momentu powołania klubu
w 1983 aż do dnia śmierci nieprzerwanie
pełnił funkcję Prezesa Ogólnopolskiego Klubu RVG. Indywidualna działalność krótkofalarska Kolegi Wojtka
poświęcona i podporządkowana była

głównie pracy emisjami cyfrowymi jak:
SSTV, RTTY, FAX Packet Radio. Emisje cyfrowe pasjonowały go zawsze. Był
pierwszym krótkofalowcem w naszym
regionie, a także w kraju, który przeprowadził łączność emisją SSTV ze stacją
W7 z Las Vegas. Praca emisją cyfrową
zawsze dawała mu dużą satysfakcję oraz
przynosiła wspaniałe sukcesy sportowe.
Był posiadaczem wielu nagród i dyplomów za wyniki osiągane w zawodach
krótkofalarskich oraz za pracę z emisjami cyfrowymi.
Wojtek należał do ścisłej czołówki krótkofalarstwa bydgoskiego i nie tylko.
Przez cały okres swojej pracy w ATR
w Bydgoszczy, był patronem i opiekunem Studenckiego Klubu Krótkofalowców SP2PIK. Do tego klubu zgłaszali się krótkofalowcy – przyszli studenci ATR-u. Również z tego klubu po
studiach, wychodziło wielu młodych
krótkofalowców zasilających różne środowiska i kluby krótkofalowców w całej Polsce. W czasie swojej działalności
klubowej organizował obozy naukowo-krótkofalarskie, a także szereg akcji
propagandowych. Radiostacja SP2PIK
klasyfikowana była w czołówce polskich
stacji klubowych pracujących z ośrodków akademickich.
W ostatnich latach swego życia, rozwijająca się choroba ograniczyła Wojtkowi
możliwość działań. Był on uhonorowany
wieloma odznaczeniami państwowymi
i resortowymi.
Odznaczony został Honorową Odznaką
PZK nr 267 oraz Złotą Odznaką PZK nr
49. W 1994 roku wyróżniony został Honorowym Medalem ZO w Bydgoszczy
nr 22. Był wspaniałym kolegą, sympatycznym i serdecznym, zawsze służącym
radą i pomocą, głównie w sprawach PK
RVG i emisji cyfrowych.
Na zjazdach i spotkaniach, zachowując
nieco ekscentryczny styl, Wojtek wyróżniał się zawsze nienagannym, stylowo
smokingowym ubiorem, lśniąco białą
koszulą, charakterystyczną, dużą i oryginalną muszką w groszki, a całość dopełniały wygodne, eleganckie, drewniane,
błyszczące chodaki. Ten ubiór stał się
z czasem jego znakiem rozpoznawczym.
Wojtku będzie nam Ciebie brakować.
Bolek SP2ESH

