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Od Redakcji
Witam serdecznie naszych Czytelników w nowym 2006 roku. Za nami Rok Jubileuszowy - 75 lat
Polskiego Związku Krótkofalowców, 80 lat IARU i 80 lat pierwszej potwierdzonej łączności Tadeusza
Heftmana ze stacja holenderską NOPM. Z tej okazji pracowało szereg stacji okolicznościowych zarówno nadawców indywidualnych, jak i klubów ze stacją okolicznościową ZG PZK na czele, a w preﬁksach czy suﬁksach znaków wydanych z tej okazji podkreślano te ważne wydarzenia. W wielu oddziałach i klubach odbyły się imprezy poświęcone 75-leciu PZK.
Obchody rozpoczęto w Toruniu uroczystą sesją połączoną z wystawą starych radioodbiorników.
Kolejną uroczystością było spotkanie w URTiP w Warszawie, gdzie urządzono wystawę poświęconą
krótkofalarstwu. Szczególnym eksponatem była replika drugiej radiostacji powstańczej „Burza” oraz
możliwość spotkania się z jej konstruktorem Włodzimierzem Markowskim SP5MW i konstruktorem
„Błyskawicy” Antonim Zębikiem SP7LA. Pracowała także stacja okolicznościowa HF5PZK, a TV „Polonia” zrealizowała reportaż, który został wyemitowany w programach na Europę, Australię i Amerykę.
Coroczne spotkanie krótkofalowców na Boernerowie nawiązywało tematycznie do obchodów 75-lecia
PZK. Przekazanie w sierpniu repliki „Burzy”, która stanęła obok słynnej „Błyskawicy” w Muzeum Powstania Warszawskiego, było podkreśleniem czynnego udziału krótkofalowców polskich w walce z okupantem niemieckim. Kolejne wydarzenie to zorganizowanie przez Białostocki OT PZK wraz z Radiem
Białystok wystawa sprzętu nadawczego oraz praca stacji krótkofalarskiej. Podobnie było na corocznym
spotkaniu w Gliczarowie Górnym czy imprezach organizowanych przez klub SP9KRT w Piekarach.
Reportaże i wywiady o naszym hobby ukazywały się w lokalnych mediach. Także w Polskim Radiu, które obchodziło 80. rocznicę powstania, nie zabrakło akcentów krótkofalarskich. Wyemitowano
szereg reportaży o polskich krótkofalowcach i krótkofalarstwie. W programie Radia „BIS” nadano
reportaże z okazji Światowego Roku Fizyki i z wystrzelenia studenckiego satelity, w którym aktywnie
brali udział młodzi warszawscy krótkofalowcy, zaś w programie I Polskiego Radia usłyszeliśmy reportaż o Romanie Rosołowskim SP2UT.
Cieszy fakt, że KP dociera do coraz większej rzeszy Czytelników. Świadczy o tym coraz liczniejsza korespondencja napływająca do redakcji. Bo to Wy jesteście współredaktorami tego pisma. Nie
zawsze jestem w stanie dotrzeć osobiście tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, ale w tym roku pomimo
skromnych środków przeznaczonych na KP będę się starał minimum raz na miesiąc dotrzeć do indywidualnych nadawców, klubów czy OT, aby spotkać się z Wami, porozmawiać i przekazać Wasze
osiągnięcia szerokiemu ogółowi na łamach KP.
Bowiem mimo nowoczesnych przekazów internetowych uważam, że maksyma „Littera scripta
manet”, czyli „Słowo zapisane pozostaje” ma tu właśnie zastosowania.
73 Wiesław SQ5ABG

Konferencja MON
W dniach 24-25 listopada
2005 na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu odbyła się konferencja na temat „Współpraca jednostek organizacyjnych resortu
Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi na rzecz
obronności państwa”.
Uczestnikami Konferencji
byli przedstawiciele stowarzyszeń posiadających Porozumienia o Współpracy MON z Organizacjami Pozarządowymi.
Polski Związek Krótkofalowców
jest takim stowarzyszeniem spośród 69 organizacji pozarządo-

wych, posiadających porozumienie z MON. Nasze porozumienie zawarte zostało 24 sierpnia
2000 roku. Na zaproszenie organizatora, to jest Departamentu
Wychowania i Promocji Obronności MON, wystosowanego do
Polskiego Związku Krótkofalowców, uczestniczył w konferencji Bogdan SP3IQ.
Tematyka konferencji objęła
następujące zagadnienia:
 podsumowanie Departamentu
Wychowania i Promocji Obronności w obszarze współpracy ze
społeczeństwem w 2005 r.
 określenie priorytetów współ-

pracy na rok 2006

 pozyskiwanie środków finan-

sowych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz
obronności,
 możliwość międzynarodowej
współpracy organizacji pozarządowych.
Procedura rozpatrywania
ofert wykonania zadań publicznych zleconych przez MON
jest następująca:
 o dofinansowanie MON mogą się ubiegać organizacje
pozarządowe posiadające zawarte odpowiednie porozumienia z MON,
 na str. 2
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 ubieganie się o dofinansowa-

nie będzie realizowane poprzez składanie ofert o realizację zadania publicznego,
 procedura rozpatrywania
ofert wykonania zadań publicznych zleconych przez
MON zgodna z ustawą z dnia
24 kwietnia 2004 o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz.873); ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148), Decyzją nr
350/MON z dnia 11 grudnia
2003; wytycznymi Podsekretarza Stanu ds. Społecznych
w sprawie określenia zadań
państwowych, które mają być
zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych; rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29.10.2003 w sprawie
wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru
sprawozdania tego zadania;
warunkami i trybem postępowania określonego przez
Ministra Obrony Narodowej
z podaniem wzorów ofert,
wzorów szczegółowych kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz wzorów sprawozdań.
Dodatkowo MON określił,
że nie będą rozpatrywane wnioski o doﬁnansowanie tych organizacji, które nie zgłaszają
swych ofert poprzez swe Zarządy Główne, w przypadku gdy
stowarzyszenie posiadają rozbudowaną strukturę organizacyjną.
Do ofert należy dołączyć m.in.
następujące kopie dokumentów:
 aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego
 zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami
 statut z potwierdzeniem
zgodności z oryginałem
 sprawozdanie finansowe
i merytoryczne z prowadzonej działalności.
W celu ułatwienia składania
wniosków został zorganizowany portal internetowy www.
wojsko-polskie.pl dział „współpraca ze społeczeństwem”. Natomiast ogłaszanie ofert na realizację zadań publicznych, MON
umieszcza w swym Biuletynie
Informacji Publicznej dostępnej
w Internecie pod adresem www.
biuletyn.mon.gov.pl.
Bogdan SP3IQ
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Ważna informacja z Katowic

W dniu 17 listopada 2005
w U r z ę d z i e Wo j e w ó d z k i m
w Katowicach odbyło się spotkanie Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przedstawicielami oddziałów i klubów
PZK. Było to drugie spotkanie,
na którym omówiono i uszczegółowiono zakres współpracy
w zakresie tworzenia pomocniczej sieci łączności w sytuacjach zagrożeń. Całe spotkanie prowadził Kol. Jan Kuś
SP9IFV, kierownik Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a głos zabierali prezesi OT
i klubów. Centralę PZK reprezentowali Maciej SP9DQY oraz
piszący te słowa.
Na potrzebę informowania
IARU o stopniu zaawansowania naszych działań zwrócił
uwagę Wojtek SP9P, który
w ubiegłym roku we Friedrichschafen uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu na ten
temat. PZK, a w zasadzie rejon

Śląska, jest jedną z najbardziej
zaawansowanych organizacji
w skali Europy. Dysponujemy
wzorami umów oraz druków
stosowanych obecnie w ramach
tej współpracy na Śląsku. Są
one do wykorzystania.
Wiemy, że jeszcze kilka OT
ma podpisane umowy z wojewódzkimi i miejskimi wydziałami Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności. Nie mamy
natomiast wiedzy o ich stopniu
zorganizowania, przeprowadza-

nych ćwiczeniach etc.
Właśnie współdziałanie ze
strukturami OC ma na celu
wykazanie władzom i społeczeństwu przydatności krótkofalarstwa dla innych niż hobbystyczne celów.
Fakt uczestnictwa w takich
amatorskich sieciach wczesnego powiadamiania o katastrofach to nie tylko powód do
zadowolenia, ale także cenny
argument w negocjacjach dotyczących spraw antenowych.
Przy dobrze układającej się
współpracy pomiędzy Wydziałami Zarządzania Kryzysowego
a naszymi OT jest możliwość
uzyskania sprzętu również dla
działalności klubowej. Inicjatorem Śląskiego Porozumienia
jest Tadeusz SP9HQJ, prezes
Śląskiego OT PZK, za co należą się Tadeuszowi szczególne
słowa uznania.
Piotr SP2JMR

Zwolnienie z opłaty skarbowej!
PZK jako Organizacja PP
zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz.873 z dnia 29 maja
2003 r.) ma prawo do korzystania ze zwolnień z opłaty skarbowej. Precyzuje to art. 8 pkt. 4
ustawy z dnia 9 września 2000
r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.
U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532
z późn. zm.).
Art. 24. ust 1. Organizacji
pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych
w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1) podatku dochodowego od
osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,

4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych
- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.
Ustawa z dnia 9 września
2000 r. o opłacie skarbowej
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004
r. Nr 253, poz. 2532 z późn.):
Art. 8. Zwalnia się od opłaty
skarbowej: 4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności
urzędowej lub z wnioskiem
o wydanie zaświadczenia lub
zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z tego przywileju mogą korzystać kluby zrzeszone w PZK
(Y.. Z... lub też K..). Występując
z wnioskiem o pozwolenie lub
zmianę pozwolenia (znaki okolicznościowe lub kontestowe)
należy dołączyć zaświadczenie
lub poświadczyć na wniosku
podpisem i pieczęcią OT przynależność do PZK, podając nr
KRS 000088401 z podaniem
inf. Nieodpłatna działalność
OPP jest zapisana w KRS
w dziale 3, rubryka 4, pkt 2,
ppkt. 2, 10 i 11.
Składając wnioski w oddziałach URTiP nie trzeba załączać
kopii Odpisu KRS, ponieważ
URTiP już go ma w swojej bazie informacyjnej.
Piotr SP2JMR

Lubelski OT PZK

Po lewej Andrzej SP8DYY, po prawej
Tadeusz SP8AWL, w środku gospodarz Ryszard SP8ONZ; zapracowany
- przebrać się nie zdążył!

W dniu 11.09.2005 w miejscowości Kunów (pow. Lubartów LLT, woj. lubelskie) odbyło
się comiesięczne – tym razem
wyjazdowe - spotkanie członków
i sympatyków Oddziału Terenowego PZK nr 20 w Lublinie.
Gospodarzem był skarbnik OT,
kol. Ryszard SP8ONZ, który
zaprosił wszystkie koleżanki
i kolegów na swoje „ranczo”,
udostępniając im całą posesję.
„Ranczo” jest dopiero w budowie, anteny jeszcze złożone
w stodole, dom mieszkalny „się
remontuje”. Ale fundamenty
pod wieloelementową Yagi na
7MHz są już wylane i pierwszy
segment masztu stoi na swoim
miejscu. Także radio-shack już
prawie wykończony.
Pierwsi uczestnicy przybyli
na wyznaczone miejsce już w sobotę, byli to Ryszard SP8ONZ
oraz Henryk SP8DHJ. Następnego dnia, czyli w niedzielę około godziny 9.00 na miejsce spotkania przybyła pierwsza ekipa
w składzie: Andrzej SP5IKO,
Anna SQ8JCN oraz Mariusz
SQ8JCB. Zaraz po nich przybywali następni uczestnicy. Przy

okazji odbyła się mała impreza
na orientację, bo posesja Ryśka
jest położona parę kilometrów
od głównej drogi i w labiryncie
wiejskich dróg traﬁć do niej nie
jest tak łatwo.
W spotkaniu brało udział
około 40 osób, w tym członkowie PZK, ich rodziny, dzieci
oraz sympatycy radioamatorstwa. Najpierw była króciutka
część oﬁcjalna, podczas której
omówiono bieżące sprawy OT
PZK 20 i świeżo wprowadzone
przepisy państwowe dotyczące
służby amatorskiej. Później oddziałowy QSL-Manager Henryk SP8DHJ przekazał koleżankom i kolegom otrzymane
przez biuro karty QSL, zebrał
przeznaczone do wysyłki. Tadek
SP8AWL zorganizował małą
giełdę sprzętu, Jurek SP8TK
wystawił na sprzedaż kilka bardzo ciekawych pozycji książkowych, a Ryszard SP8ONZ
przyjmował od „spóźnialskich”
składki organizacyjne. Zaraz
po tym rozpoczęła się część rozrywkowa – ognisko z pieczonymi kiełbaskami (prawdziwe
- nie żaden tam nowomodny

Tam, gdzie teraz jest ściernisko,
będzie... pole antenowe. Stoją Witold
SP8FIQ i Krzysztof SQ8GKD

grill!) oraz uruchomiono bufet.
Przy ognisku uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami w pracy na pasmach
amatorskich, jak również dyskutowali o sprzęcie radiowym
i antenowym. Ania SQ8JCN
jak doświadczona fotoreporterka „obstrykała” wszystkich
uczestników spotkania.

Andrzej SP8BWR przy stacji naprawdę gada, nie markuje do zdjęcia

Podczas tych dwóch dni
pracowała stacja, przeważnie
na 80m, pod znakami indywidualnymi operatorów, która,
jak się okazało, była dla wielu
korespondentów bardzo interesującym kąskiem z racji położenia w rzadkim powiecie.
Wyposażenie jej to tcvr Ryśka
TS 850 S i dipol na prowizorycznym maszcie, stawianym
po zmroku poprzedniego wieczoru. Wiejskie warunki i brak
QRM-ów sprawiły, że łączności
w paśmie 3,5 MHz były nawiązywane przez cały dzień.
Przy pięknej pogodzie spotkanie zakończyło się około
godziny 17.00. Dziękując Ryszardowi SP8ONZ za gościnę
mamy nadzieję, że nie było to
ostatnie nasze spotkanie plenerowe w tej miejscowości.
Mariusz SQ8JCB,
Henryk SP8DHJ,
zdjęcia Anna SQ8JCN

Przedstawiamy
kluby: SP5ZHG
Harcerski Klub Łączności
SP5ZHG przy 200 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej zrzesza harcerzy - krótkofalowców
w wieku 12-16 lat, a jego kierownikiem jest harcmistrz Jurek
Porowski SQ5IZO. „Pomimo
że działamy niedługo i mam
młodych operatorów, staramy
się, aby na paśmie amatorskim
słychać było nasz znak” - mówi
Jurek SQ5IZO. „Z powodów
sprzętowych działamy głównie
na UKF. W szkoleniu operatorskim wspomaga nas Południowopraski Klub Krótkofalowców
SP5PPK. Właśnie ostatnio egzamin zdawało dwoje naszych
operatorów, w tym najmłodsza
operatorka, 12-letnia Monika.
Oprócz szkolenia prowadzimy
łączności na imprezach harcerskich oraz spod znaków okolicznościowych. Na przełomie
marca i kwietnia jest to stacja
3Z5BP - rajd szlakiem legendarnego Batalionu „Parasol”
i w tym czasie za QSO ze stacją
okolicznościową można zdobyć „Dyplom Parasol”. W tym
roku 12 nadawców z Warszawy
i okolic zdobyło już ten dyplom.
W lipcu pracujemy na Zlocie
Grunwaldzkim jako SP0ZHG,
a w listopadzie, w czasie Rajdu Niepodległości, działa stacja
3Z0RN. Wszystkie łączności są
potwierdzane okolicznościowymi kartami QSL. Klub mieści się
w budynku liceum im. Norwida
przy ul. Obozowej 60, a usłyszeć nas można na przemienniku
SR5W lub na 145,475MHz” kończy druh Jerzy.
Rozmawiał
Wiesław SQ5ABG

Posiedzenie ZG PZK 19.11.05
Zgodnie z zapowiedzią w siedzibie URTiP w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie ZG
PZK bieżącej kadencji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.17,
a zakończyło o 18.30. Uczestniczyło w nim 27 z 37 członków
ZG PZK, co stanowi 79% członków ZG. Posiedzenie przybiegało
w wyjątkowo spokojnej i bardzo
konstruktywnej atmosferze pod
czujnym okiem Głównej Komisji
Rewizyjnej z Maciejem SP9DQY
na czele, którego cenne uwagi
w sposób znaczący usprawniły
przebieg posiedzenia.

Z ważniejszych spraw należy
przytoczyć, że ZG PZK uchwalił „Regulamin Obsługi QSL”
i „Regulamin Członkowski
PZK” oraz zmianę nazwy Katowickiego OT PZK na „Śląski
OT PZK”.
Szczególne podziękowania
należą się W. Grabosiowi, prezesowi URTiP, oraz B. Żyborskiemu, dyrektorowi Gabinetu Prezesa URTiP, za umożliwienie
odbycia kolejnego Posiedzenia
ZG PZK w sali konferencyjnej
URTiP oraz Markowi SP5IYI,
dzięki którego zaangażowaniu

czuliśmy się w URTiP-ie jak
u siebie.
ZG PZK przyznał Złote Odznaki Honorowe Kolegom:
- Augustynowi Warzynkowi
SP6BOW nr 44/z
- Jerzemu Wojniuszowi SP2PI
nr 45/z
- Zbigniewowi Guzowskiemu
SP8AUP nr 46/z
- Tomaszowi Ciepielowskiemu
SP5CCC nr 47/z
- Marianowi Gawlikowi
SP8AG nr 48/z
Odznaki Honorowe PZK
otrzymali:

- SP8MI Geło Wojciech, OH
PZK Nr 647,
- SP8AQA Gąbka Jerzy, OH
PZK Nr 648,
- SP5AYY Seliga Zygmunt,
OH PZK Nr 649,
- SP5WL Łukaszewicz Wacław, OH PZK Nr 650,
- Drzycimski Zdzisław – prof.
ATR w Bydgoszczy, OH
PZK Nr 651,
- SP8FHK Fąfrowicz Jan, OH
PZK Nr 652,
- SP8AJJ Czekaj Kazimierz,
OH PZK Nr 653,
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- SP8BIA Czochara Stanisław,
OH PZK Nr 654,
- SP8FHJ Bartkowski Henryk,
OH PZK Nr 655,
- SP8FUX Michalik Edward,
OH PZK Nr 656,
- SP8HAU Kozakiewicz Stanisław, OH PZK Nr 657,
- SP8BAB Jewstafjew Józef,
OH PZK Nr 658,
- SP8CGS Borowik Adolf, OH
PZK Nr 659,
- SP8DNH Oręczuk Andrzej,
OH PZK Nr 660,
- SP8DYY Sułek Andrzej, OH
PZK Nr 661,
- SP9KAO Tarnowski Klub
Krótkofalowców LOK, OH
PZK Nr 662,
- SQ9CAV Puzygier Emil, OH
PZK Nr 663,
- SP9W Drwal Wojciech, OH
PZK Nr 664,
- SP9KDU Klub Łączności
SP9KDU, OH PZK Nr 665,
- SP7LG Krechowicz Janusz,
OH PZK Nr 666.
Zmiana wysokości składki
Zarząd Główny uchwalił
wraz z preliminarzem wydatków
na rok 2006, wysokość składki rocznej obowiązującej od 1
stycznia 2006 w wysokości:
- członka zwyczajnego 80,00zł
- ulgowa dla członka zwyczajnego 60,00zł
- dla członka nadzwyczajnego

Czy wiesz że.....
70 lat temu, 11 grudnia 1935
r., uczeń mysłowickiego gimnazjum uratował od utonięcia załogę rosyjskiego statku. Erwin
Szaber odebrał na fali 14 i pół
swego aparatu krótkofalowego
depeszę radiową: „SOS, pół godziny możemy utrzymać się na
wodzie”. Z depeszy wynikało,
że nadał ją rosyjski statek „Łozowski”, który tonął w pobliżu
wyspy Sachalin. Mysłowicki radioamator zawiadomił natychmiast stacje radiowe w Katowicach i Gliwicach. Wieczorem
usłyszał komunikat: „Sygnały
nasze usłyszał Polak. Jesteśmy
uratowani”.
Czy może ktoś zna znak Erwina Szobera? Jakie są dalsze
dzieje tego krótkofalowca lub
być może tylko nasłuchowca?
Proszę o informacje na ten
temat na adres redakcji KP:
sq5abg@tlen.pl.
Wiesław SQ5ABG
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16,00zł
- dla członka wspomagającego
6,00zł
- składka wpisowa 10,00zł
- kluby zgłoszone przez OT
PZK 0,00zł
Przyczyny podjęcia takiej
uchwały są przynajmniej trzy:
 Wzrost kosztów funkcjonowania sekretariatu i CB QSL
wynikający ze wzrostu cen
usług pocztowych, wzrostu
cen materiałów biurowych,
środków czystości oraz innych opłat. (Łącznie ok. 15%
w ciągu 5 lat)
 Znaczny wzrost ilościowy
kart QSL wysyłanych w obrocie krajowym, a zwłaszcza
w zagranicznym. Wzrost dotyczy także ilości innej korespondencji.
 Potrzeba „profesjonalizacji”
niektórych działań na szczeblu centralnym w zależności
od oczekiwań i uchwał ZG,
w tym konieczność prowadzenia pełnej księgowości dla
OT nie posiadających osobowości prawnej (od stycznia
2006), oraz obsługi prawnej
PZK.
Poza tym zwracamy uwagę,
na fakt utrzymania stałej wysokości składki przez 5 lat, a więc
od 2001 roku począwszy.
Piotr SP2JMR

Regulamin
dyplomu
„Wolfgang
Amadeus Mozart”
Dyplom jest wydawany
przez Stowarzyszenia „Konfraternia Mozartowska” i Praski
Oddział Terenowy PZK z okazji 250. rocznicy urodzin kompozytora.
Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie potwierdzonych kartami QSL dwóch
łączności ze stacją okolicznościową w okresie 2004-2006 r.
Stacja SN0WAM będzie nadawała w ostatnim tygodniu
stycznia 2006 roku.
Zgłoszenia należy przesyłać
na adres: Marek Urbanowicz
SQ5GLB, skr.poczt. 49, 00-785
Warszawa. Dyplom jest bezpłatny ale warunkiem otrzymania
jest przesłanie SASE formatu
A5. (inf. Marek SQ5GLB)

Sylwetki krótkofalowców: Janusz SP2IJ
ex SP2SGZ
Swoją przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął w 1972
roku. W działającym w Żninie
klubie SP2KPD przeprowadzał
swoje pierwsze nasłuchy. „Wtedy to była normalna droga - najpierw znak nasłuchowy - staż
klubowy, a potem egzamin na
świadectwo uzdolnienia w roku
1974. W klubie SP2KPD przeprowadziłem parę tysięcy łączności, nabierając doświadczenia
operatorskiego. Samodzielna
praca w eterze pod pierwszym
znakiem SP2SGZ, to łaczności na UKF – mówi Janusz.
W końcu lat 80. i początku 90.
praca na UKF była ciekawa ze
względu na dużą popularność
i dobrą propagację. Spędziłem
ponad dziesięć lat, robiąc szereg
ciekawych łączności poprzez
odbicia od meteorytów, zorzy
i na sporadykach na 2 metrach
i na 50MHz, czyli 6 m”.
Dorobek Janusza na paśmie
UKF to 270 kwadratów. Wykorzystując dobrą propagację
w latach 1997-2003 pracuje na
50MHz. „Jako pierwszy w SP
mam zrobione QSO z Erytreją
E30GA, a potem następne kraje: 1A0KM, XV3AA, 9M6EVT,
9 V 1 U V, C 6 A G N, P 4 9 M R ,
VK8TM, 5NCPR, K2KW/6YS,
CO2DJ itd. – Janusz przewraca
kolejne kartki albumu, w którym poukładane są karty QSL.
W sumie mam 150 krajów na
tym paśmie”. Janusza słychać
też na pasmach KF. „W tym
roku aktywowałem dwa zam-

ki. W maju Wenecja PZN02,
a w sierpniu zamek Szubin
PNA02. Pracowałem wraz
z bratem Jurkiem SP2BDR.
W zasadzie oprócz syna to tworzymy rodzinę krótkofalarską,
bowiem żona Iwona też jest
licencjonowanym nadawcą,
a jej znak to SP2UKY. Mam
obecnie potwierdzone ponad
250 krajów na KF, a najważniejsza teraz jest reaktywacja
klubu SP2KPD, w którym rozpoczynałem swoją przygodę
z eterem. Wraz z grupą żnińskich krótkofalowców i Wojtkiem SP2JFF, prezesem klubu,
mamy już podstawową obsadę.
Klub będzie się mieścił przy ul.
Szkolnej w miejscu poprzedniej
lokalizacji. Mam nadzieję, że
dotrzemy do naszej młodzieży,
poprowadzimy szkolenie i klub
znowu będzie słyszany w eterze
jak za starych czasów. Przecież
tu w Żninie mieszkał i nadawał Alfons Strzelecki SP2AP,
twórca SP DX Klubu. To też
zobowiązuje”.
Jeszcze rzut oka na sprzęt
Janusza. Na stoliku laptop
z podglądem na DX-Cluster
i IC-746. Na dachu budynku
anteny kierunkowe na pasma 2
i 6 metrów oraz antena na wyższe pasma KF. Między blokami
rozpięta antena na 3,5 i 7 MHz.
No i tylko można pozazdrościć
warunków, w jakich się tu nadaje.
Wiesław SQ5ABG

