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Od Redakcji
Noworoczny numer  „Krótkofalowca Polskiego”  przynosi pierwszą część  sprawozdania z Konferen-

cji Generalnej 1. Regionu IARU w Cavtat oraz obszerne sprawozdanie z jubileuszu 75-lecia  Łódzkiego 
Klubu Radionadawców – Łódzkiego OT PZK. 

W związku z rezygnacją z funkcji Award Managera  kol. Augustyna Wawrzynka SP6BOW chciałbym 
w tym miejscu podziękować mu za wzorową współpracę i materiały, które nadsyłał do KP. W tym wyda-
niu prezentujemy sylwetkę jego następcy – kol. Andrzeja Burasa SQ7B, a także nowy Zarząd Opolskiego 
OT PZK. 

Krótkofalowcom – miłośników białego szaleństwa prezentujemy materiał Krzysztofa Dąbrowskie-
go  OE1KDA o nowych przepisach dotyczących służby amatorskiej wprowadzonych w Austrii. Miłej 
lektury.

Vy 73 !
Wiesław SQ5ABG

Zgodnie z zapowiedzią w so-
botę dnia 22.11.08 w sali konfe-
rencyjnej UKE odbyło się ko-
lejne Posiedzenie ZG PZK. Na 
37 członków ZG PZK obecnych 
było 26 co stanowiło 70 % ogółu. 
ZG PZK. 

Na początku posiedzenia Kol. 
Marek Ruszczak SP5UAR zło-
żył oświadczenie i zrezygnowała 
z funkcji członka GKR PZK. 
Zarząd Główny PZK podczas 
posiedzenia podjął uchwały: 
 Odnośnie środków z OPP dla 
OT PZK Zarząd Główny Pol-
skiego Związku Krótkofalowców 
następującej treści: – „Pozostałą 
po szczegółowym rozliczeniu 
kwotę z 1% na OPP przekaza-
nych na rzecz PZK po odlicze-
niu 20% na rzecz ZG PZK, Pre-
zydium ZG PZK podzieli na 
oddziały terenowe PZK propor-
cjonalnie do ilości ich członków 
wg stanu na dzień 31.12.2007r 
(z wyłączeniem OT25, który 
posiada własny status OPP)”. 
Uchwałę tę należy rozumieć tak, 
że uwzględnione zostaną wszel-
kie udokumentowane przypisy 
środków OPP dla OT w tym 
w ramach OT dla klubów. Udo-
kumentowanie to mogą stano-
wić informacje dodatkowe z US 
przesłane w ilości ponad 580 szt. 
oraz ewentualne potwierdzo-
ne kopie deklaracji PIT i CIT, 
a także w wyjątkowych wypad-

kach oświadczenia darczyńców. 
W chwili gdy piszę tą relację 
czyli 9 grudnia 2008 PZK nie 
ma informacji dodatkowych 
jeszcze z 52 Urzędów Skarbo-
wych, z których to otrzymaliśmy 
przelewy i właśnie ruszył akcja 
wysyłania zapytań o te infor-
macje. Być może część z nich 
została wysłana ale nie dotarła 
do nas. 
  O utrzymaniu wysokości 
składek PZK na poziomie roku 
2008 na lata następne. W związ-
ku z tym sładki PZK na 2009 
rok uchwalone przez ZG PZK 
na posiedzeniu w dniu 22 listo-
pada 2008 przedstawiają się jak 
w tabeli poniżej.
 Skierował do dalszego opra-
cowania projekt prowizorium 
budżetowego na rok 2009,
 O przyznaniu Złotej Odznaki 
Honorowe PZK dla SP2DDX 
Romana Pałczyńskiego, SP2AJO 
Edwarda Breita, SP9DW Witol-

da Wichury, SP9UH Stanisława 
Nowaka,
  Odznaki Honorowe PZK 
przyznano
1. SP7WQM Małgorzata Szaliń-
ska-Skawińska – OT 03 
2. SP3GEM Jerzy Smoczyk 
– OT 27
3. SP7PFD Klub Krótkofalow-
ców PZK w Starachowicach 
– OT 03
4. SP9ZBC Harcerski Klub 
Łączności w Tarnowie – OT 28
5. SP7CKF Ryszard Muszalski 
– OT 15
6. SP7BBO Wiesław Jałocha 
– OT 15
7. SP7BIT Ludwik Lewandow-
ski – OT 25
8. SP7BMR Janusz Halladin 
– OT 15
9. SP7AWG Roman Czacherski 
– OT 15
10. SP7DCS Krzysztof Mocz-
kowski – OT 15
11. SP7EBM Wiktor Gagas 

Posiedzenie ZG PZK z 22.11.08

1. Składka wpisowa 10,00 zł 

2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 16,00 zł 

3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od  
71. roku życia

60,00 zł 

4. Składka dla członka zwyczajnego 80,00 zł 

5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat 
lub uczącego się do 26 lat

16,00 zł 

6. Składka dla członka wspomagającego 6,00 zł 

7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł
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– OT 15
12. SP7IXT Andrzej Dobrynin 
– OT 15 
13. SP7NJX Andrzej Pająk – OT 
15
14. SP7Q Janusz Łażewski – OT 
15
15. SP7TEE Maciej Karpiński 
– OT 15
16. SP5ABB Marian Kuciński 
– OT 15
17. SP7VC Przemysław Gołę-
bowski – OT 15
18. SP2JMB Sławomir Chabiera 
– OT 04
19. SP2LQC Jacek Czerwiński 
– OT 04
20. SP2SGL Piotr Balcer – OT 
04
21. SP2IVI Małgorzata Wilczyń-
ska – OT 04
22. SP7VH Edward Zręba – OT 
24
23. SP8GNF Krzysztof Jarecki 
– OT 20
24. SP8FNA Andrzej Baluk 
– OT 20
25. SQ8S Stefan Szado – OT 20
26. SP3IBM Czesław Czeszyński 
– OT 32
27. SP3FAR Przemysław Kar-

wowski – OT 32
28. SP2DNT Norbert Stanisław 
Nowakowski – OT 04
29. SP2DGH Tadeusz Kwiat-
kowski – OT 04
30. SP2DKI Ireneusz Kwiat-
kowski – OT 04
31. SP2RXG Wojciech Górny 
– OT 04
32. SP2WXZ Andrzej Milecki 
– OT 04
33. SP4CUF Adam Ireneusz 
Ciosek – OT 21

ZG PZK wyraził podzięko-
wanie Kol. Augustynowi Waw-
rzynkowi SP6BOW za 14 lat 
pracy społecznej jako Award 
Managera PZK. W dowód uzna-
nia Augustyn będzie otrzymy-
wał co miesiąc Świat Radio wraz 
z Krótkofalowcem Polskim oraz 
CQDL przesyłane przez sekreta-
riat ZG PZK. 

Poza działalnością „uchwało-
dawczą” ZG PZK zapoznał się 
szczegółowo z materiałem pt „ 
Raport Komisji Strategii PZK” 
który został zaprezentowany 
i omówiony przez przewodniczą-
cego Komisji Strategii PZK Kol. 
Leszka Przybylaka SP6CIK. 

Posiedzenie trwało z krót-
kimi przerwami od 10.00 do 
19.30. Było wspaniale zorgani-
zowane dzięki pracy społecz-
nej na rzecz PZK Kol. Marka 
Ambroziaka SP5IYI, który jako 
członek PZK, a jednocześnie 
pracownik UKE dbał o nas jak 
mógł najlepiej. Marku serdecz-
nie dziękujemy! Serdeczne po-
dziękowania kieruję także do 
kierownictwa UKE, a szczegól-
nie do Pana Mariusza Czyżaka 

Dyrektora Generalnego, którego 
życzliwości zawdzięczamy moż-
liwość nieodpłatnego korzysta-
nia z wspaniale przystosowanej 
sali konferencyjnej Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej, która 
jest idealnie nagłośniona i oraz 
posiada rzutnik multimedialny 
oraz epidiaskop ułatwiający pre-
zentacje. 

Piotr SP2JMR

Na ostatniej Konferencji 
Generalnej R1 IARU w Cavtat, 
dwaj ustępujący członkowie Ko-
mitetu Wykonawczego R1: Hans 
Ehlers DF5UG i Max Raicha 
5Z4MR, zostali uhonorowani 
najwyższym odznaczeniem 1 Re-
gionu, Medalem R1 IARU.

Takim medalem został tak-
że uhonorowany w roku 1998 
nasz wybitny Kolega Krzysztof 
SP5HS, na zakończenie swo-
jej 20-letniej pracy jako prze-
wodniczący Stałej Grupy Ro-
boczej ARDF 1 Regionu. Me-
dal i towarzyszący mu dyplom 
wręczył Krzysztofowi członek 

EC 1 Regionu, pan Vincent Ma-
grou F5JFT, podczas Mistrzostw 
Świata ARDF w Nyiregyhaza 
(Węgry).

Piotr SP2JMR 

Medale IARU
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Konferenc j a  odbyła  s i ę 
w dniach 16-20 listopada 2008 r. 
w Cavtat w Chorwacji. Delegacja 
PZK liczyła 5 osób: Krzysztof 
SP5HS, Piotr SP5QAT, Zdzisław 
SP6LB, Donata SP5HNK i Wie-
sław SP2DX (przewodniczący 
delegacji). Donata SP5HNK 
wzięła udział w dwudniowym 
posiedzeniu grupy szybkiej tele-
grafii (HST Working Group) na
zaproszenie Olivera Z32TO. 

Obrady odbywały się w hote-
lu „Croatia”, tym samym, w któ-
rym wszyscy delegaci mieszkali. 
W ten sposób ‘można było’ nie 
wychodzić z budynku i poświę-
cać całe doby na pracę w gru-
pach roboczych i w tak zwanych 
kuluarach – bardzo ważnej czę-
ści Konferencji. Organizatorzy 
Konferencji, Chorwackie Stowa-
rzyszenie Krótkofalowców HRS, 
wywiązali się doskonale ze swego 
zadania i wszyscy delegaci mieli 
doskonałe warunki do pracy.

W Konferencji wzięło udział 
ponad 120 delegatów z 40-tu sto-
warzyszeń krótkofalarskich Re-
gionu 1 IARU (dwanaście było 
reprezentowanych w zastęp-
stwie); łącznie 52 stowarzyszenia 
były reprezentowane na Konfe-
rencji. W ciągu czterech dni roz-
patrzono ponad 120 dokumen-
tów zgłoszonych na Konferencję 
przez poszczególne stowarzysze-
nia (z Polski nie było żadnych 
zgłoszeń). Obrady odbywały się 
w grupach roboczych (Working 

Groups – WG). Delegaci PZK 
uczestniczyli w obradach grup 
C3 i C4 (SP5HS, SP2DX) oraz 
C5 (SP6LB, SP5QAT). W grupie 
C2 (finanse) braliśmy udział jako
obserwatorzy w części dyskusji.

Zanim omówię przebieg i wy-
niki dyskusji w poszczególnych 
grupach roboczych, wspomnę 
o tych kuluarowych rozmowach. 
Z uwagi na to, że na skutek re-
zygnacji kilku krótkofalowców 
z funkcji zarówno w IARU jak 
i w Komitecie Wykonawczym 
(EC) Regionu 1-go, do pełnienia 
tych funkcji zgłaszało się szereg 
Koleżanek i Kolegów z różnych 
stowarzyszeń – w rozmowach 
nieoficjalnych trwał intensywny
lobbying i odbywały się dyskusje 
na temat poszczególnych kandy-
datur. Wynik tych kuluarowych 
rozmów objawił się w końcowym 
głosowaniu – patrz dalej.

Ceremonia otwarcia rozpo-
częła się od powitania delegatów 
przez prezesa HRS, Krešo Ko-
varika 9A5K, po czym powitała 
uczestników Konferencji Pani 
Mira Buconjić, Starosta okręgu 
Dubrownik-Neretwa. Pozdrowie-
nia dla uczestników od ustępują-
cego prezydenta IARU Larry’e-
go Price’a W4RA przekazał Tim 
Ellam VE6SH, jego następca na 
tym stanowisku. Jako ostatni po-
witał delegatów prezes Regionu 1 
IARU, Ole Garpestad LA2RR.

Formalnego otwarcia Konfe-
rencji dokonał p. Krešo Antono-

vić, Dyrektor łączności w chor-
wackim Ministerstwie Żeglugi, 
Transportu i Infrastruktury. 

Betty Magnin F6IOC została 
wybrana jako przewodnicząca 
Komisji C2. Wiesław Wysocki 
SP2DX został przewodniczącym 
komisji wyborczej (Komisja C6 
– Election & Ballot Commmittee) 
z Kolegami OE3REB i OH2BR. 

A teraz omówię prace po-
szczególnych Komisji – Grup 
Roboczych:

Komis ja  C2 rozpatrzyła 
przede wszystkim sprawozdania 
finansowe i projekt budżetu na
następne lata. Przyjęto propono-
wany budżet na lata 2009-2011 
[vide CT08_C2_01 i _04)] wraz 
z zaleceniem, aby Komitet wyko-
nawczy nie przekraczał limitów 
o więcej niż 5% bez uzyskania 
zgody większości Stowarzyszeń 
(drogą losowania). Dodatkowy 
warunek, aby pozostawała rezer-
wa finansowa w wysokości jed-
norocznych wydatków operacyj-
nych. Utrzymano dotychczasową 
wysokość składek do IARU.

Zlikwidowano oddzielny fun-
dusz obrony widma, a przewidy-
wane uprzednio kwoty włączono 
do funduszu ogólnego. Specyficz-
ne potrzeby na obronę widma 
radiowego rozpatrzy EC i C3. 
Zwraca się uwagę na konieczność 
stosowania przez EC wszelkich 
dostępnych środków dla zmniej-
szania wydatków we wszystkich 
obszarach działalności Regionu 1.

Najważniejsze zalecenia Ko-
misji C3 – Powołano grupę eks-
pertów, którzy będą wskazywali 
na sposoby pozyskiwania dodat-
kowych funduszy dla IARU R1. 
Grupą kieruje OH1VR, który 

„dobierze” do końca bieżące-
go roku współpracowników.

Zniesiono ograniczenie, które 
uniemożliwiało Grupom Robo-
czym zbieranie się w latach, w któ-
rych odbywa się Konferencja. 
Postanowiono zwiększyć „widocz-
ność” krótkofalarstwa jako służby 
radiowej wśród członków Parla-
mentu Europejskiego – po suk-
cesie,, jakim była wystawa w PE 
z 2008r. zorganizowana staraniem 
ON4WF i EA8AK, członka PE. 

Jak już doniosła Donata 
SP5HNK, następne Mistrzostwa 
Świata w szybkiej telegrafii od-
będą się w Bułgarii we wrześniu 
2009 roku.

Grupa robocza zajmująca się 
przepisami i stosunkami z Ad-
ministracjami łączności (przew. 
G3PJT) zwróciła uwagę na to, 
że licencja CEPT T/R 61-01 i 
–02 nie w każdym kraju została 
wprowadzona w życie. Należy 
poprosić „regulatora” w Polsce to 
jest UKE – aby formalnie przy-
jęła licencje CEPT. Po naszym 
oświadczeniu, że T/R 61-01 jest 
w Polsce wprowadzone w życie 
od dawna, okazało się, że brakuje 
„tylko” formalnego zawiadomie-
nia (e-mail) od UKE do ERO 
o tym fakcie (!). T/R 61-01 jest 

Sprawozdanie z Konferencji Generalnej Regionu 1. IARU w Cavtat, część I 
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W dniu 7 grudnia 2008 roku 
w siedzibie Zespołu Placówek 
Oświatowych – Szkolnym Schro-
nisku Młodzieżowym w Opolu 
odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Opolskiego 
Oddziału Terenowego PZK (OT-
-11). W zebraniu wzięło udział 
44 członków oddziału na stan 88 
członków czyli dokładnie 50%. 
W związku z powyższym zebra-

nie odbyło się w II terminie.
Sprawozdanie z działalności 

przedstawili aktualni członko-
wie ustępującego Zarządu. Na 
wniosek Oddziałowej Komisji 
Rewizyjnej zebrani udzielili ab-
solutorium wszystkim członkom 
Zarządu. 

Należy podkreślić, że kaden-
cja ustępującego Zarządu cha-
rakteryzowała się dużą dynamiką 

wzrostu liczby członków PZK, 
gdyż przybyło aż 36 członków 
PZK, co oznacza 32% wzrost sze-
regów PZK rocznie biorąc pod 
uwagę ostatnie 2 lata. Jednocze-
śnie każdy rok działalności ob-
fitował w wiele imprez okolicz-
nościowych, rocznicowych i in-
tegracyjnych. Należy podkreślić, 
że cechą charakterystyczną jest, 
że spotkania organizowały kluby 

lub środowiska np. w przypadku 
międzynarodowego spotkania 
na Kopie Biskupiej. Osiągnięcia 
sportowe również nadążały za 
sukcesami organizacyjnymi.

W wyników wyborów skład 
nowego zarządu jest następu-
jący:
Leszek Przybylak SP6CIK – pre-
zes
Jarosław Misiak SP6OJK – wi-

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Opolskiego 
Oddziału Terenowego PZK (OT-11)

W grudniu 2008 minęło 25 lat 
od historycznej pierwszej łączno-
ści amatorskiej Kosmos – Ziemia, 
przeprowadzonej przez Owena 
Garriotta W5LFL. Jego histo-
ryczny lot na pokładzie waha-
dłowca Columbia STS-9 rozpo-
czął się 28 listopada i zakończył 
8 grudnia 1983 roku. Przygoda 
krótkofalarska Owena z STS-9 
zapoczątkowała rozwój tej szcze-
gólnej aktywności amatorskiej, 
kontynuowanej dzisiaj przez pro-
gram ARISS (Amateur Radio on 
International Space Station).

Wielu z nas pamięta pierwsze 
łączności z Owenem. Te pierwsze 
łączności pozwoliły nam uczest-
niczyć w podniecającej eksploracji 
Kosmosu, poprzez wiadomości 
z pierwszej ręki przekazywane 
przez Owena. Ta amatorska spu-
ścizna Owena pozwoliła podróż-
nikom kosmicznym na pokładach 
promów kosmicznych, stacji ko-
smicznej Mir i obecnie Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej, dzielić 

się z nami wrażeniami z eksplora-
cji Kosmosu. Także syn Owena, 
Richard, W5KWQ, przejął przed 
miesiącem pochodnię swego ojca, 
stając się pierwszym krótkofalow-
cem drugiego pokolenia, nawią-
zującym łączności z Kosmosu. 
Jakież inne hobby, poza krótkofa-
larstwem, pozwoliło by i umożli-
wiło nam stałe połączenie z astro-
nautami, dotychczas dostępne je-
dynie dla profesjonalnych agencji 
kosmicznych i głów państw?

Dla upamiętnienia 25-lecia 
komunikacji amatorskiej z Ko-
smosem, ekipa ARISS planuje 
szereg specjalnych przedsięwzięć 
w ciągu grudnia i początku stycz-
nia. Przewiduje się wydanie spe-
cjalnego dyplomu za łączności 
z ISS, zarówno dwustronne z za-
łogą ISS, poprzez digipeater lub 
przemiennik cross-band), jak też 
za jednostronny odbiór sygnałów 
SSTV bądź fonicznych. Poniżej 
podano niektóre przedsięwzięcia 
oraz „niespodzianki”, planowa-

ne w czasie ponad miesięcznych 
obchodów. Niespodzianki będą 
ogłoszone, gdy będziemy gotowi 
do ich przeprowadzenia.

W najbliższym okresie prze-
widuje się:

1–5 grudnia, w uzupełnieniu 
łączności ze szkołami i pracy cy-
frowej APRS, planuje się skon-
figurowanie systemu do pracy
przez przemiennik cross-band. 
Umożliwi to standardową pracę 
U/V w trybie małej mocy.

7–12 grudnia będzie prowa-
dzona praca testowa packet ra-
dio z szybkością 9600 baudów 
na częstotliwości simpleksowej 
145,825 MHz.

Przy założeniu, że PCSAT 
będzie uruchomiony 9 grudnia, 
w dniach 14 – 19 grudnia umoż-
liwiona będzie praca packet 1200 
baudów na 145,825 MHz,, dając 
szansę na pracę z podwójnym 
skokiem.

Przez cały czas, szczególnie 
podczas weekendów, możliwy 

będzie odbiór sygnałów SSTV, 
jeśli załoga znajdzie odpowiedni 
wolny czas.

W najbliższym czasie podamy 
więcej szczegółów. Pragniemy 
przypomnieć, że wymogi stacji 
kosmicznej mogą powodować 
konieczność wyłączania radio-
stacji w pewnych okresach. Tak-
że ustalone łączności ze szko-
łami i możliwości załogi, mogą 
bezpośrednio wpływać na szanse 
nawiązania połączenia (jednak-
że w takich momentach, nadal 
można wnosić o przyznanie dy-
plomu okolicznościowego jedy-
nie za dokonanie nasłuchu).

Korzystajmy więc i cieszmy 
się możliwościami kontaktu 
amatorskiego z Międzynarodową 
Stacją Kosmiczną ISS. Gratu-
lujemy Owenowi Garriottowi 
W5LFL, w 25. rocznicę jego hi-
storycznego lotu.

73, Frank Bauer, KA3HDO 
międzynarodowy przewodniczący 

programu ARISS

25-lecie pracy krótkofalarskiej z przestrzeni kosmicznej

przyjęte przez 28 administracji 
krajowych – zalegają takie pań-
stwa jak Francja, Włochy, Polska, 
Turcja i Hiszpania. Takie same 
uwagi zgłosił przedstawiciel 
ERO, p. Aleksander Guljajew, 
który wskazał też Konferencji na 
brak odzewu ze strony polskiego 
UKE, brak formalnej ratyfikacji
TR 61-01 i brak stałego przedsta-
wiciela SP w Grupie RAL (Ra-
dio Amateur Licence) działającej 
w organie CEPT, jakim jest ECC. 

Skoro już mowa o UKE, Sep-
po OH1VR – dotychczasowy ko-
ordynator łączności kryzysowej 
w R1, prosił o to, aby PZK zwró-
cił się do UKE o wprowadze-
nie w życie RR 25 przyjętego na 
WRC-03 w szczególe dotyczącym 
przekazywania „komunikatów 
od osób trzecich” w sytuacjach 
kryzysowych oraz podczas ćwi-

czeń EmComm. Nowym koordy-
natorem EmComm w Regionie 
1 został Greg Mossop, G0DUB 
ktoryzorganizował ostatnie ogól-
noświatowe ćwiczenia EmComm.

Na nowo-wybrany Komitet 
Wykonawczy nałożono obowią-
zek opracowania i wprowadzenia 
w życie nowej strony interneto-
wej IARU Regionu 1-go, gdyż 
dotychczasowa nie odzwiercie-
dla wszystkich obszarów działa-
nia Regionu. Przyjęto propozy-
cję URE, aby R1 wspólnie z R2 
i R3 zwrócił się do UNESCO 
o uznanie amatorskiej Służby 
Radiowej jako działalności spo-
łecznej podlegającej szczegól-
nej ochronie (nasi hiszpańscy 
Koledzy maja podobne jak my 
kłopoty z umieszczaniem anten 
na domach i liczą na to, że taka 
międzynarodowa akcja uznanio-

wa poprawi tę sytuację). 
Dużo czasu zajęły dyskusje na 

temat zwiększenia atrakcyjności 
krótkofalarstwa wśród młodzieży. 
Wskazywano na potrzebę szer-
szego udziału w Jamboree-on-
-the Air w październiku każdego 
roku, współpracę z harcerstwem 
(skautingiem), pracę w szkołach 
– współpracę z nauczycielami – 
w innej grupie omawiającej łącz-
ności satelitarne ujawniono, że 
organizowane przez wiele szkół 
na świecie „seanse łączności” 
z astronautami na stacji kosmicz-
nej ISS przyciągają niewspół-
miernie więcej młodych ludzi 
do krótkofalarstwa niż zwykłe 
kursy organizowane w klubach. 
Dla przypomnienia w Polsce do-
tychczas jedna stacja SP2ZIE 
z Akademii Morskiej w Gdyni 
zorganizowała taką łączność dla 

gdyńskich uczniów.
Temat zawodów nie wywołał 

rewolucyjnych zmian w zale-
ceniach. Jest propozycja, aby 
organizatorzy zawodów zalecali 
zastąpienie raportów RS wzgl. 
RST przez inną informację trud-
niejszą do przewidzenia niż 599 
(five-nie), aby zwiększyć umie-
jętności zawodników (tu były 4 
głosy przeciwne!). 

Do tematyki zawodów wrócę 
jeszcze przy omówieniu tema-
tyki C4.

Komisja C3 zaleca, aby tam, 
gdzie to możliwe, wprowadzić 
do regulaminu dodatkową ka-
tegorię uczestników zawodów 
(Młodzież i nowicjusze – Youg-
sters and Newcomers)). Szczegó-
ły pozostawia się organizatorom 
poszczególnych zawodów.

Wiesław SP2DX
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Obowiązujące od połowy li-
stopada 2008 r. nowe przepisy 
dotyczące służby amatorskiej 
w Austrii przyniosły szereg inte-
resujących nowości. Do najważ-
niejszych z nich należy podejście 
do różnorodności rodzajów emi-
sji stosowanych przez krótkofa-
lowców. W miejsce dotychczaso-
wego katalogu dopuszczalnych 
rodzajów emisji (co spowodowło 
m.in. w zeszłym roku opóźnie-
nie w dopuszczeniu do użytku 
systemu D-STAR) obowiązu-
je postanowienie dopuszczające 
wszystkie technicznie możliwe 
rodzaje emisji, pod warunkiem, 
że ich dane techniczne są do-
stępne publicznie. Otwiera to 
szeroko drzwi do różnorodnych 
przyszłych eksperymentów a za-
brania jedynie szyfrowania in-
formacji, co i tak było zawsze 
zabronione w służbie amator-

skiej. Krótkofalowcy posiadający 
licencję 3 kategorii (narodowej 
kategorii dla początkujących) 
uzyskali dostęp do pasma 2 m 
z mocą 100 W - dotychczas mo-
gli korzystać jedynie z pasma 70 
cm. Wprowadzona została dodat-
kowa kategoria licencji – katego-
ria CEPT dla początkujących 
(CEPT novice) czyli kategoria 4. 
Posiadacze tych licencji uzyskali 
(oczywiście bez konieczności 
zdawania, nieobowiązującego już 
od ponad czterech lat, egzaminu 
z telegrafii) dostęp do pasm 160,
80, 15 i 10 m z mocą 100 W. Tak 
więc początkujący posiadacze 
nowej licencji CEPT uzyskują 
szerszy dostęp do fal krótkich 
aniżeli aniżeli – doświadczeni 
nieraz – posiadacze licencji 2 
kategorii w kraju. 

Przemienniki amatorskie o tej 
samej lokalizacji (niezależnie od 

pasm i emisji pracy) mogą ko-
rzystać ze wspólnej licencji – co 
pozwala na łączenie ze sobą róż-
nych emisji i konstrukcję wspól-
nych stacji przekaźnikowych 
np. dla ATV i emisji cyfrowych. 
Jednocześnie obniża to kosz-
ty opłat licencyjnych. Również 
nowe normy dotyczące szeroko-
ści pasma i zezwolenie na mie-
szanie we wspólnym strumieniu 
danych o różnym charakterze 
(dźwięk, wizja, dane) ułatwiają 
uruchamianie wspólnych stacji 
dla ATV i emisji cyfrowych. 

Zniesiono także obowiązują-
ce dotąd w paśmie 50 MHz stre-
fy ochronne wokół nadajników 
TV (w związku z ich wyłącze-
niem po przejściu na transmisję 
DVB-T), ograniczenia dotyczące 
rodzajów anten (ich charaktery-
styk kierunkowych), pracy stacji 
ruchomych i dopuszczalnych 

w tym paśmie rodzajów emisji. 
W całym paśmie 6 m dozwolona 
jest więc praca wszystkimi emi-
sjami z mocą do 100 W. 

Stacje ruchome w miejsce 
obowiązującego dotąd łamania 
przez numer okręgu mogą stoso-
wać rozszerzenia /p i /m.

Krótkofalowcy otrzymali też 
na zasadzie drugorzędności i na 
razie do końca 2011 roku dostęp 
do wszystkich częstotliwości po-
wyżej 275 GHz aż do fal świetl-
nych co również otwiera drogę 
dla ciekawych eksperymentów. 

Jedynym trochę niekorzyst-
nym rozwiązaniem jest ograni-
czenie mocy amatorskich prze-
mienników ATV pracujących 
powyżej 440 MHz z dotychcza-
sowych 400 do 200 W ERP. 

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

Zmiana przepisów w Austrii

Nowym Award Managerem 
PZK został Andrzeja Buras 
SQ7B, pełniący tą funkcję od 22 
listopada br. Andrzej SQ7Blicen-
cję uzyskał w 1994 i rozpoczął 
pracę pod znakiem SQ7BCG. 
Na KF pracuje od 1995 a od 
czerwca 2003 posiada licencję 
na znak SQ7Bz licencją mocy 
500W. Członkiem PZK jest od 
pierwszego dnia uzyskania li-
cencji. Jest członkiem Klubu 
dyplomowego SPHCi SPAC, 360 
dyplomów. Od kwietnia 1999 
roku jest członkiem DIG. Na-
leży również do PK-RVG, do 
klubu DQSOjak i do „AMSAT” 
za QSO via satelity. 

Przeprowadził ponad 60 tys. 
QSO, posiada 270 potwierdzo-
nych krajów a emisjami cyfro-
wymi 217 krajów. Prawie 8 lat 
był Award Managerem Święto-
krzyskiego Oddziału Terenowe-
go PZK, wydawał 8 dyplomów 

i wyekspediował w świat ponad 
1000 dyplomów. W 1999 roku 
zorganizował w Górach Święto-
krzyskich zjazd „Łowców Dy-
plomów”. Od 2001 roku przez 6 
lat był organizatorem zawodów 
„Andrzejkowych”, które to były 
jako oficjalne zawody polskiej
Sekcji DIG. Angażuje się w róż-
ne akcje społeczne np. pracuje 
pod SN0WKI przy tworzeniu 
województwa Świętokrzyskiego. 
W 2000 roku był jedynym Po-
lakiem w wyprawie na Howerlą 
w 70 rocznicę pierwszej ekspe-
dycji DX-owej a w 2005 roku 
pracował w zespole SN75PZK 
z okazji 75 rocznicy utworzenia 
PZK pod znakiem SN7BCG. 
Aktywny jako współorganizator 
SN0AK z Wykusu, SN7DYM 
z Dymarków, SP0BOD z Bo-
dzentyna 3Z7WAC z Wąchoc-
ka, SN0HAC z Nowej Słupi. 
Aktywny wszystkimi rodza-

jami emisji a ostatnio niemal 
wyłącznie w zawodach za które 
otrzymał kilkanaście dyplomów. 
Gdy zdobywał dyplom IOTA 
był trzecim Polakiem, który taki 
dyplom otrzymał. Prestiżowy 
dyplom „WAZ-RTTY” posiada 
z numerem 143. Posiada dyplo-

my z wszystkich kontynentów. 
Adres mailowy Andrzeja SQ7B 
sp7b@pzk.org.pl

Życzymy Andrzejowi po-
myślności w pełnieniu funkcji 
Award Managera PZK. 

Info SP3IQ

Nowy Award Manager PZK

Andrzej SQ7B przy swej radiostacji (20.11.2008)

ceprezes
Mirosław Dobrzański SQ6QQ 
– skarbnik
Henryk Wróbel SP6LUP – Se-
kretarz
Paweł Pośpiech SQ6DXP – 
Członek Zarządu.
Skład Oddziałowej Komisji Re-
wizyjnej jest następujący:
Adam Piętka SP6OJJ – prze-
wodniczący
Janusz Bęben SP6AUI – członek 
Krzysztof Bieniewski SP6DVP 
– członek 

W zebraniu brał udział wi-
ceprezes PZK ds. Sportowych 
Bogdan Machowiak SP3IQ, któ-
ry Zapoznał zebranych z aktual-
ną sytuacją w Związku ze szcze-
gólnym naciskiem na sprawy 
sportowe i rozliczenia darowizn 
na Organizację Pożytku Publicz-
nego jaką jest Polski Związek 
Krótkofalowców.

Z e b r a n i  p o d j ę l i  s z e r e g 
uchwał, które dotyczyły spraw 
organizacyjnych, technicznych 
i sportowych:

1. Kontynuacja prac nad dy-
plomem Śląsk Opolski.

2. Współudział w organizacji 
spotkania na granicy 3 woje-
wództw (ŁOŚ – łódzkiego, opol-
skiego i śląskiego).

3. Doprowadzenie do podpi-
sania porozumienia z Wydzia-
łem Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Woje-
wódzkiego w Opolu.

4. Wymiana kabla i anteny 
przemiennika SR6F.

5. Rozwój APRS na terenie 

województwa – wspomaganie 
inicjatyw oddolnych.

6. Kopa Biskupia – pomoc 
OT-11 dla budowy bazy conte-
stowej UKF.

Zebranie było bardzo udane 
i wydaje się, że w najbliższych 
latach na Opolszczyźnie nastąpi 
dalszy rozwój techniczny, spor-
towy i organizacyjny naszego 
Związku.

SP6CIK
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Łódzki Oddział Terenowy 
Polskiego Związku Krótkofalow-
ców, który jest kontynuatorem 
tradycji tego klubu, odpowiednio 
wcześnie przygotował się do ob-
chodów rocznicowych. Od dnia 
1 listopada 2008 r. aż do dnia 
31 stycznia 2009 r. pod okolicz-
nościowym znakiem HF75LD 
stacja, która do dnia dzisiejszego 
nawiązała już kilkaset łączności. 
Uroczyste obchody rocznicowe 
przypadły na 6 i 7 grudnia br. 

Uroczyste obchody rozpo-
częły się w dniu 6 grudnia se-
sją popularno-naukową. Każdy 
uczestnik spotkania zaraz po 
wejściu na salę otrzymywał od 
organizatorów drobny upomi-
nek w postaci torby, w której 
można było znaleźć okoliczno-
ściowy proporczyk, okoliczno-
ściowy znaczek tzw. „button” 
oraz specjalne wydanie lokal-
nego „Krótkofalowca”. Wszyst-

kich zebranych, wśród których 
byli m.in. wiceprezes PZK Kol. 
Jan Dąbrowski SP2JLR, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zarzew” Pan Bogdan Dąbrow-
ski, przedstawiciel Centrum Za-
rządzania Kryzysowego miasta 
Łodzi pan Jaworski, przewodni-
czący Komunalnej Rady Osiedla 
Pan Bogusław Hubert oraz wielu 
znamienitych krótkofalowców 
łódzkich lub związanych z Ło-

dzią, powitał prezes Łódzkie-
go Oddziału Terenowego PZK 
Kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG. 
Na wstępie chwilą ciszy, zebrani 
uczcili pamięć wszystkich krót-
kofalowców, którzy w ostatnich 
miesiącach odeszli do krainy 
wiecznych DX-ów. W kolejności 
głos zabrał Janek Dąbrowski 
SP2JLR, który w imieniu ZG 
PZK wręczył Odznaki Honoro-
we PZK 11 kolegom oraz wdowie 
po Andrzeju Pająku SP7NJX. 

W kolejności głos zabrał pre-
zes SM „Zarzew” Pan Bogdan 
Dąbrowski, który króciutko 
opowiedział o działalności spół-
dzielni, szczególnie pod kątem 
współpracy z Łódzkim Oddzia-
łem Terenowym PZK i Klu-
bem Krótkofalowców SP7PGK. 
Warto tutaj dodać, że wszyscy 
krótkofalowcy zamieszkujący 
w zasobach tej Spółdzielni, a jest 
ich całkiem sporo, otrzymują 
bez żadnych problemów zgodę 
na montaż anten. Po krótkiej 
części oficjalnej głos zabrał To-
mek SP5CCC, który przedstawił 
wspaniale opracowaną i bogato 
ilustrowaną historię krótkofalar-
stwa łódzkiego od jego począt-
ków w 1926 r. aż do kongresu 
zjednoczeniowego w lipcu 1950 
roku. Wszyscy obecni z wielkim 
zaciekawieniem i podziwem słu-
chali barwnej opowieści Tom-
ka, a niektórzy z nich czynnie, 

Jubileusz 75. lat Łódzkiego Klubu Radionadawców – Łódzkiego OT PZK
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poprzez dyskusję, uczestniczyli 
w jej uzupełnianiu. To naprawdę 
wielkie szczęście, że są wśród 
nas ludzie, którzy z taką pasją 
i swadą potrafią mówić o historii
naszego Związku. Podczas prze-
rwy technicznej głos zabrał Ja-
nek Dąbrowski, który zapoznał, 
zebranych z zadaniami, jakie 
czekają naszą organizację w naj-
bliższym czasie, co zostało już 
zrobione dla poprawy wizerun-
ku Związki i co trzeba jeszcze 
w tej materii zrobić. Po krótkiej 
przerwie głos zabrał Kol. Prze-
mek Gołembowski SP7VC, któ-
ry w sposób niezwykle ciekawy 
opowiadał o swoich wyprawach 
krótkofalarskich, ilustrując 
wszystko olbrzymią ilością zdjęć. 
Opowiadał o przygodach, jakie 
spotkały jego i towarzyszące mu 
osoby. Opowieści były tak cieka-
we, że wystąpienie planowane na 
kilkadziesiąt minut znacznie się 
wydłużyło. Jednak nikt z zebra-
nych nie miał Przemkowi tego 
za złe. Opowiadając o swoich 
ostatnich wyprawach do OH0 
„ilustrował” je dodatkowo kieł-
baską z renifera, czy fińskim
specjałem czyli suszoną rybą, 
którymi częstował zebranych. 
Niestety, wszystko co piękne 
szybko się kończy, zakończy-

ła się również i część oficjalna
spotkania. Ponieważ wszyscy 
jego uczestnicy zdążyli już lekko 
zgłodnieć zostali zaproszeni na 
mały poczęstunek. Do wyboru 
były różnorodne kanapki, ro-
ladki, wędlina, ale wszystkim 
najbardziej przypadł do gustu 
specjalny smalec podawany ze 
świeżym razowy chlebem i ki-
szonym ogórkiem. Nie zabrakło 
również różnego rodzaju napoi, 
soków i wód gazowanych. Ta 
miła atmosfera spowodowała, 
że bardzo szybko utworzyły się 

wszelkiego rodzaju „grupy dys-
kusyjne”, w których wymieniano 
różnorakie poglądy. Widać było, 
że impreza wszystkim przypadła 
do serca, bo większość z nas bar-
dzo niechętnie opuszczała przy-
tulne sale Domu Kultury.

Podczas trwania obchodów 
75-lecia założenia ŁKRN, w sali 
obrad czynna była niewielka wy-
stawa przedstawiająca osiągnię-
cia łódzkich krótkofalowców, 
pokazaliśmy też sprzęt nadaw-
czo-odbiorczy i pomiarowy z lat 
minionych i współczesny, fa-
bryczny i wykonywany przez 
nas „chałupniczo”. Kol. Janusz 
SP7Q zademonstrował ciekawą 
antenę o niewielkich gabarytach, 
którą można wykonać w stosun-
kowo niewielkim czasie, i która 

charakteryzuje się stosunkowo 
dobrymi parametrami. Ciekawy 
sprzęt przedstawił również Kol. 
Piotr SQ7MPJ. Był to nadajnik 
i odbiornik wykorzystujący la-
ser. Większość z nas z dużym za-
ciekawieniem i niedowierzaniem 
słuchała informacji o rekordach 
w nawiązywaniu łączności la-
serowej przez krótkofalowców, 
amerykańskich i australijskich 
na odległości przekraczające na-
wet dwieście kilometrów. Tak 
zakończył się pierwszy dzień 
naszego spotkania.  W dniu 
następnym czyli w niedzielę 
kontynuowane było spotkanie 
krótkofalowców łódzkich, na 
których przychodziły całe ro-
dziny. I znów jak w poprzednim 
dniu rozmawialiśmy o naszych 
problemach, udzielaliśmy sobie 
wzajemnie rad i pomagaliśmy 
rozwiązywać trudne problemy. 
W tym dniu również można było 
liczyć na dobry poczęstunek. 
Niech żałują wszyscy ci, których 

z nami nie było. Jednocześnie 
serdecznie dziękuję wszystkim 
naszym Kolegom, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
i uświetnienia naszych obcho-
dów rocznicowych. Szczególnie 
dziękuję Kol. Zbyszkowi Gniot-
kowi SP7MTU.

Do zobaczenia na obchodach 
następnej pełnej rocznicy zało-
żenia ŁKRN, czyli w jego setną 
rocznicę założenia.

Jurek SP7CBG
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Silent Keys
SP7CMR s.k. W dniu 29 listopada odszedł od nas Kol. Mieczysław Rutkowski SP7CMR. Konstruktor i DX-man, członek OT 

24 PZK. W latach 70. był prezesem Łódzkiego OT PZK. Śp. Mieczysław SP7CMR padł ofiarą pożaru. Pogrzeb odbędzie się w piątek
5 grudnia 2008 na cmentarzu Emaus o godzinie 12.00 i będzie poprzedzony Mszą Św. w kościele Św. Ducha w Łowiczu. 

Cześć Jego Pamięci!
Piotr SP2JMR

 
SP9MQB s.k. 3 grudnia br. ok. 1.45 po krótkiej chorobie odszedł od nas Kolega Jan Widlarz SP9MQB. Był animatorem krót-

kofalarstwa, przede wszystkim w Wadowicach. Śp. Janek SP9MQB zorganizował tegoroczny Zjazd PKUKF. Był moim (SP2JMR) 
konsultantem w bardzo wielu sprawach. Będzie nam go bardzo brakowało.

Cześć Jego pamięci!
Staszek SP9SDR, SP2FAP i Piotr SP2JMR

 
SQ9CAZ s.k. W nocy z 28/29 listopada 2008 zmarł po długiej i ciężkiej chorobie kol. Stanisław RĄCZKA, SQ9CAZ z Rabki 

– członek OT 12. Kondolencje dla członków rodziny.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd OT12

Dyplom jest wydawany przez 
Polski Klub Radiowideografii
(PKRVG) za łączności emisjami 
cyfrowymi na KF i UKF. Wer-
sję podstawową Dyplomu uzy-
skuje się za przeprowadzenie 15 
QSO emisją RTTY, lub SSTV, 
lub FAX ze stacjami zlokalizo-
wanymi w 15 dużych kwadratach 
lokatorach SP. Dalsze uzupełnie-
nia (20,25,30 LOC) potwierdzane 
będzie nalepkami na dyplom. 
Warunkiem obowiązkowym jest 
przedstawienie kart QSL lub ich 
ksero do weryfikacji. Zalicza się
łączności przeprowadzone od 
dnia 1.01.1998 roku. Dyplom do-
stępny również dla nasłuchow-
ców na analogicznych zasadach.

Zgłoszenia na dyplom w for-
mie zestawienia łączności wg. 
LOC należy  przesłać  wraz 
z opłata 10 zł lub 10 IRC. Uzu-
pełnienia 4 zł lub 2 IRC na ad-
res: Józef Sielicki SP3GAX, ul. 
Wojska Polskiego 48/6, 66-077 
Zielona Góra.
Wykaz WW LOC na terenie 
SP: JO70, JO71, JO72, JO73, 
JO74, JN89, JO80, JO81, JO82, 
JO83, JO84, JN99, JO90, JO91, 
JO92, JO93, JO94, KN09, KO00, 
KO01, KO02, KO03, KO04, 
KN19, KO10, KO11, KO12, 
KO13, KO14, KO20

Inf. Wojciech SP2JPG

Regulamin dyplomu SP DIGITAL AWARD

Rok 2008, który był bardzo 
pracowitym dla wszystkich struk-
tur PZK mamy już za sobą. Być 
może był to rok przełomowy, po-
nieważ owocem XVII Zjazdu De-
legatów PZK jest udokumento-
wana wola zreformowania struk-
tur PZK przez Nich wyrażona. 
Reforma ta ma służyć poprawie 
mobilności decyzyjnej w naszej 
organizacji, lepszemu podziało-
wi zadań i czynności wewnątrz 
organizacji co z kolei powinno 
się przełożyć na efektywność jej 
funkcjonowania. Na te tematy 
dyskutowano w czasie kampanii 
wyboru delegatów, ale przyznam, 
że w bardzo ograniczonym za-
kresie. Powód jest bardzo pro-
sty. Przytłaczająca większość z 
nas chce być po prostu krótkofa-
lowcami. Tylko nieliczni (mniej 
niż 1%) interesują się sprawami 
organizacyjnymi, reprezentacją 
PZK na zewnątrz, walką o nasze 

interesy jako PZK i jako ruchu 
krótkofalarskiego w ogóle. To nic 
nadzwyczajnego, tak jest prawie 
we wszystkich organizacjach. 

Oczywiście o ostatecznym 
kształcie PZK i ewentualnym 
nowym Statucie zdecydują Dele-
gaci na Nadzwyczajnym Zjeździe 
PZK, który musi się odbyć do 
końca maja 2009 roku. Na obec-
nym etapie przygotowań mamy 
w pełni opracowany dokument 
wejściowy do reformy czyli Ra-
port Komisji ds. Struktury PZK 
oraz w trakcie opracowania ma-
teriał Komisji ds. Opracowania 
Nowej Struktury i Nowego Po-
działu Zadań oraz Obowiązków. 
Pracują jeszcze komisje ds. ana-
liz i statystyk oraz ds. działalno-
ści operacyjnej. Cała działalność 
tych komisji zostanie „przekuta” 
w projekt nowego Statutu PZK 
przez Komisję Statutową PZK. 
Czasu mamy ok. 3-4 miesiące. 

Nad całością prac oprócz pre-
zydium ZG PZK czuwa Kol. 
Leszek SP6CIK, który jest umo-
cowany stosowną uchwałą prezy-
dium ZG PZK jako koordynator 
prac komisji „pozjazdowych”. 
Leszek włożył już ogrom pracy 
w przygotowanie raportu Komi-
sji ds. Strategii PZK.

W minionym roku odnoto-
waliśmy chyba rekordową ilość 
imprez sportowych i wyjazdów 
zagranicznych. Wymienię tu 
udział naszej reprezentacji w 
Mistrzostwach HST w Pordeno-
ne, Mistrzostwa Świata ARS w 
Korei Południowej, Mistrzostwa 
ARS Słowacji, udział EmCom 
Managera PZK i Oficera Łączni-
kowego IARU PZK w GAREC 
2008 ( światowej konferencji na 
temat łączności bezpieczeństwa), 
stoiska PZK we Feriedrichscha-
fen i w Holicach oraz szeroki jak 
na PZK udział naszej delegacji w 

konferencji R1 IARU w Cavtat. 
Rok był również bogaty w 

wydarzenia krajowe, do których 
należy zaliczyć walne zebrania 
i zjazdy poszczególnych OT 
spowodowane potrzebą wyboru 
delegatów na Zjazd oraz licz-
ne spotkania środowiskowe ta-
kie jak „ŁOŚ 2008”, „Krótko-
falarska Jesień na Pogórzu” w 
Jodłówce Tuchowskiej, „Tama 
2008”-APRS i wiele innych o 
bardziej lokalnym charakterze 
jednakże nie mniej ważnych dla 
konsolidacji i integracji naszego 
środowiska.

To wszystko w połączeniu 
z rekordowa kwotą zebraną na 
PZK jako OPP pozwala dobrze 
rokować na przyszłość. Życzmy 
więc sobie, aby ten Nowy 2009 
rok był lepszy lub przynajmniej 
tak samo pomyślny jak ten, któ-
ry minął.

Piotr SP2JMR prezes PZK

Kilka słów podsumowania 2008 roku


