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Od Redakcji

Pragnę po raz kolejny w imie-
niu ZG PZK serdecznie podzię-
kować wszystkim darczyńcom, 
którzy wsparli nasz związek swo-
im 1% od należnego podatku za 
rok 2006. Pozwoliło to na reali-
zację wielu ważnych przedsię-
wzięć w ramach PZK, jako OPP.

Tak jak i w latach poprzed-
nich, zwracam się z apelem 
o wpłaty na PZK, jako OPP 
z tyt. 1% kwoty należnego podat-
ku. W latach minionych, kwoty 
uzyskane z tego tytułu każdo-
razowo przekraczały miesięcz-
ny budżet PZK. Przykładowo, 
za rok 2006 uzyskaliśmy ponad 
26 000 zł. Środki te przeznaczo-
ne są w 80% na rzecz oddziałów 
terenowych PZK lub klubów do 
nich należących i są wykorzy-
stywane zgodnie z uchwałami 
zarządów oddziałów PZK, któ-
rym są ofiarowane. Pozwalają na
zakup urządzeń (radiolatarnie, 
przemienniki, bramki APRS, 
transceivery), druk dyplomów 
i kart QSL, kursy krótkofalar-
skie, organizację spotkań środo-
wiskowych itp.

Pozostała część środków jest 
co roku wykorzystywana na 
dofinansowanie obozu szkole-
niowego w sportach obronnych, 
w większości finansowanego

z dotacji MON. Na trzech ko-
lejnych obozach wyszkoliliśmy 
ponad 120 nowych, przyszłych 
krótkofalowców. Uważamy, że 
jest to najlepsza forma propago-
wania krótkofalarstwa oraz po-
zyskiwania naszych następców. 
Ważnym jest też aspekt wycho-
wawczy młodego pokolenia.

Warto pamiętać, że krótko-
falarstwo stanowi alternatywę 
dla innych sportów i zaintere-
sowań, poszerzając możliwości 
aktywnego życia nie tylko wśród 
młodzieży.

Krótkofalarstwo stanowi też 
ważny element w tworzeniu sieci 
łączności rezerwowej na wypa-
dek zagrożenia lub klęski żywio-
łowej.
Jak przekazać 1% na PZK, jako 
OPP?

Aby przekazać 1% należnego 
podatku dla Polskiego Związku 
Krótkofalowców, jako organi-
zacji pożytku publicznego, wy-
starczy wpisać w odpowiednią 
rubrykę PIT 28, 36, 36L, 37, 
38 nazwę OPP. Tu wpisujemy: 
Polski Związek Krótkofalow-
ców (w PIT 28 poz. 136, w PIT 
36 poz. 312, w PIT 36L poz. 
106, w PIT 37 poz. 124, w PIT 
38 poz. 60) oraz numer KRS: 
0000088401 (w PIT 28 poz. 137, 

w PIT 36 poz. 313, w PIT 36L 
poz. 107, w PIT 37 poz. 125, 
w PIT 38 poz. 61).

Jeśli życzeniem darczyńcy 
jest, aby 80% przekazanej kwoty 
było przeznaczone dla konkret-
nego oddziału PZK lub klubu. 
proszę tę informację wpisać do 
rubryki „inne informacje, w tym 
ułatwiające kontakt z podatni-
kiem”, znajdującej się bezpo-
średnio nad wnioskiem o prze-
kazanie 1% podatku należnego. 
Są to pozycje: 135 w PIT 28, 311 
w PIT 36, 107 w PIT 36L, 123 
w PIT 37, 59 w PIT 38.

Jeśli darczyńca ma takie ży-
czenie, wówczas wypełnia tę 
rubrykę, podając nr OT i ewen-
tualne znak klubu. Podanie zna-
ku klubu bez numeru OT nie 
jest wystarczające.

Przykładowo: OT37, OT12 
lub OT 04 klub SP2PIK, OT11 
klub SP6PAZ itp.

Wszelkie zapytania, związane 
z wykorzystaniem środków z da-
rowizn proszę kierować na adres 
sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie 
na adres: Polski Związek Krót-
kofalowców, sekretariat ZG PZK, 
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Byd-
goszcz 13, skr. poczt. 54.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes 
PZK

Nowe przepisy dotyczące 
wpłaty 1% na OPP w dużym 
stopniu ułatwiły przekazywanie 
tego podatku. Odpadło kłopot-
liwe stanie w kolejce na poczcie, 
które często zniechęcało Nas do 
przekazania naszych pieniędzy. 
Teraz wystarczy wpisać, na jaką 
organizację wpłacamy i dodat-

kowo podajemy dla kogo, reszty 
dokonuje Urząd Skarbowy. Za-
mieszczamy dokładny instruk-
taż, co i jak należy wpisać w na-
szych zeznaniach podatkowych.

W styczniu 94. urodziny ob-
chodził Antoni Zębik SP7LA. 
jubilatowi tą drogą redakcja KP 
składa serdecznie życzenia zdro-

wia i pomyślności.
Poza tym w numerze: spra-

wozdania z odbytych walnych 
zebrań w OT, program „Profilak-
tyka a Krótkofalarstwo” „Quo 
Vadis PZK”.

Vy73 Wiesław SQ5ABG

1% podatku na PZK, jako organizację pożytku publicznego 
za 2007 rok

Materiał zawarty w poniż-
szym artykule może i powinien 
być przyczynkiem do konstruk-
tywnej dyskusji na temat teraź-

niejszości i przyszłości PZK.
Co działo się dotychczas, 

większość Czytelników KP pa-
mięta, ponieważ o wszystkim 

informujemy na bieżąco. Zaj-
mę się więc zamierzeniami na 
najbliższy i dalszy okres.

W planach na 

„Quo Vadis” PZK
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 ze str. 1 przyszłość,  czyli 
na I półrocze 2008 oraz – jeśli 
następcy obecnego składu Pre-
zydium zechcą to kontynuować – 
to także na następne 4 lata, zapi-
sałem następujące punkty, które 
nie są planem pracy w sensie do-
słownym, lecz najważniejszymi 
sprawami, którymi powinniśmy 
się zająć w najbliższym okresie.

Należą do nich: nawiąza-
nie współpracy z oświatą na 
szczeblu MEN oraz szkół po-
nadpodstawowych. To powinno 
pomóc w dotarciu z informacją 
o krótkofalarstwie do młodzieży 
i umożliwić aktywizację istnieją-
cych oraz powstawanie nowych 
klubów przyszkolnych.

Przystępujemy do renegocja-
cji porozumienia z szefem Obro-
ny Cywilnej Kraju. Jest to wynik 
ustaleń ze spotkania „grupy an-
tenowej”. Rozmowy będą pro-
wadzone w ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy.

Po spotkaniu tzw. grupy an-
tenowej w Luboniu (21.07.07 
z inicjatywy i w QTH SP3IQ) 
pod ję l i śmy  pos tanowienie 
o opracowaniu publikacji za-
wierającej wszystkie niezbędne 
przy instalacji anten materiały 
i dokumenty. Powinno to znacz-
nie ułatwić proces legalizacji 
naszych istniejących i dopiero 
stawianych anten.

Mamy zamiar kontynuo-
wać akcję obozową, zwiększając 
liczbę obozów do 2 lub 3. Przy 
czym, w obecnej sytuacji zapew-
niamy załatwienie wszelkich 
spraw formalnych związanych 
z organizacją i rozliczeniem obo-
zów. Potrzeba jedynie chętnych 
krótkofalowców, którzy za odpo-
wiednie wynagrodzenie podejmą 
się takie obozy prowadzić i na 
nich pracować.

Aby podnieść poziom wiedzy 
o krótkofalarstwie wśród mło-
dzieży oraz w całym społeczeń-
stwie, zamierzamy przystąpić do 
programów finansowanych przez
UE. Powinno to pomóc także nie-
co „dosprzętowić” nas w bramki 
APRS oraz przemienniki i radio-
latarnie. Te ostatnie ze szczegól-
nym uwzględnieniem mikrofal.

Pierwszy taki program oparty 
o fundusze UE jest już zreali-
zowany przez Stowarzyszenie 
Krótkofalowców Pogórza Opaw-
skiego oraz klub SP6ZJP OT 
11. Za co Kol. Arkowi SP6OUJ, 
głównemu pomysłodawcy i orga-
nizatorowi tego przedsięwzięcia, 
należy się najwyższe uznanie.

Przygotowujemy kilkuoso-
bową ekipę pod kierownictwem 
Kol. Jurka SP3SLU na Mistrzo-
stwa I Regionu IARU w szybkiej 
telegrafii. Odbędą się one w Par-
denonne na północy Włoch 
w kwietniu 2008 r.

W dalszym ciągu będziemy 
zachęcać naszych członków 
i osoby z nami zaprzyjaźnione 
do wspierania nas w ramach 1% 
kwoty od podatku.

To, co powyżej napisałem, 
dotyczy kompetencji ZG czy 
też samego prezydium oraz se-
kretariatu ZG PZK oraz osób 
z nim współpracujących. Osią-
ganie takich czy innych rezulta-
tów w minionym okresie odbyło 
się kosztem wymagającej wie-
lu wyrzeczeń pracy społecznej, 
głównie ze strony członków pre-
zydium ZG PZK oraz kilkuna-
stu naszych współpracowników. 
Na szczególną uwagę i szacunek 
zasługuje praca społeczna QSL 
Managerów w okręgach i oddzia-
łach PZK, m.in. Award Mana-
gera Augustyna SP6BOW, który 
zasługuje na najwyższe uzna-
nie za dokładność, sumienność 
i dbałość o interes PZK. Uznanie 
należy się także naszemu oficero-
wi łącznikowemu z IARU Wie-
sławowi SP2DX, Managerom 
UKF – Kol. Zdzisławowi SP6LB, 
ARDF – Krzysztofowi SP5HS, 
Contest Managerowi SP2FAX 
oraz redaktorowi naczelnemu 
„Krótkofalowca Polskiego” Kol. 
Wiesławowi SQ5ABG. Piszę 
o nich dlatego, ponieważ bez ich 
wkładu pracy nie byłoby możli-
we bieżące funkcjonowanie tak 
skomplikowanego organizmu, 
jakim jest PZK.

Co dalej i jak? Na to pytanie 
odpowie najbliższy zjazd, dlate-
go tak ważnym staje się repre-
zentacja poszczególnych środo-

wisk w tym najważniejszym dla 
PZK zgromadzeniu. Ważnym 
przyczynkiem do dyskusji jest 
obserwowane w większości or-
ganizacji społecznych zjawisko 
poważnego ograniczenia osób 
chętnych do pracy społecznej czy 
wolontariatu, przy jednocześnie 
coraz silniej uwidaczniającej się 
postawie roszczeniowej ze strony 
ich członków. W kontekście tego 
zjawiska, być może słusznym 
rozwiązaniem byłaby pewna pro-
fesjonalizacja kierowania naszą 
organizacją. Tu możliwe staje 
się wykorzystanie zarówno ele-
mentów strategii dla PZK wg 
zespołu pod kierunkiem Kol. 
Roberta SP6RGB, jak i zarysu 
reformy PZK wg Kol. Dariusza 
SP2HQY.

Najważniejsze wg moich ob-
serwacji i doświadczeń zdają się 
być:

• Zmiana sposobu reprezenta-
cji w ZG PZK z oddziałowej 
na wojewódzką lub okręgową, 
czyli jeden członek ZG PZK 
na województwo lub na okręg 
wywoławczy SP.

• Ewentualne zwiększenie licz-
by członków prezydium z 5 
do 7.

• Profesjonalizacja kierowania 
związkiem przez osoby wy-
bierane przez zjazd z pełną 
kontrolą ze strony GKR oraz 
zredukowanego liczbowo ZG 
PZK.

Dlaczego redukcja liczby człon-
ków ZG?

Koszt jednego Posiedzenia 
ZG PZK to ok. 7–8 tys. złotych. 
Decyzyjność i możliwość pracy 
zespołowej w tak wielkim, li-
czącym ok. 40 osób gronie jest 
dyskusyjna i funkcjonowanie 
ZG PZK przypomina raczej mi-
nizjazd PZK. Ciało to podej-
muje oczywiście słuszne uchwa-
ły, które później często nie są 
przez OT i samych członków ZG 
PZK realizowane. Na dodatek, 
w obecnym stanie prawnym ani 
prezydium, ani GKR nie ma 
żadnego regresu w stosunku do 
elementów struktury PZK.

Można oczywiście pójść w in-
nym kierunku. Mianowicie, przy 

zachowaniu społecznego charak-
teru pracy dla PZK, należałoby 
korzystać w szerszym stopniu 
z usług innych osób niż człon-
kowie prezydium ZG PZK lub 
nawet instytucji, takich jak np. 
PIIiT (Polska Izba Informaty-
ki i Telekomunikacji), KIGEiT, 
SEP etc., a środki na ten cel uzy-
skać poprzez wspomniane po-
wyżej ograniczenie kosztów ZG 
PZK, ograniczając jego skład lub 
odbywając obligatoryjnie jedno 
posiedzenie ZG PZK w ciągu 
roku.

Takie podejście do sprawy 
wynika z potrzeby szerszego niż 
dotychczas uczestnictwa PZK 
w formowaniu aktów prawnych, 
bezpośredniej, bieżącej współ-
pracy z organami władzy i admi-
nistracji, a także z innymi orga-
nizacjami.

Tu już społeczne działanie 
czy modny ostatnio pojęciowo 
wolontariat ze strony kilku czę-
sto zapracowanych zawodowo 
członków prezydium nie wy-
starczy.

Oczywiście wszystko może 
pozostać tak jak jest, a zjazd 
może jedynie wybrać nowy skład 
swoich „ofiar”, czyli Prezydium
ZG PZK o szerokich kompeten-
cjach bez możliwości egzekwo-
wania czegokolwiek od kogo-
kolwiek.

Reasumując: całokształt dzia-
łalności PZK, jego tożsamość, 
ewentualne zmiany w statucie 
są w kompetencjach najbliż-
szego XVI Zjazdu PZK, który 
odbędzie się 17–18 maja 2008 
w Szczyrku.

Tu widać, jak ważna staje się 
konstruktywna dyskusja w okre-
sie przedzjazdowym, której efek-
tem powinno być wypracowanie 
kierunków rozwoju lub działa-
nia PZK pod uchwały XVI Zjaz-
du PZK. Także przed zjazdem 
konieczne jest zaplanowanie pod 
dyskusję i uchwały ewentual-
nych projektów zmian w Sta-
tucie PZK. Niestety, ZG PZK 
nie powołał komisji statutowej, 
a więc cała praca przypadnie de-
legatom na XVI Zjazd PZK.

Piotr SP2JMR prezes PZK

Pierwsze spotkanie lekarzy krótkofalowców
Zarząd Oddziału Terenowego 

Polskiego Związku Krótkofalow-
ców Nr 35 oraz Zarząd Międzyza-
kładowego Klubu PZK SP8PEF 
przy Burmistrzu Miasta Jarosła-
wia zamierzają w czerwcu 2008 

roku zorganizować – pod osobi-
stym patronatem przewodniczą-
cego Rady Miasta, a jednocześnie 
dyrektora Szpitala COM w Jaro-
sławiu, Kol. Janusza SP8DRG 
i burmistrza Miasta Jarosławia 

– pierwsze Ogólnopolskie Spot-
kania Lekarzy Krótkofalowców 
wraz z osobami towarzyszącymi, 
w ramach obchodów DNI JA-
ROSŁAWIA 2008 r.

Celem spotkania jest – mię-

dzy innymi – wypracowanie me-
tod współdziałania w ramach 
kooperacji z Wydziałami Zarzą-
dzania Kryzysowego wszystkich 
szczebli oraz być może urucho-
mienie  sys temu 
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wzajemnej pomocy 
i konsultacji w sytuacjach zagro-
żenia i usuwania skutków klęsk 
żywiołowych.

Do właściwej organizacji po-
wyższego zadania niezbędna jest 
baza danych samych zaintere-
sowanych. Niestety, do końca 
minionego roku otrzymaliśmy 
niewielką liczbę zgłoszeń. W tej 
sytuacji, zarząd naszego oddzia-
łu i klubu zwraca się z ponowną, 
uprzejmą prośbą do wszystkich 

Koleżanek i Kolegów lekarzy 
krótkofalowców oraz studentów 
krótkofalowców ostatniego roku 
akademii medycznych zrzeszo-
nych i niezrzeszonych w PZK, 
o przesyłanie na nasz adres pocz-
towy lub elektroniczny swoich 
danych adresowych. Z prośbą 
taką zwracamy się również do 
kolegów prezesów Oddziałów 
i Klubów oraz Koleżanek i Ko-
legów krótkofalowców. Przesy-
łajcie dane swoich znajomych 

lekarzy krótkofalowców lub po-
informujcie ich o naszym apelu.

Dane te wykorzystane zostaną 
jedynie do prowadzenia niezbęd-
nej korespondencji w celach or-
ganizacyjnych oraz do przesłania 
samych zaproszeń na spotkanie.

Na powyższe informacje 
oczekiwać będziemy do dnia 29 
lutego 2008 roku, a organizację 
spotkania uzależniamy od liczby 
otrzymanych zgłoszeń.

Wobec powyższego prosimy 

ponownie o w miarę odwrotne 
przesłanie powyższych danych 
adresowych wraz z ewentual-
nym adresem elektronicznym 
na adres: ZOT PZK, 37-500 
Jarosław, skr. poczt. 127, tel. 
0603 600 388 lub elektronicz-
nie na adres: ot35@o2.pl lub 
sp8aup@o2.pl.

VY-73!
Zbigniew Guzowski SP8AUP prezes 

Zarządu OT PZK w Jarosławiu

W sobotę 15 grudnia o godz. 
15.30 odbyło się zapowiadane 
wspólne spotkanie opłatkowe 
OT 25 i OT 37. Miejscem był 
Wojskowy Ośrodek Rekreacji na 
Wale Miedzeszyńskim 381, gdzie 
swą siedzibę ma OT 37. W spot-
kaniu wzięło udział ponad 120 
członków z obydwóch OT. Wśród 
zaproszonych gości był burmistrz 
Dzielnicy Praga Południe To-
masz Kucharski oraz radni dziel-
nicy, w tym Bożena Manarczyk 
SQ5BT. Gościem specjalnym był 

Leszek SP6CIK, przedstawiciel 
ARRL ds. DXCC w SP, czyli we-
ryfikator kart QSL. Była więc
okazja do weryfikacji kart oraz
do ciekawych rozmów na temat 
DX-ingu. Jednym z najbardziej 
zasłużonych kolegów, obecnych 
na spotkaniu, był Krzysztof 
SP5HS – ARDF Manager PZK, 
wieloletni działacz IARU, a także 
– jak pamiętamy – pierwszy de-
mokratycznie wybrany prezes 
PZK. Był także obecny Marek 
SP5IYI, członek Zarządu OT 25 

i nasz opiekun w UKE. Spotka-
nie miało charakter towarzyski, 
ale jak to przy takich okazjach 
bywa, bardzo dużo było rozmów 
o tematyce organizacyjnej i spor-
towej. Rozmowy i wspólna zaba-
wa przeciągnęły się do późnych 
godzin nocnych. 

Warszawskie środowisko 
krótkofalarskie jest jednym z naj-
prężniejszych i najliczniejszych 
w SP. Na sali w WOR można było 
spotkać zarówno nestorów krót-
kofalarstwa, skupionych głównie 

w OT 25, z Włodkiem SP5AWY 
na czele, jak też Koleżanki i Ko-
legów od kilku lub kilkunastu 
lat zajmujących się krótkofalar-
stwem. Najwięcej młodych krót-
kofalowców działa w Praskim OT 
PZK, czyli OT 37. Oddział 37 jest 
jednym z najprężniej działających 
OT i przoduje pod względem ak-
tywności, liczbę spotkań i startów 
w zawodach, zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych. Tak więc na 
sali spotkały się przynajmniej 
trzy pokolenia krót-

Spotkanie Opłatkowe Oddziałów PZK Praskiego i Warszawskiego, czyli Okręgu 
SP5

Uścisk dłoni. W środku Marek SQ5GLB, wielki aktywista aktywnosci zamko-
wych, zwany przeze mnie Hrabią Markiem

Powitanie uczestników oraz życzenia

Jak widać, humory dopisywały (spotkanie OT 25 i OT37)

Uczestnicy sptkania OT25 i OT 37

 ze str. 2

 na str. 4
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kofalowców.
Spotkanie rozpoczęło się od 

powitania wszystkich przybyłych 
i od złożenia życzeń świątecznych 
i noworocznych przez prezesów 
obydwu oddziałów oraz przeze 
mnie. Był to jedyny oficjalny ak-
cent spotkania opłatkowego OT 

25 i OT 37. Później przyszedł 
czas na dzielenie się opłatkiem 
przez wszystkich uczestników 
spotkania. Byliśmy więc jak jedna 
wielka rodzina – krótkofalowcy, 
ludzie dobrej woli spotykający się 
w tym ważnym dla nas okresie. 

Takie i podobne spotkania są 
bardzo potrzebne, pogłębiają in-
tegrację pomiędzy uczestnikami 
środowisk, a czasem umożliwiają 
poznanie się kolegów, znających 

się wyłącznie z eteru. Dotyczy to 
zwłaszcza tak dużych środowisk 
jak warszawskie.

Za wspaniałą organizację nale-
żą się podziękowania organizato-
rom: Grażynce SQ5MOV, Bożen-
ce SQ5BG, Monice SQ5LMT, Joli 
SP5-37-202, Karolinie SQ5LTZ, 
Edwardowi SQ5LTH i Markowi 
SQ5GLB.

Piotr SP2JMR
Od lewej Witold SP5UHW, Leszek 
SP6CIK oraz Robert SP5XVY podczas 
spotkania opłatkowego OT 25 i 37

Zgodnie  z  zapowiedz ią 
i zawiadomieniami 21 grud-
nia w Siemianowickim Domu 
Kultury „Chemik” odbyło się 
Walne Wyborcze Zebranie OT 
06 PZK. Pomimo okresu przed-
świątecznego frekwencja do-
pisała. W sali zgromadziło się 
w II terminie 56 na 236 człon-
ków Śląskiego OT PZK, czyli 

frekwencja przekroczyła 23%.
Właśnie uzyskanie quorum jest 
największym problemem we 
wszystkich dużych OT PZK 
(liczących ponad 150 osób). De-
legatami na XVI Zjazd PZK zo-
stali wybrani Maciej SP9DQY, 
Jacek SP9JCN oraz Henryk 
SP9FHZ. Zastępcami delega-
tów zostali wybrani SP9GFI, 

SP9HQJ, SQ9ITA. W wyborach 
osobno wybierano delegatów 
i z osobnej listy zastępców. Ze-
branie było okazją do przedsta-
wienia bieżących działań PZK 
oraz dyskusji na temat przy-
szłości naszej organizacji. Sporo 
dyskusji i spraw do załatwienia 
miało miejsce w czasie przerw 
w obradach.

Był też czas na dyplomy 
i wyróżnienia sportowe.

Piotr SP2JMR

Znaczną część Walnego Ze-
brania OT 06 zajęły sprawy zwią-
zane z zawodami i dyplomem 
„Silesia”.

Walne Zebranie Wyborcze Śląskiego OT PZK-OT06

 ze str. 3

Dziesięciolecie zawodów „Silesia-VHF-Contest” i dyplomu „Silesia”
Idea opracowania i zorga-

nizowania śląskiego programu 
zawodów ultrakrótkofalowych 
i dyplomu powstała w 1997 r. 
Autorem i organizatorem tychże 
jest Kolega Zbyszek – SP9LDB, 
a wydawcami byli Śląski Klub 
Krótkofalowców w Katowicach, 
Klub Radiokomunikacji i Tele-
wizji Amatorskiej w Piekarach 
Śląskich i aktualnie Śląski Od-
dział Terenowy Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców w Katowi-
cach. W ramach realizacji pro-
gramu opracowane zostały: re-
gulamin zawodów „Silesia-VHF-
Contest” i regulamin dyplomu 
„Silesia”, wraz z graficznymi
wzorami dyplomów.

Zawody „S-VHF-C” właści-
wie nie były nową ideą, lecz kon-

tynuacją istniejących do lat 80. 
zawodów „SP9-VHF-Contest”, 
lecz w pomniejszonym zakresie. 
Zawody nadal mają charakter 
międzynarodowy i są realizowa-
ne tylko w paśmie 2 m i 70 cm 
emisjami CW, SSB i FM. Celem 
zawodów była popularyzacja pra-
cy na pasmach oraz podnoszenie 
poziomu pracy operatorskiej sze-
rokiej rzeszy nadawców śląskich 
i SP. Zawody odbywają się co-
rocznie w terminie określonym 
w regulaminie i są klasyfikowane
w kategoriach:

– grupa A – nadawcy pracujący 
w paśmie 70 cm

– grupa B – nadawcy pracujący 
w paśmie 2 m

– grupa C – nasłuchowcy
– grupa „Pucharowa” – praca 

łączna w paśmie 70 cm i 2 m
W każdej grupie lokaty czo-

łowe wyróżniane są dyplomami, 
a w grupie pucharowej 1. lokata 
dodatkowo wyróżniana jest „Pu-
charem przechodnim”, specjal-
nym dyplomem potwierdzają-
cym zdobycie go w danym roku 
oraz nagrodą rzeczową. Pierwsze 
zawody przeprowadzone zostały 
we wrześniu 1997 r. Były to za-
wody najliczniejsze, a „Puchar 
przechodni” zdobyła YL Moni-
ka – SQ9GAH. W następnych 
latach puchar zdobywali nadaw-
cy: SP6OUL w 1999 r., SQ9BDB 
w 2000 r., SQ9FMU w 2001 r., 
SP9LDB w 2005 r., SP9DSD 

w 2006 r. oraz w 2007 r., w 10. 
rocznicę zawodów puchar zdo-
była YL Aneta – SP9IWP. Tra-
dycją staje się także wręczanie 
wyróżnionym nadawcom pucha-
ru i dyplomów w czasie więk-
szych spotkań krótkofalowców. 
Okazją taką był przeprowadzony 
w grudniu 2007 r. Zjazd Śląskie-
go Oddziału Terenowego PZK, 
na którym gość zjazdu – prezes 
PZK – Piotr SP2JMR dokonał 
wręczenia „Pucharu przechod-
niego” jego zdobywczyni w 2007 
r. YL Anecie – SP9IWP.

Celem ustanowienia dyplomu 
„Silesia” jest rozpropagowanie 
województwa śląskiego. Dyplom 
jest wydawany dla nadawców 
i nasłuchowców SP i zagranicz-
nych, za przeprowadzenie lub 
nasłuch dwustronnych łączności 
z nadawcami z poszczególnych 
gmin województwa śląskiego 

(jest ich 166) na pasmach KF 
i UKF +, dostępnymi dla krót-
kofalowców emisjami, tak ze 
stałego, jak i terenowego QTH. 
Dyplom nie wymaga potwier-
dzeń łączności QSL-kami. Ak-
tualnie dyplom wydawany jest 
w następujących klasach: kla-
sa I–III, klasa „Ekstra”, klasa 
„Złota”. Zdobycie klasy wyższej 
uwarunkowane jest zdobyciem 
klasy niższej. W początkowym 
okresie wydawany był także dy-
plom klasy „Przemiennikowej”, 
ale został wycofany ze względu 
na brak zainteresowania. Dy-
plom „Silesia” nie jest łatwy do 
zrealizowania ze stałego QTH, 
zwłaszcza w klasie „Ekstra” 
i „Złotej”, i zasługuje na zakwa-
lifikowanie go do grupy dyplo-
mów wyczynowych. Obecnie 
dyplomy posiadają: SP9LDB 
(kl. „Przemienni-

Uczestnicy zebrania wyborczego śląskiego OT PZK

Zbyszek SP9LDB wręcza puchar 
przechodni „Silesia” Anecie SP9IWP  na str. 5
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kowy”, kl. „Eks-
tra”), SP9MRP (kl. II), SP9PEZ 
(kl. III), SP9DAM (kl. III), 
SP9KKA (kl. III), SQ7HQQ 
(kl. III), SP0201RZ (kl. III), 
SP5TAM (kl. „Ekstra”), SP5ICQ 
kl. II), SP9RTZ (kl. „Ekstra”), 
SP5UAR (kl. III), SP9DXT (kl. 
I), SP9BQX (kl. I), SP9NRO 
(kl. I) i SP9DTE (kl. „Ekstra”). 

Zainteresowanie dyplomem 
w początkowym okresie było 
niewielkie, a przyczyną było 
opublikowanie przez periodyki 
krótkofalarskie regulaminu bez 
wykazu gmin, co stało się bez-
sensem w możliwościach zdoby-
wania dyplomu. Ostatni okres 
wykazuje jednak wzrost zainte-
resowania dyplomem, co szcze-

gólnie uwidacznia się w udziale 
nadawców z innych okręgów SP.

Poprawę dało się zauważyć 
po umieszczeniu regulaminów 
na stronach internetowych Klu-
bu Radiokomunikacji i Tele-
wizji Amatorskiej oraz obecnie 
na stronie Śląskiego Oddziału 
Terenowego PZK (www.pzk.ka-
towice.pl), na której regulaminy 

znajdują się do dyspozycji zain-
teresowanych nadawców i na-
słuchowców. Zauważalny wzrost 
zainteresowania zawodami i dy-
plomem, popierany systema-
tycznym propagowaniem tychże 
– winien poprawić w przyszłości 
efektywność realizowanego pro-
gramu.

Opracował SP9LDB

 ze str. 4

Walne zebranie w Krakowskim II Oddziale Terenowym PZK – OT Nr 1224
29 grudnia 2007 r. o godz. 

15.00 (a nie – jak podawa-
no w oficjalnym komunikacie
– o godz. 16.00), przy ul. Skrza-
tów 2 w Krakowie odbyło się 
Walne Zebranie OT Nr 12, tj. 
Krakowskiego II Oddziału Te-
renowego PZK, funkcjonujące-
go przy 2 Korpusie Zmechani-
zowanym WP w Krakowie. Na 
ogólną liczbę 68 członków od-
działu, w zebraniu wzięły udział 
42 osoby, co stanowiło ponad 
61% stanu osobowego oddziału. 
Zebranie prowadził wice prezes 
oddziału Witold SP9AAV, któ-
ry w sprawozdaniu odniósł się 
do najważniejszych zagadnień 
i spraw, z którym przyszło się 
zmierzyć Zarządowi Oddziału 
w ostatnich latach. Do głównych 
z nich należało uporządkowanie 
wszelkich spraw organizacyj-

nych i prawnych, związanych 
z funkcjonowaniem oddziału na 
terenie obiektu wojskowego, jak 
też uporządkowanie spraw człon-
kowskich. Witold SP9AAV pod-
sumował spotkanie integracyjne, 
z wykorzystaniem radiostacji 
ze znakiem okolicznościowym 
w maju 2007 roku. Zorganizo-
wano je w miejscu przecięcia się 
4 kwadratów, tj. w kompleksie 
leśnym położonym pomiędzy 
Krakowem a Wieliczką. Wyra-
żono wolę kontynuowania tego 
przedsięwzięcia w następnym 
latach. Wiceprezes Oddziału nie 
omieszkał również wspomnieć 
o bardzo dobrej współpracy 
z dowództwem 2. Korpusu Zme-
chanizowanego, co w praktyce 
przekłada się na niskie koszty 
utrzymywania oddziału. Słowa 
podziękowania w tym zakresie 

należą się prezesowi Oddziału 
Jankowi SP9ICU, który jako 
oficer 2. Korpusu Zmechanizo-
wanego udziela daleko idącej 
pomocy oddziałowi. Dyskusja 
dotyczyła głównie: kierunków 
prac PZK na najbliższe lata, 
wybrania najbardziej optymal-
nego wariantu funkcjonowania 
PZK oraz jego gremiów decy-
zyjnych i wykonawczych. Do 
sprawy tej najlepiej odniósł się 
Janek – SP9BRP, stwierdzając, 
że o przyszłości PZK zdecyduje 
przede wszystkim fakt, jakie oso-
by będą wybierane na delegatów 
i zastępców delegatów na Zjazd 
Krajowy PZK. Osoby takie 
winny cechować się dorobkiem 
w zakresie pracy na falach eteru, 
cieszyć się powszechnym sza-
cunkiem – nie tylko w lokalnym 
środowisku – a ponadto odzna-

czać się doświadczeniem w za-
kresie pracy organizacyjnej oraz 
znajomością prawa. W tajnym 
głosowaniu, zebrani wybrali de-
legata na Zjazd Krajowy PZK, 
tj. Janka SP9BRP oraz zastępcę 
delegata tj. Witolda SP9AAV. 
Prezydium ZG PZK reprezen-
tował wiceprezes PZK – Tade-
usz SP9HQJ, który zapoznał ze-
branych z listem prezesa PZK 
SP2JMR, skomentował najnow-
sze wydarzenia w PZK, jak też 
udzielał odpowiedzi na wiele 
nurtujących pytań. Po części ofi-
cjalnej nastąpił czas na dzielenie 
się opłatkiem i składania życzeń 
noworocznych. Spotkanie upły-
nęło w bardzo miłej i przyjaznej 
atmosferze.

Opracował:
Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ

W dniu 27 października, 
w przepięknej Sali Kominkowej 
Poznańskiego Ratusza odbyło 
się walne zebranie OT 08. Fre-
kwencja dopisała. Było obecnych 
ponad 50 osób ze 126 osobowe-
go OT. Uroczystym akcentem 
zebrania było wręczenie ZOH 
PZK Julianowi Jarzombkowi 
SP3PL, a OH PZK Stanisławo-
wi Małyszce SP3HC. W czasie 
zabrania był czas na sprawozda-

nia z pracy Zarządu OT oraz na 
podjęcie uchwał w ważnych dla 
OT08 sprawach. 

Na uwagę zasługuje znakomi-
ta oprawa, dodająca powagi temu 
zgromadzeniu – odbyło się ono 
w jednej z najpiękniejszych sal 
Poznańskiego Ratusza. Poznań-
ski OT rozwija się coraz prężniej. 
W ciągu ostatnich 6 lat podwoiła 
się liczba jego członków.

Zebranie w głosowaniu taj-

nym wybrało dwóch delegatów 
na XVI Zjazd PZK: Kazimierza 
SP3FLQ, prezesa OT oraz Bog-
dana SP3IQ, sekretarza general-
nego PZK. Zastępcami delega-
tów są Kol. Jan SP3AMZ oraz 
Wojtek SP3IK. Władze naczelne 
PZK reprezentował piszący te 
słowa Piotr SP2JMR.

Piotr SP2JMR

Walne Zebranie Poznańskiego OT PZK OT08

Odznaczenie Stanisława SP3HC OH 
PZK

Obrady walnego zebrania poznańskiego OT PZK w Sali Kominkowej Poznańskiego Ratusza

Odznaczenia ZOH PZK Juliana SP3PL
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skie Spotkanie Krótkofalow-
ców”. Pierwsze takie spotkanie 
w 2005 roku zainaugurowało ob-
chody 75 lat PZK. Było bardzo 
uroczyste i udział w nim wzięło 
wielu znakomitych krótkofa-
lowców. Uświetniła je wówczas 
wystawa starych radioodbiorni-
ków. Inicjatorem tamtego, jak 
i następnych spotkań był  Jurek 
SP2PI, były wiceprezes PZK 
i – do niedawna – super QSL 
Manager SP2. Piszę „super”, po-
nieważ Jurek do niedawna koor-
dynował wiele działań i przeka-
zywał informacje w tym sektorze 
działalności PZK. Niestety, nie 
najlepszy stan zdrowia uniemoż-
liwił Jurkowi tak aktywną dzia-
łalność.

To trzecie już spotkanie zor-
ganizowali koledzy z OT 49 
w zasadzie na cześć Jurka, który 
w tym roku obchodzi 50–lecie 
pracy w eterze. Spotkanie było 
więc znakomitą okazją do świę-
towania tego jubileuszu.

Spotkanie zgromadziło ok. 
40 kolegów z 4 okręgów. Część 

„artystyczną” zapewnił Prze-
mek SP7VC, który przygotował 
prezentację na temat podróży 
krótkofalarskiej po Ameryce Po-
łudniowej w znakomitym towa-
rzystwie Kazimierza PY5ZHP 
– Ojca Casimiro, misjonarza oraz 
naszego „krótkofalowca – amba-
sadora” w PY.

Piotr SP2JMR

Walne Zebranie wyborcze OT PZK im. Mikołaja Kopernika, czyli OT 49 oraz 
„Trzecie Toruńskie Spotkanie Krótkofalowców”
50 lat działalności krótkofalarskiej Jerzego Wojniusza SP2PI

Gratulacje dla Jurka SP2PI okazji 50 
lat aktywności w eterze

Walne zebranie OT 49

Za zdrowie Jerzego SP2PI

Podczas zebrania OT 49

Jak co roku, tradycyjnie, 
tym razem 3 listopada w Li-
bercu u podnóża Góry Jested 
(OK) odbyło się spotkanie ra-
dioamatorów – krótkofalowców 
OK. Na zaproszenie Frantiska 
Schovanka OK1IFW uczest-
niczyła w nim grupa polskich 
krótkofalowców. Polski Zwią-
zek Krótkofalowców oficjalnie
reprezentowali koledzy z klubu 
PZK SP6PCM przy BOT Elek-

trownia Turów S.A. (SP6TRO, 
SP6GOX, SP6VWC I SQ6ADY) 
z pobliskiej Bogatyni. Miejscem 
spotkania była restauracja „Svi-
jany”, znajdująca się na terenie 
Centrum Sportów Zimowych 
w Libercu. W miłej atmosferze 
kilkudziesięciu znanych z ra-
dia i osobiście kolegów z CR, 
przy czeskim piwie, prowadziło 
dyskusje o technice, DX-ach 
i oczywiście o wszystkim, co 
radioamatorskie. Niektórzy 
uczestnicy spotkania prezento-
wali swoje własno-

Spotkanie w Libercu

 na str. 7

Zgodnie z zapowiedzią, 5 
stycznia 2008 roku, w klubie 
„Kameleon” w Toruniu od-
było się Walne Zebranie OT 
49. Zebranie miało charakter 
sprawozdawczy. Powodem jego 
zwołania był wybór delegata na 
XVI Zjazd PZK. Frekwencja 

dopisała. Na 39 członków OT 
49 obecnych było 16, co stanowi 
41% ogółu. Delegatem z OT 49 
został wybrany Janek SP2JLR, 
a zastępcą Józef SP2AQB. Gra-
tulujemy.

Po zebraniu, o godzinie 11.00 
rozpoczęło się „Trzecie Toruń-

Janusz SP6TRO przekazuje propor-
czyk PZK Głównemu Organizatorowi
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 ze str. 6 ręcznie wykonane 
urządzenia. Dominował głów-
nie sprzęt QRP – z racji możli-
wości transportowych i chyba 
wymiarów (hi). W ramach mi-
krogiełdy nie zabrakło też pre-
zentacji demobilowego sprzę-
tu. W czasie tego sobotniego 
spotkania, dzięki Franciszkowi 
OK1IFW, uczestniczyliśmy 
w wycieczce po Centrum Spor-
tów Zimowych, gdzie – oczy-
wiście jak na Czechy przystało 
– dominowały hokejowe lodo-
wiska. Ciekawostką jest to, że 
Centrum Sportowe zbudowane 
zostało z myślą o jednoczesnym 
przyjęciu 80 tys. widzów, co 
na około 120–tysięczny Libe-
rec jest ewenementem i oznaką 
wielkiego zainteresowania spor-
tami zimowymi w CR.

Nie było to pierwsze nasze 
spotkanie z kolegami i ko-
leżankami z okolic Liberca, 
w którym uczestniczyliśmy. 
Niemniej miało ono oficjalny
wymiar i również z racji tego 
pozwoliliśmy sobie na wręcze-
nie Franciszkowi OK1IFW, 
organizatorowi spotkania, pa-
miątkowego proporczyka PZK 
z podziękowaniami za ciepłe 
przyjęcie. Warto zaznaczyć, że 
nasze bliskie kontakty, a właś-
ciwie współpraca ma już prawie 
20–letnią tradycję. Razem z ko-
legami z OK i Niemiec w przy-
granicznym trójkącie budo-
waliśmy między innymi wciąż 

funkcjonującą sieć PR. Po kilku 
godzinach wspólnego radio-
amatorskiego „piknikowania” 
pojechaliśmy na górę Jested. 
Na wysokość 1100 m n.p.m. 
wjechaliśmy samochodem, co 
było dla nas, nieco już zmę-
czonych, ogromną ulgą. Góra 
Jested słynie z fantastycznych 
widoków na okolice Czech, 
Niemiec i Polski. Są tu niemal 
idealne warunki do nawiązywa-
nia dalekich łączności na VHF, 
a miejscowa baza hotelowa 
i restauracja pozwalają na dłuż-
szy pobyt. Niestety, tym razem 
niesprzyjająca jesienna pogoda 
uniemożliwiła podziwianie wi-
doków i dłuższe przebywanie na 
szczycie. Skorzystaliśmy więc 
z zaproszenia Miry OK1MRM 
i udaliśmy do jego domu, gdzie 
w ciepłej i gościnnej atmosferze 
prowadzone były do wieczor-
nych godzin rozmowy o naszej 
sieci PR. Chciałbym dodać, że 
Miro od niedawna odpowia-
da za sieć PR w OK. Na za-
kończenie pragnę podziękować 
Franciszkowi OK1IFW, Miro 
OK1MRM oraz innym kole-
gom z OK za ciepłe przyjęcie 
nas w Libercu. Mamy nadzieję, 
że będziemy osobiście częściej 
się widywać, a krótkofalowcy 
z SP częściej uczestniczyć w ta-
kich imprezach. Do ponownego 
zobaczenia na następnym spot-
kaniu.

Vy 73 Janusz SP6TRO & SP6PCM 

Skansen PTTK im. J. Żaka 
w Zawoi Markowej na Marko-
wej Roli (Markowe Rówienki), 
założony i prowadzony przez 
Oddział PTTK Ziemi Babio-
górskiej w Suchej Beskidzkiej, 
prezentuje tradycyjne budow-
nictwo Babiogórców. Tworzą go 
trzy zagrody jednobudynkowe 
– z lat 1900, 1910 i 1802–15, 
kuźnia, spichlerzyk i kapliczka. 
Ekspozycja etnograficzna mie-
ści się w chacie z lat 1802–15. 
Do momentu przeniesienia 
w 1987 roku, funkcjonowała 
ona jako dom z kurnym piecem. 
Budynek z 1900 roku zawiera 
ekspozycję poświęconą historii 

turystyki babiogórskiej: OKTG 
Chata „Kudzia”, a przebudowa-
ny budynek z 1910 roku pełni 
funkcję sali konferencyjnej i po-
koi gościnnych. Skansen został 
włączony do Szlaku Architek-
tury Drewnianej, przebiegające-
go przez województwa: śląskie, 
małopolskie i podkarpackie.

R e a l i z a c j a  p r e z e n t a c j i 
w Ośrodku Kultury Turysty-
ki Górskiej-Skansen PTTK-
Zawoja o krótkofalowcach na 
Babiej Górze było końcowym 
punktem w planie  obcho-
dów „50-lecia Babiogórskiego 
Krótkofalarstwa” realizowane-
go w 2007 r. przez KŁ BGK 

SP9PGB w Makowie Podhalań-
skim. Po konsultacjach i roz-
mowach uzyskaliśmy wymaga-
ną zgodę Centralnego Ośrodka 
Turystyki Górskiej w Krakowie 
na jej umieszczenie w izbie wy-
stawowej chaty „Kudzia”. Prag-
niemy za to serdecznie i gorąco 
podziękować Janinie Polańskiej 
z COTG Kraków. 

Po nawiązaniu w listopadzie 
2007 r. kontaktu ze społecznym 
kustoszem OKTG Maciejem 
Mażulem, uzgodniłem formę 
wykonania prezentacji, jej wy-
miary i datę przywiezienia do 
skansenu. Mogłem już przystą-
pić do pracy graficznej nad pre-
zentacją o pierwszych łącznoś-
ciach krótkofalowców ze szczy-
tu Babiej Góry. Pomocy udzie-
lił mi członek naszego klubu 
Rafał Radwan SP9-98073-KR. 
W dniu 20.12.2007 r. wcześnie 
rano wyjechałem autobusem 
z Makowa Podhalańskiego do 
Zawoi Markowej, gdzie spot-
kałem się z Maciejem Mażu-
lem. Udaliśmy się do skansenu 
i w głównej izbie wystawowej 
chaty „Kudzia” została zawie-
szona prezentacja wraz z pa-
miątkowym dyplomem. Towa-
rzyszyła nam piękna i mroźna 
zima w Zawoi Markowej i wi-
doki na pokrytą śniegiem Babią 
Górę. Skorzystałem też z zapro-
szenia Macieja na ciepłą kawę 
w Siedzibie Dyr. BgPN. 

Prezentacja  w ramie za 
szkłem (wym. ok. 1 m x 0,5 m) 
zawiera kopię czterech archi-
walnych zdjęć, artykuł „PD-
57” Sylwestra Widucha SP9IQ 
z „Radioamatora” nr 12/1957 
r., kartę QSL SP9KBH z Ba-

biej Góry oraz QSL-kę rocz-
nicowej stacji okolicznościo-
wej SN50BG (SP9PGB). Do-
datkowo przekazany został dla 
OKTG pamiątkowy dyplom 
„50-lecia pierwszych udoku-
mentowanych łączności krót-
kofalowców ze szczytu Babiej 
Góry-Diablaka”.

Z naszych informacji wyni-
ka, że jest to pierwsza taka ar-
chiwalna prezentacja w OKTG 
czy MTG o krótkofalowcach 
związanych z historią tury-
styki górskiej. Turyści będący 
w Skansenie PTTTK w Zawoi 
Markowej będą mogli również 
zapoznać się z początkami ba-
biogórskiego krótkofalarstwa. 
Serdecznie zapraszam krótkofa-
lowców, by odwiedzili to miej-
sce wraz z rodzinami. W nową 
historię skansenu wpisała się 
już nasza aktywność radio-
wa: 16 i 17.09.2006 r. w izbie 
OKTG chaty „Kudzia” była za-
instalowana radiostacja okolicz-
nościowa SN100SZ-KŁ BGK 
SP9PGB z okazji 100-lecia 
Schroniska Zapałowicza. Skan-
sen na Markowych Rówieńkach 
w Zawoi udostępniany jest do 
zwiedzania wszystkim chęt-
nym. Chcąc oglądać wnętrza 
chat, należy zgłosić się do do-
zorcy, który mieszka naprzeciw 
skansenu.

Cały program obchodów KŁ 
BGK SP9PGB z okazji „50-lecia 
Babiogórskiego Krótkofalar-
stwa” można wraz ze zdjęciami 
obejrzeć na naszej stronie inter-
netowej: www.sbgk.qtc.pl.

Stanisław Zadora SP9MRY

Przekazanie kopii materiałów 
archiwalnych o pierwszej łączności 
krótkofalowców ze szczytu Babiej Góry 
do Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej-
skansen PTTK w Zawoi Markowej

Przekazanie kopii materiałów archiwalnych o pierwszej łączności krótkofa-
lowców ze szczytu Babiej Góry do Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej-Skansen 
PTTK w Zawoi Markowej
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Dyplom ma na celu upamięt-
nienie walk harcerzy Batalionu 
„Parasol”. Do zdobycia dyplomu 
zaliczane będą tylko łączności 
przeprowadzone w czasie trwania 
„Rajdu Parasol” w dniach 4–6 
kwietnia 2008 r. Dyplom można 
uzyskać, zdobywając 40 punktów 
za łączności w paśmie UKF oraz 
KF, dowolną emisją. Zaliczane 
są łączności przez przemienniki. 
Punkty przydzielają:
1. s t ac j a  oko l i cznośc iowa 

3Z5BP działa jąca  tylko 
w czasie trwania „Rajdu Pa-
rasol” – 20 punktów

2. harcerskie stacje klubowe – 5 
punktów

3. pozostałe stacje indywidual-
ne i klubowe z terenu War-
szawy – 2 punkty

Zgłoszenia na dyplom na 
ogólnie przyjętym druku, wraz 
z ksero wpłaty na sumę 10 zł, na-
leży przesłać do 30 lipca bieżące-
go roku, na adres: Jerzy Porow-
ski SQ5IZO, ul. Kochanowskie-
go 4 m. 129, 01-864 Warszawa. 
Zachęcamy do zdobywanie tego 
dyplomu, zwłaszcza że stacja 
klubowa pod znakiem okolicz-
nościowym będzie w tym roku 
pracowała na pasmach KF.

czuwaj i 73
Jerzy SQ5IZO

W związku z dyskusją na forum PZK dotyczącą prac Centralnego Biura QSL publikujemy otrzymane 
dane z CB za I półrocze 2007 r.
      I kw. II kw. półrocze
Wysyłka kart QSL do odbiorców krajowych kg   448,7 321,6 770,3
Wysyłka kart QSL do odbiorców zagranicznych kg  382,0 371,1 753,1
Karty QSL otrzymane z zagranicy kg   352,5 304,9 657,4
Koszt wysyłki w obrocie krajowym zł   808,30 653.,90 1462,20
Koszt wysyłki w obrocie zagranicznym zł   3183,50 3128,60 6312,10
Średni koszt wysyłki 1 kg w obrocie krajowym zł/kg  1,80 2,03 1,89
Średni koszt wysyłki 1 kg w obrocie zagranicznym zł/kg 8,33 8,43 8,38

Wszystkim, którzy swoją rzetelną pracą pomagają nam w trudnej misji, bardzo dziękujemy i zachęca-
my do dalszej współpracy.

Vy 73!!
Za Zespół CB QSL

Zbyszek SP2IU

Program jest oparty na pro-
gramie „Profilaktyka a Teatr”
(PaT), którego autorem jest mł. 
Insp. Grzegorz Jach z Komendy 
Głównej Policji, a realizatorem 
– gabinet komendanta głównego 
Policji.

Celem programu jest:
1. Oddziaływanie na zmniej-

szanie zjawiska narkomanii 
i alkoholizmu wśród ucz-
niów szkół ponadpodstawo-
wych.

2. Inspirowanie młodzieży 
szkolnej do pogłębiania wie-
dzy z zakresu profilaktyki
narkotykowej.

3. Współpraca z lokalnymi sa-
morządami, policją, dyrekcją 
szkół i kuratoriami oświaty 
w zakresie działań skierowa-
nych przeciwko zjawiskom 
patologii społecznej.

W ramach statutowej dzia-
łalności Polskiego Związku 

Krótkofalowców widzę możli-
wość realizacji tego programu 
przez szerzenie naszego hobby 
w środowiskach młodzieżowych, 
poprzez odpowiednio przeszko-
lonych młodych krótkofalow-
ców, którzy mają chęć działa-
nia „dla drugiego człowieka”, 
a wytypowanych przez Oddziały 
Terenowe.

Odbyłoby się to poprzez 
uczestnictwo w warsztatach, 
organizowanych przez „PaT” 
w dniach 1–5 lipca w Płocku, 
na których – wytypowani przez 
oddziały terenowe – młodzi 
krótkofalowcy (wiek uczestnika 
15–25 lat) zdobywaliby wiedzę 
w zakresie działań w przeciw-
działaniu narkomanii i patologii 
społecznej. Zajęcia poprowa-
dzone byłyby przez specjalistów 
w zakresie pedagogiki i psycho-
logii ze środowisk policyjnych 
oraz kolegów krótkofalowców, 

którzy przekazywaliby swoje do-
świadczenie i sposoby działań 
w różnych środowiskach, a także 
doskonalili warsztat operatorski 
młodych nadawców.

Takie warsztaty mają nastę-
pujące korzyści: wyszkolenie 
młodych krótkofalowców, którzy 
umieliby w swoich środowiskach 
szkolnych skutecznie prowadzić 
akcje profilaktyczne, pokazać
sposób na zagospodarowanie 
wolnego czasu poprzez uprawia-
nie naszego hobby, podniesienie 
i doskonalenie poziomu opera-
torskiego młodych nadawców, 
zapoznając ich z wszystkimi naj-
nowszymi technikami w krótko-
falarstwie, integracja młodzieży 
z różnych środowisk, wymiana 
doświadczeń, propagowanie na-
szego hobby.

Koszty uczestnictwa to je-
dynie wyżywienie: 10 zł dzien-
nie, które to środki pozyskane 

są z ZG PZK. Nocleg dla ok. 
60 osób zapewnia organizator. 
Uczestnik zabiera jedynie śpi-
wór.

Na posiedzeniu Prezydium 
ZG PZK w dniu 27.10. 2007 r. 
uchwalono, że: Prezydium po-
piera i deklaruje pomoc w rea-
lizacji programu PaT w oparciu 
o dotacje – oraz postanawia 
powierzyć organizację pilotażo-
wych warsztatów Kol. Wiesławo-
wi SQ5ABG w konsultacji z Ewą 
SP1LOS.

Zwracam się do oddziałów 
terenowych o wytypowanie po 
2 operatorów do udziału w tych 
warsztatach. Termin nadsyłania 
zgłoszeń do końca kwietnia 2008 
roku na adres: sq5abg@o2.pl. 
Zgłoszenie winno zawierać: imię 
i nazwisko, znak operatora, datę 
urodzenia, adres i kontakt tele-
foniczny lub e-mailowy.

Wiesław SQ5ABG

Regulamin 
Dyplomu Parasol

Wyniki działalności CB QSL za pierwsze półrocze 2007

Profilaktyka a Krótkofalarstwo (PaT)

Drodzy Koledzy czytelnicy 
„Krótkofalowca Polskiego”. Od 
teraz na końcowych stronach na-
szego pisma postaramy się pub-
likować informacje o Kolegach, 
którzy na zawsze nas opuścili 
przenosząc się do krainy wiecz-

nych DX-ów. W związku z tym 
proszę o przesyłanie informacji 
o Nich na adresy e-mailowe Wie-
sława SQ5ABG – sq5abg@o2.
pl oraz mój sp2jmr@pzk.org.pl. 
Chcielibyśmy na ile to możli-
we przybliżyć czytelnikom ich 

sylwetki. To przecież także Oni 
tworzyli naszą krótkofalarską 
historię. W niniejszym numerze 
przekazujemy informację o Ko-
ledze, którego pożegnaliśmy już 
w nowym 2008 roku.

Silent Key’s

SP3PJ s. k. Z żalem informujemy, że w dniu 14-01-2008 po dłu-
giej chorobie odszedł od nas Kolega Alfred Jankowski SP3PJ. 
Krótkofalowiec, konstruktor, był jednym z pierwszych nadawców 
pracujących emisją SSTV w Polsce. Pogrzeb ś. p. Kol. Alfreda od-
był się w dniu 22.stycznia 2008 w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

Prezes Oddziału Poznańskiego (OT 08)
Kazik sp3flq

Piotr SP2JMR


