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Od Redakcji
W lutowym numerze Krótkofalowca polecam podsumowanie roku 2010.
Obfitował on w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń. Miało miejsce między innymi „Ogólnopolskie Spotkanie ŁOŚ 2010” oraz VII Mistrzostwa
I Regionu IARU w Szybkiej Telegrafii. A w tym roku? Przede wszystkim
ciekawa Konferencja I Regionu Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego czyli IARU, tradycyjny ŁOŚ 2011 oraz wiele innych.
Vy 73! Basia SQ3VB

Jak przekazać 1% na PZK jako OPP?
Szanowny Czytelniku. Prosimy ciebie i twoich bliskich
o wsparcie naszej organizacji 1% od należnego podatku. Uzyskane w ten sposób
środki spożytkujemy na finansowanie działalności pożytku publicznego zapisanej
w naszym statucie. Oznacza
to m.in. lepszą współpracę
z instytucjami zajmującymi
się zapobieganiem skutkom
katastrof, organizację spotkań i szkoleń dla szerokich
kręgów społeczeństwa, obozy
szkoleniowo-wypoczynkowe
dla dzieci i młodzieży oraz
wiele innych.
Aby przekazać 1% należnego

podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako
organizacji pożytku publicznego, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę (PIT-28,
36, 36L, 37, 38 ) nazwę OPP.
I t a k w p i s u j e m y : Po l s k i
Związek Krótkofalowców
– w PIT-28 poz. 129
– 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. 130
– w PIT-36 poz. 313
– w PIT-36L poz. 107
– w PIT-37 poz. 125
– w PIT-38 poz. 61

Jeśli życzeniem darczyń cy jest, aby 80% przekazanej kwoty było przeznaczone
dla konkretnego Oddziału
PZK lub klubu, proszę taką
informację wpisać do rubryki „Inne informacje uzupełniające” znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem
o przekazanie 1 proc. podatku
należnego.
Są to pozycje:
– 133 w PIT-28
– 311 w PIT-36
– 107 w PIT-36L
– 123 w PIT-37
– 59 w PIT-38.

Tekst znajdujący się w części
historycznej Krótkofalowca Polskiego nr 1/2011 został częściowo zaczerpnięty

z publikacji autorstwa Z .
Rybka SP8AHR, I. Wyporskiego SP5AIW, J. Ziębickiego SP6FZ wydanej przez A.W.
Ruch w 1970 r. pt. „Historia
Krótkofalarstwa Polskiego”
strony 106–123.
Redakcja „Krótkofalowca Polskiego” przeprasza wszystkich

zainteresowanych za nieujawnienie źródła pochodzenia
opublikowanych materiałów.
W ostatnim numerze Krótkofalowca Polskiego pojawiła
się także błędna informacja
o koledze Andrzeju SP2CA,
została ona pomyłkowo dodana przez wydawnictwo.

Uzupełnienie

Lutowe reminiscencje

W materiale o I Zlocie
Krótkofalarskim Twierdza
Modlin zostały zamieszczone zdjęcia autorstwa m.in.
Michała SQ5NHA. Całość
zdjęć z imprezy na stronie
internetowej klubu SP5PLN
pod adresem www.sp5pln.pl

Rok 2010 pożegnaliśmy już
miesiąc temu. Nie zmienia to
faktu, że na łamach naszego
związkowego pisma powinno
znaleźć się choć krótkie podsumowanie tego co za nami,
a także zapowiedź przynajmniej niektórych dających się

Informacje
Przepraszamy

Piotr Skrzypczak SP2JMR
prezes PZK

przewidzieć wydarzeń bieżącego roku 2011. Wspomnę tylko o najważniejszych „symptomach” naszej aktywności.
Rozpoczęliśmy od dyplomu
i stacji okolicznościowych
z okazji 80 lat PZK i 85 lat
IARU. Stacji było łącznie 13
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i przeprowadziły one ponad
60000 łączności. Rekordzistką jest stacja 3Z0RADIO
z operatorem SP9MRO, który
przeprowadził pod znakiem
okolicznościowym dokładnie
15003 QSOs.
Autorem szaty graficznej dyplomu 80 lat PZK – 85 lat
IARU i motywu używanego
na części kart QSL jest Andrzej SQ7B, a regulaminu dyplomu jest Piotr SP5PB i za
to im serdecznie dziękuję.
Drugi z kolei akcent to uroczyste spotkanie w dniu 26
lutego w Centrum Promocji
Kultury na Pradze. Było ono
znakomitą okazją do spotkania się z częścią komitetu honorowego obchodów, a przede
wszystkim z kierownictwem
UKE, a w szczególności z Panią Anną Streżyńską Prezesem UKE, Patronem Honorowym naszego jubileuszu na
czele. Spotkanie było także
okazją do uhonorowania „Medalami im. Braci Odyńców
za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa” dwóch naszych
Kolegów: Dionizego SP6IEQ
oraz Henryka SP6ARR.
Dla Dionizego Studzińskiego SP6IEQ odznaczenie to
jest wyrazem podziękowania
za Jego ogromną aktywność
dotyczącą tematów technicznych związanych z instalacją
i eksploatacją naszych krótkofalarskich anten oraz z „batalią”, jaką nasze środowisko
toczy w sprawach związanych
z ochroną środowiska.
Henryk SP6ARR otrzymał
to najwyższe wyróżnienie za
wznowienie nadawania programu „Krótkofalowcy” jako
„Krótkofalowcy bis” najpierw w telewizji internetowej, a od lutego 2010 roku
już w ogólnodostępnej telewizji satelitarnej na kanale
„Edusat”, jedynym polskim
programie edukacyjnym. Jest
on nadawany w każdą niedzielę o godz. 21.00. Dzięki
Henrykowi SP6ARR Polski
Związek Krótkofalowców
zyskał wspaniałe narzędzie
informacyjne, czyli program
o krótkofalowcach, dostępny
dla całego społeczeństwa nie
tylko w kraju, ale praktycznie
na całym świecie.
„Medal im. braci Odyńców za
zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa” jest od ponad miesiąca zarejestrowany w Urzędzie
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Patentowym RP pod numerem 15762. Na spotkaniu 26
lutego honorów było zresztą
sporo. Okolicznościowe grawertony i dyplomy otrzymali
wszyscy ci, którzy w szczególny sposób przysłużyli się naszym sprawom i wnieśli swój
wkład w rozwój krótkofalarstwa, a PZK w szczególności.
Częścią historyczną naszego jubileuszowego spotkania
była unikatowa i bardzo interesująca prezentacja Tomka Ciepielowskiego SP5CCC
ukazująca najmniej znane wydarzenia z historii PZK w latach 1945–1957. Niektóre epizody z tego okresu zostały po
raz pierwszy upublicznione
dzięki ogromnemu nakładowi
pracy wykonanej przez autora
prezentacji.
Głównym elementem naszych
obchodów było odbywające się jak zwykle na granicy
trzech województw Łódzkiego, opolskiego i śląskiego
„Ogólnopolskie Spotkanie
ŁOŚ 2010”. Było ono rekordowe, ponieważ zgromadziło
ponad 700 osób, w tym zarejestrowanych na liście 550
krótkofalowców. Spotkanie
to było bardzo okazałe pod
każdym względem.
W roku jubileuszowym odbył się kolejny XIX NKZD,
który wprawdzie nie uchwalił nowego Statutu, ale znowelizował dotychczasowy.
To pozwoli zachować PZK
Status OPP. Po za centralnymi obchodami miały miejsce liczne lokalne akcenty.
Tu prym wiedzie Łódzki OT
PZK z okazałą ekspozycją na
targach INTERTELECOM
2010. Ale praktycznie prawie
w każdym OT coś się działo
dla upamiętnienia naszego
jubileuszu. Najważniejszym
akcentem sportowym były
VII Mistrzostwa I Regionu
IARU w Szybkiej Telegrafii
– „Skierniewice-Rawa Mazowiecka 2010”. Korzystając z okazji, po raz kolejny
dziękuję Alfredowi SP7HOR
i Jego Małżonce za wspaniałą
organizację mistrzostw.
W roku jubileuszowym PZK
po raz pierwszy w historii
udało się pozyskać centralnie
wojskowy sprzęt łączności.
W sumie 20 szt. radiostacji
R140 i R137. Sprzęt ten znalazł się głównie w dyspozycji
klubów oraz stacji zespołu

SN0HQ. Ostatnim akcentem
jubileuszu była moja wizyta w Tatrzańskiej Łomnicy
na Słowacji, gdzie opowiadałem o naszej historii kolegom
krótkofalowcom z południa.
Relacja z tego spotkania była
zamieszczona w poprzednim
numerze Krótkofalowca Polskiego. Rok 2010 był także
rekordowym rokiem pod
względem liczby członków
PZK. Przekroczyliśmy liczbę 4100 a tendencja wzrostowa nadal się utrzymuje. To
dobrze rokuje dla przyszłości naszej organizacji. Coraz
więcej koleżanek i kolegów
zdaje sobie sprawę z tego, że
jako duża silna organizacja
możemy skuteczniej działać
na przeróżnych forach, także w kontaktach z urzędami
wszystkich szczebli.
Oczywiście, nie wszystko jest
tak, jak byśmy chcieli. W dalszym ciągu mało jest osób
chętnych do pracy społecznej
na rzecz PZK, choć ostatnio
na tym odcinku następuje
pewna poprawa.
Borykamy się też z licznymi
działaniami spowalniającymi
pracę prezydium i sekretariatu ZG PZK zarówno ze
strony osób prywatnych, naszych kolegów, jak i niektórych instytucji państwowych.
Wypadkowa tego zjawiska jest
dla nas mimo wszystko korzystna, co osobiście uważam
za sukces.
Teraz kilka słów o OPP. PZK
jako OPP otrzymało za rok
2009 około 85000 zł. To mniej
niż w roku ubiegłym, ale i tak
środki te pozwoliły i pozwalają dalej na realizację wielu
istotnych dla społeczeństwa
SP przedsięwzięć.
Wszystkim darczyńcom serdecznie po raz kolejny dziękuję za pamięć o nas i udzielone
PZK wsparcie. Bez Waszej
hojności nie byłyby możliwe
działania podnoszące ogólny
poziom krótkofalarstwa w SP.
Co planujemy w bieżącym
roku? Rok 2011 jest rokiem
Konferencji I Regionu Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego, czyli IARU.
Konferencja ta odbędzie się
w sierpniu w Sun City w Republice Południowej Afryki.
Planujemy wysłanie najwyżej
2-osobowej reprezentacji, a to
ze względu na spore koszty
uczestnictwa.

Zmienia się skład Zarządu
Głównego PZK. Planujemy
Posiedzenie ZG PZK na maj,
tak aby ten najważniejszy po
KZD organ mógł zatwierdzić
sprawozdania z działalności
PZK za rok 2010. Jako prezydium liczymy na zwiększoną
aktywność ze strony członków ZG w podejmowaniu tematów i zadań, od których
w znacznym stopniu zależy
nasza przyszłość.
Oczywiście zapraszam wszystkich w ostatni weekend maja
na tegoroczne spotkanie ŁOŚ
2011. Jak zwykle będzie to
najważniejsze krótkofalarskie
spotkanie ogólnopolskie.
Rok 2011 jest rokiem Marii
Skłodowskiej-Curie, wybitnej
kobiety naukowca, z której
osiągnięć powinniśmy być
dumni jako Polacy. Poświęcona jej także będzie akcja
dyplomowa PZK.
Tak jak i w latach poprzednich będziemy wspierali
wszelkie działania ogólnokrajowe i lokalne o charakterze
sportowym, propagandowym,
a także integracyjnym.
Piotr SP2JMR

Ogólnopolskie
spotkanie
krótkofalowców
ŁOŚ 2011
Wszystkich zainteresowanych
informujemy, że w dniu 16.
12. 2010 w klubie SP9KDA
w Oleśnie odbyło się pierwsze
posiedzenie organizatorów
spotkania na granicy trzech
okręgów ŁOŚ 2011. Przybyli
jak zwykle niezawodni koledzy z Wielunia i w szerokim
gronie zadecydowano o wielu
ważnych sprawach, których
terminy zmuszają nas do natychmiastowego działania.
Wzorem lat ubiegłych ŁOŚ
2011 odbędzie się w ostatni
weekend maja tj. 28 i 29. 05.
2011. Oczywiście możliwy
jest wcześniejszy przyjazd
np. od czwartku albo i jeszcze wcześniej, bo jesteśmy na
swoim gruncie i wszystko jest
tu możliwe. Czynimy intensywne starania, żeby do tego
czasu na naszej górce było stale przyłącze energetyczne na
potrzeby wszystkich uczestników. W programie spotkania

przewidujemy jak zwykle prelekcje na najbardziej interesujące tematy (lista prelegentów
nie jest jeszcze zamknięta,
zapraszamy), program rozrywkowy, giełda, specjalne
atrakcje dla rodzin krótkofalowców, ogólnie dostępny
Internet, dobrze zaopatrzony
bufet z posiłkiem dla wszystkich uczestników i ognisko.
Podobnie jak w latach ubiegłych nadal nie przewidujemy
żadnych wcześniejszych zgłoszeń ani przedpłat, a każdy
uczestnik otrzyma darmowy
identyfikator i pamiątkową
plakietkę. Zapewniamy, że
robimy bardzo dużo, żeby
wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i uśmiechnięci.
Zespoły klubowe SP9KDA i SP7KED

W sprawie
użytkowania anten
krótkofalarskich
Poniżej zamieszczam krótką
informację, która jest zbieżna
ze stanowiskiem Polskiego
Związku Krótkofalowców
prezentowanym w kontaktach z administracjami oraz
z wymiarem sprawiedliwości.
„Anteny krótkofalarskie nie
służą żadnym celom komercyjnym, a z racji charakteru
działalności krótkofalarskiej
są głównie antenami odbiorczymi. Krótkofalowiec nadaje
kilka minut w ciągu tygodnia
lub miesiąca. Prawo nasze do
stawiania i eksploatacji anten
jest takie samo jak każdego
z członków wspólnoty mieszkaniowej lub lokatora do posiadania radia lub telewizora.
Takie sprzęty bez anten lub
ich substytutów nie mogą
pracować. Sytuacja prawna
krótkofalowca, współwłaściciela posesji daje się opisać
w poniższy sposób:
Zgodnie z art. 208 k.c. i 684
k.c. najemca, a tym bardziej
właściciel lokalu mieszkalnego, ma prawo założyć w lokalu
oświetlenie elektryczne, gaz,
telefon i inne podobne urządzenia, do których zalicza się
urządzenie radiowe nadawcze
i nadawczo-odbiorcze, chyba że sposób ich założenia
sprzeciwia się obowiązującemu prawu albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości.

Jeżeli krótkofalowiec posiada
niezbędne pozwolenia, to ciężar udowodnienia, iż urządzenie takie zagraża bezpieczeństwu lub jest szkodliwe dla
otoczenia i współmieszkańców spoczywa na osobie, która
podnosi taki zarzut. Wynika
to z art. 6 k.c. W przypadku,
gdyby taki zarzut potwierdził
się, koszty wszelkich badań
ponosi użytkownik urządzeń,
w przeciwnym razie osoba,
która zażądała stosownych
badań. Należy zaznaczyć
przy tym, iż z roszczeniem
o zakłócenia związane z istnieniem urządzeń radiowych
w mieszkaniu krótkofalowca
może wystąpić wyłącznie osoba, która tych zakłóceń doznaje, a nie np. administrator
spółdzielni albo wspólnota
mieszkaniowa. Pewne uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej odnoszą się zaś do części
wspólnych budynku, a więc
dachu. Przytoczyć tu należy
art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym
właściciel lokalu ma prawo
do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie
z jej przeznaczeniem. Nie powinno w związku z tym budzić wątpliwości to, iż skoro
na dachu mogą być stawiane
anteny telewizyjne i radiowe,
to istnieją jakieś racjonalne
powody przemawiające za zakazem ustawiania anten krótkofalarskich. Niewątpliwie
jednak skoro dach stanowi
wspólną własność wszystkich
właścicieli, to pozwolenie
na postawienie takiej anteny
wymaga stosownej uchwały
wspólnoty. Brak takiej zgody, czy uchwała w sprawie
demontażu anteny już istniejącej byłaby jednak sprzeczna z prawem i podlegałaby
zaskarżeniu w trybie art. 25
ustawy o własności lokali.
Zgodnie z ww. przepisem właściciel lokalu może zaskarżyć
uchwałę do sądu z powodu
jej niezgodności z przepisami
prawa lub gdy w inny sposób
narusza jego interesy.
Kolejną podstawą prawną dla
działalności krótkofalarskiej
jest Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 w sprawie pozwoleń
dla radiowej służby amatorskiej (Dz.U. 223 poz. 1472
z 2008 roku). W szczególności
zaś paragraf 2 pkt 1, który

dokładnie określa czym jest
radiostacja amatorska. Z tego
punktu wynika, że nierozłączną jej częścią jest system
antenowy.
Jeśli zaś chodzi o możliwość
spowodowania szkód u osób
trzecich lub uszkodzenia części wspólnej budynku to należy zaznaczyć, że oczywiście
odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na właścicielu
instalacji antenowej. Tu ważnym elementem jest fakt, że
wszyscy krótkofalowcy członkowie Polskiego Związku
Krótkofalowców są na taką
okoliczność ubezpieczeni.”
To co powyżej napisałem
stanowić może podstawę do
wystąpień w sprawach antenowych, jednakże przy
sporządzaniu pism procesowych dobrze jest skorzystać z
pomocy prawnika.
Piotr SP2JMR prezes PZK

W sprawie
bezpieczeństwa
użytkowania anten
krótkofalarskich
Nasze anteny z racji charakteru działalności krótkofalarskiej są głównie antenami
odbiorczymi. Krótkofalowiec
nadaje kilka minut w ciągu
tygodnia lub miesiąca. Z tego faktu wywieść można tezę
o identycznym, jak w przypadku anten RTV, charakterze
naszej działalności. Jednakże
rozpatrując sytuację, w której
krótkofalowiec wysyła sygnał,
czyli nadaje, to ze względu na

cel naszej działalności samego charakteru i konstrukcji
anten, sygnał ten nie jest promieniowany w kierunku pionowym do ziemi, a więc nie
może w jakikolwiek sposób
oddziaływać na osoby znajdujące się pod anteną, czyli
w budynku. Krótkofalowiec
posiada urządzenia o parametrach zgodnych z wydanym pozwoleniem radiowym,
a więc moc wypromieniowywana jest niewielka i w odległości kilku metrów od anteny nie może być powodem
jakichkolwiek uciążliwości
dla osób postronnych.
Wszystkie instalacje krótkofalarskie są wykonywane
zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Jest tak, ponieważ krótkofalowcy otrzymują
pozwolenia radiowe po zdaniu egzaminu, którego zakres
obejmuje m.in. przepisy oraz
zagadnienia techniczne właściwe dla radiokomunikacji.
Polski Związek Krótkofalowców jest w posiadaniu
materiałów potwierdzających
brak znamion szkodliwości
pracy krótkofalarskiej, jak
i narzędzi informatycznych
oraz pomiarowych służących
do sprawdzania systemów antenowych naszych członków.
W całym kraju jest użytkowanych kilka tysięcy systemów antenowych z czego
większość na budynkach
wspólnych i nie znane są nam
przypadki stwierdzenia jakiejkolwiek szkodliwości wykorzystywanych przez nas fal
radiowych dla organizmów
żywych, w tym dla ludzi.
Piotr SP2JMR prezes PZK

Informacje
i sprawozdania
Posiedzenie prezydium ZG PZK
z 9.12.2010
Ostatnie w roku 2010 posiedzenie prezydium ZG PZK
rozpoczęło się o godz.15.25.
O b e c n i : Ta d e u s z Pa m i ę ta SP9HQJ sekretarz PZK,
Sławomir Chabiera SP2JMB
skarbnik PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes
PZK, Bogdan Machowiak

SP3IQ wiceprezes PZK,
Piotr Skrzypczak SP2JMR
prezes PZK, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA prezes klubu
SP9KJM – gość posiedzenia,
Piotr Kaznodzieja SP6QKP
członek ZG PZK z OT13
– gość, Witold Zakrzewski
SP5UHW członek ZG PZK
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z OT25. Zaproszono także Andrzeja SP9ENO i Romana SP9MRN, Arkadiusza SP6OUJ, Jacka SP6AKI
Henryka SP9JPA. Koledzy ci
z przyczyn obiektywnych nie
uczestniczyli w obradach.
– Wystąpienia gości. Na początku oddano głos gościom.
Ta cześć posiedzenia była dość
długa, dyskusja trwała ponad

Informacje
Centralnego Biura
QSL PZK
Poniżej publikuję wyniki
pracy otrzymane z CB QSL
PZK. Nasi Koledzy Ryszard
SP2IW oraz Zbyszek SP2IU
od ponad 10 lat obsługują CB
QSL. Także od 10 lat widzę
ich prawie codziennie, a jako
były QSL manager OT 04
oraz na krótko SP2 potrafię
ocenić Ich pracę. Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek
mógł tę czynność wykonać lepiej, szybciej, sprawniej. Trudności są rozliczne począwszy
od źle posortowanych kart
QSL przychodzących z niektórych oddziałów tereno-

2 godziny.
Pe ł n y t e k s t p r o t o k o ł u
będzie w najbliższym czasie opublikowany na portalu PZK i stanowi załącznik
do elektronicznej wersji
komunikatu.
– Przyjęto ostateczną wersję prowizorium budżetowego na rok 2011. Przedyskutowano i wprowadzono korekty
wych, poprzez znaczne ilości
kart do stacji posiadających
znaki wywoławcze niezgodne
z okręgiem, z którego nadają
do trudnych do odnalezienia
znaków stacji przeznaczenia
danej karty.
To wszystko wyklucza jakikolwiek automatyzm w wykonywaniu czynności w CB
QSL. Czynnik ludzki ma tu
decydujące znaczenie. Dlatego też korzystając z tej okazji
serdecznie dziękuję Ryszardowi SP2IW i Zbyszkowi SP2IU
za zaangażowanie i ogromny
profesjonalizm w wykonywanej przez nich pracy.
Ta k b y ł o i t a k j e s t o d
września 2000 roku.
Piotr SP2JMR prezes PZK.

Porównanie wyników działalności
Centralnego Biura QSL w latach 2001–2010
Obrót kart w kg

Koszt z zł

Wys.
kraj.

Wys.
zagr.

Przys.
zagr.

Kraj

Zagr.

Kraj

Zagr.

2010

2086,1

2205,9

1538,3

3,83

16,23

1,83

7,36

2009

1954,6

1737,1

1391,6

3,21

13,15

1,64

7,5

2008

1728,3

1338,7

1252,3

2,73

10,49

1,58

7,83

2007

1525,9

1402,6

1194,8

2,84

11,86

1,86

8,46

2006

1556,9

1909,9

1260,5

2,54

14,92

1,63

7,81

2005

1953,1

1248,8

1460,2

2,79

7,81

1,43

-

2004

1549

1525,6

1402,8

2,39

0,13

1,54

0,15*

2003

1546,2

1427,3

1406,1

2,61

8,14

1,69

5,7

2002

1508,2

1563,8

1405

2,61

10,37

1,73

6,63

2001

1507,2

1665,2

1324,5

2,81

10,32

1,87

6,55

Uwaga: daje się zauważyć wyraźny wzrost obrotu kart tak
w kraju jak i z zagranicą. A co
za tym idzie wzrosły koszty.
I tak wzrost wysyłek krajowych od 2008 roku: 20,1%
od 2009 roku: 10,67%
Wzrost wysyłek zagr. w stosunku do 2009 roku: 27%!
Przychodzące z zagr. w stosunku do 2008 roku: 22,8%
* Rok 2004, koszty wysyłki kart QSL zagranicznych
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zostały poniesione przez
sponsora.
W ostatnich latach wzrosła
bardzo znacznie ilość znaków
okolicznościowych. I trzeba
tu z przyjemnością stwierdzić, że koledzy bardzo solidnie podchodzili do czynności
związanych z wysyłką tych
kart QSL!
Sporządził: Z. Gogolewski SP2IU
Kierownik Centralnego Biura QSL

wg otrzymanych w ostatnim
okresie informacji. Prowizorium budżetowe będzie opublikowane wraz z protokołem
z obrad prezydium.
– Zapoznano się z informacją o szkoleniu na temat
z m i a n w u s t a w i e o O P P.
W szkoleniu uczestniczył Jan
SP2JLR.
– Powołanie komisji in-

wentaryzacyjnej PZK – Zarówno sekretariat ZG PZK
jak i OT muszą przeprowadzić inwentaryzację środków
trwałych i nietrwałych do 31
grudnia 2010 z terminem do
5 stycznia 2011.
Posiedzenie zakończono
o godz. 20.30.
(SP2JMR)

Wyniki działalności CB QSL za rok 2010
I półrocze

II półrocze

Rok 2010

Wysyłka kart QSL do
odbiorców krajowych w kg

1100.1

986

2086.1

Wysyłka kart QSL do
odbiorców zagranicznych w kg

1136.76

1069.1

2205.86

Karty QSL otrzymane
z zagranicy w kg

845.89

692.44

1538.33

Koszt wysyłki w obrocie
krajowym w zł

1970,3

1863,9

3834,2

Koszt wysyłki w obrocie
zagranicznym w zł

8163,3

8064,3

16227,6

Średni koszt wysyłki 1 kg
w obrocie krajowym w zł/kg

1,79

1,89

1,83

Średni koszt wysyłki 1 kg
7,18
w obrocie zagranicznym w zł/kg

7,36

7,36

Ws z y s t k i m , k t ó r z y s w o ją rzetelną pracą pomagają
nam w trudnej misji, bardzo
dziękujemy i zachęcamy do
dalszej współpracy. A w roku
2011 życzymy wszystkim SP
HAMS dużo ciekawych łącz-

ności i kart QSL. Życzymy
również powodzenia w życiu
prywatnym, sukcesów i zdrowia. Do spotkania w eterze!!
Zastępca zespołu Centralnego
Biura QSL
Zbyszek SP2IU

Mistrzostwa w szybkiej telegraﬁi, czyli IARU
High Speed Telegraphy Word Championships
2011 – Bielefeld, Germany
HST w Bielefeld w Niemczech. Wierzę, że kolejne
zawody w szybkiej telegrafii odbędą się (tradycyjnie)
z udziałem reprezentacji
PZK, a nasze wyniki będą
z roku na rok wyższe. Nie
ulega wątpliwości, że mamy
w Polsce dobrych, szybkich
telegrafistów. Słychać ich i w
zawodach i w zwykłych QSO.
Tą drogą chciałbym zachęcić entuzjastów CW do dialogu i rozważenia możliwości
startu w zawodach typu HST.
Do mistrzostw IARU HST
w Niemczech jest jeszcze 9
długich miesięcy. Przez ten
czas możemy stworzyć grupę roboczą, trenować, uczyć
się pracy CW w rozumieniu

regulaminu HST, zorganizować warsztaty, eliminacje,
itd. Doświadczenie z Włoch
(2008), Bułgarii (2009) i Rawy Mazowieckiej (2010) uczy,
że na mistrzostwach spotyka się niekwestionowanych
mistrzów HST z Białorusi
i Rosji, sięgających prędkości
telegrafowania 300 znaków/
minutę. Z rozmów z nimi wynika jasno, że nie zajmują się
krótkofalarstwem, lecz tylko
sportem HST, przyjeżdżają
na zawody, aby konkurować
o najwyższe trofea.
Ale spotyka się też normalnych radioamatorów-krótk o f a l o w c ó w, p a s j o n a t ó w
CW, wśród których możemy
czuć się bezkompleksowo i w

międzynarodowej atmosferze koleżeństwa mierzyć się
w konkurencjach HST. Wynik
drużynowy SP w klasyfikacji łącznej HST zależy w dużym stopniu od obsadzenia
reprezentacji zawodnikami
we wszystkich grupach wiekowych kobiet i mężczyzn.
Większość reprezentacji nie
ma drużyn w pełni obsadzonych, a punkty poszczególnych zawodników dla rezultatu drużynowego sumują się.
Zatem warto zadbać zarówno
o poziom indywidualnych
wyników (trening), jak i taktykę doboru składu drużyny
(dialog, współpraca, połącze-

nie sił PZK i LOK). Serdecznie zapraszam do współpracy
wszystkich, którzy czują jakikolwiek potencjał w kierunku
HST. Sprzyja nam ZG PZK.
Mamy już doświadczenia
z zawodów.
Mamy niewielką grupę ent u z j a s t ó w. Z a i n t e r e s o w a nych proszę o listy na adres:
sp3slu@wp.pl lub o kontakt
z ZG PZK. Zachęcam do
przeczytania regulaminu zawodów HST (Internet) oraz
zainstalowania i wykorzystywania na Waszych komputerach programów treningowych RUFZ i Morse Runner.
VY 73! Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

Świąteczne spotkanie w Kłodzku
12 grudnia 2010 roku odbyło
się spotkanie opłatkowe. Miało ono miejsce w Kłodzku,
w restauracji Śnieżnik. Zgodnie z bogatym programem
na początku miało miejsce
krótkie wystąpienie prezesa
Sudeckiego Klubu Mikrofalowego Stanisława SP6GWB
oraz prezesa OT-13 Dionizego SP6IEQ.
Po symbolicznym toaście,
przełamaniu się opłatkiem

i złożeniu świątecznych życzeń rozpoczął się referat kolegi SP6IEQ na temat „Hams
a prawo”. Następnie prezes
OT-13 zaprezentował graficzną prezentację dotyczącą
zgłoszenia instalacji antenowej. Podczas omawianych tematów miała miejsce zaciekła
dyskusja związana z ochroną
środowiska.
Po ciekawych wykładach
przyszedł czas na posiłek.

Zimowe Igrzyska Azjatyckie
Od 30 stycznia do 6 lutego
2011 roku w dwu największych miastach Kazachstanu
będą odbywać się 7. Zimowe
Igrzyska Azjatyckie. Wezmą
w nich udział przedstawiciele
ponad 30 azjatyckich krajów.
Program obejmuje przeprowadzenie zawodów w 11. dyscyplinach sportów zimowych.
Z inicjatywy członków Almatyńskiej Ligi Krótkofalowców (ARL) wystąpiono
o wydzielenie okolicznościowych znaków wywoławczych,
które będą pracować w trakcie trwania igrzysk. Okolicznościowe znaki wywoławcze
będą miały prefiksy UP2011
a jedna stacja UN2011. Stacja
klubowa ARL (UN0GL) będzie pracowała pod znakiem
UN2011G.
Osiem stacji z prefiksem
UP2011 i dwuliterowym sufiksem oznacza osiem dyscyplin, które będą przeprowadzone na sportowych

obiektach miasta Almaty.
Natomiast ich dwie litery sufiksu oznaczają skrót nazwy
dyscypliny sportowej w języku angielskim. Lista stacji
okolicznościowych:
UP2011SJ – Ski Jumping –
op. Artur UN6QC
UP2011IH – Ice Hockey – op.
Evgeniy UN2G
UP2011HB – Hockey Bandy
– op. Valeriy UN6GT
UP2011CS – Cross - country skiing – op. Alexander
UN6GAE
UP2011BN – Biathlon – op.
Victor UN7QCC
UP2011AS – Alpine skiing
– op. Andy UN8GU
UP2011FG – Freestyle skiing
– op. Vitaliy UN8GZ
UP2011SO – Ski orienteering
– op. Michael UN8GC
I centralna stacja UN2011G
(Game). Stacje będą pracować od 30 stycznia (18.00
UTC) do 6 lutego (18.00
UTC) na wszystkich pasmach

Wśród wielu potraw, podawanych przez obsługę restauracji
Śnieżnik, nie zabrakło rzecz
jasna tradycyjnych wigilijnych przysmaków. Barszcz
z uszkami oraz karp były
wyborne.
W tym czasie odbyło się także
wyjazdowe zebranie zarządu
SOT PZK, na którym omówiono bieżące sprawy oddziału. Korzystając z okazji spotkania, koledzy Rafał SQ6IYR
oraz Krzysztof SP6RSP (koordynator DASR w Świdnicy)

przeprowadzili dyskusję na
temat łączności kryzysowej.
Rozmowa dotyczyła, między
innymi zaplanowanych na
styczeń ćwiczeń DASR oraz
organizacji zapasowej łączności ratunkowej w poszczególnych regionach województwa.
Około godziny 15. goście zaczęli powoli rozjeżdżać się do
domów. Spotkanie odbyło się
w miłej, ciepłej i świątecznej
atmosferze.

160–10m plus WARC oraz
emisjami: CW, SSB i DIGI.
Wszystkie stacje okolicznościowe zobowiązane są do rozesłania swoim korespondentom kart QSL do końca marca
2011 roku, co będzie kontrolowane. Ponadto Almatyńska
Liga Krótkofalowców z okazji igrzysk wydaje dyplom za
łączności z okolicznościowymi stacjami. Dyplom będzie
dostępny w trzech klasach,
plus plakietka tzw. „deska”.
Dokładniejsze informacje na
ten temat są opublikowane
w języku angielskim na stronie www.un-dx.ucoz.com oraz
w języku rosyjskim na stronie
www.qrz.kz.
Nieskromnie przyznam się,
że jestem pomysłodawcą
całego tego programu. Dla
kandydatów na operatorów
stacji okolicznościowych były
postawione dostatecznie wysokie wymagania. Można powiedzieć, że jest to w pewnym
sensie rewolucja w sposobie
przyznawania okolicznościowych znaków wywoławczych

w ARL i nie tylko. Myślę, że
każdy będzie miał możliwość
nawiązania łączności z naszymi stacjami.
„ALMATY 2011” AWARD
Dyplom „Almaty 2011” wydawany z okazji 7. Zimowych
Igrzysk Azjatyckich przez Almatyńską Ligę Krótkofalowców (ARL). Przyznaje się go
wszystkim krótkofalowcom
i SWL’s za łączności (nasłuchy) z okolicznościowymi stacjami (UN2011G oraz ośmioma stacjami UP2011 (sufiks))
pracującymi z okazji 7. Zimowych Igrzysk Azjatyckich
oraz stacjami z miasta Almaty
(sufiks zaczyna się na literę
„G”), jak i z obwodu Almatyńskiego (syfiks rozpoczyna
się na literę „Q”).
Dyplom wydaje się w trzech
klasach i Trophy z plakietką.
Liczą się do niego wyłącznie łączności przeprowadzone
w czasie trwania igrzysk, tzn.
od 30 stycznia 2011 do 6 lutego 2011 r. Dla otrzymania
dyplomu „Almaty 2011”:
3 klasa – trzeba zebrać 5 pkt.,

Organizatorzy
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(obowiązkowe QSO z dwoma
stacjami okolicznościowymi).
2 klasa – trzeba zebrać 7 pkt.,
(obowiązkowe QSO z trzema
stacjami okolicznościowymi).
1 klasa – trzeba zebrać 11 pkt.,
(obowiązkowe QSO z pięcioma stacjami okolicznościowymi). Trophy – trzeba zebrać
20 pkt. (obowiązkowe QSO ze
wszystkimi dziewięcioma stacjami okolicznościowymi).
Punkty za QSO ze stacjami:
UN2011G – 3 punkty, każda
z ośmiu stacji UP2011 daje

po 2 punkty. Stacje z Almaty UN#G… oraz z obwodu
Almatyńskiego UN#Q… –
dają po 1 punkcie. Zalicza się
łączności (nasłuchy) dowolną
emisją i na dowolnym paśmie
160–10m + 30/17/12m.
Dyplom w wersji elektronicznej będzie dostępny
bezpłatnie. Natomiast koszt
dyplomu papierowego oraz
jego wysyłka do odbiorcy
wynosi 6 USD. Koszt Trophy i wysyłki wynosi 30USD.
Dla otrzymania dyplomu nie

potrzeba przesyłania kart
QSL. Dyplom będzie przyznawany na podstawie potwierdzenia QSO w logach
stacji okolicznościowych.
Ubiegający się o dyplom powinien przedstawić wypis ze
swojego dziennika, zawierający podstawowe dane: swój
znak, imię i nazwisko (w taki sposób, w jaki mają być
umieszczone na dyplomie).
Znak korespondenta, data,
godzina, pasmo, RST, w formacie Exell lub Word.

Dane te proszę wysyłać na
adres: un6qc(at)yandex.ru,
w przypadku chęci otrzymania wersji papierowej dyplomu lub Trophy proszę o kontakt na ten sam adres dla
uzgodnienia szczegółów.
Zapraszam do łączności
z okolicznościowymi stacjami i zdobycia okazjonalnego
dyplomu.
73! Kurator programu „Almaty
2011” – 7-th Asian Winter Games
Artur UP2011SJ – UN6QC (ex
SP5RMD)

Walne zebrania oddziałów terenowych PZK
Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Śląskiego OT PZK (OT06)
12 grudnia 2010 r. o godz.
10.30 (w drugiej turze) w
Domu Kultury „Chemik”
w Siemianowicach Śl. odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego
Oddziału Terenowego PZK
w Katowicach, w którym na
łączną liczbę 230 członków
wzięło udział 46 osób, co stanowiło 20% ogólnej liczby
członków Oddziału.
Po sprawozdaniach członków ustępującego Zarządu
Oddziału i wystąpieniu przewodniczącego Oddziałowej
Komisji Rewizyjnej wnioskującego o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do dyskusji,
która w niektórych momentach przebiegała w nerwowej
atmosferze.

Za udzieleniem absolutorium
głosowało 21 osób, przeciw
– 0, natomiast 17 osób wstrzymało się od głosowania.
Wybrano nowy Zarząd Oddziału w następującym
składzie:
– prezes Zarządu Oddziału
Andrzej Marzec SP9NWE,
– Marek Malczyk SP9DYA,
– Marek Nieznalski SP9HTY,
– Artur Służałek SQ9BDB,
– Arkadiusz Krzykawski
SQ9CI.
Skład osobowy nowego Zarządu ukonstytuuje się w czasie
najbliższego posiedzenia tj.
w najbliższą środę. W skład
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszły następujące
osoby:
– przewodniczący Henryk
Jegła SP9FHZ,

Od lewej: Marek Zabojszcz SP9HML, Bartosz Krzykawski SQ9NKN,
Arkadiusz Krzykawski SQ9CIE, Stanisław SP9QMK, Rajmund Szulc SP9DNO
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Od prawej: Maciej Kędzierski SP9DQY, Jan Kuś SP9IFV, Marek Różycki SP9OHL.

Wystąpienie ustępującego prezesa Śląskiego OT PZK
Jacka Kawy SP9JCN (drugi z lewej)

Okolicznościowy grawerton ufundowany przez Prezydium ZG PZK dla Kazimierza Malczyka SP9GFI.

– zastępca przewodniczącego
Kazimierz Malczyk SP9GFI
– zastępca przewodniczącego
Robert Prorok SQ9FMU.
Obecny na Walnym Zebraniu przedstawiciel Prezydium
ZG PZK sekretarz PZK kol.
Tadeusz SP9HQJ odniósł
się do niektórych aspektów
pracy ustępującego Zarządu
Oddziału, zwracając uwagę
na niedociągnięcia i małe potknięcia w pracy, sugerując,
aby nowy Zarząd Oddziału
uwzględnił je w swojej pracy i unikał w przyszłości
podobnych błędów.
Wystąpienie Macieja
Kędzierskiego SP9DQY

Sprawozdanie ustępującego prezesa Śląskiego OT PZK
Jacka Kawy SP9JCN

Opracował: sekretarz PZK Tadeusz
SP9HQJ

Sprawozdanie ustępującego
wiceprezesa do spraw sportowych
Kazimierza Malczyka SP9GFI

Sprawozdanie ustępującego
wiceprezesa do spraw sportowych
Kazimierza Malczyka SP9GFI

Walne zebranie Bydgoskiego OT PZK (OT04)

Zjazd OT04 – otwiera
Ryszard SP2IW prezes OT

W dniu 12 grudnia
2010 r. w klubie POW w Bydgoszczy odbyło się 19 Walne
Zebranie Sprawozdawcze
Bydgoskiego OT PZK. Dopisała frekwencja. Na sali było
ponad 80 członków OT, a więc
ponad 50% ogółu. Zebranie
miało dwie części. Pierwszą,
oficjalną, na której wręczono Medale Bydgoskiego OT
PZK i dyplomy dla najaktywniejszych członków OT
oraz miały miejsce: wystąpienie prezesa PZK, odczytanie
przez prezesa OT 04 sprawozdania z działalności OT 04,
a także klubów w nim zrzeszonych i wystąpienie przewodniczącego OKR. Druga
część zebrania poświęcona
była sprawom technicznym,
to jest prezentacji Arkusza

Roman SP2UT nestor bydgoskich krótkofalowców otrzymuje medal
Bydgoskiego OT PZK

2/2011
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Zjazd OT04 – dyplomy dla wyróżniajacych się członków OT

Zjazd OT04 – sala obrad

Dionizego w wykonaniu Andrzeja SP2CA oraz przemiennika SR2U, który jest oparty
na nowatorskich koncepcjach

znakomicie przygotowane
przez Romana SP2DDX oraz
Bolka SP2ESH.
W przerwie, a także przed

i po zebraniu była okazja
do wielu spotkań i dyskusji
w gronie kolegów.

– wiceprezes i sekretarz kol.
Henryk Kowalski SP2GUV
– skarbnik kol. Andrzej Zięta
SP2HOU.
Skład komisji rewizyjnej:
– kol. Stanisław Leszczyna
SQ2EEQ – przewodniczący

– kol. Piotr Szweda SP2AGP,
– k o l . S ł a w o m i r Pa s i e r b
SP2XDG.
Przedstawicielem Oddziału
do ZG PZK wybrany został
piszący tę wiadomość –

w tej dziedzinie, umożliwiając korzystanie z niego przez
bardzo słabe lub źle usytuowane stacje. Zebranie było

(SP2JMR)

Po Walnym Żuławskiego OT PZK (OT 16)
Zebranie odbyło się zgodnie z komunikatem o jego
zwołaniu. Na stan 58 członków obecnych było 36, co
stanowi 62 % – więc zebranie odbyło się w pierwszym
terminie. Odczytano list

Prezesa PZK kol. Piotra
SP2JMR. Ustępujący zarząd
OT uzyskał absolutorium.
Wybrano nowe władze OT16
w składzie:
– prezes kol. Ryszard Siekierski SP2FAV

Wenancjusz Rolka SP2WN.

Silent Key
SP1NG s.k.
Po długiej chorobie odszedł od nas do krainy wiecznych DX kolega Jan Łopata SP1NG. Długoletni członek PZK,
działacz LOK, świetny telegrafista. Cześć jego pamięci!
Pogrzeb odbył się 6 grudnia 2010 r na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Janusz SP1TMN
SP5CJX. s. k.
W dniu 12-12-2010 r. odszedł do krainy wiecznych DX-ów Andrzej Godlewski SP5CJX. Członek założyciel Wirtualnego
Oddziału Terenowego PZK. Wieloletni członek WOT PZK. Człowiek wielkiego serca, niezwykle spokojny, przyjazny i wyrozumiały. Pogrzeb odbył się w czwartek 16 grudnia na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 9.00 w Wojskowym Domu Pogrzebowym na Powązkach.
Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składają koledzy, przyjaciele
z Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK.
Cześć jego pamięci!
Prezes WOT PZK, Jurek SP5SSB
Prezes VOT PZK, Zygmunt SP5ELA
SP6FIB s.k.
29 grudnia 2010 roku został pochowany długoletni członek Sudeckiego OT PZK (OT13) kol. Stanisław Zdziarski
SP6FIB. Świętej pamięci Stanisław liczył sobie 61 lat. W dniu 15 grudnia trafił do szpitala, gdzie mimo pomocy medycznej zmarł w noc świąteczną 25 grudnia 2010 r. Był człowiekiem, który nigdy na nic się nie żalił, zmarł niespodzianie.
Stanisław był kolegą zawsze życzliwym, uprzejmym i uczynnym. Będziemy Go zawsze dobrze wspominać.
Cześć Jego pamięci !
Z poważaniem Stanisław SP6BGF
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