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Od Redakcji
W numerze dominują sprawozdania z walnych zebrań i wybory delegatów na Zjazd Krajowy. Walne
zebrania są okazją do podsumowania działalności OT oraz wytyczenia planów na następne lata. Wybrani Delegaci na Zjazd Krajowy dostają oprócz mandatu delegata mandat zaufania członków swojego
oddziału do godnego reprezentowania ich na Zjeździe Krajowym. Trzeba pamiętać jednak o tym, że
Zjazd Krajowy do także wybór nowych władz PZK, które mają nas reprezentować na forum krajowym
i zagranicznym. To reprezentanci nas wszystkich i dlatego nie mogą brać pod uwagę tylko i wyłącznie
własnych interesów czy swoich OT. Bardzo często jako przedstawiciele swoich OT na posiedzeniach ZG
PZK o tym zapominamy.
W lutym minęło 50 lat od nadania pierwszego komunikatu RBI. Redakcja KP składa tą drogą serdeczne życzenia z okazji tak wspaniałego jubileuszu. Jurku, 100 lat!
Vy 73 Wiesław SQ5ABG

Jubileusz 50 lat RBI PZK 2.02.1958–2.02.2008
W sobotę 2 lutego 2008 r.
o 10.00 czasu lokalnego minęło
50 lat od nadania pierwszego
Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK. W związku
z tym w sobotę 2.02.2008 r. o
10.00 na częstotliwości 7090 kHz
(42,31 m) został nadany przez
stację SP5PRW jubileuszowy,
półgodzinny program poświęcony historii RBI PZK, stacji
HQ SP5PZK i stacji klubowej

SP5PRW. Program został później
powtórzony przez stację Grodziskiego Klubu Krótkofalowców Redakcji RBI PZK o znaku
SP5PRW w sobotę o godzinie
10.30 czasu lokalnego na częstotliwości 3700 kHz oraz w niedzielę 3.02.2008 r. o 8.00, 10.30,
22.30 i 23.00 L na QRG 3700
kHz. Miała miejsce także emisja jubileuszowego programu,
w środę 6.02.2008 r. o godzinie

17.00 czasu lokalnego na częstotliwości 3700 kHz ± QRM.
W ciągu nadchodzącego tygodnia jubileuszowego programu
RBI PZK będzie można posłuchać na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK http://www.rbi.ampr.
org/.
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD
Redakcja RBI PZK

Walne zebranie i opłatek jarosławskich krótkofalowców
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 11 stycznia 2008 r.
w Jarosławiu odbyło się Walne
Zebranie Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców oraz noworoczne spotkanie opłatkowe jarosławskich
krótkofalowców z udziałem zaproszonych gości.
Zjazd rozpoczęto w pierwszym terminie, bowiem w zebraniu udział wzięło 65% ogółu
członków oddziału.
W zebraniu z ramienia Prezydium Zarządu Głównego
uczestniczył prezes Zarządu
a zarazem honorowy członek
jarosławskiego oddziału, Piotr
Skrzypczak SP2JMR , który
w swym krótkim wystąpieniu
przedstawił aktualną sytuację
w Związku oraz przygotowania do XVI Zjazdu Krajowego
Polskiego Związku Krótkofalowców.

W zebraniu jako gość uczestniczył również prezes Oddziału
Praskiego w Warszawie, a zarazem redaktor naczelny „Krótkofalowca Polskiego”, Wiesław
Paszta SQ8ABG.
W czasie dyskusji, zebrani
wyrazili swoje daleko idące zaniepokojenie i oburzenie dyskusją na portalu PZK oraz na liście
,,komunikatowej”, dotyczącą
sprawy znaków okolicznościowych w SP. W tej sprawie zebrani podjęli jednogłośnie stosowną
uchwałę.
Zebraniu przewodniczył
prezes Zarządu Oddziału Nr 35
w Jarosławiu, Zbigniew Guzowski SP8AUP, który przedstawił
zebranym informację o aktualnej
sytuacji oddziału i jarosławskich
klubów.
Po wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przystąpiono do wyboru jednego delega-

ta i zastępcę delegata na Zjazd
Krajowy PZK. W wyniku tajnych wyborów delegatem na XVI

Walne Zebranie Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców. Poniżej: prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak
SP2JMR wręcza legitymację członka
PZK Januszowi Szkodnemu SP8DRG
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Zjazd Krajowy wybrany został
Zbigniew Guzowski SP8AUP
– prezes Oddziału, a na jego zastępcę wybrano Janusza Szumilasa SQ8HBT, prezesa Klubu
SP8PUB w Leżajsku.
Po zakończeniu Walnego Zebrania, około godziny 17, zgodnie z ponaddwudziestoletnią tradycją, jarosławscy krótkofalowcy
wzięli udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym.
Organizatorem tej części spotkania w imieniu Międzyzakładowego Klubu PZK przy burmistrzu miasta Jarosławia SP8PEF
i Harcerskiego Klubu Krótkofalowców przy Komendzie Hufca
ZHP w Jarosławiu SP8ZIV był
Zarząd Oddziału Terenowego Nr
35 w Jarosławiu.
Spotkanie, w którym wzięło
udział ponad 50 krótkofalowców oraz ich rodziny, odbyło się
w restauracji ,,Klasyczna”, którą – jak co roku – nieodpłatnie
udostępnił honorowy członek
klubu SP8PEF Tadeusz Słowik,

Zwycięzcy maratonu z władzami
miasta, powiatu i klubu SP8PEF

Spotkanie noworoczne jarosławskich
krótkofalowców i zaproszonych gości

Od lewej: Stanisław Misiąg – zastępca burmistrza Jarosławia, Tadeusz
Chrzan – starosta jarosławski, Piotr
Skrzypczak SP2JMR – prezes ZG
PZK, Zbigniew Guzowski SP8AUP
– prezes Oddziału Terenowego PZK
w Jarosławiu

2

KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI

3/2008

któremu to tą drogą składamy
serdeczne podziękowania.
Gośćmi specjalnymi tej części
spotkania byli Piotr Skrzypczak
SP2JMR – prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców a zarazem honorowy
członek oddziału jarosławskiego
oraz Wiesław Paszta SQ5ABG
– prezes Praskiego OT PZK oraz
redaktor naczelny „Krótkofalowca Polskiego”.
Ponadto gośćmi spotkania
byli: Stanisław Misiąg – zastępca burmistrza Jarosławia, Tadeusz Chrzan – starosta jarosławski, lek. med. Janusz Szkodny
SP8DRG – przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia, Stanisław Kłopot – przewodniczący
rady powiatu, Bożena Łanowy
– przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Jarosława, Jagoda Dryś SP8AYL – komendant Hufca ZHP w Jarosławiu.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli licznie przybyłym krótkofalowcom
życzenia noworoczne. Piotr
Skrzypczak SP2JMR – prezes
Zarządu Głównego Polskiego
Związku Krótkofalowców, wyraził zadowolenie z prężnego
rozwoju jarosławskiego klubu.
Podziękował burmistrzowi Jarosławia za przekazanie nowego lokum w budynku Urzędu Miasta
przy ul. Rynek 6 na IV piętrze
dla rozwijania działalności klubu i oddziału oraz życzył dalszych sukcesów w promowaniu
Jarosławia i krótkofalarstwa.
W trakcie swego wystąpienia
prezes ZG wręczył legitymację
członkowską PZK nowo przyjętemu do związku lek. med. Januszowi Szkodnemu SP8DRG,
przewodniczącemu Rady Miasta
Jarosławia i dyrektorowi Szpitala
Jarosławskiego COM. Pan doktor, wspólnie z Zarządem Klubu
SP8PEF i Zarządem OT PZK
w Jarosławiu, planują zorganizowanie w ramach obchodu ,,Dni Jarosławia” w czerwcu br. pierwszego
spotkania lekarzy krótkofalowców.
Kolejnym punktem było
ogłoszenie przez prezesa Klubu
SP8PEF Zbigniewa Guzowskiego SP8AUP wyników Maratonu
Krótkofalarskiego, zorganizowanego w dniach 19-21.10.2007
r. przez jarosławskich krótkofalowców i burmistrza Jarosławia
z okazji „855. rocznicy pierwszej
pisanej wzmianki o Jarosławiu”.
Zastępca burmistrza Jarosławia
Stanisław Misiąg wręczył nagrody – medale-grawertony, dyplo-

Informacja z UKE

Piotr Skrzypczak SP2JMR odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca
w maratonie jarosławskim z okazji
„855. rocznicy pierwszej pisemnej
wzmianki o Jarosławiu”

my i kalendarze Urzędu Miasta
Jarosławia na 2008 r. zwycięzcom, którzy przybyli na spotkanie i uzyskali pierwsze, drugie
lub trzecie miejsca w poszczególnych grupach. Pełne wyniki
ogłoszone zostaną w najbliższym
numerze miesięczników MK
QTC i „Świat Radio”.
Z rąk burmistrza nagrody
otrzymali: za zajęcie pierwszych
miejsc – Ireneusz Mulak SP8DWI
z Lubaczowa, Stanisław Majcher
SP8HJM z Siedleczki i Tomasz
Antonik SQ4FKS w imieniu Klubu SP4KSY z Olsztyna; za zajęcie
drugich miejsc – Ewa Michałowska SP5HEN z Warszawy, znana
już w świecie krótkofalarskim
redaktor Studia Reportażu i Dokumentu Programu 1 Polskiego Radia oraz Piotr Skrzypczk
SP2JMR z Bydgoszczy; za zajęcie
trzecich miejsc – kol. Zoﬁa Guzowska SP8LNO i Tadeusz Lewko SP8IE z Jarosławia.
Po ogłoszeniu wyników maratonu i wręczeniu nagród, prezes oddziału Zbigniew Guzowski
SP8AUP zapewnił wszystkich
zaproszonych gości, że jarosławscy krótkofalowcy będą nadal
ściśle współpracować z władzami miasta i powiatu, a następnie
podzielił się osobiście z każdym
uczestnikiem spotkania symbolicznym opłatkiem – oczywiście,
tradycyjnie – z miodem.
Po zakończeniu części oﬁcjalnej wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowaną na tą
okazję rybę, barszcz czerwony
z uszkami, ciasto oraz kawę i herbatę. W całym spotkaniu dominowała miła i rodzinna atmosfera.
sekretarz klubu
Tadeusz Lewko SP8IE
Zdjęcia Anita Banaś SP8TCQ

W związku z sygnałami ze
strony środowisk krótkofalowców, że przyjęte przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zasady
przydzielania znaków wywoławczych w pozwoleniach, wydawanych dla radiostacji amatorskich,
nie spełniają oczekiwań środowiska, prezes UKE przedstawia do konsultacji społecznych
projekt sposobu dysponowania
przydzielonymi Polsce w międzynarodowych przepisach, seriami znaków wywoławczych,
przeznaczonymi do identyﬁkacji
radiostacji amatorskich.

APRS na Św.
Marcinie
31 stycznia 2008 r. w siedzibie
Oddziału Poznańskiego PZK przy
ul. Św. Marcin 80/82 odbyło się
spotkanie, którego tematem było:
APRS jako pomoc w nawiązywaniu łączności z innymi stacjami.
Zaprezentowana tematyka i osoba
Andrzeja SP3LYR/AB9FX przyciągnęła do Zamku liczną grupę
krótkofalowców z całej Polski.
Z trudem pomieściliśmy zainteresowanych, ale pączków wystarczyło dla wszystkich. Rysiu SP3SFC
dwoił się i troił w parzeniu kawy
i herbaty. Najważniejszy był jednak temat spotkania, przedstawiony przez Andrzeja. Pytania,
a później dyskusja odzwierciedlały atmosferę spotkania. Z rozmów
wynikało, że temat był traﬁony
a czas poświęcony na spotkanie
nie był czasem straconym.
Dziękujemy Andrzejowi
Kazik SP3FLQ, prezes OT 08

Walne Zebranie w Żuławskim Oddziale Terenowym PZK w Malborku
problemów antenowych. Podobna sytuacja ma miejsce również
w innych klubach i miastach, co
stanowi dobry przykład do naśladowania w innych regionach
kraju. W toku dyskusji wyrażano
niepokój z powodu starzenia się
naszego środowiska i braku nowego narybku. W związku z tym
podpowiadano różne scenariusze, mające na celu pozyskiwanie
młodzieży do naszej organizacji. Dla bacznego obserwatora
zauważalna była niezwykła integracja tego małego środowiska, troska o przyszłość naszego
związku, co jest bardzo budujące.
Po walnym zebraniu nieoﬁcjal-

na część o charakterze towarzyskim miała miejsce w piwnicy
budynku zespołu szkół, czyli
w siedzibie lokalnego Klubu
SP2ZFT, gdzie toczyły się dalsze
rozmowy i dyskusje. A tak na
marginesie – prawdziwe życie
krótkofalarskie najlepiej widoczne jest w takich małych i silnie
zintegrowanych środowiskach
lokalnych. Wszystkim kolegom
z Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK życzymy sukcesów
w realizacji wszelkich zamierzeń
o charakterze krótkofalarskim.
Tadeusz SP9HQJ

Przed walnym zebraniem

13 stycznia o 11.00 w Zespole
Szkół Technicznych w Malborku
odbyło się Walne Zebranie Żuławskiego Oddziału Terenowego
PZK, w którym na łączną liczbę 61 członków tegoż oddziału
wzięło udział 31 osób, co stanowi
około 50 % i jest charakterystyczne dla małych oddziałów. Prowadzący walne zebranie prezes
oddziału Wenancjusz SP2WN
złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu
Oddziału. Po informacji OKR
zebrani udzielili absolutorium
zarządowi. Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali delegata na
Zjazd Krajowy PZK, tj. Wenancjusza SP2WN oraz zastępcę delegata tj. Sylwestra SP2FAP. Oddziałowy QSL Manager – SP2Y
podzielił się swymi doświadczeniami z zakresu obsługi Biura
QSL, jak też udzielił wskazówek
w tym zakresie. Prezydium Zarządu Głównego PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ, który
zapoznał zebranych z treścią
listu prezesa PZK – SP2JMR,
skierowanego do zebranych, po
czym odniósł się do aktualnych
wydarzeń i zadań realizowanych

przez Prezydium ZG PZK. Dyskusja toczyła się wokół istotnych problemów dotyczących
działalności naszego związku.
Jednym z wątków było zmniejszenie liczby oddziałów, między
innym poprzez dopasowanie ich
do wojewódzkich struktur administracyjnych, co mogłoby przynieść wymierne korzyści ﬁnansowe PZK. Wątkiem przewodnim było wykorzystanie ruchu
krótkofalarskiego w zapewnieniu łączności alternatywnej na
wypadek zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w przypadku powodzi, co
może poprawić nasz wizerunek
w odbiorze społecznym, bowiem
bylibyśmy bardziej postrzegani
jako środowisko przydatne społeczeństwu w sytuacji zagrożenia – jednym słowem sojusznik
społeczeństwa. W tym zakresie
duże doświadczenie mają koledzy z kwidzyńskiego Klubu
SP2POL, którzy niemal wszyscy
należą do struktur OC i otrzymali urządzenia służące do akcji
powiadamiania i alarmowania
o istniejących zagrożeniach. Koledzy ci nie mają też żadnych

Czy wiesz, że...
Mija 60 lat „na tranzystorach”.
Pierwszy tranzystor wyprodukowano w 1947 roku w ﬁrmie Bell
Labs i mieścił się on w dłoni.
Procesory najnowszej generacji Penryn ﬁrmy Intel, składają
się z tranzystorów o rozmiarze
45 nanometrów (jeden metr to

Fragment sali obrad

Część uczestników walnego zebrania

Złote Odznaki Honorowe PZK
miliard nanometrów). Procesor
Core 2 Quad może zmieścić 820
mln tranzystorów 45 nm, połączonych cienkimi drucikami
z miedzi. Tworzy obwody 1000
razy cieńsze od ludzkiego włosa,
który ma 90 tys nm grubości.
WP

W dniu 23 stycznia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców
podjęło uchwałę o ogłoszeniu
zamiaru nadania ZOH PZK
Kolegom Janowi Ossowskiemu
SP6AAT oraz Henrykowi Pacha
SP6ARR.

Z wnioskiem o nadanie ww.
Kolegom ZOH PZK wystąpił
Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK.
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Walne Zebranie Środkowopomorskiego OT PZK
rozwoju krótkofalarstwa na terenie województwa środkowopomorskiego prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”
Stanisławowi Górawskiemu.
Wspaniała koleżeńska atmosfera sprzyjała obradom. Na Walnym Zebraniu obecny był nestor
krótkofalarstwa Jerzy SP1AAY.
Zebranie skończyło się wystą-

pieniem nowego prezesa i obietnicą zorganizowania pikniku dla
krótkofalowców i ich rodzin. Zanim opuściliśmy gościnne progi
OT 22, odwiedziliśmy prężnie
działający Klub SP1PEA. Klub
mieści się w jednym z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”. Klub kształci
przyszłych adeptów krótkofa-

Członkowie OT 22

W dniu 20 stycznia 2008 roku
odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 22 Oddziału
Środkowopomorskiego PZK.
Zebranie rozpoczęło się o godz.
10. Miejscem zebrania była siedziba Koszalińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Skarpie”.
Zebranie prowadził Ryszard
SP1FJZ. Prezydium ZG PZK
reprezentowała Ewa Kołodziejska SP1LOS i to ona czuwała
nad przebiegiem Walnego Zebrania. Na 66 członków obecnych było 47. co stanowiło 71%.
Ewa SP1LOS odczytała list od
prezesa PZK Piotra SP2JMR
skierowany do obecnych oraz ordynację wyborczą na XVI Zjazd
Krajowy PZK. Następnie nastąpił wybór komisji Uchwał
i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna
ogłosiła prawomocność zebrania.
Swoje sprawozdania przedstawili

prezes OT 22, przewodniczący
OKR i skarbnik. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił
z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OT22. Absolutorium
udzielono. Nastąpiły wybory do
Zarządu OT22.W skład Zarządu
OT22 weszli prezes Rajmund
Reszkowski SP1RKB, z-ca Adam
Żach SQ1NQF, sekretarz Leszek
Wciskowski SP1 FQN, skarbnik
Jacek Polański SP1CNV, członek
Ryszard Jaranowski SP1FJZ.Do
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli – SP1MK, SP1 MHZ,
SP1JPH, SP1NY. Delegatem na
XVI Zjazd PZK został Rajmund
Reszkowski SP1RKB, a zastępcą
Zdzisław Sieradzki SP1II.
W czasie spotkania wręczono dyplomy okolicznościowe
oraz Honorową Odznakę PZK.
Przekazano także grawerton
z podziękowaniem za szerzenie

Przekazanie grawertonu za popularyzację krótkofalarstwa prezesowi Stanisławowi Górawskiemu przez wiceprezes PZK Ewę SP1LOS
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Piękne anteny SP1PEA

Nowy zarząd OT 22. Poniżej: w klubie SP1PEA

Szefowie Klubu SP1PEA Adam SQ1NQF i Jarek SP1MHZ

larstwa i jest czynnie wspierany
przez władze spółdzielni. Prezes
spółdzielni Stanisław Górawski sprzyja ruchowi krótkofalarskiemu i jest dumny z osiągnięć
młodych krótkofalowców. Z żalem opuściłam ziemię koszaliń-

ską, ale mam przeświadczenie,
że wrócę tu, bo jestem w rodzinie krótkofalarskiej i przez to
zawsze jestem u siebie.

drzwi i słuchawek, poziom QRM
od sceny był tak wysoki, że operatorzy ledwo odbierali korespondentów.
Podobne odczucia miał również Mariusz SQ5M, pracując
na telegraﬁi, tym razem jednak
nie QRM-y były problemem,
a pile-up. Sam Mariusz ujął to
w następujących słowach:
„Największy rate miałem
w piątek wieczorem pomiędzy
21.00 a 21.30 LT, słyszałem dosyć duży pile-up z Europy (uff,
ale się pociłem, przeżyłem ciekawe, nowe doznania)
Do tej pory startowałem jedynie w zawodach i jeszcze takich doświadczeń nie miałem.
Wołały mnie najwyżej 2–3 stacje
i wszystko.
Najwięcej QSO jest z europejskiej części Rosji, potem z Polski, Ukrainy, Niemiec, Francji(ciekawe) i Czech (raczej mało,
bo spodziewałem się więcej).
Z DX-ów najwięcej QSO jest
ze Stanów – 10, potem z azjatyckiej części Rosji – 8, Kazachsta-

nu – 3, no i jest Japonia – 1 QSO
ale na 80m na 28-metrowym dipolu!!!
Są jeszcze pojedyncze QSO:
Izrael, Uzbekistan, Kanada.
Ogólnie rzecz biorąc, zabawa
fajna i pouczająca”.
Podczas pracy z koncertu
silna „grupa Piotrowa” czyli koledzy Piotrowie SP5XOV,
SQ5FLP i SP5DUZ, pod wodzą
Wiesława SQ5ABG i matczynym
okiem Ewy SP5HEN, nawiązali 199 QSO, co było naprawdę
wielkim wyczynem, biorąc pod
uwagę QRM od sceny i linie wysokiego napięcia w odległości
około 50 metrów od anteny.
W całej imprezie uczestniczyły również nasze zaprzyjaźnione pieski ze Stowarzyszenia
Terranova, czyli nowofundlandy
oraz ich opiekunowie. Dziękujemy Małgosi i Oli za mobilizację
Grupy Warszawskiej, gdyż stawiła się bardzo licznie (11 psów).
Pieski pokazywały dzieciom, jak
należy zachowywać się wobec
nich, by ich się nie bać. Robi-

ły to tak skutecznie, że dzieci
wprost kleiły się do psiaków i nie
chciały ich puścić. Czworonożni
przyjaciele pomagali również
w zbieraniu pieniędzy dla chorych dzieci.
Podziękowania należą się
również wszystkim osobom, które wspierały nas duchowo.
Ogółem zrobiono 665 QSO,
w tym DXCC 41. Pasma 10–
–160 m: CW 339 QSO, SSB 254
QSO, PSK 31 67 QSO.
A jak nasze puszki? 13 naszych wolontariuszy zebrało
kwotę 3 095,49 zł (po przeliczeniu obcych walut).
Ogólnie ujmując, akcję należy
uznać za udaną i owocną. Należy
życzyć sobie, jak i organizatorom, aby zawsze było takie zaangażowanie i zapał wśród naszych
Koleżanek i Kolegów.
Serdecznie pozdrawiamy

falarskiego opartego na bazie
istniejącej drużyny harcerskiej.
Podczas rozmowy z panią wiceburmistrz władze zadeklarowały
daleko idącą pomoc. Kolejnym
miejscem spotkania był tym razem Nidzicki Ośrodek Kultury,
który ma swoją siedzibę w malowniczo położonym Zamku
Nidzickim. Gospodarzem spotkania była pani dyrektor NOK
oraz przedstawiciele starostwa
w tym przedstawiciele: Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Wydziału Promocji
Miasta i redaktor naczelny „Głosu Nidzicy”. Grupa krótkofalowców, do której dołączył Piotr
SP5LCG z Nidzicy, zaprezentowała sprzęt oraz możliwości
wykorzystania go w sytuacjach
zagrożenia życia i mienia ludzkiego. Kontynuując rozmowy
dotyczące klubu i jego siedziby,
dyrektor NOK wyraziła zgodę,

aby klub powstał i działał przy
Nidzickim Ośrodku Kultury.
W czasie spotkania Wiesław
SQ5ABG wręczył pani dyrektor
pamiątkowy proporczyk Polskiego Związku Krótkofalowców.
Zaproszeni zostaliśmy także na
posiedzenie Wydziału Zarządzenia Kryzysowego powiatu nidzickiego.
Trzecim ważnym spotkaniem
było spotkanie z młodzieżą zainteresowaną szkoleniem. W spotkaniu tym, oprócz grupy 15
młodych adeptów, wziął udział
Roman SP4GDC, który barwnie
opowiadał o swoich pierwszych
krokach krótkofalarskich i zaprezentował zdobyte dyplomy
i karty QSL. Ustalono wstępny plan szkolenia i przygotowania odpowiednich materiałów. W dniu 22 lutego po raz
pierwszy (jeszcze spod znaku
stacji Praskiego OT) w zawodach

„Dzień Myśli Braterskiej” będą
już pracować harcerze i młodzież
z Nidzicy. Chciałbym tą drogą
podziękować Władzom Miasta
i Starostwa oraz Pani Dyrektor
NOK za pomoc w pierwszych
krokach mających na celu powstawanie klubu krótkofalarskiego w Nidzicy.

Ewa SP1LOS

XVI Finał WOŚP
Z okazji 16. ﬁnału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy dniach 11.01–13.01.2008 roku
pracowała stacja okolicznościowa
SN0WOSP, zorganizowana przez
klub SP5PPK, działający przy
37. Oddziale Terenowym PZK
w Warszawie. Głównym koordynatorem była Karolina SQ5LTZ,
a wspierali ją między innymi
operatorzy nadający ze swoich
QTH: Mariusz SQ5M, pracujący
na CW, Grażynka SQ5MOV, pracująca emisjami cyfrowymi, jak
również koledzy pracujący na
SSB: Edward SP5UG, Mariusz
SQ5NAN, Marcin SQ5NAD,
Andrzej SQ5GVY i Maciek
SQ5NAE.
Podczas samego ﬁnału stacja
pracowała z terenu koncertu,
zorganizowanego nad Jeziorkiem
Balatońskim na Gocławiu przez
południowopraskich harcerzy.
Podczas pracy terenowej okazało
się, że jedynym miejscem, z którego będzie można prowadzić
łączności, jest samochód Piotra
SP5XOV. Mimo pozamykanych

Maciek SQ5NAE
i Karolina SQ5LTZ
Vy 73!

Nidzickie spotkania
W połowie stycznia z inicjatywy Mariana SP4OIN miało miejsce pierwsze spotkanie
z miejscowymi władzami miasta
i powiatu Nidzicy.Na spotkaniu
obecna była Kol. Ewa SP5HEN
i Wiesław SQ5ABG, którzy od
niedawana mieszkają w pobliżu
Mławy. Tematem tego spotkania
było zawiązanie klubu krótko-

Moment wręczenie proporczyka PZK
pani dyrektor NOK przez Wiesława
SQ5ABG

Marian SP4OIN

Roman SP4GDC opowiada młodzieży
o swoich pierwszych łącznościach
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Sposób na życie...
Dumni jesteśmy, kiedy w lokalnej prasie pisze się o Nidzicy.
Poczesne miejsce w tych notatkach zajmują wydarzenia kulturalne, które tworzymy my, nidziczanie. Dostrzegani jesteśmy w kraju,
a także w szerokim świecie. Nie
wstydzimy się przyznać, skąd pochodzimy, kiedy znajdziemy się
daleko od rodzinnych stron. Rozsiani po całym globie, promujemy
nasze miejsce, rozsławiamy region, a tym samym Polskę.
Wspomnijmy jedno z większych wydarzeń, które się tu odbyło, czyli wyścig Tour de Pologne. Oczy rodaków zwrócone były
właśnie ku Nidzicy, gdzie sukces
sportowy odniósł kolarz Osiński.
„W eterze słychać było słowo Nidzica” – jak pisał „Głos Nidzicki”.
I właśnie słowo ,,eter” zainspirowało mnie do napisania artykułu.
Czymże ono jest?
Ot, takie sobie słowo z wielkiego zbioru wyrazów, zawartych
w mowie ojczystej. Eter – przestrzeń, fale radiowe czy jak tam
kto woli.
Niby nic, zostały odkryte i mają służyć człowiekowi.
Jest w społeczeństwie grupa
ludzi, miłośników eteru – fal radiowych, to krótkofalowcy.
Nawiązując do historii, krótkofalowcy to pionierzy rozwoju
radia, telewizji, dzisiejszej elektroniki.
Krótkofalarstwo jest organizacją pożytku publicznego, współpracującą z zarządzaniem kryzysowym. Działalność bezinteresown
– ,,służba” dla kraju. W skrajnych
przypadkach klęsk żywiołowych,

czy też innych zagrożeń, krótkofalowcy – ludzie dobrej woli – służą
pomocą potrzebującym, zapewniając rezerwowe środki łączności.
Krótkofalarstwo jest wspaniałą działalnością, może trochę zapomnianą. Potrzeba tylko trochę
wtajemniczenia w temat, trochę
nauki, aby móc zdobyć licencję
i swój znak, czyli tzw. preﬁks.
Trzymacie Państwo w ręku komórkę. Dzisiaj praktycznie trudno
się bez niej obejść. Jest jak narkotyk, od którego jesteście w pewnym sensie uzależnieni. Doceniacie walory szybkiego i wygodnego
porozumiewania się między sobą.
Pragnienia ludzi, by móc porozumiewać się na odległość, samoistnie się zrealizowały.
Wiąże się to z szeroko pojętym
trwaniem ludzkości.
Nie zapominajcie, że w tej
małej komórce jest i radio, które
odbiera fale radiowe – wówczas
słuchamy, a także nadajnik, kiedy mówimy. Czyż, nie jest to to
samo, co radiostacja (nowocześnie
– transceiver), która również służy
do łączności? Posiadając komórkę,
łączycie się w określonym kręgu
osób znajomych, znając ich numer
lub korzystacie z innych opcji, zawartych w tym małym pudełku.
Ale niestety, nie wszystkich
stać na rozrzutne gadulstwo, bo
impulsy kosztują. Pewną alternatywą jest krótkofalarstwo, choć
sprzęt również kosztuje i są początkowe opłaty za przystąpienie
do egzaminu i wydanie świadectwa oraz opłata za znak wywoławczy. Nieograniczona jest jednak
możliwość komunikowania się
z ludźmi na całym świecie. Taka
możliwość istnieje również za po-

mocą Internetu, ale wartość osobistych doznań z takich połączeń
nie jest tym samym, co dziedzina
amatorskiego radia. Można się
tu wyżyć twórczo, konstruując
„jeszcze” amatorskie urządzenia
radiowe, brać udział w różnego rodzaju zawodach krótkofalarskich,
mając możliwość rywalizowania
z innymi, doskonalić znajomość
języków obcych, zdobywać dyplomy i rozmawiać, ...rozmawiać bez
żadnych ograniczeń z ludźmi na
całym świecie.
Krótkofalarstwo to nie cofanie
się w czasie – jak wielu uważa. To
wspaniałe narzędzie edukacyjne.
Dzięki niemu rozwija się młody
umysł, cząstka niepohamowanej
wyobraźni otaczającego wszechświata. Uczy szukania, dociekania,
poznawania nieograniczonych sił
i zjawisk przyrody. Obserwując
obecne życie, widzę, jak ludzie
pozamykali się w sobie. Osłabiły się kontakty między bliźnimi.
Uprawianie krótkofalarstwa to
,,lekarstwo”, umożliwiające ludziom kontakty, jednoczenie się,
zdobywanie poczucia własnej wartości, a przez to – wewnętrznej
siły. Krótkofalarstwo dodaje nam
sił życiowych, nadaje sens życiu. Wszystko to sprawia właśnie
kontakt z drugim człowiekiem.
Jest też lekiem na nudne życie.
Przez uprawianie tego hobby – od
najmłodszych lat – zawiązują się
przyjaźnie, które towarzyszą nam
czasem przez całe życie. Krótkofalowcy to zwykle optymiści,
mający poczucie własnej wartości,
zrealizowania ambicji, nagrodzeni
wypracowanym zadowoleniem.
Przez uprawianie krótkofalarstwa
dobrze się czujemy, lepsze jest

nasze samopoczucie. Im więcej
wokół nas znajomych, przyjaciół, tym większe mamy poczucie
szczęścia, miłości i akceptacji.
Swoją aktywnością reagujemy
również, gdy nasz kraj odwiedzają
szczególne osobistości, między
innymi Jan Paweł II czy Benedykt XVI. Takie wydarzenia nie
zostają bez echa w światku krótkofalarskim. Jesteśmy razem z nimi
– wielkimi ludźmi.
Właśnie w dniu przyjazdu papieża zorganizowana została okolicznościowa stacja krótkofalarska SN 16 Benedykt w Krakowie,
która przeprowadzała łączności
z krótkofalowcami w Polsce i poza naszymi ganicami. Zwracamy
również uwagę na wydarzenia historyczne, ich rocznice, oraz imprezy kulturalne, promując i rozsławiając naszą gminę i miasto
nie tylko w SP, ale i na świecie.
Tu wielkie gratulacje należą się
panu Romkowi Brodniewiczowi,
nidziczaninowi – SP4GDC, który
przeprowadził łączności z ponad
300 krajami świata. Jest to owoc
jego wieloletniej działalności krótkofalarskiej.
Dajemy wyraz przywiązania do
ojczyzny, naszego miejsca w którym żyjemy. Takie działania to
wyraz patriotyzmu, bo kochamy
swą ziemię, miejsce, w którym
przyszło nam żyć. Chcemy pozostawić ślad swojej egzystencji.
Apelując do młodych ludzi,
gorąco zachęcam do uprawiania
jakiegokolwiek hobby, bo jest to
dobrym i pożytecznym sposobem
spędzania czasu. Szczególnie polecam krótkofalarstwo...

uchwały o składkach dla młodzieży podjętej przez ZG PZK. Miłym
akcentem było też wręczenie nagrody za zawody „Nocnych Marków” dla Grzegorza SP5LMT,
którą w asyście organizatora zawodów, Marka SQ5GLB, mialem
okazje wręczyć.
Zebranie dokonało wyboru delegatów na XVI Zjazd
P Z K w o s o b a c h k o l . Wi e sława SQ5ABG oraz Włodka
SP5MAD. Zastępcami członków
zostali kol. Marek SQ5GLB oraz
Tomek SQ2LID. Zebranie dokonało także zmiany w składzie
Zarządu OT.
Dyskusja podczas walnego zebrania koncentrowała się na sprawach wewnątrzoddziałowych.

OT 37 charakteryzuje się dużą
aktywnością pod względem organizowanych spotkań, szkoleń,
a także pracy stacji okolicznościowych. Stąd w składzie Zarządu OT jest funkcja managera
ds. stacji okolicznościowych. Jest
nim kol. Karolina SQ5LTZ. Do
jej zadań należy między innymi
prowadzenie ewidencji wysłanych kart QSL oraz dyplomów.
Zebranie trwało prawie 5 godzin.
Władze naczelne reprezentowałem osobiście i w przerwach
oraz w czasie obrad odpowiadałem na pytania dotyczące PZK,
jego teraźniejszości i przyszłości, o której i tak zdecyduje XVI
Zjazd PZK.

Marian Wojtkiewicz SP4OIN

Walne zebranie Praskiego OT PZK

Piotr SP2JMR, Marek SQ5GLB
i Grzegorz SP5LMT z lampą „Nocnych Marków”

W siedzibie OT 37 na Wale
Miedzeszyńskim odbyło się Walne
zebranie POT PZK. Obowiązywał
2. termin. Frekwencja właściwa
dla dużych OT, tj nieco ponad
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20%. Na 185 członków obecnych
było 43, czyli frekwencja ok.2
3%. Zebranie prowadził Wiesław
SQ5ABG, prezes OT37. Zebranie
było zebraniem wyborczym. Zarząd OT przekazał sprawozdanie
z działalności za ostatnie 2 lata.
W imieniu OKR sprawozdanie
oraz ocenę pracy zarządu OT odczytała kol. Bożenka SQ5BG.
Ważnym i charakterystycznym
momentem zebrania było wręczenie odznak i legitymacji członkowskich PZK nowo przyjętym
członkom OT 37, a było ich aż
27 z czego większość nie ukończyła jeszcze 18 lat. Wszyscy oni
współdziałali z OT już wcześniej
i są członkami klubu SP5ZHG
oraz drużyny ZHP. To m. in. efekt

SP2JMR

Award Manager PZK informuje
Wydane dyplomy
Dyplom jubileuszowy „TROF E U M ” : UA 9 Y F, V E 3 AT,
OH3GZ, SP9DTE.
SP-PA: SP9AFE, SP2DBO,
SP1RKT, SQ9DEN, SQ9LOM,
F 6 E O S , S P 6 KT Z , S Q 7 I L ,
SQ3BML, SP9IQO, SQ9MZ
(CW), OH3OJ, OH3GZ,
SQ8JLS, SQ2BXI, SP6TRX,
SP7AWG, SP6BBE, SP8FIQ,
SQ8JQX, SP1MVG, SP2PUT,
SP7SZW (UKF), SP7OGP
(UKF), SP5UAR. SWL: R9U-007, DE1KKG. Nalepki SP-PA 200: SQ9LOM, SQ6ILG,
SQ3BML, SP9IQO, SQ8JLS,
SP6TRX, SP7AWG, SP8FIQ,
SP1MVG, SP7SZW (UKF),
SP9XCJ, SP5UAR, SP1KQR.
SWL: SP1-8247. Nalepki SP-PA
300: SP6NIP, SP1DTE, SP4ICP,
SP9RTZ, SP2IQN, SP5TAM,
SP5JUJ, SP7AWG, SP1MVG,
SP7SZW, SP4GFG, SP6TGR.
N a l e p k a S P- PA 3 5 0 :
SP2WKC, SP7AWG, SP1JON.
Dyplom papieski kl. 1 KF:
SP1RKT, DM3FZN, SP9D TE. Dyplom papieski kl. 2 KF:
NH0S. Dyplom papieski kl. 3
KF: SP2DTO, IW4EQR, SP1YKO, PA0DVD, DM3KZN, LY3BK, SP4ICP, SP5TAM, SQ7IL.
AC-15-Z: SP2DNT, IK5XLB,

Dyplom POLSKA
Okres ważności łączności: od
01.01.1999 r.
Warunki uzyskania:
Dla stacji SP:
Na KF: należy przeprowadzić
po 5 łączności/nasłuchów z każdym województwem w Polsce.
Na UKF: należy przeprowadzić po 5 łączności/nasłuchów
z czterema województwami.
Dla stacji w Europie: po 2
łączności/nasłuchy z każdym
województwem.
Dla stacji spoza Europy: po
1 łączności/nasłuchu z każdym
województwem.
Stacje zagraniczne dyplom
POLSKA mogą zdobyć w czasie
trwania jednej edycji SP DX
Contest, na podstawie logu za
zawody tj. bez posiadania kart
QSL.
Wykaz województw:
SP1: Zachodniopomorskie Z
SP2: Pomorskie: F
Kujawsko-Pomorskie P
SP3: Lubuskie B
Wielkopolskie W

SQ8LEI, SP1YKO, DB7NW,
PA0DVD, HB9OK, DL1RMJ,
D L 3 J S T, RA 0 L E , D F 6 T H ,
S P 4 I C P, T 9 4 B Y, J F 2 S K V,
DL2RTL, SP4CJA, SQ9DXT,
SQ9LOM, OE3DHS, SP3SXX.
SWL: SP122011, US-P-349.
W-21-M: IK5XLB, IW4EQR,
SQ8LEI, SP2DNT, DB7NW,
PA0DVD, HB9OK, DM3FZN,
DM3KZN, RA0LE, SQ2BXI,
SP4ICP, SQ1EUG, JF2SKV,
T94BY, HA7LW, SP4CJA, SP9DTE, SP5TAM, SQ7IL, IW0HOU.
SWL: SP122011, US -P-349.
POLSKA: SP1RKT, SP8JUS,
SP1DTE, HB9OK, OK1UA,
SP7ENU, DJ6VM, RU9UC, PY5IP, DL8UAA, SQ2BXI, SP5UAR, SP6IEQ, SP6BBE, JF2SKV,
SQ8JQX , SP9PKS , UX8IW,
UR5AW, SP5UAR, SQ9LOM,
SP7OGP (UKF), SQ8LEI,
SQ5NG. SWL: RU9U-007, SP1-8247, DE1KKG.
EU-SP-A: DH5AO, SP5BLI,
A A 1 V X , S P 7 E N U, S P 4 O Z ,
SP4PSU, DL2SUB, SP4ICP,
JF2SKV, HA7LW, PD0HFD,
SP9DTE (CW), SP9DTE (SSB),
SQ9DXT, SQ9LOM, SQ8LEI.
SWL: R9U-007, US-P-349, DE2DFL, DE1KKG.
SP-50 MHz Award kl. 1:
EH7AH. SP-50 MHz Award kl.

3: DL9UDS.
SN0HQ -I: SP9IQO, HA/
SP7JLH, SP3RAT, SQ3JPV,
SP3IBM, SP3PLD, UA9CGL,
SP1DTE, SP1DTE, SP4GFG,
DM3FZN, SQ7IL, SP5CJQ.
SN0HQ-II: SP1DTE.
Gratuluję zdobywcom dyplomów! Ze względu na bardzo dużą liczbę wydawanych
dyplomów jubileuszowych zaniechałem publikowania znaków
stacji, które zdobyły ten dyplom
w wersji podstawowej.
Zainteresowani dyplomem
SP-PA mogą znaleźć cenne informacje na stronie http://www.sp-pa.webpark.pl. Warto tę stronę
odwiedzać! Kolegom SQ9JKW
i SQ9JKS serdecznie dziękujemy
za ich zaangażowanie.
Tym razem zachęcam do
zdobywania dyplomów EU-SP-A i POLSKA, których regulaminy publikujemy na łamach
KP.
Łowców dyplomów zapraszam do odwiedzania portalu
DIG-SP http://www.digsp.pzk.
org.pl, na którym publikujemy
regulaminy różnych ciekawych
dyplomów. Dla sympatyków
programu IOTA uruchomiony
jest specjalny dział dotyczący
tego interesującego tematu.

W imieniu DIG-SP składam
gorące podziękowanie koledze Januszowi SP5JXK za jego
duży wkład pracy, zaangażowanie i pomoc w uruchomieniu
portalu DIG-SP. Również internautom dziękujemy za ciepłe
przyjęcie. Przykre jest jednak
to, że pomimo kilkakrotnych
próśb skierowanych do kolegów
SP2FAP i SQ3HXG o wyłączenie starego, nieaktualnego już
portalu DIG-SP ze złośliwości
tego nie czynią.
Przypominam, że wszystkie
wykazane w zgłoszeniach dyplomowych łączności/nasłuchy muszą być potwierdzone kartami
QSL. Zgłoszenie może potwierdzić OT PZK, macierzysty klub
lub dwóch nadawców. Opłata za
dyplomy wydawane przez ZG
PZK wynosi 3 znaczki pocztowe na list zwykły dla członków PZK, a dla stacji polskich
nie zrzeszonych w PZK – 15 zł.
Nalepki SP-PA: 1 znaczek pocztowy na list zwykły + koperta.
Zgłoszenia należy przesłać na
adres: Augustyn Wawrzynek –
SP6BOW, ul. Korfantego 5 B/1,
47-232 Kędzierzyn-Koźle 12.

SP4: Warmińsko-Mazurskie J
Podlaskie O
SP5: Mazowieckie R
SP6: Opolskie U
Dolnośląskie D
SP7: Łódzkie C
Świętokrzyskie S
SP8: Lubelskie L
Podkarpackie K
SP9: Małopolskie M
Śląskie G
Pasma i emisje dowolne, łączności mieszane, cross band oraz
przez przekaźniki naziemne i satelitarne niedozwolone. Opłata
za dyplom dla członków PZK
wynosi 3 znaczki pocztowe na
list zwykły. Dla stacji polskich

niezrzeszonych w PZK 15 zł.
Dla stacji zagranicznych 5 IRC,
5 euro lub 5 USD. Zgłoszenie
(lista GCR) potwierdzone przez
dwóch nadawców, OT PZK lub
macierzysty klub należy wysłać
na adres Award Manager PZK
– SP6BOW.

OE, OH, OK, OM, ON, OZ,
PA, S5, SM, SP, SV, YL, YO,
ZC4/5B4, 9H.
Pasma i emisje dowolne, łączności mieszane, cross band oraz
przez przekaźniki naziemne i satelitarne niedozwolone. Opłata
za dyplom dla członków PZK
wynosi 3 znaczki pocztowe na
list zwykły. Dla stacji polskich
nie zrzeszonych w PZK 15 zł.
Dla stacji zagranicznych 5 IRC,
5 EURO, lub 5 USD. Zgłoszenie
(lista GCR) potwierdzone przez
dwóch nadawców, OT PZK lub
macierzysty klub należy wysłać
na adres Award Managera PZK
– SP6BOW.

EU – SP – Award
Okres ważności łączności: od
1.01.2004 r.
Warunki uzyskania: przeprowadzenie co najmniej 25 łączności/nasłuchów z państwami
Unii Europejskiej: CT, DL, EA,
EI, ES, F, G, HA, I, LX, LY, LZ,

Augustyn SP6BOW
sp6bow@poczta.onet.pl
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Regulamin dyplomów „Szlakiem
Celtów” i „Szlak Bursztynowy”
„Szlakiem Celtów”
Celem wydania dyplomu jest
popularyzacja miejsc w Polsce, które zamieszkiwali Celtowie. O dyplom mogą ubiegać się nadawcy
indywidualni, stacje klubowe i nasłuchowcy. Łączności do dyplomu
będą zaliczane od 1.03.2008 r. Wymagania dla stacji: SP – 20 pkt. EU
– 10 pkt. DX – 7 pkt.
Punktacja za łączności: stacje
indywidualne nadające z miejsc,
w których przebywali lub mieszkali Celtowie – 3 pkt. Za miejsca
takie uważa się: teren powiatu
głubczyckiego, teren starego woj.
wrocławskiego, woj. krakowskiego, okolice Wielunia oraz inne
miejsca, o których będą informowali operatorzy stacji oraz będą
przydzieli odpowiednie punkty.
Stacje klubowe, jw. 4 pkt.
Stacje z terenowego QTH,
które będą zlokalizowane w pobliżu stanowisk archeologicznych lub innych miejsc, wskazujących bezpośrednio na ślady
pobytu Celtów – 5 pkt.
Stacje klubowe, jw. – 6 pkt.
Stacje okolicznościowe, pracujące z okazji związanej z Celtami – 8 pkt.
Stacje nadające z powiatu

głubczyckiego (Brama Morawska): SP6CVB, SP6GHR, SP6OUJ, SQ6IUQ, SQ6LZK, SP6ZJP
(SN6G). Inne stacje: SP3JBI,
SQ9DEN, SQ9IVD, SQ9JYW,
pozostali będą informowali
o punktach podczas QSO.
Głównie są to stacje z województw: B, D, U, G, M, K.
„Szlak Bursztynowy”
Celem wydania dyplomu jest
popularyzacja „Szlaku Bursztynowego” w Polsce. Dyplom mogą
zdobywać nadawcy indywidualni,
stacje klubowe i nasłuchowcy.
Dyplom będzie wydawany
w różnych klasach:
– Za QSO (SWL) na KF
– Za QSO (SWL) na UKF
– W rozróżnieniu na emisje:
CW, SSB, RTTY, PSK31, MIXED
Łączności do dyplomu liczą
się począwszy od 1.03.2008 r.
Wymagania dla stacji : SP- 30
pkt. EU – 15 pkt. DX -7 pkt.
Punktacja za łączności: Stacje
indywidualne, nadające z miejsc,
gdzie przebiegał szlak – 3 pkt. Za
miejsca takie uważa się: teren powiatu głubczyckiego, teren starego woj. wrocławskiego, stare woj.

krakowskie, okolice Wielunia oraz
inne miejsca. O tym będą informowali operatorzy stacji oraz będą
przydzielali odpowiednie punkty.
Stacje klubowe, jw. – 4 pkt.
Stacje z terenowego QTH,
które będą zlokalizowane w pobliżu stanowisk archeologicznych lub innych miejsc wskazujących bezpośrednio na ślady
pobytu dawnych ludów – 5 pkt.
Stacje klubowe, jw. – 6 pkt.
Stacje okolicznościowe, pracujące z okazji związanej ze szlakiem – 8 pkt.
Stacje nadające z powiatu głubczyckiego (Brama Morawska):
SP6GHR, SP6OUJ, SQ6IUQ,
S P 6 C V B, S Q 6 L Z K , S P 6 Z J P
(SN6G). Stacje z innych woj.:
S P 2 B S D, S P 3 J B I , S P 4 I C P,
S P 7 F DV, S Q 7 J Z S , S Q 7 J Z R ,
SQ7LRQ, SQ7JZH, stacje z Opola, Kalisza, Gdańska, Wielunia.
Będą informowali o przydziale
punktów w czasie QSO.
Dla najaktywniejszej stacji
rozdającej punkty przewidziana
jest specjalna nagroda.
W przypadku obu dysplomów
liczą się tylko łączności w ciągu
danego roku, nie przechodzą na
rok następny.

Silent Key
SP6ESX s.k. Z przykrością informuję, że w wieku 78 lat, po krótkiej chorobie, zmarł we Wrocławiu 28 stycznia 2008 o g. 19.00 nasz Kolega Marian Bombała SP6ESX.
Marian SP6ESX otrzymał licencję w 1999 r., pracował trochę telegraﬁą na KF i FM na UKF.
Raczej przypadek klasyczny – szeregowy krótkofalowiec, o tyle wyjątkowy, że swą przygodę z krótkofalarstwem zaczął w jesieni życia. Bardzo lubiliśmy Mariana, który był człowiekiem miłym i serdecznym, przedstawicielem zanikającej generacji ludzi z Galicji. Pogrzeb odbył się we Wrocławiu 1 lutego
2008 r. na Cmentarzu Marszowickim.
73 de Adam SP6EBK
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Nie jest wymagane posiadanie potwierdzeń łączności (QSL)
przy ubieganiu się o dyplom,
wystarczy wykaz łączności oraz
oświadczenie, że łączności zostały
przeprowadzone.
Zaliczane będą łączności
przeprowadzane wszystkimi
emisjami na wszystkich pasmach
KF i UKF. Każdą stację można ująć tylko raz, mimo że jest
przeprowadzona inną emisją i na
innym paśmie. Wyjątek stanowi
QSO przeprowadzone ze stacją,
która nadaje z innego QTH albo
łamana przez „P” lub okręg.
W celu otrzymania dyplomu należy wysłać wyciąg z logu
o przeprowadzonych łącznościach. Nie obowiązują tu żadne
druki. Ważne jest, aby podać
znak stacji, datę QSO, częstotliwość, emisję i raporty.
Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznie, e-mail: sp6zjp@interia.pl
Koszt dyplomu: dla stacji SP
10 zł. Dla EU lub DX 5 euro, 5$
lub 5 IRC.
A d r e s Aw a r d M a n a g e r a :
Arkadiusz Korus SP6OUJ, ul.
Wiązowa 7, 48-100 Głubczyce,
Poland

