KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI
nr 3 (530)/2009

„Krótkofalowiec Polski”– organ prasowy ZG
PZK ukazuje się od 1928 roku
Wydawca ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa
Redaktor Naczelny
Wiesław Paszta SQ5ABG, sq5abg@tlen.pl
Polski Związek Krótkofalowców
Sekretariat ZG PZK
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
adres do korespondencji:
skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13
tel./fax 052 372 16 15,
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl,
strona internetowa www.pzk.org.pl
Konto bankowe:
33 1440 1215 0000 0000 0195 0797
Centralne Biuro QSL – adres jw.
Prezydium ZG PZK
Prezes:
Piotr Skrzypczak SP2JMR
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl
Wiceprezesi:
Jan Dąbrowski SP2JLR (ds. organiz.)
jandab@ﬁre.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.)
sp3iq@pzk.org.pl
Sekretarz PZK:
Tadeusz Pamięta SP9HQJ
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm
Skarbnik:
Sławomir Chabiera SP2JMB
slawek@sp2jmb.pl
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
Jerzy Smoczyk SP3GEM, sp3gem@wp.pl
Członkowie GKR:
Witold Onaczyszyn SP9MRO
Zenon Przybysz SP3HUU
Jacek Rutyna SP9AKD
Inne funkcje przy ZG PZK
Award Manager PZK:
Andrzej Buras SQ7B
sq7b@pzk.org.pl
ARDF Manager:
Krzysztof Słomczyński SP5HS
ardf@pzk.org.pl
IARU-MS Manager:
Jerzy Gierszewski SP3DBD
sp3dbd@poczta.onet.pl
IARU Liaison Ofﬁcer:
Wiesław Wysocki SP2DX, sp2dx@chello.pl
Contest Manager
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX
sp2fax@wp.pl
Manager-Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK (EmCom Manager)
Marek Garwoliński SQ2GXO
sq2gxo@gmail.com
VHF Manager:
Zdzisław Bieńkowski SP6LB
pkukf@pzk.org.pl
QTH Manager:
Grzegorz Krakowiak SP1THJ
qth@pzk.org.pl
Packet Radio Manager:
Marek Kuliński SP3AMO
sp3amo@pzk.org.pl
Manager OH PZK:
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC
sp3tyc@pzk.org.pl
KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV
e-mail sp7drv@pzk.org.pl
Redakcja Radiowego Biuletynu
Informacyjnego PZK
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD
ul. Sułkowskiego 21,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 022 724 23 80, 0607 928029,
0603 545765, 0505 207773,
0604 714321, Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany częstotliwości
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM
Program TV o krótkofalowcach
„Krótkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl

ISSN 1230-9990

Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i
wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji
społecznych, krajowych i zagranicznych.

Od Redakcji
Wiele emocji wzbudza sprawa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu uprawiania naszego
hobby. Cieszy fakt, że udało się wreszcie sﬁnalizować tę chyba dla nas wszystkich ważną sprawę. W numerze
ponadto – informacje ze spotkania w Jarosławiu wraz z gratulacjami dla Piotra SP2JMR w związku z przyznaniem Złotej Odznaki Honorowej PZK, spotkanie w Toruniu, zjazd sprawozdawczo-wyborczy OT w Bydgoszczy, informacje Award Managera SP, informacje o akcji dyplomowej „Parasol” oraz przygotowania do 70.
rocznicy Września 1939 roku. Publikujemy też termin spotkania i zjazdu technicznego klubu PK UKF, trochę
wcześniej, ale po to, by spokojnie można było je zaplanować w swoich kalendarzach na 2009 rok.
Wiesław SQ5ABG

Ubezpieczenia członków PZK
Wiele zagranicznych organizacji krótkofalarskich ubezpiecza swoich członków od odpowiedzialności cywilnej z tytułu uprawiana naszego hobby
oraz w ograniczonym zakresie
ich sprzęt. Postanowiliśmy pójść
w ich ślady. Ważnym czynnikiem
były i są liczne sprawy urzędowe
oraz niestety często sądowe o nasze prawo do stawiania i eksploatacji anten. Jednym z istotnych
argumentów podnoszonych przez
naszych przeciwników jest rzekomy znaczny poziom zagrożeń dla
współużytkowników posesji lub
sąsiadów z tytułu naszej krótkofalarskiej działalności.
Poza tym wielu z nas ubezpieczało się już wcześniej indywidualnie (w tym SP2JMR w la-

tach 1992-2000) właśnie z tytułu
odpowiedzialności cywilnej.
Tak więc jedną z pierwszych
spraw po XVII Zjeździe PZK
było zajęcie się ubezpieczeniami.
W znalezieniu dobrego ubezpieczyciela grupowego pomogło
nam biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides”z
Łodzi. W lipcu 2008 podpisaliśmy w imieniu PZK razem
z Jankiem SP2JLR wiceprezesem PZK list brokerski z tym
biurem. Wynikiem tego było
przedstawienie nam czyli PZK
propozycji trzech towarzystw
ubezpieczeniowych, z których
prezydium ZG PZK wybrało
„Uniqa” S.A., ze względu na
najkorzystniejszą dla naszych
członków ofertę. Od 1 lutego

2009 grupowe ubezpieczenie
członków PZK stało się rzeczywistością. Koszt wynosi 4 zł od
jednej osoby. Podstawą do likwidacji szkody czyli wypłaty
odszkodowania oraz do zawarcia
dodatkowych umów ubezpieczeniowych na preferencyjnych
warunkach jest aktualne członkostwo w PZK.
Wszelkie informacje na ten
temat znajdują się na portalu
www.pzk.org.pl.
Na uwagę i podkreślenie profesjonalizmu i skuteczności działania
zasługuje biuro brokerskie „Maxima Fides”, bez którego zaangażowania cała sprawa byłaby mocno
utrudniona i z pewnością nie do
załatwienia w tak krótkim czasie.
Inf. Piotr SP2JMR

„Stare przyjaźnie, nowe znajomości”
17 stycznia br. w Klubie
Osiedlowym Kameleon w Toruniu, siedzibie OT PZK im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
odbyło się kolejne, już czwarte
spotkanie środowiskowe krótkofalowców „Stare przyjaźnie,
nowe znajomości”. W spotkaniu
uczestniczyło 58 krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa z zaprzyjaźnionych oddziałów terenowych PZK Pomorza
i Kujaw. Reprezentowane były
OT PZK z Bydgoszczy, Gdańska
i dwa z Torunia, tj. 26 i 49.
Tak licznie przybyłych, znamienitych gości w imieniu or-

ganizatorów przywitał Janek
SP2JLR. Następnie Przemek
SP7VC interesująco opowiadał
o swoich wyprawach z radiem
na wyspy Ameryki Środkowej.
Wartka opowieść i fantastyczne zdjęcia przyjęte zostały przez
zebranych z dużym zainteresowaniem. Chętnych na kolejne
wyjazdy (nawet na gapę) było
wielu. Kolejnym zaproszonym
prelegentem był Tomek SP5CCC.
Historię krótkofalarstwa na Pomorzu i Kujawach w okresie międzywojennym, w czasie II wojny
światowej i latach powojennych
przedstawił z ogromnym znaw-

stwem tematu. Na sali zapanowała kompletna cisza, a na koniec
zerwała się burza oklasków. Tomek jeszcze długo był oblegany,
a pytaniom nie było końca.
Następnie posiłek, potem rozmowy o czasach przeszłych, teraźniejszości i planach na przyszłość,
trwające bardzo długo. Podczas
spotkania nakręcony został materiał ﬁlmowy na temat naszego hobby i przez kolejne dni prezentowany na antenie lokalnej telewizji.
Wszyscy zapowiedzieli się na
następne jubileuszowe spotkanie
za rok.
Janek SP2JLR
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Krótkofalarskie spotkanie opłatkowo-noworoczne 2009
ców z władzami miasta i powiatu
jest ich liczny udział w imprezie.
Swym udziałem w spotkaniu zaszczycili wiceburmistrz Miasta
Jarosławia Bogdan Wołoszyn
SP8HNX, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Marian Kozłowski.
Władze powiatu reprezentowali
przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot, starosta jarosławki Tadeusz Chrzan oraz wieloletni były naczelnik Wydziału
Obrony Cywilnej Powiatu płk.
Jan Biłas oraz obecny naczelnik
wydziału Krzysztof Jaśkiewicz

Wygląd medalu przyznawanego przez
Zarząd klubu krótkofalowców przy
Burmistrzu Miasta Jarosławia

Od lewej Piotr Skrzypczk SP2JMR, prezes ZG PZK; Zbigniew Guzowski SP8AUP,
prezes OT PZK w Jarosławiu; Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski; Bogdan
Wołoszyn, wiceburmistrz miasta Jarosławia; Marian Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia; Stanisław Kłopot, przewodniczący Rady Powiatu

Na terenie Jarosławia krótkofalowcy są obecni od 39 lat,
a tradycja spotkań opłatkowy
sięga już 23 lat.
Tak więc i w tym roku po
raz 24. 16 stycznia Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców w Jarosławiu, działając w imieniu
Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców
SP8PEF przy burmistrzu Miasta
Jarosławia oraz Harcerskiego
Klubu Krótkofalowców SP8ZIV
przy Komendzie Hufca ZHP
w Jarosławiu zorganizował kolejne spotkanie opłatkowo-noworoczne jarosławskich krótkofalowców.
W spotkaniu, które w tym
roku odbyło się w restauracji „U
Thanga” wzięło udział ponad
50 osób, w tym niemal wszy-

scy członkowie oddziału, wielu
z nich ze swymi XYL-kami. Potwierdzeniem właściwej współpracy jarosławskich krótkofalow-

Ksiądz Grzegorz Bechta SQ8AY Członek Oddziału prowadzi stosowną modlitwę
przed dzieleniem się opłatkiem

Tadeusz Pamięta SP9HQJ odznacza
Piotra Skrzypczka SP2JMR, prezesa
ZG PZK

Gratulacje prezesa ZG PZK po wręczeniu Honorowej Odznaki Związku Zbigniewowi Wendyczowi SP8RHO, członkowi jarosławskiego oddziału
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SP8FCL. Radę Gminy Jarosław
reprezentował Antoni Gwóźdz
SQ8GUI, a Komenda Hufca
ZHP w Jarosławiu reprezentowana była przez komendantkę
Jagodę Dryś SP8AYL. Ponadto
już tradycyjnie w spotkaniu wziął
udział prezes Banku Spółdzielczego w Jarosławiu Zbigniew Baryła, na pomoc którego krótkofalowcy zawsze mogą liczyć. Szczególnym gościem był wieloletni
dyrektor kolejno, Państwowej
Inspekcji Radiowej, Państwowej
Agencji Radiokomunikacyjnej
oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej Oddziału w Rzeszowie
Tadeusz Krawczyk, sprawdzony
przez lata przyjaciel jarosławskich krótkofalowców oraz jego
syn Marcin Krawczyk, obecny
dyrektor Oddziału Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie z którym nasza współpraca układa się bardzo dobrze.
Ze strony władz naczelnych
Polskiego Związku Krótkofalowców w spotkaniu uczestniczył
prezes Zarządu Głównego Piotr
Skrzypczak SP2JMR, honorowy

członek naszego oddziału oraz
sekretarz generalny Zarządu
Głównego PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
Wszystkich uczestników spotkania oraz przybyłych gości powitał prezes Zarządu Oddziału
Terenowego PZK w Jarosławiu
Zbigniew Guzowski SP8AUP,
który na wstępie przedstawił
zebranym krótką informację
o bieżącej działalności oddziału
a następnie poinformował, że na
wniosek naszego oddziału oraz
władz miasta Jarosławia. Zarząd Główny przyznał prezesowi Zarządu Głównego Piotrowi
Skrzypczakowi SP2JMR Złotą
Odznakę Honorową – dodając,
że taki wniosek dla urzędującego
prezesa w historii związku jest
po raz pierwszy, ale i sytuacja,
w której prezes wybrany jest na
kolejną kadencję po raz trzeci, jest również po raz pierwszy
w historii naszego Związku.
Oﬁcjalnego wręczenia Złotej
Honorowej Odznaki, najwyższego wyróżnienia związkowego, dokonał w imieniu Zarządu Głów-

nego Sekretarz Generalny Związku Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
W dalszej części prezes
Oddziału Zbigniew Guzowski SP8AUP poinformował,
że Zarząd Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców wspólnie
z burmistrzem Miasta Jarosławia przyznał specjalne medale – nagrody które otrzymali
– za promocję jarosławskiego
krótkofalarstwa w strukturach
Obrony Cywilnej Jan Biłas, za
popularyzację i propagowanie
idei krótkofalarstwa na łamach
„Gazety Jarosławskiej” redaktor Hubert Ochmański oraz za
duży wkład pracy w rozwój oraz
promocję krótkofalarstwa na
terenie miasta Jarosławia Marek
Banaś SP8GXQ. Uroczystego
wręczenia przyznanych medali
dokonał wiceburmistrz Miasta
Jarosławia Bogdan Wołoszyn
wspólnie z prezesem Klubu
SP8PEF Zbigniewem Guzowskim SP8AUP. Po części oﬁcjalnej głos zabrał członek nasze-

Honorowi goście w pomieszczeniu klubu. Od lewej: prezes Klubu Zbigniew Guzowski SP8AUP; prezes Zarządu Głównego PZK Piotr Skrzypczk SP2JMR; sekretarz generalny PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ

go oddziału, ksiądz Grzegorz
Bechta SQ8AY, który odprawił
stosowne modlitwy i pobłogosławił przygotowany opłatek, po
czym prezes Oddziału podzielił

Bogdan Wołoszyn Wiceburmistrz Miasta Jarosławia wręcza Panu Janowi
Biłasowi przyznana nagrodę

Bogdan Wołoszyn Wiceburmistrz Miasta Jarosławia wręcza Panu Markowi
Banaś SP8GXQ przyznaną nagrodę

się nim z wszystkimi uczestnikami spotkania.
Następnie podano wszystkim
uczestnikom lampkę szampana
przy której to przybyli goście honorowi złożyli wszystkim krótkofalowcom najserdeczniejsze
życzenia noworoczne, a ponadto
prezes Zarządu Głównego serdecznie podziękował władzom
naszego oddziału oraz władzom
Miasta Jarosławia za dostrzeżenie jego wysiłków w promowaniu polskiego krótkofalarstwa i wystąpienie z wnioskiem
o przyznanie mu tak wysokiego
wyróżnienia, a dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Oddziału w Rzeszowie Marcin
Krawczyk przy okazji składania
życzeń noworocznych poinformował zebranych o szczegółach
nowego rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacji
amatorskiej.
Przy kawie, herbacie, porcji
ciasta oraz innych przygotowanych na tę okazję przysmakach
uczestnicy spotkania długo
dyskutowali o przyszłości polskiego, a w nim jarosławskiego krótkofalarstwa, szczególnie
o kolejnych zawodach o Puchar
Burmistrza Miasta Jarosławia,
o Puchar Komendanta Hufca
ZHP w Jarosławiu oraz o Puchar
Kuratora Województwa Podkarpackiego.
Ważnym tematem była dyskusja o poczynaniach, jakie
trzeba podjąć, przygotowując się
do obchodów 40-lecia naszego
Klubu SP8PEF, które wypadają
w czerwcu 2010 roku.

Pobyt w Jarosławiu prezesa ZG PZK oraz pierwszy raz
sekretarza generalnego był ponadto znakomitą okazją do odwiedzenia nowego lokalu klubu
jarosławskich krótkofalowców
i przeprowadzenia z klubowej
radiostacji kilku kurtuazyjnych
łączności z polskimi krótkofalowcami.
Foto: Anita Banaś SP8TCQ Tadeusz
Lewko SP8IE
Tadeusz Pamięta SP9HQJ
sekretarz oddziału
Piotr Lotycz SQ8MXL

Marcin Krawczyk, dyrektor
Oddziału Okręgowego Urzędu
Komunikacji Elektronicznej
w Rzeszowie, oraz jego ojciec,
emerytowany wieloletni dyrektor
tego urzędu
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XVIII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Bydgoskiego OT PZK (OT 04)

Zjazd rozpoczął się w drugim terminie ponieważ na 169
członków OT na sali w Klubie
POW obecne były 82 osoby co
stanowiło 48 %. Zjazd otworzył
Ryszard SP2IW prezes ustępującego Zarządu OT 04. Po
powitaniu i sprawach proceduralnych jako prezes PZK wręczyłem Złote odznaki Honorowe PZK kolegom Edwardowi
SP2AJO i Romanowi SP2DDX
oraz Odznaki Honorowe PZK
Małgorzacie SP2IVI, Piotrowi
SP2SGL, Sławkowi SP2JMB,
Jackowi SP2LQC, Wojtkowi
SP2RXG, Irkowi SP2DKI, Tadeuszowi SP2DGH, Andrzejowi
SP2WXZ, Robertowi SP2DNT.
Kolejny punkt to lokalne odznaczenia czyli medale Oddziału
PZK w Bydgoszczy, które z rąk
Ryszarda SP2IW otrzymali kol.
SP2BZW, SP2IWK, SP2IHI
SP2CMB, SP2FTL, SP2GJI,
SP2JMR. Tradycja tych medali
sięga połowy lat 80 ub. wieku.
Następnie zostały zebranym
przedstawione sprawozdania
z działalności zarządu OT oraz
OKR za lata 2004-2008. W trakcie ich składania oówiono wykonanie uchwał poprzedniego
Zjazdu Bydgoskiego OT PZK

wyniki w krajowych zawodach
krótkofalarskich.
Omówiono również działalność klubów SP2PIK oraz
harcerskich klubów SP2ZAO
i SP2ZCI.
Kluby harcerskie zorganizowały wiele akcji i imprez krótkofalarskich, między innymi kurs
i egzamin na świadectwo radiooperatora, stacje okolicznościowe, zawody i dyplomy. Są i straty
– przestał niestety działać klub
SP2KKB.
Zjazd udzielił absolutorium
ustępującemu Zarządowi.

Obrady otwiera prezes OT04 Ryszard SP2IW

oraz zmiany w stanie liczebnym
Oddziału stwierdzając, że w czasie poprzedniej kadencji miał
miejsce niewielki ale regularny
wzrost liczby członków.
Powstały dwa nowe kluby:
SP2PAQ w Białych Błotach
i SP2PUT w Bydgoszczy.
Klub SP2PAQ aktywnie działa dzięki zaangażowaniu kolegów SP2IHI i SP2NAT, klub ten
bardzo aktywnie współpracuje
z władzami samorządowymi.
Klub SP2PUT działa dzięki
zaangażowaniu Andrzeja SP2CA,
aktywnie startuje i osiąga dobre

OH PZK otrzymuje Jacek SP2LQC, prezes Klubu Radiolokacji Sportowej
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Zjazd w głosowaniu tajnym
dokonał wyboru składu nowego
Zarządu OT 04, który stanowią:
Prezes Ryszard SP2IW
Wiceprezes Bolesław SP2ESH
Sekretarz Roman SP2DDX
Skarbnik Jerzy SP2BZR
QSL manager Andrzej SP2GJI
Manager d.s. technicznych Bartłomiej SQ2WKO
OKR Bydgoskiego Oddziału
PZK stanowią:
Jerzy SP2WIO Przewodniczący
Janusz SP2CNW
Irek SP2DKI
Zjazd odbywał się w bardzo

konstruktywnej koleżeńskiej atmosferze.
Ze spraw poza zjazdowych,
a dotyczących członków OT
04 na podkreślenie zasługują
mistrzowskie tytuły Kazika
SP2FAX uzyskiwane w wielu
zawodach i klasyﬁkacjach KF,
a także dwie stacje tzw. „RUN”
w ramach reprezentacji PZK
w Mistrzostwach KF IARU, które są zlokalizowane w Kołaczkowie (SP2FAX) oraz w Jeziorkach
(SP2JMB).
Członkowie OT04 mogą poszczycić się także wybitnymi
osiągnięciami na UKF. Tu przewodzi Marek SP2MKO niegdyś
nazywany „Radiolatarnią UKF”,
a to z racji swojej ogromnej bezprecedensowej na naszym terenie
aktywności. Marek jest obecnie
niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie zarówno pracy
DX-owej na UKF (rekordowa
ilość potwierdzonych kwadratów) jak i techniki, a szczególnie
techniki antenowej. Ogromne
osiągnięcia na UKF w tym EME
ma Wojtek SP2OFW, który także w zawodach UKF jest liczącą
się w skali Europy stacją, czasem
nie do pobicia.
Trzecim krótkofalowcem
posiadającym spore osiągnięcia
oraz wiedzę w sprawach UKF
jest Roman SP2DDX sekretarz
Zarządu OT 04. Roman ma także spore doświadczenie w pracy
na mikrofalach oraz znajomość
techniki mikrofalowej, a na
najbliższym spotkaniu „ŁOŚ
2009” zapowiada wiele ciekawostek z pokazami łączności EME
włącznie.
Bez tych uzupełniających informacji relacja ze zjazdu mojego macierzystego OT byłaby
niepełna.

Koledzy odznaczeni Odznaką Honorową PZK

DASR- Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa
Poniżej przekazuję informację
od Roberta 3Z6AET - głównego
koordynatora DASR. Dotyczy
ona ćwiczeń łączności kryzysowej które zmobilizowały do
działania liczną grupę krótkofalowców SP6.
Ćwiczenia miały ponadto nowatorską formę - jednocześnie
korzystano z pasm KF, łączności
UKF bezpośredniej i przez przemienniki. Jest to przykład i wzór
do naśladowania dla pozostałych
okręgów SP. Marek SQ2 GXO
– EmCom Manager PZK.
Raport z ćwiczeń łączności
kryzysowej DASR PZK
z dnia 31.01.2009
Raport: 31.01.2009 w ćwiczeniach łączności kryzysowej

DASR (Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej) wzięło
udział 31 stacji, było ich znacznie więcej niż w poprzednich
próbach . Stacje biorące udział
wykazały dużą sprawność operatorską. Zwłaszcza w przekazywaniu informacji z jednej częstotliwości na drugą – 145.7875
(przemiennik) VHF FM na
3.760 LSB KF. Była też sytuacja
kiedy nastąpiło zakłócenie na
jednym z przemienników i był
brak możliwości do przekazania
informacji. W tym momencie
koledzy wykazali znaczną umiejętność współpracy miedzy sobą
tak, aby do odbiorcy koordynatora/ dotarła podana informacja.
Z 36 nadanych komunikatów,
poprawnie dostarczono 33 (dwa

komunikaty zostały przekazane
na nie właściwej częstotliwości,
jeden nie dotarł wcale).
W tym miejscu pragnę podziękować innym stacjom, które
nie biorąc udziału w ćwiczeniach
nie przeszkadzały operatorom
DASR .
Praca w paśmie 2 m nie stanowiła większych problemów
propagacyjnych co z kolei dało
się odczuć w paśmie KF. Były
zakłócenia od innych stacji zagranicznych pracujących niedaleko częstotliwości 3.760 MHz .
Ogólnie ćwiczenia odbyły
się bardzo sprawnie z udziałem
wielu stacji z terenu SP6. Do
ćwiczeń użyto przemienników
w paśmie 2 m oraz częstotliwości
KF jak i directowej na UKF.

Tego typu ćwiczenia pokazują
konieczność dalszego i ciągłego
udoskonalania sposobu przekazywania informacji w sytuacjach
kryzysowych jak i większej aktywności stacji. Myślę że zwiększenie informacji na temat sieci
kryzysowych i ich znaczenia doprowadzi do wzrostu frekwencji
w czasie ćwiczeń łączności kryzysowej. Kolejne ćwiczenia na
terenie SP6 zostały zaplanowane
na przełom marca i kwietnia.
Dziękując za aktywność załączam wykaz stacji biorących
udział w ćwiczeniach łączności
kryzysowej DASR 31.01.2009
Robert 3Z6AET
Gł. Koordynator DASR PZK,
Wrocław

Spotkanie opłatkowo-noworoczne 14 grudnia 2008 w radioklubie SP6KBL

Organizatorzy spotkania
przesłali na moje, tj prezesa
PZK specjalne życzenia dla
prezydium ZG PZK, Zarządu
PK UKF oraz dla wszystkich
członków SP6KBLw formie
uchwały z podpisami uczest-

ników spotkania. Za życzenia
dziękujemy i gratulujemy pomysłu oraz bezprecedensowej
formy życzeń.

Piotr SP2JMR
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XLVIII Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach Award Manager
Ultrakrótkich- PK UKF oraz XI Zjazd techniczny PK UKF UKF informuje
Poniżej podajemy informację o jednym z najważniejszych
wydarzeń w dziedzinie UKF.
Ubiegłoroczny X jubileuszowy
Zjazd Techniczny UKF pokazał
prawdziwe oblicze tej dziedziny krótkofalarstwa. Dziedziny
specjalnej, trudnej, wymagającej
znacznej wiedzy, cierpliwości
i niekiedy pokaźnych środków.
Koledzy z Kłodzka skupieni wokół radioklubu SP6KBL (Sudecki OT PZK) podjęli ogromny
wysiłek zmierzający do stworzenia platformy wymiany myśli,
doświadczeń i informacji o osiągnięciach oraz technice UKF,
a mikrofal w szczególności.
Dlatego dla popularyzacji
tego wydarzenia, które w bieżącym roku będzie połączone ze
Zjazdem Statutowym PK UKF
oraz w uznaniu zasług Kolegów
z SP6KBL przekazujemy informację o organizowanym w 2009
roku XI Zjeździe technicznym
UKF.
Piotr SP2JMR

XLVIII Zjazd PK UKF oraz
XI Zjazd Techniczny PK UKF,
Zieleniec, 13-16 sierpień 2009
Miejsce:
- Hotel Agal, Zieleniec 50, Ośrodek Pegaz, Zieleniec 52, Sala
konferencyjna, Zieleniec 54
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Polski Klub
UKF
- Sudecki Oddział Terenowy
PZK
- Sudecki Klub Mikrofalowy
SP6KBL
PROGRAM
13.08.2009, Czwartek
16:00 – Rejestracja uczestników
zjazdów
16:00 – 22:00 Giełda krótkofalarska
19:00 – 20:00 Obiadokolacja
20:15 – 23:00 Pokaz sprzętu mikrofalowego oraz pomiary
(OK1AIY, OK1UFL, SP6BTV,
SP6GWB, SP6JLW)
20:15 – 23:00 Spotkania w grupach zainteresowań
14.08.2009, Piątek
08:00 – 09:00 Śniadanie
09:30 – 22:00 Giełda krótkofalarska
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09:30 – 23:00 Pokazy sprzętu
mikrofalowego oraz pomiary
(OK1AIY, OK1UFL, SP6BTV,
SP6GWB, SP6JLW)
19:00 – 20:00 Obiadokolacja
20:15 – 23:00 Spotkania w grupach zainteresowań
15.08.2009, Sobota
08:00 – 09:00 Śniadanie
09:30 – 12:15 Wycieczka dla
osób towarzyszących do Masarykowej Chaty (OK)
09:30 – 10:30 Otwarcie Zjazdów Statutowego PK UKF oraz
Technicznego PK UKF
Wystąpienia prezesów: PZK, Sudeckiego Klubu Mikrofalowego,
Stowarzyszenia PK UKF, UKF
Managera PZK, Sudeckiego Oddziału PZK.
Ogłoszenie wyników współzawodnictw sportowych.
10:30 – 22:00 Giełda krótkofalarska
10:30 – 11:00 Referat „Pomoce
i testery w pracy na mikrofalach”
– Milan OK1UFL
11:00 – 11:30 Referat „Praca
z wykorzystaniem Rain Scatter”
– Staszek SP6GWB
11:30 – 12:00 Referat „Praca
w paśmie 3,4 GHz” – Pavel
OK1AIY
12:00 – 12:30 Referat „Praca
w paśmie 70 MHz” – Staszek
SP6GWB
12:35 – 12:45 Zdjęcie grupowe
uczestników zjazdów
12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:55 Obrady statutowo
– organizacyjne Stowarzyszenia
PK UKF
16:00 – 18:30 Ognisko
16:00 – 16:30 Zebranie sprawozdawcze Sudeckiego Klubu
Mikrofalowego SP6KBL
17:00 – 18:30 Licytacja sprzętu
krótkofalarskiego, loteria UKF
Tombola
19:00 – 20:00 Obiadokolacja
20:15 – 21:00 Prezentacja ﬁlmów o tematyce krótkofalarskiej
– Henryk SP6ARR
20:15 – 22:00 Pokaz sprzętu mikrofalowego oraz pomiary
(OK1AIY, OK1UFL, SP6BTV,
SP6GWB, SP6JLW)
20:15 – 23:00 Spotkania w grupach zainteresowań
16.08.2009, Niedziela
08:00 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 13:00 Pokaz pracy na
mikrofalach
13:00 Zakończenie zjazdów

Sprawy organizacyjne
1. Koszty:
- Nocleg z wyżywieniem dla dorosłych: 80.00 zł
- Nocleg z wyżywieniem dla
dzieci: 70.00 zł
- Koszty organizacyjne krótkofalowców: 30.00 zł
- Koszty organizacyjne osób towarzyszących: 10.00 zł
- Koszt ogniska (piwo +kiełbaski): 20.00 zł
- Koszt zdjęcia grupowego: 5.00
zł
- Koszt loterii UKF Tombola:
20.00 zł
- Koszt wycieczki: 50.00 zł
2. Zgłoszenie rezerwacji miejsc
noclegowych do dnia 30.04.2009
r. Wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja miejsc noclegowych
wymagana jest przez kierownictwa ośrodków Agal i Pegaz.
Zgłoszenia wysłać należy na adres: sp6mlk@wp.pl lub telefonicznie – 0 663 663 325 w godz.
19-20.
3. Termin wpłat za udział
w zjeździe do dnia: 30.06.2009 r.
4. Wpłaty należy dokonać na
konto:
Stanisław Kastelik, ul. Grabowa
20, 57-300 Kłodzko
Konto nr: 98 1090 2327 0000 00
05 9402 0714
Na dowodzie wpłaty należy podać znak uczestnika oraz liczbę
osób.
5. Formularz zgłoszenia należy
wysłać na adres: sp6mlk@wp.pl
lub na adres pocztowy jw.
6. Ze względów organizacyjnych
liczba miejsc ograniczona do 80
osób.
Uwaga
Osoby przyjeżdżające na zjazd
tylko w dniu 15.08.2009 r. muszą również zgłosić swój udział
do organizatora i zadeklarować,
w których imprezach dnia (ognisko, obiadokolacja, UKF, tombola, itd.) zamierzają uczestniczyć.
Pozwoli to na przygotowanie
odpowiedniej liczby posiłków,
materiałów informacyjnych oraz
loterii.
Organizatorzy

Zamierzam wydać dyplom za
zdobycie 8 dyplomów z 10 wydawanych przez PZK. Motywem
tego dyplomu jest 50. rocznica
wydawania dyplomu „AC-15-Z”
i „W-21-M”. Te dwa dyplomy
zostały wydane w 1959 roku.
Wydaję nowe nalepki SPPA.
Są to nalepkami za 150, 250 i 325
powiatów, na wszystkie emisje.
Są one bezpłatne – wystarczy
zgłoszenie i opłata zwrotna.
Zachęcam także do zaliczania
łączności z powiatami emisjami
cyfrowymi. To kolejne wyzwanie
dla zdobywców dyplomów.
Poniżej zamieszczam dla informacji zestawienie dyplomów
wydanych po poszczególnych
latach: 1995r – 318 dyplomów,1996 – 415, 1997 – 139, 1998
– 177, 1999 – 132, 2000 – 241,
2001 – 233, 2002 – 186, 2003 –
199, 2004 – 208, 2005 – 664, 2006
– 246, 2007 – 181, 2008 – 136.
Kraje – liczba dyplomów
DL – 463; JA – 129; UR – 107;
OK – 50; G – 47; K – 45; I – 31;
F – 25; UA0 – 24; UA – 15; EA
– 10. Wszystkich krajów – 64
Indywidualnych znaków – 1727
Inf. Andrzej SQ7B

No more war
Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. PZK
organizuje z tej ważnej okazji
akcję dyplomową oraz sesję popularno-naukową dla uczczenia
tego ważnego i zarazem tragicznego wydarzenia oraz tych, którzy polegli lub walczyli w czasie
kampanii wrześniowej w Polsce
w 1939 roku. Uruchomimy stacje okolicznościowe pracujące ze
wszystkich ważnych miejsc gdzie
toczyły się walki. Akcja potrwa
od 1 września do 6 października. Koordynatorem akcji jest
Czesław SP2UKB, a wspomagać jego działalność będą Tomek
SP5CCC oraz Edward SP2AJO.
Medialnie wspierać akcję będą
„Krótkofalowiec Polski”, „Świat
Radio” oraz „MK QTC”. Inicjatorami tej akcji są Wiesław
SQ5ABG i Bogdan SP3IQ.
Wszystkich chętnych do pracy pod znakami okolicznościowymi prosimy o kontakt z Czesławem SP2UKB pod adresem
internetowym sp2ukb@pzk.org.
pl, 0601-823-917.
Piotr SP2JMR

Podsumowanie Zawodów Barbórkowych oraz Holiday Contest 2009. Walne
Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego OT PZK (OT 06)
To była w zasadzie jedna impreza krótkofalarska w dwóch
odsłonach. Odbyła się ona 15
lutego 2009 w Zespole Szkół
Górniczych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Całość prowadził Jacek SP9JCN, prezes OT
06. W podsumowaniu zawodów
barbórkowych oraz wakacyjnych
„Holiday Contest” brało udział
ponad 30 osób. Podczas części
dotyczącej zawodów prowadzenie przejął Kazik SP9GFI, któryodczytał wyniki w poszczególnych kategoriach zawodów.
Wręczania pucharów, plakiet
i dyplomów dokonywali na
zmianę zaproszeni goście, a było
ich sporo. Podczas tej pierwszej
sportowej części spotkania na
sali znajdowali się: płk Ryszard

Aneta SP9IWP z pucharem „Silezia”

Kasprzyk, dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
LOK, Barbara Karge, specjalista
ds. organizacyjno –statutowych
ZW LOK w Katowicach, Józef
Koczwara, dyrektor Departamentu Energomechanicznego
Wyższego Urzędu Górniczego,
Andrzej Szmit, prezes Zarządu
Miejskiego LOK w Dąbrowie
Górniczej, Lidia Kolasa, kierownik Referatu Ochrony Ludności
Wydz. Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej. Za
stołem prezydialnym obok Jacka
SP9JCN oraz Kazika SP9GFI
zasiadła gospodyni tej imprezy,
Monika Pawlukiewicz, zastępca dyrektora ZSG „Sztygarka”.
Szkoła ta w bieżącym roku obchodzi jubileusz 120 lat działalnosci.
Drodzy Czytelnicy, wymieniłem te wszystkie ważne osoby
nie dlatego, że nie mam nic lepszego do opisywania, ale dlatego, aby można było zauważyć
stopień integracji środowiska
śląskich krótkofalowców z organizacjami i osobami, na współpracy z którymi powinno szczególnie nam zależeć. Tam jest
tak jak być powinno, bo przecież krótkofalowcy nie działają
w oderwaniu od społeczeństwa

czy innych organizacji. Działamy wspólnie, realizując nie tylko
cele sportowe czy hobbystyczne,
ale i ogólnospołeczne, chociażby
współpracując ze strukturami
OC różnych szczebli oraz organizując zajęcia pozaszkolne
w klubach krótkofalarskich. Wyniki zawodów są znane, można
je znaleźć chociażby na portalu www.pzk.org.pl czy w naszej
prasie krótkofalarskiej, tak więc
sądzę, że nie ma potrzeby ich tu
przytaczać.
Po za pucharami, dyplomami
i plakietami, których zdobywców
można zobaczyć na zdjęciach, na
uwagę zasługuje Aneta SP9IWP,
która po raz drugi zdobyła puchar przechodni w konkursie
„Silezia”, ufundowany przez
Zbyszka SP9LDB.
Po ok. 15-minutowej przerwie odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Śląskiego OT
PZK.
Tu już niepodzielnie na sali
panował Jacek SP9JCN. Uroczystym akcentem było przypięcie
Złotej Odznaki Honorowej Stanisławowi Nowakowi SP9UH,
niestety drugi z odznaczonych
ZOH, Witold Wichura SP9DW,
ze względu na stan zdrowia nie
mógł przybyć na zebranie. Jak

Wręczenie ZOH PZK Stanisławowi
Nowakowi SP9UH

przy każdej tego typu okazji,
były sprawozdania Zarządu OT
06 oraz OKR OT 06. Była i dyskusja. Dotyczyła ona wykorzystania środków z OPP dla OT
06 oraz ubezpieczenia członków
PZK, które jako novum stało się
faktem od 1 lutego 2009 roku.
Oba te spotkania trwały nieco
ponad trzy godziny i, jak już na
wstępie pisałem, frekwencja nie
była zachwycająca, bo na ponad
200-osobowy OT obecnych było
ok. 20% składu. No cóż, zima,
która szczególnie na Śląsku dała
się we znaki skutecznie utrudniła dotarcie na zebranie wielu
kolegom.
Info Piotr SP2JMR

XXVII ognisko WOT 14. 02. 2009
Jak co roku na przedwiośniu
w lasku na Bemowie spotkali się
członkowie Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK. Tegoroczne ognisko nie miało współorganizatora, czyli POT (OT 37).
Zaproszenie od Zarządu WOT
było skierowane do całego środowiska krótkofalowców SP, tak więc
w spotkaniu uczestniczyło kilku
krótkofalowców spoza OT 25.

Spotkanie prowadził prezes
WOT Robert SP5XVY. Z terenu
spotkania pracowała stacja okolicznościowa 3Z50KPN z okazji
50. lat Kampinoskiego Parku
Narodowego, z jej inicjatorem
i duchem opiekuńczym Markiem
SP5UAR w roli głównej. Wśród
gości tegorocznego ogniska uwagę zwracał Henryk Berezowski,
światowy autorytet w dziedzinie

starych radioodbiorników, autor
działu „Radio retro” w „Świecie
Radio”. Pan Henryk oﬁarował
Muzeum Powstania Warszawskiego oryginalny mikrofon, na
jakim pracowała radiostacja powstańcza „Błyskawica”. Nie zabrakło także Andrzeja SP5AHT,
redaktora naczelnego „Świata
Radio”. Pogoda dopisała, lekki
mróz i drobno prószący śnieg

sprzyjały wspólnemu spędzaniu
czasu. W ognisku uczestniczyło
ok. 50 osób. Byliśmy tam także
i my, tj. Janek SP2JLR i piszący
te słowa Piotr SP2JMR. Pełna
relacja i fotoreportaż znajdzie się
w miesięczniku „Świat Radio”
4/2009 w dziale „Z życia klubów
i oddziałów PZK”.
Info Piotr SP2JMR

Dyplom „Batalion Parasol”
Dyplom którego wydawcą
jest Harcerski Klub Łączności
SP5ZHG ma na celu upamiętnienie walk harcerzy Batalionu
„Parasol”.
Do zdobycia dyplomu zaliczane będą tylko łączności przeprowadzone w czasie trwania
„Rajdu Parasol” w dniach: od 3
– 5 kwietnia 2009 roku.
Dyplom można uzyskać zdobywając 40 punktów za łączności

w paśmie UKF oraz KF, dowolną emisją. Zaliczane są łączności
przez przemienniki.
Punkty przydzielają:
1. Stacja okolicznościowa 3Z 5
BP – działająca tylko w czasie trwania „Rajdu Parasol”
– 20 punktów
2. Harcerskie stacje klubowe
– 5 punktów
3. Pozostałe stacje indywidualne i klubowe z terenu War-

szawy – 2 punkty
Zgłoszenia na dyplom na
ogólnie przyjętym druku, należy
przesłać do dnia 30 sierpnia 2009
roku, na adres:
Jerzy Porowski (SQ5IZO)
ul. Kochanowskiego 4 m 129,
01-864 Warszawa.
Koszt dyplomu to 10 zł –
można je wysłać wraz ze zgłoszeniem lub przesłać przekazem pocztowym, na podany

adres. Karty QSL via biuro
OT 37.

Kierownik HKŁ SP5ZHG
Jerzy Porowski SQ5IZO
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Ważna informacja sportowa
W styczniowym „CQ Magazine” opublikowane zostały wyniki CQ WW WPX Contest 2008.
Miło popatrzeć – wiele polskich
stacji w czołówce. Największe
gratulacje należą się Krzysztofowi SP7GIQ, który zwyciężył
na świecie na 80 metrach z wynikiem 2,696,645 punktów, jednocześnie ustanawiając nowy
europejski All-Time Record
w tej kategorii. Szacunek, „czapki z głów” i ogromne gratulacje. Teraz patrząc na zestawienie
All-Time dla Europy widzimy

SN3R z rekordem na 160 metrów
(z roku 2007) i SN7Q z rekordem na 80m (z roku 2008). Warto odwiedzić stronę SP3KEY
(http://sp3key.com/), gdzie znajdują się pełne wyniki stacji polskich w CQ WW WPX Contest
2008. Poza wynikiem Krzysztofa
SN7Q/SP7GIQ jest jeszcze kilka
polskich znaków w top ten w
poszczególnych kategoriach.
Gratulacje dla wszystkich!
Tomek SP5UAF

Ogólnopolskie Zawody Eliminacyjne
PZK HST do Mistrzostw R1 IARU HST
W dniu 9 maja 2009 (sobota) w siedzibie Klubu SP3KWA
przy SM TĘCZA w Turku Osiedlowy Klub TĘCZA ul. Spółdzielców 4 62-700 Turek odbędą
się Ogólnopolskie Zawody Eliminacyjne PZK HST do Mistrzostw R1 IARU HST.
Gospodarz: Jerzy Gomo l i s z e w s k i S P 3 S LU, p r e z e s
SP3KWA, telefon 0 – 691-14-514, e-mail: sp3slu@wp.pl.

Do dyspozycji sala konferencyjna i lokal klubowy, sanitariaty, parking.
Technikę wg regulaminu
HST i logistykę zapewnia organizator we własnym zakresie, zawodnicy przywożą swoje klucze
telegraﬁczne. Przyjazd na koszt
własny. Organizatorzy zapewniają obiad oraz napoje podczas
zawodów.
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

Silent Keys
SP2BZO s.k. Z żalem informuję, że w dniu 16 stycznia 2009 r. w wieku 54 lat, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Zygmunt
Lewandowski SP2BZO. Pogrzeb odbył się 20 stycznia 2009 r. na cmentarzu w Mogilnie. Kolega Zygmunt SP2BZO indywidualną
licencję posiadał od 18 grudnia 1978 roku. Na początku lat siedemdziesiątych był aktywnym operatorem Klubu Łączności Ligi
Obrony Kraju SP2KFX w Mogilnie, a po ponownym reaktywowaniu działalności tego klubu w czerwcu 1979 roku był kierownikiem
radiostacji SP2KFX. Był doskonałym elektronikiem, konstruktorem wielu urządzeń krótkofalarskich oraz dobrym operatorem-telegraﬁstą.
Cześć Jego pamięci!
Irek SP2DKIi
SP3CAR s.k. 31 grudnia 2008 po ciężkiej chorobie zmarł kol. Ludwik Dzida SP3CAR z Gorzowa. Przez wiele lat był działaczem
LOK i prowadził klub SP3KCL w Gorzowie.
Cześć Jego pamięci!
Marek SP3AMO
SP9RRR s.k. Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 stycznia 2009 roku, po bardzo długiej chorobie zmarł nasz kolega, Wiesław Tomaszkiewicz SP9RRR. Znany i lubiany w naszym gronie, zwany „3 razy rurka”, jak sam o sobie mówił, przez wiele lat aktywnie pracował
w eterze i zdobywał wiele dyplomów i pucharów. Był człowiekiem wszechstronnie utalentowanym, o niesłychanie szerokich zainteresowaniach, wspaniałym fotografem i redaktorem. Przez wiele lat pracował w Telewizji Polskiej w Krakowie. Jego fotograﬁe były w wielu
książkach i albumach. Jego dorobek artystyczny został przekazany, wraz z sprzętem fotograﬁcznym do Muzeum Fotograﬁi w Krakowie.
Również nam przekazał przed śmiercią swoje puchary i pamiątki krótkofalarskie. Do naszej biblioteki podarował książki. Jego zbiory
zdobią nasz lokal przy ulicy Basztowej. Przez wiele lat był redaktorem naszych komunikatów radiowych. W dowód uznania za pracę na
rzecz PZK w Krakowie został odznaczony w 2003 r. Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców.
Pogrzeb Wiesława SP9RRR odbył się w dniu 23 stycznia o godzinie 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Cześć Jego pamięci!
Koleżanki i Koledzy MSK OT PZK w Krakowie
SP5QWN s.k. Odszedł Kol. Jarosław Niedzielski SP5QWN

Msza Święta odbyła się w dniu 23.01.2009 godz. 11.30 paraﬁi rzymsko-katolickiej Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – ul.
Josepha Conrada 7 w Warszawie, a pogrzeb na Cmentarzu Bródnowskim.
Cześć Jego pamięci!
Piotr SP5QWA i Koledzy z Praskiego OT PZK

VK9NS s.k. Opuścił nas jeden z najwybitniejszych DX-manów świata, Jim VK9N.

Poniżej wypowiedź Wojtka SP9PT zamieszczona na liście SPDXC: Jima VK9NS uważam za jednego z najlepszych krótkofalowców świata. Po kilku wizytach u niego w domu (zaprosił nas On i Kirsti VK9NL, gdy wspólnie Jurkiem SP9EVP byliśmy w 2001r.
na VK9N) uważam Go także za wspaniałego, wyjątkowo życzliwego człowieka.
Bardzo szanował Polaków (podczas wojny był w Anglii, pracował bodajże w obsłudze polskiego dywizjonu 303). Dużo opowiadał
o ludziach związanych z Polską. Jego pożegnanie z nami na norfolskim lotnisku było tak serdeczne, że nawet trochę mi nie pasowało
do angielskiego temperamentu.
Dzięki jego wyprawom DX-owym wielu z nas starszych stażem miało okazje zaliczyć bardzo atrakcyjne kraje z Pacyﬁku.
Wielka to strata dla nas, DX-manów.
Wojciech SP9PT

SP6BFM s.k. Dnia 6 lutego br. po długiej chorobie zmarł Jerzy Weryński SP6BFM z Głogówka. Długoletni członek PZK OT
11. Pogrzeb odbył się 10 lutego 2009 w Głogówku.
Cześć Jego pamięci!
Adam SP6AKZ
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