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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 
Drogie koleżanki, drodzy koledzy!
W marcowym numerze „Krótkofalowca” polecam uwadze relację 
ze Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-12 oraz 
informację na temat stacji okolicznościowej SN2012LEW, która 
ma zwrócić uwagę nie tylko krótkofalowcom, ale także opinii  
publicznej, że lwy są coraz bardziej narażone na wymarcie. 

Vy 73! Basia SQ3VB

Jak przekazać środki z 1% 
od należnego podatku na 
PZK za 2011 rok?

Poniżej informacja dla wszystkich, któ-
rzy odpowiedzą pozytywnie na nasz apel 
i zdecydują się przekazać 1% należnego 
podatku na PZK. Powinna ona być uła-
twieniem dla naszych darczyńców.
Aby przekazać 1% należnego podatku dla 
Polskiego Związku Krótkofalowców jako 
organizacji pożytku publicznego, wy-
starczy wpisać w odpowiednią rubrykę 
PIT 28, 36. 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 
0000088401. W najczęściej stosowanych 
formularzach należy zrobić to wg poniż-
szego zestawienia.
1. w PIT 28 poz. 125 numer KRS, 
 poz. 126 kwota,
 poz. 127 cel szczegółowy 1%,
 poz. 128 zgoda na przekazanie danych  
 osobowych darczyńcy
2. w PIT 36  poz. 301 numer KRS, 
 poz. 302 kwota,
 poz. 303 cel szczegółowy 1%,
 poz. 304 zgoda na przekazanie danych  
 osobowych darczyńcy
3. w PIT 36L poz. 104 numer KRS, 
 poz. 105 kwota,
 poz. 106 cel szczegółowy 1%,
 poz. 107 zgoda na przekazanie danych  
 osobowych darczyńcy
4. w PIT 37  poz. 122 numer KRS, 
 poz. 123 kwota,
 poz. 124 cel szczegółowy 1%,
 poz. 125 zgoda na przekazane danych   
 osobowych darczyńcy
5. w PIT 38  poz. 57 numer KRS, 
 poz. 58 kwota,
 poz. 59 cel szczegółowy 1%,
 poz. 60 zgoda na przekazane danych  
 osobowych darczyńcy
6. w PIT 39 poz. 50 numer KRS, 
 poz. 51 kwota,

 poz. 52 cel szczegółowy 1%,
 poz. 53 zgoda na przekazane danych   
 osobowych darczyńcy
Konieczne jest podanie nr KRS. Po-
zostałe rubryki w zależności od woli  
darczyńców.

Piotr SP2JMR prezes PZK, Sławek SP2JMB 
skarbnik PZK

Tall Ship Races 2012
Francuska organizacja ARACE, na oko-
liczność wyścigów żaglowców pn. „Tall 
Ship Races 2012”, podejmuje także dzia-
łania na rzecz promocji krótkofalarstwa 
(połowa uczestników wyścigów, zgodnie 
z regulaminem, musi mieć od 15 do 25 lat). 
W związku z powyższym, w dniach od 2 do 
8 lipca pracować będą stacje okolicznościo-
we (przewidziane są też dyplomy), ma też 
odbyć się konferencja. Dalsze informacje 
dostępne będą w terminie późniejszym. Na 
wyszczególnionych w treści listu jednost-
kach reprezentujących na wspomnianych 
wyścigach będą także nasze jednostki. Mile 
widziane, by Polskę również reprezentowa-
ła choćby jedna stacja okolicznościowa.

Paweł SP7TEV 

Sprostowanie
W czasie QSO z ISS w Żurominie na sali 
było 350 młodzieży, w tym nauczyciele 
i dyrektorzy z innych szkół powiatu żuro-
mińskiego. Z władz: starosta, burmistrz, 
dyrektor MOK. Relacje z naszej łączno-
ści w internecie oglądało ponad 100 osób, 
w tym 30 na specjalnej lekcji o krótkofalar-
stwie i prowadzenia QSO z ISS. W czasie 
łączności bezpośrednio zaangażowanych 
i wspierających klub SP5PMD było 15 
krótkofalowców z Armandem SP3QFE na 
czele. Obecna była ekipa „Kuriera Mazo-
wieckiego” i reporterka Studia Reportażu 
i Dokumentu PR. Ukazały się artykuły 
w „Gazecie Ciechanowskiej” i „Kurierze 
Żuromińskim”. Pozdrawiamy

Ewa SP5HEN, Jacek SQ5RJG, Wiesław SQ5ABG
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XXI Krajowy Zjazd 
Delegatów PZK

Zarząd Główny PZK podjął uchwałę 
o zwołaniu najbliższego KZD na dzień 
19 maja 2012 r. w Łowiczu, w ośrodku 
konferencyjnym Zacisze. Dla pełnej 
informacji podam, że w Zjeździe wezmą 
udział delegaci wybrani przez Walne 
Zebrania Oddziałów Terenowych PZK 
w proporcji 1 delegat na 100 członków 
PZK. Szczegóły określa ordynacja wy-
borcza uchwalona w dniu 3 września 
2011 przez ZG. 

Stroną organizacyjną XXI KZD zaj-
muje się zespół z klubu SP3KWA pod 
kierownictwem Jerzego SP3SLU.

KZD i co dalej? Zjazd Krajowy może 
wszystko. Począwszy od ustalenia po-
rządku obrad, czyli spraw, którymi się 
zajmie do zmiany formy stowarzysze-
nia poprzez wybory władz centralnych, 
zmian w Statucie, a także do rozwiązania 
PZK włącznie. 

KZD powinien jednakże zająć się po 
raz kolejny tak istotnymi sprawami jak 
zmiany w Statucie. Chociażby dlatego, 
aby uniknąć w przyszłości konfliktów 
wynikających z interpretacji poszcze-
gólnych jego punktów. Przykładem jest 
tutaj niemożność powołania klubu ogól-
nopolskiego PZK przez 15 członków. 
Jest tak, ponieważ zapisy Statutu mówią 
o tym, że wszelkie procedury przy po-
woływaniu klubu ogólnopolskiego(15 
członków) i OT (30 członków) stosuje 
się odpowiednio. I „konia z rzędem” 
temu, kto to z całą pewnością rozstrzy-
gnie. To tylko jeden z przykładów.

Przed Zjazdem grupa członków PZK 
powinna zająć się analizą Statutu PZK 
i zaproponować delegatom ewentualną 
ich zmianę. Drugą opcją jest przedsta-
wienie delegatom dwóch wersji Statutu 
przygotowanego przed NKZD w 2010 
roku. Statut ten jest ukoronowaniem 
ciężkiej pracy 4 komisji powołanych 
przez prezydium ZG PZK po XVII 
KZD w Szczyrku. Zawiera wszystkie 
zapisy związane z reformą PZK zawarte 
w „Strategii dla PZK” oraz w materiale 
komisji ds. nowej struktury oraz podzia-
łu obowiązków w PZK. Piszę o dwóch 
projektach Statutu, ponieważ NKZD 
w 2010 roku wprowadził podczas obrad 
szereg poprawek do pierwotnego doku-
mentu. Być może należałoby wprowadzić 
je wszystkie do proponowanego tekstu 
łącznie z wykreśleniem wszelkich zapi-
sów związanych z sądem koleżeńskim.

Uchwalenie którejkolwiek z wersji 
popchnęłoby nasze stowarzyszenie nieco 
do przodu, pozwalając na uproszczenie 
funkcjonowania PZK oraz obniżkę jego 
kosztów. To z kolei pozwoliłoby np. 
na wykorzystanie większych środków 
na promocję krótkofalarstwa w szko-
łach i w społeczeństwie SP w ogóle, na  

działalność sportową oraz inne cele zapi-
sane w budżecie.

O propozycjach zmian w Statucie pi-
sano już wiele na przeróżnych forach, 
a sam dokument jest dostępny w ma-
teriałach na XIX NKZD w 2010 roku. 
Uważam, że KZD powinien się tym 
zająć także dlatego, ponieważ XVII Kra-
jowy Zjazd Delegatów PZK w Szczyrku 
podjął uchwałę zobowiązującą władze do 
pracy nad reformą PZK i ten sam organ, 
czyli najwyższa władza będzie nas z niej 
rozliczała. 

Poza tym, podkreślę raz jeszcze, że je-
steśmy to winni naszym kolegom, którzy 
poświęcili swój czas i potencjał umysło-
wy dla naszego wspólnego dobra. Opra-
cowane przez Nich materiały nie mogą 
być skazane na niebyt bez przyjęcia ich 
lub odrzucenia przez KZD.

Piotr SP2JMR

Światowa Konferencja 
Radiokomunikacyjna 
WRC-12

W dniach od 23 stycznia do 17 lutego 
2012 roku miała miejsce w Genewie ko-
lejna Światowa Konferencja Radiokomu-
nikacyjna WRC-12. Konferencja podjęła 
szereg decyzji istotnych dla światowej 
(a w tym i dla polskiej) radiokomunika-
cji, które będą obowiązywać przez naj-
bliższe 3 – 4 lata. Wyniki Konferencji, 
które będą zawarte w znowelizowanej 
wersji Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego Międzynarodowego Związku Tele-
komunikacyjnego ITU, można znaleźć 
na stronach internetowych ITU, Re-
gionu 1. IARU oraz Polskiego Związku 
Krótkofalowców. Pełne wydanie nowego 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego 
będzie można zakupić przez internet 

w siedzibie ITU w Genewie w formie 
książkowej bądź elektronicznej.

Sekretarz Rady Administracyjnej 
IARU Rod Stafford W6ROD wyjaśnia 
poniżej procedury, zmierzające do po-
dejmowania przez Konferencję ostatecz-
nych decyzji.

Procedury stosowane przez Między-
narodowy Związek Telekomunikacyjny 
ITU przed i w czasie Światowej Kon-
ferencji Radiokomunikacyjnej (WRC 
– Word Radiocommunication Conferen-
ce) wydają się być skomplikowanymi. Są 
one istotnie nieco skomplikowane, lecz 
stają się zrozumiałe po zapoznaniu się 
z przyjętymi zasadami.

Każdy punkt porządku obrad (agen-
dy) Konferencji podlega przestudiowa-
niu w okresie 3 lub 4 lat poprzedzających 
samą Konferencję. Zespoły Robocze ITU 
(Working Parties) rozpatrują zagadnie-
nia zawarte w każdym punkcie agendy. 
Prowadzone są w miarę potrzeb studia 
kompatybilnościwe, studia dotyczące 
możliwości współużytkowania, przepro-
wadzane są eksperymenty, zaś dyskusje 
i podejmowane decyzje oparte są bardziej 
na faktach, a nie na opiniach. W ciągu 
roku poprzedzającego Konferencję ma 
miejsce w ITU ważne posiedzenie zwa-
ne Posiedzeniem Przygotowawczym do 
Konferencji (CPM – Conference Prepa-
ratory Meeting). 

Raport przyjęty przez CPM zawiera 
wszystkie pozyskane informacje dotyczą-
ce każdego punktu agendy Konferencji 
i proponuje kilka alternatywnych sposo-
bów (jeśli jest więcej niż jeden) rozwiąza-
nia i podjęcia decyzji dla każdego punk-
tu. Przed posiedzeniem CPM, wszelkie 
argumenty za i przeciw proponowanym 
rozwiązaniom zostają starannie prze-
dyskutowane podczas licznych spotkań 
dotyczących każdego punktu agendy. 
Delegacje narodowych administracji 
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telekomunikacyjnych przybywające na 
Konferencję mają z reguły wyrobione 
zdanie odnośnie do poparcia lub sprzeci-
wu co do proponowanych rozwiązań dla  
każdego punktu agendy. Jednakże za-
zwyczaj nie jest to sprawa prosta. 

Niektóre administracje są skłonne 
poprzeć jedno lub kilka rozwiązań dla 
danego punktu agendy, pod warunkiem 
poczynienia pewnych poprawek lub mo-
dyfikacji. Innymi słowy, decydujące dys-
kusje i negocjacje rozpoczynają się do-
piero podczas trwania wstępnych etapów 
Konferencji. 

Na przykład – administracja X może 
powstrzymać się od poparcia lub sprze-
ciwu dla danej propozycji, jeśli inne ad-
ministracje zgodzą się popierać stanowi-
sko administracji X w innych punktach 
agendy, w których administracja X jest 
szczególnie zainteresowana.

Z rozpoczęciem Konferencji WRC 
(trwającej przez cztery tygodnie) każdy 
punkt agendy zostaje przydzielony jed-
nej z Podgrup Roboczych (SWG – Sub 
Working Group), która umożliwia zain-
teresowanym administracjom i innym 
uczestnikom przedyskutowanie danego 
punktu. Jest to etap, w czasie którego 
prowadzone są negocjacje zmierzające do 
osiągnięcia kompromisu co do sposobu 
podjęcia decyzji dla każdego punktu 
agendy. Zalecane jest doprowadzenie do 
kompromisu już na poziomie Podgrupy 
Roboczej. W wielu przypadkach kon-
sensus zostaje osiągnięty przez wszystkie 
strony, zdające sobie sprawę, że jego 
brak może doprowadzić do sytuacji, 
w której „każdy będzie po części nie-
usatysfakcjonowany”. Kolejnym etapem 
jest przekazanie wyników z Podgrupy 
Roboczej na poziom Grupy Roboczej 
(WG – Working Group). Po rozpatrzeniu 
zagadnienia przez Grupę Roboczą, dany 
punkt agendy trafia na poziom Komitetu 
Konferencji. 

Do czasu przekazania do jednego 
Komitetów, nie dokonuje się poprawek 
w decyzjach podjętych na niższych szcze-
blach. Po przyjęciu rozwiązania przez 
Komitet, trafia ono po raz pierwszy na 
posiedzenie plenarne Konferencji, które 
może dokonać ostatecznego wygładzenia 
tekstu, poddanego pod głosowanie (tak 
zwane pierwsze i drugie czytanie). Na 
koniec, ostateczny tekst zostaje zawarty 
w Aktach Końcowych Konferencji, któ-
re podpisują przewodniczący wszystkich 
delegacji narodowych.

Zdarzają się jednak przypadki, w któ-
rych osiągnięcie konsensusu przez 
wszystkie zainteresowane strony nie 
jest możliwe. Dany punkt agendy może 
trafić z poziomu Podgrupy Roboczej 
na poziom Grupy Roboczej w sytuacji, 
w której większość administracji osią-
gnęła konsensus co do rozwiązań dla 
tego punktu, lecz nadal pewne admini-
stracje nie zgadzają się na jakikolwiek 

zmiany i popierają opcję „bez zmian” 
(NOC – No Change) w danym punkcie 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

(tekst W6ROD spolszczył SP5HS)
Krótki komentarz

Kilkanaście osób faktycznie zaangażo-
wanych w jakiekolwiek działania prowa-
dzone we wszelkiej możliwej formie ze 
strony PZK na poziomie centralnym nie 
jest w stanie w 100% zrekompensować 
braku wielu osób funkcyjnych, w tym 
managerów – przedstawicieli PZK w IA-
RU. Do niedawna byli nimi SP5HS, 
SP5FM, SP6LB oraz SP2DX. Następ-
ców znaleźli: Wiesław SP2DX w oso-
bie Pawła SP7TEV, Krzysztof SP5HS 
w osobie Krzysztofa SQ2ICY i Zdzisław 
SP6LB w osobie Piotra SP5QAT. Nieste-
ty brakuje nam przedstawiciela, zajmu-
jącego się EMC i KF Managera. Nie ma 
też nikogo, kto zająłby się działalnością 
ogólną IARU oraz współpracą IARU 
ITU, w tym tworzeniem wniosków prze-
kazywanych następnie do przedstawi-
cieli SP na WRC. Takim człowiekiem 
jest Wojtek SP5FM, który z powodów 
obiektywnych niestety już nie chce i nie 
może tego robić.

PZK należy – na szczęście – do IARU, 
więc jako członek tego gremium jest 
dobrze reprezentowany na wszystkich 
możliwych forach międzynarodowych. 

W czasie gdy piszemy tę informację, 
konferencja jeszcze trwa. O jej wynikach 
w punktach interesujących krótkofa-
lowców poinformujemy w następnym 
numerze KP.

SP2JMR

Komunikat Redakcji RBI 
PZK na 25.01.2012 r.
Pomimo nieustających ataków na RBI 
PZK oraz bardzo niezdrowych marzeń 
niektórych wybranych ludzi, którzy 
chcą za wszelką cenę zniszczyć RBI, 
informuję słuchaczy, że Redakcja progra-
mu w dalszym ciągu istnieje i cały czas 
pracuje społecznie dla dobra krótkofalar-
stwa polskiego.
Zbliża się kolejna rocznica nadawania 
programu.
Radiowy Biuletyn Informacyjny ukazuje 
się na falach krótkich już od 54 lat.
Od października 2006 r., na stronie www.
rbi.ampr.org można również słuchać 
programu RBI.
Pomiędzy Radiowym Biuletynem Infor-
macyjnym nadawanym od 54 lat na fa-
lach krótkich a programem RBI przeka-
zywanym słuchaczom od 6 lat na portalu 
internetowym jest pewna różnica, której 
niektórzy nie zauważają.
Otóż tak się składa, że w Radiowym Biu-
letynie Informacyjnym nadawanym na 
falach krótkich od 54 lat nie było w prze-
szłości i nie ma teraz żadnej muzyki, 
poza sygnałem nadawanym na początku 

i na końcu programu. Mogą to potwier-
dzić wszyscy wiekowi krótkofalowcy, 
którzy słuchają programu od początku 
jego istnienia, czyli od 2.02.1958 r. Moż-
na zapytać, skąd pojawił się pomysł, że 
informacje przekazywane przez Radiowy 
Biuletyn Informacyjny nadawany na 
falach krótkich przez stację SP5PRW są 
przeplatane muzyką. Krótkofalowcy pol-
scy słuchający programu RBI na falach 
krótkich wiedzą, że jest to nieprawda. 
Trwa wyjaśnianie z UKE tej sprawy, 
która niestety rzuca cień na Redakcję 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. 
Temat muzyki jakoby nadawanej przy 
okazji emisji RBI na falach krótkich 
musi zostać natychmiast rozwiązany, 
bo jest to kłamstwo. Ktoś wprowadził 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
w błąd, w związku z tym pojawiło się 
stwierdzenie, że w RBI nadawanym na 
falach krótkich znajduje się muzyka.
Faktem jest to, że czasami muzyka po-
ważna ukazywała się w programie nada-
wanym na stronie www.rbi.ampr.org, 
ale to jest zupełnie inna sprawa. UKE 
zajmuje się tematami związanymi z emi-
sjami na częstotliwościach radiowych, 
w tym również amatorskich, a nie pro-
gramami nadawanymi w Internecie. Tyle 
komentarza do zaistniałej sytuacji.
A teraz informuję słuchaczy, że w dniu 
29.01.2012 r. ukazał się kolejny Radiowy 
Biuletyn Informacyjny, w którym słu-
chacze mogli ponownie posłuchać histo-
rii RBI i historii klubu SP5PRW. 
Zbliża się 54. rocznica nadawania Radio-
wego Biuletynu Informacyjnego.
W dniu 2.02.1958 r. o godzinie 10.00 
w paśmie 7 MHz miała miejsce pierwsza 
emisja programu. W dniu 2.02.2012 r. 
Redakcja Radiowego Biuletynu Infor-
macyjnego wkroczyła w 55. rok swojej 
działalności. 
Redakcja RBI przypomina, że Radiowy 
Biuletyn Informacyjny jest od paździer-
nika nadawany, w dalszym ciągu, legal-
nie, zgodnie ze stałym harmonogramem 
w każdą niedzielę:
– o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz 
+/– QRM /emisja próbna/
– o godzinie 10.30 L na QRG 3700 
kHz+/– QRM /emisja stała/
– oraz o godzinie 22.30 Lw okolicy QRG 
3700 kHz /3700-3710 kHz/ lub na nowej 
częstotliwości w okolicy QRG 3750 kHz 
/emisja próbna/
Od października 2011 r. programy RBI 
są nadawane z terenowych QTH.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszal-
ności programu nadawanego na falach 
krótkich. 
Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 
oraz tel. komórkowy +48 607928029. 
Poczta e-mailowa: sp5bld@poczta.onet.
pl i sp5bld@wp.pl
Na falach krótkich jest aktualnie i w 
dalszym ciągu będzie nadawany, ser-
wis informacyjny RBI zawierający  
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SP2JPG s.k. 

W dniu 4 lutego br. opuścił nasze środowisko Wojciech Cwojdziński SP2JPG. Prezes Polskiego Klubu Radiovideografii 
(PK RVG), członek Bydgoskiego Oddziału PZK, odznaczony Honorową oraz Złotą Honorową Odznaką PZK. 
Był prezesem PKRVG od początku jego powstania tj. od Pierwszego Ogólnopolskiego Sympozjum SSTV, które odbyło się 
w Bydgoszczy w dniach 12 – 13 marca 1983 r. 
Ś.P. Wojciech był jednym z prekursorów emisji cyfrowych w SP, a w szczególności SSTV. Pierwsze artykuły o jego osiągnię-
ciach w tej dziedzinie były publikowane w prasie lokalnej i ogólnokrajowej już w 1980 roku. 
Prawie do końca swoich dni Ś. P. Wojciech był skarbnicą wiedzy na temat pracy tymi emisjami oraz na temat oprogramo-
wania przydatnego miłośnikom emisji cyfrowych.
Ś. P. Wojciech ma niepodważalne zasługi dla rozwoju polskiego krótkofalarstwa.

Cześć Jego pamięci!
Prezydium ZG PZK

SP9DGZs.k.
Tadeusz Bania SP9DGZ. 

Cześć Jego pamięci!

Silent Key 

bieżące, autoryzowane informacje prze-
słane przez zainteresowanych progra-
mem słuchaczy. Te nadesłane przez słu-
chaczy informacje będą umieszczane 
również na stronie internetowej Radio-
wego Biuletynu Informacyjnego: http://
www.rbi.ampr.org. W związku z zapy-
taniami i wątpliwościami Redakcja RBI 
informuje, że program dla słuchaczy 
w kraju jest nadawany na falach krótkich 
zgodnie z harmonogramem jak wyżej.

Jerzy Kucharski SP5BLD

Ochrona lwów 
Liczba lwów zmniejszyła się przez ostat-
nie 25 lat z ok. 100 tys. do ok. 25 tys. 
osobników. Systematycznie zmniejsza 
się liczba i powierzchnia zajmowanych 
przez nie siedlisk oraz ilość dostępnego 
pokarmu. Rozwijająca się gospodarka 
krajów afrykańskich powoduje, że czło-
wiek wkracza coraz głębiej na teryto-
ria zajmowane dotychczas przez dzikie 
zwierzęta.W Czerwonej Księdze IUCN 
lew figuruje w dwóch pozycjach. Afry-
kański Panthera leo został zaliczony do 
kategorii VU (gatunki narażone, które 
mogą wymrzeć stosunkowo niedługo), 
natomiast indyjski Panthera leo persica 
został zaliczony do gatunków krytycznie 
zagrożonych wyginięciem (kategoria 
CR). W niektórych krajach wprowa-
dzono całkowity zakaz polowań na lwy 
(Angola, Kamerun, Demokratyczna Re-
publika Konga, Gabon, Ghana, Malawi, 
Mauretania, Niger, Nigeria, Rwanda), 
w innych polowania dopuszczalne są 
jedynie w przypadkach „problematycz-
nych”, dotyczących lwów nagminnie 
atakujących stada zwierząt hodowlanych 
oraz w przypadkach stanowiących zagro-
żenie dla ludzi. W Burundi, Gwinei Bis-
sau, Lesotho, Namibii, Suazi i RPA brak 
regulacji prawnych w kwestii ochrony 

lwów. Od dnia 25.01.2012 r. do dnia 
20.03.2012 r. będzie pracowała stacja 
okolicznościowa SN2012LEW Karty 
QSL via SQ3BKH.
Regulamin:
1. Wydawcą pamiątkowego dyplomu jest 

SQ3BKH
2.Celem wydawania dyplomu jest ochro-

na lwów żyjących na wolności oraz 
ochrona środowiska naturalnego.

3. Dyplom można otrzymać za zdobycie 
70 punktów

Nie zalicza się łączności przez przemien-
niki, cross band lub cross mode.
4. Punktacja:
QSO z SN2012LEW – stacja okoliczno-

ściowa 30 pkt.
QSO z SP3VBF – stacja przyznaje  

20 pkt.
QSO z SP3EA r. 11; stacja przyznaje  

20 pkt.
 5.Dyplom dostępny jest także dla nasłu-

chowców (SWL).
6 .  Zal icza  s ię  QSO w okres ie  od 

25.01.2011 r. – 20.03.2012 r. na pa-
smach KF (z daną stacją, zalicza się 
tylko jedno QSO).

7. Zgłoszenia zawierające wykaz wy-
maganych QSO (obowiązuje wyciąg 
z dziennika stacyjnego).

Stacje spoza SP – 4 IRCs należy przesłać 
w terminie do 1 czerwca 2012 r. na adres: 
SQ3BKH Jarosław Grabowski PO BOX 
201, 64-920 Piła 1
Zgłoszenia do dyplomu można przesłać 
na e-mailem sq3bkh@vp.pl.
Więcej informacji na www.wordanimals.
com.pl lub www.sq3bkh.com
Organizatorzy:

Krystyna Uchman
SP3VBF
SQ3BKH

SP3EA
Aeroklub Ziemi Pilskiej

Adam SP3EA

Aktywność 
krótkofalowców 
z Siemianowic Śląskich
Poniżej plakat, który zapowiada mające 
się odbyć spotkanie. 
To piękny i godny naśladowania przy-
kład promocji krótkofalarstwa. 
W następnym „Krótkofalowcu” relacja 
ze spotkania.


