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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
Prawdziwy zapał i determinacja to w dążeniu do celu niezbęd-

ne elementy w życiu każdego krótkofalowca. Bez tego nie byłoby 
100. rocznicy RSGB, 80, SPDX Contestu czy siódmej edycji Ogólno-
polskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ. O tych wydarzeniach 
więcej w dalszej części KP. 

Chciałbym też zwrócić waszą uwagę na ciekawy tekst na temat 
Amateur Radio Kids Day – krótkofalowcy dla dzieci. W następnym 
numerze KP przeczytamy o trzeciej już edycji Gorzowskich Spo-
tkań Krótkofalowców 2013. Zapraszam do lektury.

1% podatku
Drogi Czytelniku, przekaż 1% swoje-

go podatku na Polski Związek Krótkofa-
lowców, KRS 0000088401.

Przekazując 1% należnego podat-
ku na PZK, pomagasz rozwijać polskie 
krótkofalarstwo, a w szczególności Ama-
torskie Sieci Ratunkowe, działalność edu-
kacyjną wśród dzieci i młodzieży oraz 
działalność sportową. Krótkofalarstwo 
to jedna z ważnych dziedzin aktywności 
wpływająca na ogólną sytuację społecz-
ną w naszym kraju. Liczymy na Twoją 
pomoc w realizacji trudnych i ważnych 
zadań.

Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes PZK

80 lat SPDX Contestu 
W bieżącym roku przypada wielki ju-

bileusz naszych sztandarowych zawodów. 
Oczywiście chodzi o SP DX Contest. To już 
6–7 kwietnia 2013. 80 lat temu PZK zorga-
nizował pierwszy SP DX Contest. 

Apelujemy do wszystkich krótkofa-
lowców, którzy mają dostęp do radio-
stacji i komputera o udział w tych jubile-
uszowych zawodach. Dajmy naszym ko-
legom z zagranicy możliwość zrobienia 
łączności z jak największą liczbą polskich 
województw, powiatów i gmin. 

W tym roku przewidujemy specjalną 
oprawę tych zawodów. Będzie więcej dy-
plomów, grawertonów i przewidywane 
są także nagrody rzeczowe. Także po raz 
pierwszy w tym roku SPDX Contest będzie 
rozliczany automatycznie za pomocą ro-
bota opracowanego przez Marka SP7DQR.

 Na podstawie porozumienia pomię-
dzy SPDX Clubem i PZK zawody są jak 

co roku rozliczane przez komisję wyła-
nianą przez Zarząd SPDXC. Dziękujemy 
Zarządowi SPDXC oraz członkom komisji 
zawodów za dotychczasową pracę przy 
rozliczaniu SP DX Contestu. Zdajemy so-
bie też sprawę, że wiąże się to z wieloma 
wyrzeczeniami z ich strony. Tym goręcej 
wam, drodzy koledzy, dziękujemy.

Prezydium ZG PZK

Amateur Radio Kids Day
Ogólnie znany Międzynarodowy Dzień 

Dziecka ma swój odpowiednik w świa-
towym środowisku krótkofalarskim. Jest 
to Amateur Radio Kids Day, czyli Krótko-
falarski Dzień Dzieci i Młodzieży. Akcję 
zapoczątkowano w ARRL – organizacji 
skupiającej krótkofalowców w Stanach 
Zjednoczonych i bardzo szybko rozpropa-
gowano na całym świecie. W akcję włącza 
się coraz więcej organizacji z różnych kra-
jów, w tym Polski Związek Krótkofalow-
ców. Taki dzień obchodzony jest dwukrot-
nie w ciągu roku, w styczniu i w czerwcu. 
W 2013 roku przypada na niedzielę 6 
stycznia i sobotę 15 czerwca.

Krótkofalarski Dzień Dziecka jest wy-
darzeniem mającym na celu zachęcenie 
młodych ludzi do zabawy w krótkofalar-
stwo. Jest to również okazja, aby starsi 
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koledzy krótkofalowcy przekazali miłość 
do tego hobby kolejnemu pokoleniu. 
Nasze działania polegają na udostęp-
nieniu klubowych stacji radiowych mło-
dym adeptom, organizowaniu pokazów, 
uzbrojeniu się w maksymalną cierpli-
wość. Dzięki temu, że w tym samym 
czasie, na całym świecie tysiące młodych 
operatorów jest obecna w eterze, dzieci 
pod opieką doświadczonych krótkofa-
lowców mogą nawiązywać łączności ze 
swoimi rówieśnikami w wielu krajach, 
na różnych kontynentach. Edukacyjna 
i społeczna wartość takiego wydarzenia 
jest nieoceniona.

W niedzielę 6 stycznia 2013 uczest-
niczyliśmy w kolejnej międzynarodowej 
akcji poświęconej dzieciom i krótkofalar-
stwu. Dla polskiego krótkofalarstwa był 
to drugi zorganizowany udział w cyklicz-
nej, światowej imprezie Amateur Radio 
Kids Day. Tłok w eterze był tego dnia bar-
dzo duży. W godzinach popołudniowych 
trudno było znaleźć wolną częstotliwość 
w części fonicznej pasma 80 m. Każdej 
pracującej stacji klubowej z młodym 
operatorem odpowiadało wielu „starych” 
krótkofalowców, często wyrażających 
podziw dla ich zaangażowania i szybko 
nabywanych umiejętności. Dzieci odwie-
dzające w tym dniu stacje klubowe nie-
jednokrotnie miały swą pierwszą w życiu 
styczność z radiem. Widoczne było natu-
ralne w tym wypadku podekscytowanie 
i u niektórych początkowa trema. Dzieci 
bardzo przeżywają takie wydarzenia. Na 
pewno było to dla nich niezapomniane 
przeżycie. Miejmy nadzieję, że zasiane 
tego dnia ziarno przyniesie w niedalekiej 
przyszłości obfite plony. 

W tym miejscu warto podkreślić zna-
czenie krótkofalarskich stacji klubowych 
i ich kadr. W świetle aktualnych przepi-
sów obowiązujących w Polsce, tylko ten 
typ radiostacji amatorskich umożliwia 
legalne nadawanie dzieciom i osobom 
niemającym indywidualnych pozwoleń 
radiowych, jako szkolącym się na radio-
stacji klubowej pod nadzorem operato-
rów odpowiedzialnych. 

Na zakończenie pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy odpo-
wiedzieli na apel organizatorów i byli 
QRV jako korespondenci bądź opieku-
nowie młodocianych operatorów, a tak-
że tym, którzy okazali cierpliwość i nie 
szczędzili słów pochwały i zachęty dla 
poczynań młodzieżówki. Pozostaje jesz-
cze wyrazić nadzieję, że Krótkofalarski 
Dzień Dziecka jest już wpisany w na-
sze kalendarze jako impreza cykliczna, 
a jego ranga i frekwencja będą wzrastać. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 
zastępca prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia

KS zawiesza działalność
Ostatni Krajowy Zjazd Delegatów PZK 

obradujący w maju 2012 w Łowiczu zobo-
wiązał Prezydium ZG PZK do powołania 
Komisji Statutowej. 12 czerwca 2012 została 
powołana Komisja w czteroosobowym skła-
dzie, która w terminie późniejszym ukon-
stytuowała się: przewodniczący – Zdzisław 
SP3GIL, sekretarz – Andrzej SP8LBK, człon-
kowie Jan SP2JLR i Dionizy SP6IEQ.

Mimo okresu wakacyjnego, członko-
wie komisji intensywnie pracowali, usta-
lając wewnętrzny regulamin pracy, zasady 
współpracy i komunikacji, oraz przyszłe 
założenia pod ramy statutu. Ponieważ 
komisja nie dysponowała żadnymi wy-
tycznymi, postanowiono zwrócić się do 
aktualnych delegatów na Krajowy Zjazd 
z serią pytań w sprawach statutowych. 
Pytania wraz z propozycjami odpowie-
dzi zostały pogrupowane tematycznie 
i w formie ankiety rozesłane pod koniec 
września 2012 do wszystkich delegatów.

Padały pytania: Dlaczego ankieta zo-
stała skierowana tylko do delegatów?

W gronie Komisji wyszliśmy z założe-
nia, że zmieniony statut i tak jest przegło-
sowywany na Zjeździe Krajowym przez 
delegatów, a te osoby są przedstawicie-
lami swoich środowisk, więc mają moż-
liwość (i obowiązek) skonsultować wy-
tyczne dla nas w macierzystym oddziale 
PZK. Dlatego też, czas na udzielenie 
(i przesłanie do KS) odpowiedzi został 
określony na 60 dni kalendarzowych. Ko-
niec listopada 2012 to ostateczny termin 
na nadsyłanie odpowiedzi, ale spłynęło 
ich bardzo mało. Zostało wysłane pismo 
przypominające, co spowodowało, że 
Komisja Statutowa otrzymała w sumie 

19 wypełnionych ankiet i dwie odpowie-
dzi tekstowe poruszające sprawy statuto-
we. Odpowiedziało ok. 30% delegatów, 
co nie daje podstaw do wykorzystania 
ich w dalszych pracach. Trudno wyciągać 
wnioski – dlaczego tak się stało?

Zwrot niewypełnionej ankiety lub 
skreślenie wszystkich odpowiedzi jest 
też formą sygnału przekazanego Komisji 
Statutowej, tym bardziej że na podsta-
wie tej pierwszej ankiety planowaliśmy 
opracowanie kolejnych bardziej szcze-
gółowych zestawów pytań. Niestety, tak 
mała liczba odpowiedzi nie pozwala na 
rozpoczęcie prac nad zmianami w aktu-
alnym statucie, dlatego Komisja Statuto-
wa postanowiła zawiesić swoją działal-
ność do czasu najbliższego posiedzenia 
Zarządu Głównego PZK.

Zdzisław SP3GIL
przewodniczący Komisji Statutowej

 

ŁOŚ 2013
Komitet Organizacyjny – członkowie 

klubów SP7KED i SP9KDA – z satysfak-
cją informują, że kolejna siódma edycja 
Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalow-
ców ŁOŚ odbędzie się w dniach 23–26 
maja br. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy 
wszystkich krótkofalowców i sympatyków 
oraz ich rodziny. Jak co roku dokładamy 
wszelkich starań, aby to nasze coroczne 
święto uświetnić ciekawymi pokazami, 
wykładami na interesujące nas tematy 
i wystawami sprzętu łączności. 

Od kilku tygodni pracujemy nad pozy-
skaniem sponsorów, wykładowców i wy-
stawców, a zgłoszenia od nich przyjmuje 
Kazik SP7SZN. Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z kolegami chcącymi zareklamować 
w czasie spotkania swoje firmy, pokazać 
ciekawy sprzęt czy wygłosić prelekcję. 
Dysponujemy w tym zakresie sporymi 
możliwościami, o czym mogli przekonać 
się uczestnicy poprzednich imprez. 

Jak co roku, nie przewidujemy wcze-
śniejszych zgłoszeń ani opłat od uczest-
ników spotkania, a wszyscy nasi goście 
zostaną zaproszeni na tradycyjny bigos, 
zapewniony przez współorganizatora 

– Polski Związek Krótkofalowców. No-
wością organizacyjną będzie wieczorna 
biesiada radioamatorów z zespołem 
muzycznym grającym do białego rana, 
a sprawdzona w zeszłym roku firma ca-
teringowa zapowiada całe mnóstwo 
smacznych dań i różnych napojów. 

W tym roku mamy do dyspozycji dwa 
razy więcej miejsc do biwakowania i wie-
lokrotnie więcej do parkowania, co bar-
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dzo ułatwi zakwaterowanie i pobyt. Na 
ok. miesiąc przed spotkaniem podamy 
też na stronie: www.losnapograniczu.
strefa.pl aktualne adresy hoteli, gospo-
darstw agroturystycznych i innych miejsc 
noclegowych oraz program imprezy. 
Szczególną troską otoczymy kolegów 
niepełnosprawnych, którym zapropo-
nujemy różne możliwości uczestnictwa 
oraz pomoc w przemieszczaniu się i noc-
legu.

Kontakt z organizatorami to: sp7szn@
wp.pl tel. 602898407. Do zobaczenia na 
granicy trzech okręgów, 73. 

SP7KED/SP9KDA

100 lat RSGB
W tym roku Brytyjski Związek Krótko-

falowców RSGB obchodzi 100. rocznicę 
swojej działalności. Obecnie RSGB zrze-
sza ponad 30 klubów specjalistycznych 
działających w zakresie radiokomuni-
kacji amatorskiej oraz ponad 55 tysięcy 
licencjonowanych nadawców. Jest or-
ganizacją non profit. Patronat nad RSGB 
sprawuje książę Filip. 

Dla upamiętnienia tej rocznicy, przez 
cały rok będą pracowały stacje okolicz-
nościowe z sufiksem „100 RSGB”, za pracę 
z którymi ustanowiony został dyplom. 
Należy przeprowadzić minimum 10 QSO 
z 10 regionami z 13, na jakie podzielone 
są Wyspy Brytyjskie w ramach RSGB. 

Przy okazji można przypomnieć, że 
najstarszym związkiem radioamatorów 
i krótkofalowców jest The Wirelless Insti-
tute of Australia (WIA), który został zało-
żony w 1910 roku. Natomiast za rok swoją 
setną rocznicę będzie obchodził ARRL.

info. SP8TK

Spotkanie opłatkowe
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 

w dniu 11 stycznia 2013 roku w restaura-
cji Klasyczna, tradycyjnie udostępnionej 
nieodpłatnie na spotkanie opłatkowe 
jarosławskich krótkofalowców przez jej 
właściciela, Tadeusza Słowika – hono-
rowego członka Międzyzakładowego 
Klubu Krótkofalowców SP8PEF przy Bur-
mistrzu Miasta Jarosławia.

Spotkanie zorganizowane zostało 
przez Zarząd Oddziału Terenowego Pol-
skiego Związku Krótkofalowców w Jaro-
sławiu (OT35) wspólnie z Klubem SP8PEF 
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia, 
SP8PUB przy Zespole Szkół Technicznych 

w Leżajsku oraz Harcerskim Klubem 
Krótkofalowców SP8ZIV przy Komendzie 
Hufca ZHP w Jarosławiu. 

Spotkaniu przewodniczył Zbigniew 
Guzowski SP8AUP – prezes Zarządu Od-
działu PZK w Jarosławiu. Na zaproszenie 
Zarządu Oddziału w spotkaniu uczestni-
czyła trzyosobowa delegacja Rzeszow-
skiej Delegatury Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej i sekretarz Lwowskiego 
Klubu Krótkofalowców, będącego ko-
lebką polskiego krótkofalarstwa Roman 
Terlecki UY3WX wraz z małżonką oraz 
Piotr Skrzypczak SP2JMR – przedstawi-
ciel Prezydium ZG PZK oraz honorowy 
członek jarosławskiego oddziału. 

Władze miasta reprezentowane były 
przez zastępcę burmistrza miasta Bog-
dana Wołoszyna SP8HNX, członka Klubu 
SP8PEF, sekretarza miasta Jana Biłasa, 
honorowego członka Klubu SP8PEF oraz 
Joannę Mordarską, naczelnika Wydzia-
łu Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. 
Spotkanie tradycyjnie było okazją do 
podziękowań i wyróżnień za szczególną 
działalność na rzecz rozwoju jarosław-
skiego krótkofalarstwa.

Na wniosek zarządu jarosławskie-
go oddziału za szczególne zasługi dla 
rozwoju polskiego krótkofalarstwa Pre-
zydium Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Krótkofalowców przyznało 
Marcinowi Krawczykowi, dyrektorowi 
Delegatury Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej w Rzeszowie „Medal im. Braci 
Odyńców za Zasługi Dla Krótkofalarstwa 
Polskiego”. Wręczenia medalu z nume-
rem szóstym dokonał w imieniu Prezy-
dium ZG PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

W dalszej części spotkania medalem 
„Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa 
na terenie Miasta Jarosławia” burmistrz 
miasta wyróżnił Tomasza Strzębałę, Wła-
dysława Gruby oraz członka klubu a zara-
zem kapelana duchowego jarosławskich 
krótkofalowców, księdza kapelana Or-
dynariatu Polowego WP por. Grzegorza 
Bechtę SQ8AY. Następnie okolicznościo-
we grawertony i inne wyróżnienia z rąk 
zastępcy burmistrza i prezesa Zarządu 
Klubu otrzymali Marek Puzio, Marian Sza-
rek, Zbigniew Baryła oraz Tadeusz Słowik, 
a decyzją burmistrza miasta i Zarządu 
Klubu tytuł Honorowego Członka Klubu 
SP8PEF otrzymał Marcin Zaborniak. 

Na pamiątkę pobytu w Jarosławiu 
burmistrz i Zarząd Klubu wręczyli przy-
byłemu z Ukrainy Romanowi Terleckie-
mu UY3WX pamiątkowy dyplom oraz 
książkę „Jarosław i okolice”. 

Po części oficjalnej ksiądz Grzegorz 
Bechta SQ8AY wspólnie z uczestnikami 
spotkania pomodlili się za duszę zmarłych 
krótkofalowców, a następnie po odpra-
wieniu stosownej modlitwy pobłogosła-
wił przygotowany przez organizatorów 

opłatek, po czym prezes oddziału Zbi-
gniew Guzowski SP8AUP podzielił się nim 
z wszystkimi uczestnikami spotkania. 

W dalszej części uczestnicy spotkania 
otrzymali lampkę szampana, przy której 
przybyli goście złożyli wszystkim najser-
deczniejsze życzenia noworoczne. 

Tyle dziennikarskiej relacji ze spotka-
nia. W uzupełnieniu dodam, że spotka-
nia jarosławskich krótkofalowców mają 
już ponad 25-letnią tradycję. Stanowią 
one znakomitą platformę do wymia-
ny doświadczeń i omawiania planów 
wspólnych przedsięwzięć krótkofalar-
skich, takich jak współpraca lokalnej sieci 
EmCom z władzami, zawody, konkursy 
obchody ważnych rocznic. 

Krótkofalarstwo jarosławskie ma swo-
ją specyfikę, która stanowi o szczegól-
nym zaangażowaniu grupy krótkofalow-
ców ze Zbyszkiem SP8AUP – prezesem 
Jarosławskiego OT PZK na czele. Tak bli-
ska i ścisła współpraca Zarządu OT z wła-
dzami stanowi trudny do prześcignięcia 
wzór godny naśladowania. 

Zbyszek SP8AUP 

ODZNACZENIE MEDALEM IM BRACI ODYńCóW MARCINA KRAWCZYKA, DYREKTO-
RA DELEGATURY UKE W RZESZOWIE

PAMIąTKOWA KSIążKA DLA ROMANA TERLECKIEGO UY3WX, SEKRETARZA LKK

OTWARCIE SPOTKANIA JAROSłAWSKICH KRóTKOFALOWCóW
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Bydgoski OT PZK – 
OT04

W dniu 12 stycznia br. w sali klubu POW 
w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze OT04. Uczest-
niczyło w nim 83 członków Bydgoskiego 
OT PZK czyli frekwencja zbliżyła się do 50%. 
To dużo, jak na tej wielkości OT. 

Walne Zebranie zapoznało się ze spra-
wozdaniami Zarządu OT oraz OKR za upły-
wającą kadencję. Udzielono absolutorium 
wszystkim członkom ustępujących władz. 
Wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie:
1. Prezes Zbigniew Nawrot SQ2ETN
2. Wiceprezes ds. organizacyjno-człon-

kowskich Witold Błasiak SP2JBJ
3. Wiceprezes ds. organizacyjno-tech-

nicznych Roman Pałczyński SP2DDX
4. Sek retarz  Andrzej  Śmiechowsk i 

SP2RIQ
5. Skarbnik Jerzy Rydzkowski SP2BZR
6. QSL Manager Andrzej Owsiany SP2GJI
7. Członek Zarządu Piotr Eichler SP2LQP
Zastępcami członków zarządu zostali:
1. Daniel Danecki SQ2KLU
2. Marek Kosmowski SQ2SDJ

Gratulujemy nowemu Zarządowi i ży-
czymy sukcesów i satysfakcji z wykony-
wania zadań na rzecz naszej krótkofalar-
skiej społeczności.

prezydium ZG PZK

 

Podziękowania
Ryszard SP2IW

Na szczególną uwagę zasługuje postać 
dotychczasowego Prezesa Bydgoskiego 
OT PZK Ryszarda Czerwińskiego SP2IW. 
Ryszard kierował tym jednym z najwięk-
szych i niegdyś najaktywniejszych OT PZK 
przez 28 lat. To swoisty rekord. Zawsze był 
symbolem rozwagi, spokoju i koleżeństwa. 
Ryszard niezależnie od dotychczas sprawo-
wanej funkcji jest nadal Prezesem Klubu 
Seniorów Polskiego Związku Krótkofalow-
ców, czyli SPOTC.

Sprawowanie tak trudnych i odpo-
wiedzialnych funkcji społecznych nie 
przeszkodziło Ryszardowi w zdobywaniu 

cennych punktów w DXCC. Ma obecnie 
339 potwierdzonych krajów wg DXCC 
i posiada numer 198 wśród członków 
SPDXklubu. Jest także weryfikatorem 
kart QSL dla SPDXC. Przyznacie Drodzy 
Czytelnicy, że godzenie pracy społecznej 
z działalnością sportową to rzadkość. 
Tym większy podziw należy się Ryszar-
dowi SP2IW.

Ryszardowi SP2IW dziękujemy za pra-
cę społeczną na rzecz PZK w tych trud-
nych i czasem dość burzliwych okresach 
naszych polskich dziejów. 

Drogi Ryszardzie! Życzymy Ci zdrowia 
i dalszych sukcesów zarówno w uprawia-
niu krótkofalarstwa, jak i pracy społecz-
nej dla dobra naszego środowiska.

Zbyszek SP8AUP 
Dobiegł końca ponad 10-letni okres 

bezkosztowej wymiany kart pomiędzy 
Ukrainą i Polską. Nie wdając się w przy-
czyny końca kurierskiej wymiany kart 
UY-SP i SP-UY, dziękujemy Zbyszkowi 
SP8AUP za pracę społeczną jako QSL 
managera. Jego działalność oraz współ-
praca z Kolegami z LKK pozwoliła na 
wyjątkowo sprawną współpracę w tym 
zakresie. Dała nam także w ciągu 10 lat 
oszczędności ok. 3000 zł.

prezydium ZG PZK

Oznaczenia SPPA
Ponieważ z dniem 1 stycznia 2013 

roku Wałbrzych stał się ponownie mia-
stem grodzkim, czyli uzyskał prawa po-
wiatu, nastąpiła konieczność wprowa-
dzenia w programach dyplomowych 
SPPA i PGA odpowiednich korekt obo-
wiązujących w wykazach powiatów 
i gmin. I tak: (1) Na liście SPPA skrótem 
dla Wałbrzycha, jako miasta grodzkie-
go na prawach powiatu, jest WB, (2) 
Na liście PGA zmieniono oznaczenie 
gminy Wałbrzych (miasto) z AB04 na 
WB01. Powyższe zmiany obowiązują 
w obu programach dyplomowych od 1 
stycznia br. 

sp2fap & sp5kp

PO PIERWSZYM POSIEDZENIU ZARZąDU BYDGOSKIEGO OT PZK 24.01.2013: 
SP2IHI, SP2LQP, SP2QG, SP2BLC, SP2JFF, SP2JB, SP2DDX, SQ2ETN, SP2GJI, 
SQ2KLU, SP2RIQ, SP2AGX, SP2BZR

PZK w PKN
W dniu 16 stycznia 2013 Polski Zwią-

zek Krótkofalowców został oficjalnym 
członkiem Komitetu Technicznego 104 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Komitet Techniczny 104 zajmuje się 
zagadnieniami z zakresu norm doty-
czących kompatybilności elektroma-
gnetycznej. Naszym reprezentantem  
w KT104 PKN jest Marek Bury SP1JNY 
specjalista w tym zakresie, członek OT14 
PZK, delegat na KZD. Teraz możemy 
śmiało twierdzić, że nic o nas bez nas, 
przynajmniej w tym temacie. 

Piotr SP2JMR

Apel SP4BBU
W nawiązaniu do informacji z po-

przedniego komunikatu dotyczącej no-
wej publikacji Ryszarda SP4BBU o krót-
kofalarstwie, zwracam się do wszyst-
kich Zarządów Oddziałów Terenowych 
PZK, a w szczególności do prezesów 
i sekretarzy OT o sprawdzenie zawarto-
ści oddziałowych archiwów pod kątem 
historii swoich OT. Proszę także o skiero-
wanie zapytań do starszych członków OT 
w sprawie materiałów historycznych. 

Zależy nam szczególnie na zdjęciach 
z opisem pokazujących ważne momenty 
z historii waszych OT, także na relacjach 
z tychże wydarzeń. Mogą to być zjazdy, 
spotkania koleżeńskie, wizyty ciekawych 
osób, a także starty w zawodach, praca 
z terenowych QTH czy wyprawy krótko-
falarskie. 

Ważne jest wszystko to, co chcieliby-
śmy przekazać młodym krótkofalowcom 
oraz naszym następcom. To od Was za-
leży, aby historia naszej działalności nie 
została zapomniana. 

Materiały proszę kierować na adres 
sp4bbu@wp.pl.

SP4BBU& SP2JMR

Premier 
krótkofalowiec

W światku krótkofalarskim Europy 
pojawił się ostatnio premier – krótko-
falowiec. Jest nim Ivica Dačić YU1YU, 
który 27 lipca 2012 r. wybrany zostal 
na premiera rządu serbskiego. Wcześniej 
piastował stanowisko ministra spraw 
wewnętrznych. 

Dačić jest członkiem Amateur Radio 
Union of Serbia (SRS) oraz czynnym 
członkiem klubu YU1AAV w Belgradzie. 
Po nominacji na premiera poinformo-
wał, że obecnie z uwagi na nawał pracy 
zmuszony jest zmniejszyć swoją ak-
tywność organizacyjną w SRS, jak i na 
pasmach.

Wg. The ARRL Letter – SP8TK


