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Od Redakcji
Lipcowy numer zaczynamy od opublikowania uchwał XVII Krajowego Zjazdu Delegatów. Ten ważny dokument zobowiązuje prezydium do wielu ważnych działań, a między innymi do przeanalizowania
możliwości jak najszybszego wydawania samodzielnego „Krótkofalowca Polskiego”. Ważne jest też powołanie przez prezydium powstających komisji, które mają się podjąć analizy i wskazania najważniejszych
kierunków działań Polskiego Związku Krótkofalowców.
Przed nami IARU Championship 2008 i, jak pisze Tomek SP6T, „niech moc będzie z nami”, zwłaszcza, że tegoroczne zawody poświęcone są pamięci zmarłego niedawno Andrzeja Pająka SP7NJX. Oddajmy Mu w ten sposób hołd. biorąc udział w tych zawodach.
Ponadto informacje o kolejnych spotkaniach i xjazdach, publikowane wcześniej, aby organizatorzy
mogli spokojne przygotować się do nich.
Okres wakacji to aktywacja z terenowych QTH. Zamki, powiaty, gminy, wyprawy. To okres i raj dla
łowców tych podmiotów. Piszcie i podawajcie swoje aktywacje do sierpniowego „KP”.
Wypoczynku przy radiu i dalekich wakacyjnych DX-ów.

Vy 73 Wiesław SQ5ABG

Uchwały XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego
Związku Krótkofalowców
Zjazd nadaje tytuł Członka
Honorowego Polskiego Związku
Krótkofalowców następującym
osobom:
 Wiesław Wysocki SP2DX
 Krzysztof Słomczyński
SP5HS
 Zdzisław Bieńkowski SP6LB
 Tadeusz Raczek SP7HT
 Jerzy Szcześniak-Maszadro
SP9KJ
Zjazd uznaje potrzebę zachowania ciągłości numeracji kolejnych Zjazdów PZK i postanawia
zmienić numer obecnego Zjazdu
na XVII.
Zjazd zauważa potrzebę
wprowadzenia zmian usprawniających funkcjonowanie
Związku i jego organów wykonawczych. Zjazd zobowiązuje
nowo wybrane Prezydium ZG
PZK do powołania stosownych
komisji lub innych gremiów do
analizy obecnej sytuacji i opracowania propozycji zmian organizacyjnych zakończonych
opracowaniem nowego Statutu
PZK w terminie do 10 miesięcy
od zakończenia Zjazdu. Zjazd
jednocześnie zobowiązuje ZG
PZK do zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego w terminie 2 miesięcy od opracowania Statutu
celem jego uchwalenia.

Zjazd zobowiązuje Prezydium ZG PZK, aby powołane
komisje rozpatrzyły i ewentualnie uwzględniły w swych propozycjach zmian organizacyjnych
następujące postulaty:
 ograniczenia liczby członków
Zarządu Głównego do maksimum 16 wybieralnych osób
oraz Prezydium ZG PZK;
 utworzenia ośrodków wojewódzkich bez osobowości
prawnej na bazie statutu PZK;
 utrzymania PZK jako stowarzyszenia osób fizycznych;
 podjęcia działań w celu pozyskania nowych członków;
 współpracy z MEN;
 rozwój infrastruktury łączności bezpieczeństwa;
 przeprowadzenie analizy obecnego systemu obiegu kart QSL
i jego usprawnienia;
 przeanalizowania składek
członkowskich pod względem
obniżenia składki „senior”;
 opracowania zwięzłego Statutu
i uzupełniających regulaminów.
Zjazd zobowiązuje Prezydium
ZG PZK do przeanalizowania
możliwości jak najszybszego samodzielnego wydawania „Krótkofalowca Polskiego”.
Zjazd zobowiązuje Prezydium Zarządu Głównego PZK

do odwołania Jerzego Gierszewskiego SP3DBD z funkcji IARU
– MS Managera i powołanie w to
miejsce innej osoby.
Zjazd wyraża dezaprobatę,
w sprawie działań Pana Roberta Luśni SP5XVY wyczerpujących znamiona § 9 Statutu PZK.
Zjazd wyraża w szczególności
zaniepokojenie działaniami podważającymi interesy i pozycję
PZK w kontaktach z organami
administracji państwowej.
Zjazd zatwierdza Regulamin
Odznaki za wybitne osiągnięcia
sportowe w krótkofalarstwie (Regulamin Odznaki w załączeniu).
Zjazd zobowiązuje Prezydium ZG PZK, aby powołane
komisje rozpatrzyły i ewentualnie uwzględniły w swych propozycjach zmian organizacyjnych wniosek delegatów OT-10
w Krakowie.
Zjazd zatwierdza treść Statutu PZK.
Zjazd wyraża serdeczne podziękowanie organizatorom
XVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w Szczyrku i Kolegom
z OT 06 w Katowicach i klubu
SP9KJM za wzorowe przygotowanie posiedzenia.
Leszek SP6CIK
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IARU Championship 2008 – Niech moc będzie z nami!
To już 11 raz startuje reprezentacja polskiego krótkofalarstwa
w zawodach IARU CHAMPIONSHIP. Ten start jest szczególny,
gdyż postanowiliśmy nim uczcić
pamięć naszego Kolegi i członka
zespołu SN0HQ, Andrzeja Pająka
SP7NJX, który niespodziewanie
nas opuścił. Andrzej był z nami nie tylko jako operator stacji.
Strzegł jakości naszego logowania
i niesamowicie precyzyjnie wskazywał wszystkie nasze niedokładności i niedociągnięcia, wskazując każde pole pracy w zawodach,
które należy jeszcze doskonalić. Nie usłyszymy już Andrzeja
w eterze oraz nie złaje nas już za
niestaranne zapisy w logu. Dlatego tym bardziej starannie, przez
pamięć dla niego przyłóżmy się
do startu w roku 2008.
W walce o czołowe miejsca,
w zawodach IARU, w konkurencji „teamów” HQ jest coraz
trudniej. Gdy po pięcioletniej
przerwie od 1995, wystartował
zespół SN0HQ, naprędce zwołana ekipa, zajęła 6. miejsce, wydawało się, że zwycięstwo jest tuż,
tuż. Coraz lepsze przygotowanie,
coraz lepszy sprzęt i ocieraliśmy
się o pierwsze miejsce (dwa razy
drugie miejsce – wicemistrzostwo świata w latach 2004 i 2005).
Ostatnie dwa lata, mimo jeszcze
lepszego przygotowania, lepszego
wyniku punktowego, dały nam
dwa razy czwarte miejsca – najgorsze, bo pierwsze „za pudłem”.
Nasza mobilizacja, mobilizacja
ogromnej liczby stacji polskich,
spowodowały, że wszystkie czołowe zespoły świata się nas boją,
liczą się z nami i podpatrują, jak

my startujemy i jak przygotowujemy się do startu. Jesteśmy
niewątpliwie jedni z najlepszych,
jeśli nie najlepsi, dlaczego więc to
pierwsze miejsce jest takie zaklęte? Pisałem już nieraz, że nasze
położenie geograﬁczne i regulamin zawodów preferują stacje
z sąsiednich stref ITU, które mają
naszą strefę „na widelcu”, a w
swojej streﬁe mają mniej stacji
startujących w tych zawodach niż
zawodników w streﬁe 28. W tej
sytuacji, oprócz jedynego konkurenta, który wygrywa z nami liczbą łączności z własnymi stacjami,
ze swojego kraju jakim są Niemcy
(DA0HQ), nikt nam nie powinien zagrozić. Okazało się jednak,
że pojawili się nowi konkurenci,
którzy pobili nas w roku 2007.
Fakt, pomogła im szczególna
w tym momencie propagacja. Ale
nie chciałbym, by okazało się, że
wszystko się sprzysięga przeciw
nam, a my tacy wspaniali ciągle
mamy rzucane kłody pod nogi
przez naturę i regulaminy. Przegrana ze Słowakami wskazuje coś
innego. Prawdopodobnie nie rozwinęliśmy się sprzętowo (głównie
anteny) tak szybko jak nasi południowi sąsiedzi. W ostatnim czasie powstało tam kilka ośrodków
doskonale wyposażonych w anteny niewyobrażalnych rozmiarów.
My tymczasem rozbudowaliśmy
w bardzo wielu miejscach systemy antenowe, które jeszcze nie
mogą konkurować z gigantami.
Wygląda na to, że nasze dochodzenie do szczytu antenowego
jest trochę wolniejsze, ale za to
chyba znacznie szersze. Za jakiś
czas może się okazać (mam taką

nadzieję), że mamy kilkanaście
ośrodków, które mogą pełnić,
z powodzeniem, rolę stacji run na
więcej niż jednym paśmie.
Ale co możemy/powinniśmy
zrobić i postaramy się zrobić
w tym roku 2008?
Zmobilizować znacznie więcej
stacji polskich do udziału w zawodach i wołania stacji SN0HQ.
Na każdej stacji run uruchomić niezależne stanowisko nastawione na słuchanie stacji bliskich i bardzo bliskich – anteny
odbiorcze bardzo nisko „patrzące” w górę.
W sobotę wieczór i niedzielę
do południa uruchomić stację
run na 3,5 i 7 SSB dla stacji polskich.
Wpisywać na stronę PZK, listę SPDXC itp aktualne częstotliwości pracy naszych stacji run.
Uruchomić stacje rezerwowe
na 28 i 21 w nocy, w różnych
regionach Polski – przemiennie
– informacja na stronie PZK
oraz liście dyskusyjnej SPDXC.
I na koniec modlić się, by
nie było burz w rejonach żadnej
z naszych stacji oraz by propagacja dopisała w tym roku właśnie
nam.
Jeżeli nasza konkurencja się
zmobilizuje tak jak my, to każde
miejsce lepsze od 6. jest już sukcesem, ale chcemy wygrać. A do
wygranej potrzebne nam jest
QSO z Tobą Koleżanko/Kolego
SP/SQ itd.!
Co Ty możesz zrobić dla wyniku SN0HQ?
 Szukaj informacji na stronie
PZK, liście SPDXC, słuchaj
informacji na lokalnych kana-

łach UKF!

 Sprawdzaj typowe „polskie

częstotliwości” 14 273...273 ±
QRM!
 Nie wołaj naszej stacji, gdy
słyszysz, że ma branie na
DX-y i robi inne łączności
dalsze bardzo szybko! Możesz
przeszkadzać albo może Cię
w ogóle nie słyszeć.
 Celuj w momenty, gdy nasza
stacja SN0HQ robi stacje polskie.
 Na pasmach krańcowych (1,8;
3,5; 21; 28) staraj się raczej
zrobić QSO z nami, w porze
słabszej propagacji.
 Namawiaj koleżanki i kolegów
na udział w zawodach i wołanie naszych stacji SN0HQ.
Dla stacji, które zrobią komplet QSO ze stacją SN0HQ, przewiduje się specjalne koszulki
z nadrukiem SN0HQ i dyplomy.
Wystąpię również, wzorem
ubiegłych lat, do prezes UKE
o ufundowanie Pucharu dla Najaktywniejszego Polskiego Zespołu Klubowego w tych zawodach.
Przypominam najważniejsze
elementy regulaminu zawodów.
Zawody odbywają się w dniach
12/13 lipca. Zaczynają się o 12
UTC w sobotę i kończą o 12
UTC w niedzielę. Praca na pasmach: 1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28,
CW i SSB. Raport nadawany rs
lub rst plus numer strefy ITU.
Polacy nadają numer strefy 28.
Punktacja: QSO z własną strefą 1 punkt, QSO z inną strefą
własnego kontynentu 3 punkty,
QSO DX-owe 5 punktów. Mnożnikiem są strefy ITU oraz stacje
narodowe (najczęściej mające
w znaku suﬁks HQ). Można też
je rozpoznać po grupie kontrolnej, bo zamiast numeru strefy
podają one skrót nazwy swojej organizacji krótkofalarskiej
(SN0HQ podaje PZK). Stacje
HQ nie liczą się jako strefa, łączności z nimi dają jeden punkt,
są natomiast mnożnikiem. Logi,
w formacie cabrillo, wysyłamy
na adres IARUHF@iaru.org. Do
logowania można użyć dowolnego oprogramowania contestowego. Polecamy stronę SP7DQR
http://sp7dqr.waw.pl, gdzie Marek udostępnia swój własny program logujący.
Do usłyszenia w zawodach
i niech moc będzie z nami!!!
Tomek SP6T – kapitan zespołu
SN0HQ
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XXIV zjazd PK RVG w Ustroniu Morskim
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy członków PK RVG odbędzie się w dniach 5–7 września br. w Ustroniu Morskim,
w pensjonacie Bursztynowa, ul.
Kościuszki 10. Serdecznie zapraszamy również sympatyków
emisji cyfrowych. Konﬁgurację
cenową pozostawiamy uczestnikom. Koszt noclegu 45 zł, koszty
posiłków: śniadanie 12 zł, obiad
20 zł, kolacja 12 zł. Do zaproponowanego przez siebie układu cenowego prosimy doliczyć
opłatę organizacyjną w kwocie
20 zł i łączną kwotę przesłać

przekazem pocztowym na adres:
Kaźmierczak Zbigniew; ul. Giełdowa 10/4; 78-100 Kołobrzeg,
najpóźniej do dnia 25.08.2008.
Ramowy program 24. Zjazdu
05.09.08 piątek
14.00 – przyjmowanie uczestników zjazdu
19.00 – 20.00 – kolacja
20.00 – spotkania towarzyskie
06.09.08 sobota
08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 10.00 kawa i spacer po
plaży
10.00 – 13.00 obrady Zjazdu,
a dla osób towarzyszących wy-

cieczka
14.00 – 15.00 obiad
16.00 – 19.00 referaty techniczne, prezentacja kroniki PK RVG
19.00 – 19:30 kolacja
20.00 – zajęcia w grupach zainteresowań
07.09.08 niedziela
08:30 – 09.00 śniadanie
09.00 – 12.00 konkursy, pokazy,
zakończenie Zjazdu
12.00 – obiad i wyjazd
Wszystkich ewentualnych
uczestników gorąco zachęcamy
do wcześniejszego deklarowania swojego uczestnictwa w Zjeź-

dziem co ułatwi nam przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc
noclegowych i dobranie optymalnego rozlokowania gości.
Wszelkie dodatkowe informacje: www.bursztynowa-um.
pl oraz SP1EUS (organizator) –
tel. 094 3547188 lub 609 774185
sp1eus@o2.pl; SP1QXA (gospodarz zjazdu) – tel.0943543793
lub 505096466, SP2JPG (prezes
PK RVG) tel. 052 3612441 oraz
Klub SP1KQR, sp1kqr@o2.pl,
którego członkowie zapraszają
gości nawet już w czwartek.
prezes PK RVG Wojciech SP2JPG

Podsumowanie współzawodnictwa w Praskim OT
W dniu 14 czerwca w siedzibie Praskiego OT PZK odbyło się podsumowanie współzawodnictwa członków POT za
2007 rok. Podsumowanie miało
miejsce podczas pikniku organizowanego prze Dowództwo
Garnizonu Warszawa z okazji
Dnia Dziecka. Jak co roku pracowała pod kierunkiem Włodka SP5MAD i Piotra SQ5FLP

stacja klubowa a Stowarzyszenie „Terranova” i klub SP5PNF
zaprezentował nasze nowofunlandy. Współzawodnictwo w
Praskim OT PZK prowadzone
jest od 4 lat. W 2007 roku udział
wzięło ponad 30 stacji indywidualnych. Komisja współzawodnictwa w składzie: Karolina
SQ5LTZ i Bartek SQ5NF ustaliła następującą kolejność miejsc

oraz wyróżniła:
1. Mariusz SQ5M – puchar i dyplom
2. Wiesław SQ5ABG – puchar
i dyplom
3. Rafał SQ5FWR – puchar i dyplom
4. Maciej SQ5NAE – dyplom
5. Bartosz SQ5NF – dyplom
6. Oskar SQ5NBK – dyplom
7. Ewa SP5HEN – dyplom

8. Sławomir SQ5QWJ – dyplom
9. Marcin SQ5NAD – dyplom
10. Tomasz SQ2LID – dyplom
Ponadto Prezes Praskiego OT
Kol. Wiesław SQ5ABG wyróżnił pucharami za działalność na
rzecz Praskiego OT:
1. Marka SQ5GLB,
2. Edwarda SQ5LTH
3. Tomka SQ2LID
4. Bartka SQ5NF
5. Zuzannę SP5-37-200
Warte podkreślenia jest to,
że Zuzia SP5-37-200 jest jedną
z najmłodszych naszych operatorek, a w zawodach z okazji
Dnia Nauczyciela była najmłodszą, 9-letnią uczestniczką. Pracując spod znaku SP5PPK pod
czujnym okiem taty – Maćka
SQ5NAE zajęła 5 miejsce. Zuzanna wraz z dwoma SWL-cami
Praskiego OT – Julkiem SP5-37-032 i Adrianem SP5-37-223 w
tym roku jada na obóz krótkofalarski organizowany przez PZK.
Po wręczeniu dyplomów i pucharów mile spędziliśmy czas
przy grilu.
Karolina SQ5LTZ
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II Warsztaty QRP – Brok 2008
Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników pracy
małą mocą na kolejne warsztaty
pod hasłem „Ham Spirit poprzez
QRP”, które odbędą się 19-21
września w Broku. Doświadczeni krótkofalowcy służyć będą
swoją wiedzą i doświadczeniem.
Chcemy, aby warsztaty były na
luzie, bez sztywnego programu.
Oczekujemy spontanicznych pomysłów i niespodzianek. Każdy
może przyjechać ze swoją stacją,
anteną. Każdy może spodziewać
się fachowej pomocy, nauki oraz

wsparcia od starszych stażem
kolegów. Przez całe warsztaty
czynna będzie stacja okolicznościowa 3Z0ILQ, z której każdy
będzie mógł nawiązywać łączności. Informacje o szczegółach
organizacyjnych zamieszczone
są poniżej, a dalsze informacje
publikowane będą w kolejnych
biuletynach na Portalu QRP i na
stronieSP5DDJ.
Program ogólny i atrakcje
Program będziemy tworzyć
w grupie inicjatywnej (DYL,

OBJ, JNW, EIN, QCA, SWJ,
IQA, JFR, AYI, LVZ, Z, OKU,
DDJ i inni). Założeniem tegorocznych warsztatów jest szeroko
rozumiana praktyka techniczna,
operatorska i konstruktorska.
Szczególny nacisk położymy na rozwijanie umiejętności:
budowy, strojenia i rozwieszania prostych anten drutowych,
metody lutowania – w tym
SMD, przykłady budowy prostych, a użytecznych przyrządów
warsztatowych, posługiwanie
się podstawowymi przyrządami

mierniczymi, itp.
Podobnie jak rok temu w Tomaszowie Mazowieckim, planujemy minigiełdę sprzętu. Przewidujemy również różnorakie
konkursy oraz zawody z nagrodami dla wszystkich chętnych.
Gwarantujemy miłą atmosferę, nocne rozmowy przy ognisku
do białego rana, wspólne śpiewanie do pieczonych kiełbasek
i wiele, wiele innych...
Zapraszamy

zorganizowana przez Roberta
SQ5CJZ i Sławka SQ5SPT. Gra
prowadzona była na powierzchni
ok. 5 km kwadratowych. Polegała na odnalezieniu kilku ukrytych w terenie punktów, których
współrzędne podane zostały do
sieci APRS po rozpoczęciu zabawy. O kolejności i kierunku
trasy decydowała kolejność na
punkcie startowym, również
przez nas wyznaczonym. Dodatkowo pierwsze miejsce na
punkcie startowym premiowane było nagrodą specjalną. Od
punktacji zebranej na całej trasie
odejmowane były punkty za czas
przybycia na metę po pierwszej
drużynie. W grze wzięły udział
trzy zespoły:
– Zespół 1 – SQ8GHY Łukasz,
SP8RSN Jarosław, SQ3XZ
Adam, SQ2WB Jakub
– Zespół 2 – SQ3XPJ Krzysztof
oraz Sławek
– Zespół 3 – SQ6NTI Mi-

łosz, SQ6ODL Przemysław,
SQ6VY Piotr, SP9IWP Aneta,
SQ9KS Kamila, SQ2WXV Justyna, SQ9IWE Marcin.
Najszybszym uczestnikiem
gry okazał się Jarosław SP8RSN,
który otrzymał nagrodę specjalną – wielofunkcyjny zegarek
sportowy, a kolejne miejsca zajęły zespoły 1, 2 i 3, czyli w kolejności startu. Zespół 1 otrzymał
GPS z anteną i pokrowiec TH
D7, zespół 2 – słuchawki do PC
i podkładkę pod mysz z kalkulatorem, a zespół 3 – piłkę.
Po grze terenowej wszyscy
karnie ustawili się do wydawanej
z kuchni polowej przepysznej
grochówki, a następnie rozbłysnęły ﬂesze aparatów. Trzeba
było niemałej dyscypliny, aby
zebrać wszystkich uczestników
do wspólnego zdjęcia.

Komitet Organizacyjny

Tama 2008
Ponad 200 krótkofalowców
wraz z rodzinami z całej Polski wzięło udział w warsztatach
APRS – TAMA 2008. Pierwsi
uczestnicy pojawili się na Ta-
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mie już w czwartek. Kulminacyjnym dniem była sobota.
W tym dniu oprócz ciekawych
wykładów i pokazów na temat
APRS-u odbyła się gra terenowa

Robert SQ5CJZ & Wiesław SQ5ABG

Łódzkie – opolskie – śląskie czyli ŁOŚ 2008
Jedną z największych i chyba
najważniejszych imprez mamy
już za sobą. Spotkanie, które
oprócz wspólnego spędzania
czasu, oferowało coś więcej. Od
samego otwarcia, które miało
miejsce o godz.10.30, rozpoczęły
się prelekcje i dyskusje na rozmaite tematy. Pierwszą była prelekcja, połączona z prezentacją
kol. Tomka SP5CCC na temat
historii QSL. Po niej były sprawy antenowe, DX-ing, mikrofale, krótkofalarstwo a turystyka,
oraz APRS. Ostatnia prezentacja
zakończyła się ok. godz.19.30.
Wszystkie odbywały się w obszernym, dobrze nagłośnionym,
wyposażonym w rzutnik multimedialny namiocie prelekcyjnym. Spotkanie zgromadziło ok.
200 uczestników i było wspaniale zorganizowane. Była dość
duża giełda – 4 stragany. Można
było z ŁOŚ-a nawiązać QSO na
KF, 50 MHz, UKF, nawet na 10
GHz. Właśnie, ku mojemu pewnemu zaskoczeniu, zagadnienia
mikrofalowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Był
obecny kol. Henryk SP6GWN,
który demonstrował m.in. zestaw nadawczo-odbiorczy na 24

Otwarcie spotkania

Uczestnicy spotkania

GHz. Byli także reprezentanci
i animatorzy grupy mikrofalowej
oprócz kol. Henryka SP6GWN
także Roman SP2DDX i Zenek
SP3JBI, którzy zapraszali zainteresowanych tematyką mikrofal
do prób łączności oraz do odwiedzania portalu www.mikrofale.
net. W czasie spotkania słuchaliśmy odbitego rozproszonego na
chmurach burzowych sygnału
radiolatarni z Częstochowy. „Mikrofalowcy” starali się pokazać
jak wygląda praca w pasmach
mikrofalowych, szczególnie praca RS w pasmie 3 cm. Okazja
ku temu była dobra, bo jak na
zawołanie pojawiły się fronty
burzowe, które pozwoliły sporej
grupie zainteresowanych przeprowadzić nasłuchy nie tylko
bikonów, ale również pracujących stacji jak np. Kol. Jerzego
SP9FG z Zakopanego, a słychać
ich było sporo.
Na tegorocznym ŁOŚ-u można było spotkać wielu znanych
kolegów: Tomka SP5CCC, Leszka SP6CIK, Romana SP9MRN,
Andrzeja SP9ENO i wielu innych znanych z eteru i list dyskusyjnych oraz z XVII Zjazdu
PZK.

W tym spokojnym miejscu,
oddalonym od miast i osiedli,
organizatorzy zapewnili dobre
warunki tym, którzy przyjechali
zwyczajnie odpocząć, oraz tym,
którzy przyjechali podyskutować
o technice i łącznościach. Była
stacja okolicznościowa, było nagłośnienie i środki mutlimedialne, była giełda, był duży namiot
i był posiłek dla uczestników.
To wszystko można zobaczyć
na dołączonych zdjęciach, których autorem jest kol. Roman
SP2DDX. Ciekawostką zaprezentowaną przez organizatorów
był pierwszy w Polsce przemiennik w paśmie 70 cm zasilany wyłącznie energią słoneczną. Gdy
opuszczaliśmy teren spotkania,
trwały przygotowania do ogniska. Dziękujemy organizatorom
za trud włożony w przygotowania, gościnę i dobrą atmosferę.
Tych, którzy tam nie dojechali
zachęcamy, przyjedźcie za rok,
ŁOŚ 2009 już niedługo.
Niech żałują ci, których tam
zabrakło. Do zobaczenia za rok.
Roman SP2DDX & Piotr SP2JMR

Narodziny Łosia... to luty
2007. Tego roku zimy prawie
nie było, a luty był całkiem ciepły jak na tę porę roku. Grupa kolegów z klubu SP7KED
postanowiła wybrać się na zimową ekspedycję na górkę do
Jaworzna JO91IB. Miejsce to jest
o tyle ciekawe, ponieważ leży na
granicy okręgów SP6, SP7 i SP9.
Jako że krzyczeli bardzo głośno,
to w eterze zrobił się spory hałas i po chwili dołączyliśmy do
wyprawy ja i Zdzisław SQ6IUF.
W gościnie u Henryka SP7FUZ
w jego przyczepie kempingowej przy herbatce serwowanej
przez małżonkę narodził się pomysł zorganizowania spotkania
krótkofalowców. Wtedy nikomu
nie przyszło nawet do głowy, że
może to być impreza krajowa,
a nie tylko takie sobie spotkanie
w gronie przyjaciół. Zachęcić
ludzi do pracy z górki i do czynnego wypoczynku, to był nasz
cel. Miejsce to znane było nieco wcześniej klubowi SP9KDA
z Olesna. Pracując tam w zawodach IARU 50 MHz Contest zawodnicy z Olesna wygrywali te
zawody wśród stacji SP przez kolejne dwa lata. Takim sposobem
połączone siły klubów SP7KED
i SP9KDA postanowiły spotkać
się we Wieluniu celem omó-

Henryk SP6GWN udziela wywiadu
redaktorowi lokalnej stacji radiowej.
W tej roli Tadeusz SP7FDV, prezes
PK UKF

wienia spraw organizacyjnych.
Na kolejnym takim zebraniu
SP7FUZ przedstawił pomysł,
aby wykorzystać pierwsze litery graniczących tu województw
i nazwać spotkanie ŁOŚ bo łódzkie, opolskie, śląskie. Pierwsze
spotkanie odbyło się w dniach
09.06-10.06.07 i uczestniczyło
w nim około 50 krótkofalowców.
Wysiłek organizatorów chyba się
opłacił, bo wszyscy uczestnicy
gremialnie zaczęli się domagać
kolejnego spotkania za rok, a w
eterze padło wiele ciepłych słów
pod naszym adresem. Kolejny
etap w organizacji spotkania
rozpoczął się na zjeździe PK
UKF w Gołuchowie, gdzie od
prezesa PZK Piotra SP2JMR
usłyszałem słowa: „podoba mi
się wasza inicjatywa”. Szybko
zorganizowana narada między
SP2JMR, SP7NJR, SP7VVK
i SP9UO dała efekt w postaci
deklaracji, że PZK będzie współorganizatorem kolejnego Łosia
w 2008 roku. Nasze mocno pobudzone ambicje zostały jednak
ostudzone kilka dni później, bo
okazało się, że Prezydium ZG
PZK postawiło pewne warunki wstępne, które trzeba było
spełnić. Na szczęście dla nas po
kolejnych posiedzeniach Prezydium ZG PZK „ŁOŚ 2008” stał
się faktem. Zdecydowano o niewielkiej dotacji, która w sposób
znaczący umożliwiła realizację
ambitnego zadania. W listopadzie ub. roku postanowiliśmy,
że kolejny Łoś odbędzie się
terminie niekolidującym z innymi tego typu imprezami, tj.
31.05-01.06.07 oraz że termin
ostatni weekend maja zostaje
w kalendarzu na wiele lat. Jak
długo i z jakim wysiłkiem przygotowuje się tego typu imprezy,
wiedzą tylko ich organizatorzy.
Kilkanaście spotkań w klubie
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SP7KED w tym jedno na górce, niezliczona liczba telefonów
i idące za tym koszty, to wszystko niestety wydatki z naszych
kieszeni. Zaznaczyć trzeba że
wiele razy spotykamy się z sympatią i wyciągniętą dłonią ludzi,
do których się zwracamy. Przykładem jest miejscowy leśniczy,
który zaopatruje nas w drewno
na ognisko. Niestety nie sposób wymienić tu wszystkich,
którzy nam pomagali. Fakt jest

Recepcja spotkania

Prelekcje cieszyły się dużą popularnością

jednak bezsporny że w czwartek
29.05.08 ekipy obydwu klubów
zameldowały się na górce i praca zawrzała. Postawiono duży
namiot prelekcyjny (instrukcje
z chińskiego na polski tłumaczył chyba jednak ktoś znający
jedynie ten pierwszy), a dwudziestu zaangażowanych ludzi
to nie za dużo przy takiej niby
prostej czynności. Dwa namioty
od harcerzy, stołówka i sypialnia, stanęły już bez problemów
i zrobiło się ciemno. Na nocleg
zostali ochotnicy do pilnowania,
a całe mnóstwo prac zostało na
piątek. Nasze zdziwienie było
ogromne, kiedy następnego dnia
prawie od rana zaczęli przybywać nasi goście i na wcześniej
wyznaczonym miejscu ustawiać
swoje namioty, maszty, anteny.
Widać, że odpoczynek na łonie
natury to dla krótkofalowca ważna sprawa, trzy dni odpoczynku
to nie dwa. Stanowisko radiowe
i sekretariat to oczywiście najwyżej położone miejsce, a wyposażyliśmy je w cztery transceivery, anteny KF i UKF, a sprzęt
na mikrofale dostarczył nasz
przyjaciel Heniek SP6GWN.
Od chwili rozwieszenia anten
w eterze było słychać SP0KED
i tak do wieczora w niedzielę.
Jako jedni z pierwszych na liście uczestników zostali zapisani
SP2JMR i SP2DDX (ciekawe,
o której wyjechali z Bydgoszczy,

bo u nas byli rano) dalej lista
zapełniała się w tempie iście kosmicznym i liczba 150 ludzi nie
była wcale pełna, bo niezapisanych było całe mnóstwo. Nasi
prelegenci: Tomek SP5CCC
o nieznanej jeszcze historii krótkofalarstwa, Marcin SP5JNW
o psujących się od ziemi antenach, Wojtek SP7HKK o DX-ach, Zenek SP3JBI i Heniek
SP6GWN o mikrofalach, Małgosia SQ9MCK o radiowej turystyce górskiej i Arek SQ6XL
w przystępny sposób o APRS zapełnili czas ciekawymi wystąpieniami aż do godzin wieczornych,
a że były interesujące to pewne,
bo namiot był pełny mimo upału, jaki tego dnia panował. Pokazy sprzętu, przemiennik 70 cm
na Słońce, ciekawe łączności,
transmisja ATV, APRS to tylko
część tego, co można było zobaczyć i usłyszeć na Łosiu 2008.
Czy było warto, niech ocenią
sami uczestnicy. Do niedzielnego popołudnia docierali na
górkę nowi ludzie, najczęściej
samochodami, ale i rowerami,
a jeden z kolegów na własnych
nogach, meldując na przemienniku, gdzie się znajduje. Gościliśmy wszystkich czym chata bogata i ile dusza zapragnie. Była
grochówka z wkładką, kiełbasa
na ognisko i piwo, nie było tym
razem burzy, a atmosfera w czasie pogody i w pełnym słońcu

Zdjęcie z łosiem

przypominała typowy piknik.
Wszystkim, którzy nam pomagali, bardzo serdecznie dziękujemy, bez Waszego udziału byłoby
o wiele skromniej. Uczestników
prosimy o ocenę na naszych
stronach klubowych, a wszystkich razem w jeszcze szerszym
gronie zapraszamy za rok.
Vy! 73.Organiatorzy:SP7FUZ,
SP7NJR, SP7FDV, SP7TOT, SP7IVO,
SP7VVK, SQ7CGN, SQ7JZS, SQ6IUF,
SQ9CWO, SQ6IUA, SP9LJE, SQ6IUS,
SP6MQO, SP9UO, SP6-8522, SP611011 oraz Mariusz Bator i Mateusz
Klecha

P.S. Specjalne podziękowania
dla Piotra SP2JMR i Tadeusza
SP9HQJ, który z racji wykonywanych obowiązków na rzecz
Polskiego Związku Krótkofalowców nie mógł przybyć, ale
nie zapomniał o nas, przysyłając
godnego reprezentanta, kolegę
SP9GFI.

Posiedzenie Prezydium ZG PZK
Zgodnie z zapowiedzią, w
czwartek 5 czerwca w siedzibie sekretariatu ZG PZK Bydgoszczy odbyło się posiedzenie
Prezydium ZG PZK, drugie
w bieżącej kadencji. Uczestniczyli Urszula Dąbrowska,
księgowa PZK, przewodniczący GKR Jerzy SP3GEM
oraz wszyscy członkowie Prezydium.
Wśród podjętych uchwał na
uwagę zasługuje powołanie:
– Komisji ds. Przeglądu Działalności Operacyjnej,
– Komisji ds. Opracowania Nowej Struktury i Nowego Podziału Zadań oraz Obowiązków,
– Komisji Statutowej
– Komisji ds. Analiz i Statystyk
Bliżej o działaniach powołanych komisji w następnym
numerze
Ponadto:
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Prezydium zdecydowało
o podniesieniu opłaty za dyplomy wydawane przez ZG PZK
do wysokości 10 zł dla członków PZK, a dla stacji polskich
nie zrzeszonych w PZK 20 zł.
Dla wszystkich stacji klubowych
– 3 znaczki pocztowe na list zwykły. Opłatę za dyplomy należy
przekazywać na konto bankowe PZK, a kserokopię dowodu
wpłaty dołączyć do zgłoszenia
dyplomowego. Podniesienie
opłaty obowiązuje od 01.07.2008
r. Nalepki SP-PA bezpłatne +
zwrotna koperta ze znaczkiem.
Prezydium ustanawia „TROFEUM SP-PA ALL” w postaci
grawertonu, za przeprowadzone i potwierdzone kartami QSL
łączności/nasłuchy z wszystkimi
powiatami dla pierwszych 10
zdobywców -Trofeum numerowane bezpłatne , następni otrzymają specjalne dyplomy.

Prezydium ZG PZK zdecydowało o objęciu przez PZK stałego patronatu nad „Zawodami
Zegrzyńskimi – SP Powiat Contest” organizowane przez klub
SP5PSL (w tym roku zawody
te odbędą się w dniu 13.09.2008
r.). Zawody te są bardzo dużym
promotorem naszego dyplomu
SP-PA.
Prezydium przeanalizuje
umowę z UARL o wzajemnym
bezpłatnym wydawaniu dyplomów. UARL oferuje nam tylko 3 mało atrakcyjne dyplomy
o skromnej szacie graﬁcznej,
więc zainteresowanie stacji z SP
tymi dyplomami jest naprawdę
bardzo nikłe.
Ustalono, że nie będzie wydawania zgody na umieszczanie
logo PZK na dyplomach wydawanych przez osoby prywatne. Używanie loga PZK przez
te osoby w tym przypadku jest

często w celach zarobkowych
i jest zabronione. Jednak tylko
w uzasadnionych przypadkach
PZK może wydać taką zgodę.
Logo PZK mogą umieszczać na
swoich wydawanych dyplomach
oddziały PZK i kluby PZK.
Zobowiązuje się wszystkie
oddziały PZK i kluby PZK wydające dyplomy, aby obowiązkowo przesyłały regulaminy tych
dyplomów łącznie z jednym egzemplarzem (przykładowy rodzaj dyplomu) dyplomu do wiceprezesa PZK ds/sportowych lub
Award Managera PZK.
Prezydium podjęło uchwałę
o ogłoszeniu nadania ZOH PZK
kolegom: Stanisławowi Nowakowi SP9UH oraz Witoldowi
Wichurze SP9DW na wniosek
Śląskiego OT PZK.
Opr. Wiesław SQ5ABG

Hamfest Stowarzyszenia Radioamatorów Litwy
Zapraszamy do udziału
w hamfeście krótkofalowców
Litwy organizowanym przez
Stowarzyszenie Radioamatorów
Litwy (LRMD).
Termin: 25-27 lipca 2008.
Oﬁcjalne otwarcie w sobotę o godzinie 12, ale jak zwykle zbieramy się już w piątek. Zamknięcie
po południu w niedzielę, jednak
zjazd tym się nie kończy. Hamfest odbędzie się tuż obok miasteczka Auksztadwaris (Aukstadvaris) zaledwie 450 km od War-

szawy, 200 km od Białegostoku,
150 km od Augustowa, 150 km
od Suwałk. Współrzędne miejsca
zjazdu: 54°34’45”N 24°34’07”E
(KO24GN)
Program: KF, UKF, polowanie na lisa, telegraf, RUFZ,
QSL, koszykówka, przeciąganie liny, wędkarstwo, picie
piwa i inne zawody odbędą się
w sobotę po otwarciu. Giełda,
aukcje – będą towarzyszyć ciągle w czasie zjazdu. Wieczorami
– ognisko, fajerwerki, muzyka

na żywo, dancing itd. W sobotę
wycieczka dla pań.
Więcej informacji na stronie
specjalnej LY Hamfest 2008:
www.lrmd.org/hamfest/index_
pl.htm
Zachęcamy do udziału
w hamfeście krótkofalowców
i radioamatorów z całej Polski.
Zapraszamy! 73!
Antanas LY1DL

Joannici 2008
Szlak Joannitów w 2008 r. został otwarty.
Oto fotka z kaplicy Św. Teresy
(XVIII wiek), miejscowość Nowosady. W zasadzie po miejscowości została tylko ta kapliczka.
73! Arek SP6OUJ

Regulamin dyplomu „630 lat nadania praw miejskich miastu Różan”
Wydawca: Klub Krókofalowców SP5PPK przy Praskim Oddziale Terenowym PZK w Warszawie
Termin: od 28.07.2008 do
08.08.2008
Dyplom dostępny dla stacji
indywidualnych, klubowych
i nasłuchowych.
Należy zebrać 630 punktów.
Stacje przydzielające punkty:
SN630R – 130 pkt.
Stacje pracujące z gminy Różan
MM-07 – 100 pkt.

Członkowie Klubu SP5PPK
– 75 pkt.
Stacje pracujące z powiatu RMM
– 50 pkt.
Członkowie OT – 37 – 10 pkt.
Uwaga: za QSO ze stacjami
SN630R i stacjami Praskiego OT
w trakcie trwania dni Różana
(02.08.2008 i 03.08.2008) punkty
liczą się podwójnie.
Pasma i emisje: wszystkie
Koszt dyplomu: 5 znaczków
na list zwykły (5 x 1,3 zł)
Zgłoszenie: na gólnie przyjetych drukach musi zawierać:
imię, nazwisko, znak, wykaz
przeprowadzonych QSO i sumę
punktów, adres do korespondencji. Razem ze zgłoszeniem
można przesłać karty QSL za
przeprowadzone QSO z korespondentami z Praskiego OT.
Stacja okolicznościowa
SN630R potwierdza QSO po
otrzymaniu karty QSL od korespondenta.

Zgłoszenia należy wysyłać na
adres Award Managera dyplomu:
Maciej Dębski SQ5NAE, ul. Góralska 3 m. 124, 01-112 Warszawa
lub SP5PPK, skrytka pocztowa
91, 00-957 Warszawa 36.
Wykaz stacji OT 37 i klubu
SP5PPK pod adresem: http://

cujący na częstotliwości 438,700
MHz z mocą wyjściową 10W;
odbiornik to Motorola M-208;
duplekser Radmor; sterownik
typu NHRC-2 w wersji uproszczonej, bez układów pamięci głosowej. Praca przez przemiennik
możliwa jest tylko z subtonem
103,5 Hz. W tej samej szafce Kamil SQ8ISJ zamontował digipiter APRS SR8NDL. Całość
zasilana jest z zasilacza impulsowego z układem kontroli baterii
zasilania rezerwowego. Resztę
dopełniają układy ochrony przeciwprzepięciowej (zarówno od
strony instalacji antenowych, jak
też od strony zasilania), zabezpieczenia (nad prądowe, różni-

cowoprądowe, od nadmiernego
wzrostu temperatury w szaﬁe,
antywłamaniowe i antysabotażowe...) oraz elementy kontrolno-sterownicze umieszczone
na drzwiczkach szafy. Antena
przemiennika to X-200, antena
digi to 3x5/8 fali.
Przebieg budowy i prace montażowe można obejrzeć w galerii
zdjęć na klubowej stronie mińskich harcerzy: www.sp5zbl.prv.
pl HYPERLINK „http://www.
sp5zbl.prv.pl/” www.sp5zbl.prv.
plHYPERLINK „http://www.
sp5zbl.prv.pl/” oraz na stronie
Kamila SQ8ISJ: www.isj.pl
Jednocześnie tą drogą pragniemy przekazać podziękowa-

www.potpzk.waw.pl/ w zakładce
klubowe/dyplomy
Ostateczny termin nadsyłania
zgłoszeń 31.08.2008, decyduje
data stempla pocztowego. Dystrybucja dyplomu rozpocznie się
od 01.10.2008

Award Manager Maciek SQ5NAE

Przemiennik SR5LW
W dniu 2 maja 2008 członkowie Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBL działającego przy
Hufcu „Mazowsze” w Mińsku
Mazowieckim uruchomili od
dawna oczekiwany przemiennik
amatorski SR5LW. Został on
zamontowany na największym
na wschód od Wisły czynnym
elewatorze zbożowym w miejscowości Łuków (KO11EW),
na wysokości około 50 m n.p.t.
Przemiennik zabudowany został
w szafce metalowej o wysokim
stopniu szczelności, ze względu
na panujące wysokie zapylenie
w miejscu zainstalowania. Nadajnik przemiennika stanowi radiotelefon MAXON PM-100U pra-

nia Panu Tomaszowi Iwanowskiemu, właścicielowi obiektu,
na którym zamontowane zostały urządzenia, za niespotykaną
w obecnych czasach przychylność do działań społecznych
i daleko idącą pomoc.
Inf. Adam SP5RZP
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KRÓTKOFALOWIEC POLSKI
Piknik WESOŁA 2008
Po raz drugi Praski OT PZK
został zaproszony przez Zarząd
i Radę Dzielnicy Wesoła do

Piotr SP5XOV przy radiostacji

udziału w Pikniku WESOŁA,
który odbył się 8 czerwca br. Dla
przypomnienia, w zeszłym roku
prezentowana była radiostacja
powstańcza „Błyskawica”, pracowała stacji okolicznościowa
SN5WES oraz prezentowaliśmy
nasze „niufy”. W tym roku pracowaliśmy spod znaku SP5PNF.
Obecne były nasze „niuﬁaki”,
które jak zawsze cieszyły się
wielkim powodzeniem i były
„zagłaskiwane” przez najmłodszych uczestników pikniku. Mieliśmy okazję wypróbować nową
antenę kol. Piotra SQ5FLP, wykonaną przez Włodka SP5MAD.

Prosta konstrukcja oraz łatwość
rozstawiania śmiało kwaliﬁkuje
ten typ anteny do pracy w terenie. W sumie przez nasze stoisko
przewinęło się ponad tysiąc osób
biorących udział w tej imprezie.

Kilku zwiedzających zdeklarowało chęć wstąpienia do naszego OT i rozpoczęcia szkolenia
na świadectwo radiooperatora
w służbie amatorskiej.

Inf. Ewa SP5HEN

Konsultacje w Ministerstwie Infrastruktury
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informuję, że w dniu 12
czerwca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyły się
konsultacje dotyczące ważnych
dla środowiska krótkofalarskiego aktów prawnych:
1. rozporządzenia MI w sprawie
świadectw operatora urządzeń
radiowych,
2. rozporządzenia MI w sprawie
pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej,
Głównym celem było wypracowanie ostatecznej treści rozporządzeń w kontekście uwag
zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W czasie
konsultacji społecznych oprócz

Prezydium ZG PZK uwagi zgłosił także Gliwicki OT PZK koncentrując swoje propozycje na
rozporządzeniu w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Propozycje
zmian jakie zgłosiliśmy podczas
konsultacji społecznych, choć
różnymi drogami zmierzały do
jednego celu- pełnego zharmonizowania polskich świadectw
i pozwoleń z zaleceniami rekomendacji CEPT.
Znaczna część spotkania poświęcona była zagadnieniom
świadectw używanych w służbach radiokomunikacji morskiej
i radiokomunikacji lotniczej. W
czasie narady z niepokojem oczekiwałem chwili, kiedy omawiane

będą sprawy świadectw radioamatorskich, a przede wszystkim
pozwoleń radioamatorskich.
Z nieukrywana satysfakcją
informuję, że propozycje nasze
zostały przyjęte i zmienione zapisy w rozporządzeniach spełniają nasze oczekiwania. Prowadzący spotkanie dyrektor Departamentu Telekomunikacji Jacek
Łosik podkreślił solidność w
przygotowaniu projektów zmian
zgłoszonych przez środowisko
krótkofalarskie.
Serdeczne podziękowania składam Kol. Romanowi
SP9MRN i Andrzejowi SP9ENO
za wkład pracy, a głównie za to,
że w koncu moje starania i praca
wsparte zostały konkretnymi,

tak potrzebnymi działaniami,
zamiast nic nie wnoszącego krytykanctwa charakterystycznego
dla niektórych osób udzielających się na forach poświęconych
tematom krótkofalarskim. Kol.
Roman SP9MRN – prezes OT
50 był poproszony o uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym jednak sprawy rodzinne
nie pozwoliły mu na przyjazd
do Warszawy. Jak się okazało
wzmocnione siły ze strony PZK
były potrzebne i zamierzony cel
został osiągnięty. Pozostaje już
tylko oczekiwanie na końcowe
prace nad rozporządzaniami w
MI i szybkie wprowadzenie ich
w życie.
Piotr SP2JMR

Silent Keys
SP9NSB SK. Z wielką przykrością informuję że zmarł nagle znany krakowski krótkofalowiec Olek SP9NSB, członek OT 12
PZK. Cześć Jego pamięci!
Krzysztof SP9RQH
SQ9IES SK. Z przykrością informuję, że 15 maja 2008 roku odszedł od nas na zawsze do krainy wiecznych DX-ów nasz Kolega
Roman SQ9IES.
Roman był bardzo młodą osobą, bo miał dopiero 29 lat. Ostatnio mało aktywny na paśmie, głównie dlatego, że był mocno
zapracowany, m.in. był zaangażowany w pracę nad portalem http://eres.alpha.pl, którego był założycielem.
Przemek SP9KN
SP9ELY SK. W dniu 27 maja 2008 wczesnym rankiem odeszła od nas kol. Beata Lekszycka SP9ELY, córka kol. Gintera
SP9ZW. Była członkiem zarządu naszego klubu SP9KRT i była bardzo zaangażowana w jego działalność. Absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, w którym swoją pracę magisterską pisała na temat Radia Piekary. Całej bliskiej rodzinie składamy
wyrazy głębokiego współczucia w imieniu całej rzeszy krótkofalowców.
Zarząd SP9KRT.
SP9QZJ SK. W niedzielę 11.05. 2008 roku w wieku 42 lat odszedł przedwcześnie nasz Kolega Marek Kędziora – SP9QZJ,
członek klubu SP9KMQ. Pochłonęła go zimna woda mazurskich jezior. Pożegnaliśmy go w dniu 31.05.2008, o godzinie 11.00 na
cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu.
Piotr SP9LVZ
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