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Od Redakcji
W dniu 4 lipca br pożegnaliśmy na cmentarzu Częstochowa Raków zmarłego 1 lipca 2009 roku Antoniego Zębika – przedwojennego krótkofalowca SP1ZA, w okresie okupacji członka AK i konstruktora
radiostacji powstańczej „Błyskawica”, więźnia obozów hitlerowskich. Po wojnie pracował pod znakiem
SP7LA, był konstruktorem wielu urządzeń krótkofalarskich. W latach 2003–2004 roku czynnie kierował
pracami grupy krótkofalowców przy budowie repliki radiostacji „Błyskawica”. Cześć Jego pamięci.
W numerze ponadto: PZK na Ham Radio, Puchar Europy w Skierniewicach, wręczenie Odznak
Honorowych w OT 01, informacje o zjeździe Klubu Seniorów i XXV Jubileuszowym Zjeździe Klubu Radiowideograﬁi. Polecam także artykuł Andrzeja SP5BTN i regulamin akcji dyplomowej „No More War”.
Miłej lektury.
Wy 73! Wiesław SQ5ABG

Posiedzenie ZG PZK, które się nie odbyło
Zgodzie z wcześniejszymi informacjami na 27.06.09 zostało zwołane drugie w tym roku
Posiedzenie ZG PZK. Wszyscy
członkowie ZG zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia oraz
otrzymali potrzebne materiały.
Niestety w dniu posiedzenia zabrakło jednego członka ZG, aby
posiedzenie było prawomocne.
Podjęliśmy próbę uzupełnienia
składu ZG i przesunięcia terminu
rozpoczęcia obrad na godz.14.00.
Pomimo ważnych spraw osobistych Paweł SP7SP, prezes Staropolskiego OT PZK (OT51)
zadeklarował przyjazd na 14.00
i dotarł do nas o godz.13.30.
Podczas sprawdzania listy
i zbierania deklaracji udziału
w dalszej części posiedzenia
członek ZG reprezentujący OT
25 i jednocześnie jego prezes Robert Luśnia SP5XVY oświadczył, że ze względu na rozesłany
porządek obrad, a zwłaszcza jego
punkt 8, nie planował aż tak
długiego przebywania na posiedzeniu. W związku z tym dalsze procedowanie czegokolwiek
stało się bezprzedmiotowym,
a obecni na posiedzeniu członkowie ZG zaczęli rozjeżdżać się
do domów.
Paweł SP7SP dotarł do UKE
w planowanym terminie. Za koleżeńską postawę i poczucie odpowiedzialności Pawłowi SP7SP
w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję.

Trudno jest wyrokować, co
było przyczyną tak małej frekwencji. Może pechowy zbieg
okoliczności, ale zważywszy fakt,
że w większości OT każdy członek ZG ma przynajmniej jednego, a bywa, że i trzech zastępców
umocowanych stosowną uchwałą
ZO, można wnioskować o braku
odpowiedzialności za funkcjonowanie organizacji ze strony nieobecnych przedstawicieli OT.
Swoją nieobecność usprawiedliwili Bogdan SP3IQ (prezydium), oddelegowany do Friedrichshafen, Leszek SP6CIK z
OT 11, Sławek SP2JMB (prezydium), Robert SP6RGB (OT 13),
Zbyszek SP6IEK (OT 28). Zbyszek SP2AVE (OT 09). Natomiast
z różnych bliżej nie znanych
w dniu posiedzenia przyczyn do
Warszawy nie przybyli członkowie ZG PZK reprezentujący
OT 01 – Dolnośląski OT PZK,
OT 03 – Świętokrzyski OT
PZK,
OT 08 – Poznański OT PZK,
OT 10 – Małopolskie Stow.
Krótkofalowców OT PZK,
OT 17 – Białostocki OT PZK,
OT 18 – Rzeszowski OT PZK,
OT 22 – Środkowopomorski OT
PZK,
OT 23 – Nadnotecki OT PZK,
OT 26 – Toruński OT PZK,
OT 32 – Lubuski OT PZK,
OT 29 – Górnośląski OT PZK,
OT 49 – OT PZK im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu
OT 50 – Gliwicki OT PZK.

Mam nadzieję, że członkowie
ZG z wyżej wymienionych OT
wyjaśnią swoim kolegom z oddziałów, którzy im zaufali, przyczyny
absencji na tym bardzo ważnym
posiedzeniu. Jednocześnie dziękuje pozostałym członkom ZG
za koleżeńską postawę, poczucie
odpowiedzialności oraz czynną
deklaracje udziału w posiedzeniu.
Dziękuję także Markowi
SP5IYI za organizację posiedzenia i iście ojcowską opiekę nad
uczestnikami. Marku jeszcze raz
dziękujemy.
Prezydium ZG PZK

Zjazd SPOTC
Zarząd Ogólnopolskiego
Klubu Seniorów PZK uprzejmie
informuje, że w dniach 28,29,30
sierpnia odbędzie się kolejny
XXI Zjazd Klubu.
Serdecznie zapraszamy członków,sympatyków do udziału.
Mile widziane również osoby towarzyszące. Wszystkie szczegółowe dane na stronie zjazdowej
http://sp0otc.qrz.pl
Miejsce Zjazdu Ośrodek Wypoczynkowy Relax w miejscowości Chomiąża Szlachecka nad jeziorem Oćwieckim na Pałukach
w pobliżu Wenecji i Biskupina.
Jeśli chcesz miło spędzić czas
w towarzystwie sympatyków
krótkofalarstwa – przyjedź do
nas – zapraszamy.
Klub Seniorów PZK
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Puchar Europy Skierniewice 2009

Największa od ponad 20 lat
impreza sportowa w HST przeszła już do historii. Jej zorganizowanie było zasługą jednego
człowieka – Alfreda SP7HOR.
Dzięki jego zaangażowaniu i aktywności wszystko to stało się
możliwe.
Impreza rozpoczęła się od
występu zespołu tanecznego
4-20 oraz wystąpień członków
Komitetu Honorowego Pucharu oraz gości. Przy stole prezydialnym zasiedli: prezydent
Skierniewic Leszek Trębski,
przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Sękalski, przewodniczący Komisji Oświaty Roman
Czyżewski, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Grzegorz
Płuska, przewodniczący Grupy
Roboczej HST R1-P IARU Oliver Tabakovski Z32TO, prezes
PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR,
prezes Skierniewickiego OT
PZK Włodzimierz Stachowicz
SP5NWM, kierownik Wydziału

kończyły w godzinach wieczornych 3 lipca. W zawodach udział
wzięło łącznie 51 zawodników
z 8 krajów. Nasza reprezentacja
uplasowała się na trzecim miejscu za Białorusią i Rumunią.
Ze strony SP udział w poszczególnych konkurencjach wzięli Agnieszka SQ7VIP, Alfred
SP7HOR, Jerzy SP3SLU, Marek SP8BVN, Paulina SQ7MZC,
Marian SP8LZC i Dawid Twardziński. Wspaniałe było także
zakończenie na rynku w Skierniewicach, które odbyło się w sobotę 4 lipca także z udziałem
władz miasta, szefostwa LOK
oraz Donaty SP5HNK współ-

Łączności ZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK,
dyrektor Biura ZW LOK w Łodzi Marek Jurkiewicz, kierownik
Ośrodka Szkolenia Kierowców
LOK Jolanta Becińska, prezes
Fundacji „Chodźmy razem” Beata Czyżewska, dyrektor ZSZ nr
3 Henryk Kobyłecki, dyrektor

Miejskiego Centrum Kultury
Elżbieta Witkowska i sponsor
zawodów, przedstawiciel ﬁrmy
DPD Zbigniew Kłos. Tak szeroki Komitet Honorowy podkreślił rangę zawodów i ważność
tego wydarzenia dla Skierniewic
i dla obydwóch organizacji PZK
i LOK.
Zawody rozpoczęły się drugiego lipca o godzinie 10:00, a za-
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inicjatorki „reanimacji” szybkiej
telegraﬁi w SP.
Dziękuję Alfredowi SP7HOR
i pozostałym organizatorom za
trud włożony w organizację tej
bezprecedensowej imprezy sportowej. Komunikat klasyﬁkacyjny z mistrzostw oraz relacja z zakończenia zawodów ukaże się
w „Świecie Radio” nr 8/2009.
Piotr SP2JMR

Polski Związek Krótkofalowców na Ham-Radio we Fredrichshafen.
ko. W tym roku, to jest 2009,
otrzymaliśmy rekordową ilość
kart QSL celem zabrania ich do
Polski do CB QSL w Bydgoszczy (waga przekroczyła 100 kg).
Jest to sposób na oszczędzania
ﬁnansów dla obsługi kart QSL;
wiadomo, koszty obsługi kart
QSL są coraz większe.
Obserwuje się coraz częściej,
że wielu zwiedzających stoisko
PZK jest zainteresowanych
przyjazdem do Polski, często

w celu pracy z pod znaku SP.
Dlatego wzrasta zainteresowanie
naszym krajem pod względem
turystycznym. Staraniem prezydium ZG PZK na poprzednie
oraz na tegoroczne Ham-Radio
otrzymaliśmy świetnie przygotowane informatory, które przesłano nam z Polskiej Organizacji
Turystycznej, której to organizacji tą drogą składamy serdeczne
podziękowania. Również zostaliśmy bardzo dobrze zaopatrzeni

Kay K3KN, wiceprezes ARRL

Jak co roku w ostatni weekend czerwca organizowane są
targi Ham-Radio w Niemczech
w miejscowości Fredrichshafen, nad Jeziorem Bodeńskim.
W tym roku odbywały się w terminie 26-27 czerwca. Wystawa
Ham-Radio we Fredrichshafen,
oceniana jest w świecie jako druga po Dayton w USA impreza
związana z ruchem krótkofalarskim. Wśród zwiedzających
spotkać można przedstawicieli
wszystkich krajów ze wszystkich
kontynentów. Nie brakuje również największych ﬁrm produkujących sprzęt i prezentujących
najnowsze rozwiązania techniczne dla krótkofalowców.
Od roku 2000, praktycznie co
rok, Polski Związek Krótkofalowców wystawia się w specjalnym miejscu w głównej hali A-1
przeznaczonej dla poszczególnych stowarzyszeń narodowych
zrzeszonych w IARU, przede
wszystkim z Europy. Takie właśnie spotkania we Fredrichshafen są okazją do rozmów i wymiany informacji, ale nie tyl-

w materiały od redakcji „Świata
Radio” i również tą drogą serdecznie dziękujemy Andrzejowi
SP5AHT, Redaktorowi Naczelnemu „Świata Radio” za nieocenioną pomoc w pozyskaniu
materiałów.
Jak co roku obok głównej hali
A-1 w przyległych kilku halach
B1, B2 i B3 jest organizowany
Free Mark, gdzie można sprzedać czy kupić dosłownie wszystko, co jest potrzebne w naszym
hobby.
Na koniec przedstawiamy ciekawostkę, automatycznie składany maszt o wysokości 50 metrów
(po rozłożeniu), który był wielką
atrakcją dla wszystkich zwiedzających Ham-Radio oraz przedmiotem marzeń wielu z nich.
Bogdan SP3IQ
Zdjęcia Andrzej SP3TYC i SP3IQ

Team DX-y pod kierownictwem Zygiego DL7DF, są też DL7DFR i DL7CW

8/2009
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Przygoda na ambonie,
czyli jakie to miasto....
Jest to dziwna, ale prawdziwa
historia, która przytraﬁła mi się
w ostatnich dniach czerwca 2009.
Wyjechałem na krótkie wakacje
na Mazury i pomimo braku zachęcających prognoz propagacyjnych zabrałem ze sobą mój stały
zestaw przenośny na pasmo 2m
(TR751E z akumulatorem 15Ah,
małym reﬂektometrem i anteną
4el/12 wg DK7ZB, o zysku ponad 8dBd). Całość prowizorycznie zainstalowałem na ambonie
myśliwskiej, w szczerym polu,
w scenerii jak na zdjęciach.
I tu zaczyna się cała historia. Ambona myśliwska stała na
rozległej łące, w odległości kilku
kilometrów od najbliższej wsi,
a kilkudziesięciu kilometrów od
najbliższego miasta. Trudno mi
teraz rozstrzygnąć, gdzie było
bliżej, w rachubę wchodził Biskupiec, Mrągowo i Szczytno, ja
stacjonowałem gdzieś w środku
tego trójkąta. Znałem QTH lokator tego miejsca (KO03NR),
gdyż już kiedyś stamtąd nadawałem i sprawdziłem położenie
geograﬁczne za pomocą GPS.
Po r o z s t a w i e n i u s p r z ę t u
z satysfakcją stwierdziłem, że
na częstotliwości 144,466MHz
słyszę znany mi dobrze beacon
OZ4UHF z Bornholmu. Odległość przekraczała 400 km, co
prawda sygnał nie był zbyt silny,
ale za to całkowicie czytelny, co
zachęcało do dalszej pracy.
Po krótkim nasłuchu na czę-

Zestaw przenośny na 2 metry
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stotliwości 144,300MHz stwierdziłem, że kogoś słyszę. Po
obróceniu anteny na kierunek
z którego przychodził najsilniejszy sygnał uzyskałem dobry, aczkolwiek nie pozbawiony chwilowych zaników odbiór. Rozmawiało ze sobą dwóch operatorów,
temat był techniczny. Chodziło
o właściwe ustawienie wzmocnienia w torze mikrofonowym,
co wymagało przeprowadzenia
wielu prób. Stosując starą zasadę
krótkofalarską, określaną jako
„jl” (just listen) nie przerywałem tej łączności, a jedynie słuchałem, z nadzieją, że poznam
znaki wywoławcze tych stacji.
Jednakże czas leciał, konwersacja na częstotliwości wywoławczej 144,300MHz trwała bez
najmniejszej żenady, operatorzy
zwracali się do siebie po imieniu,
ale znaków wywoławczych nie
używali. Po chwili zastanowienia
stwierdziłem, że w zasadzie nie
było to potrzebne, przecież oni
znali swoje znaki wywoławcze,
a na rozmową nikim innym nie
liczyli. Mogłem się o tym przekonać w ciągu kolejnego kwadransa, gdy złamałem zasadę
„jl” i podjąłem desperacką próbę
dowołania się do tych stacji. Gdy
wreszcie operatorzy usłyszeli, że
ktoś woła, przerwali swoje, wielce zresztą istotne próby z mikrofonami i zwrócili się do mnie,
wymieniając wreszcie swoje
znaki wywoławcze. Okazało się,

że są to stacje z Białegostoku,
w tym jedna okolicznościowa.
Od tej ostatniej oczekiwałbym
znacznie więcej, niż od przeciętnego operatora indywidualnego,
w sumie taka stacja nas w jakiś
sposób reprezentuje, pełni jakąś
funkcję publiczną. Dialog wyglądał mniej więcej tak:
– Kto? Kto? Powtórz.
– SP5BTN/4
– Jeszcze raz, nie słyszę, kto?
– SP5BTN/4, raport dla ciebie
57 z QSB do 55, ale czytelność
bardzo dobra.
– Acha, SP5, już odwracam antenę na Warszawę.
– Mój znak to SP5BTN/4, nie
nadaję z Warszawy tylko kwadratu KO03NR, na Mazurach.
– Kolego słyszę cię gorzej niż
poprzednio, powtórz swój
znak bo nie odebrałem.
– SP5BTN/4, SP5BTN/4,
SP5BTN/4.
– Acha, łamane przez cztery,
teraz rozumiem, nie wiem jak
ustawić antenę, podaj z jakiego miasta nadajesz?
– Nadaję z lokalizacji terenowej,
kwadrat KO03NR.
– Co co? Nadal nie wiem jak
ustawić antenę, z jakiego miasta nadajesz?
– Tu nie ma żadnego miasta,
a nawet wsi, to jest łąka, ambona myśliwska, kwadrat KO03NR
– Nie rozumiem, powtórz jakie
miasto? Ambona? Nie znam
takiego w okolicy.
– KO03NR , KO03NR , KO -

03NR, KO03NR.
– Acha, KO03NR, człowieku,
a skąd ja mam wiedzieć gdzie
to jest? Podaj nazwę miasta.
– ...
Prawdę mówiąc ta szczera
wypowiedź tak mnie zaskoczyła,
że podziękowałem za rozmowę
i wyłączyłem stację. Przypominam, że wszystko to odbywało się
na częstotliwości 144,300MHz
i trwało w sumie niecałe trzy
kwadranse. Okazało się, że operator stacji okolicznościowej nie
dysponował choćby najprostszą
mapką QTH-lokatorów, prawdopodobnie w ogóle nie znał własnego QTH-lokatora, nie podał
mi raportu o słyszalności, nie
powiedział ani słowa na temat
wyposażenia swojej stacji, co za
szczęście, że na częstotliwości
144,300MHz używał emisji SSB
a nie wygodniejszego na małym
dystansie FM. To tak, jakby kierowca autobusu miejskiego (też
służba publiczna) nie miał prawa
jazdy, nie znał znaków drogowych i jechał lewą stroną drogi,
bo tam było luźniej.
Czy to oznacza, że już nikt,
włączając w to operatorów stacji
okolicznościowych, nie ma pojęcia o zasadach, obowiązujących
w naszym, podobno szlachetnym
hobby? Ciśnie mi się na usta
fraza końcowa, która pasuje do
tej opowieści:
– Podziękował, życzy szerokości...
Andrzej SP5BTN

Otwarte Mistrzostwa Polski PZK w ARDF Bydgoszcz 19-21 czerwca 2009

W dniach 19-21 czerwca 2009
roku na gościnnej bydgoskiej ziemi odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Polskiego Związku
Krótkofalowców w Amatorskiej
Radiolokacji Sportowej, których
głównym organizatorem był
Klub Radiolokacji Sportowej we
współpracy z Oddziałem Terenowym PZK w Bydgoszczy (fundator nagród dla zwycięzców).
W zawodach udział wzięło
ponad 40 zawodników z całego
kraju. Biegi odbyły się w bydgoskich lasach w sobotę na 144
MHz w kompleksie leśnym
Mariampol i w niedzielę na 3,5
MHz – Emilianowo. Wbrew prognozom pogoda była dla nas łaskawa, a słońce oświecało nasze
spocone od biegu czoła.
Wszyscy zawodnicy spisali się
na medal, jednak tylko nieliczni
go dostali. I tak:
W kategorii M19 wygrali
Niedźwieccy – na 3,5 MHz Adrian i na 144 MHz Patryk, kolejne miejsca na 3,5 MHz zajęli
Piotr Nalepko i Michał Czerwiński SQ2IJ, a na 144 MHz – Rafał
Ciupa i Adrian Niedźwiecki.
W kategorii M21 na 3,5MHZ

najlepszy Radosław Bala, drugi
– Krzysztof Jaroszewicz, trzeci
– Szymon Ławecki, na 144 MHz
– Szymon Ławecki wyprzedził
Pawła Janiaka i Radka Balę.
W kategorii M40 na 3,5 MHz
i 144 MHz niepokonany jest Tomek Deptulski SP2RIP, który
wyprzedził walczących już tylko ze sobą Jacka Czerwińskiego
SP2LQC i Adama Dyrkę SP2EDA.
W kategorii starszej M50 wystąpili: Zbigniew Mądrzyński
SP2JNK – niepokonany w obu
konkurencjach i walczący ze

sobą Zdzisław Dominiak – drugi
na 3,5 MHz i Tomasz Owczarski
– drugi na 144 MHz i trzeci na
3,5 MHz.
Dwaj wojownicy z kategorii M60 (najstarsi panowie, ale
jacy sprawni) Ryszard Bykowski i Władek Pietrzykowski wymienili się miejscami Ryszard
– najlepszy na 3,5 MHz i Władek
– najlepszy na 144 MHz.
W juniorkach – kategoria
W19 dwa razy na podium lądowały: Małgorzata Stankiewicz
– pierwsza na 144 MHz i trzecia na 3,5 MHz oraz Ula Byrdy
– podwójnie druga. Pogodziła je,
wygrywając na 3,5 MHz, Iwona
Śmigiel.
W trochę starszych paniach
– kategoria W21 startowała Agata Kulicka zdobywając złoto na
3,5 MHz i brąz na 144 MHz,
oraz Milena Kłus – złoto na 144
MHz, srebro zdobyły: Magdalena Dura – 3,5 MHz i Agnieszka
Deptulska – 144 MHz, a brąz na
3,5 MHz zawisł na szyi Oli Czerwińskiej SQ2GP.
Wystąpili w zawodach także najmłodsi w kategorii M10
i W10 czyli przyszłość ARDF-u:
Wiktoria Karwowska – pierwsza
na 3,5 MHz i druga na 144 MHz
Marysia Deptulska – pierwsza na
144 MHz i trzecia na 3,5 MHz,
Michalina Karwowska – druga na 3,5 MHz i trzecia na 144
MHz,
Karol Gryglewski – mistrz na
obu pasmach
Witek Kubisiak – drugi na obu
pasmach
Medale i nagrody wręczyli:
prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezes OT w Bydgoszczy Ryszard Czerwiński
SP2IW, sędzia główny Alfred
Cwenar SP7HOR, skarbnik OT
Jerzy Ochenkowski.
Nasz sprzęt do obsługi zawodów był pod dobrą ręką Jurka
Rydzkowskiego SP2BZR, który

jest jego programowym współtwórcą. Sędziowie na lisach:
Andrzej Gaca SP2BLC, Marian
Marciniewicz SP7LZC, Jurek
Ochenkowski SP5GJH, Michał
Dyrka SQ2NI, Paweł Wieczorek
SQ2MRX, stanęli na wysokości zadania, chowając nam się
w gąszczach i zakamarkach leśnych.
Za sprawne działanie podziękowania należą się sędziemu
głównemu zawodów, znanemu
szkoleniowcowi Alfredowi Cwenarowi SP7HOR, kierownikowi
– Joannie Karwowskiej SQ2LIC,
sędziom rozprowadzającym
i technicznym Staszkowi Wilczyńskiemu SP2FLE i Piotrowi
Eichlerowi SP2LQP oraz Pawłowi Wieczorkowi SQ2MRX,
który nam niezawodnie pomaga, Adamowi Dyrce SP2EDA
oraz ludziom dobrej woli Ewie
Czerwińskiej, Agnieszce Karwowskiej, Damianowi Karwowskiemu SQ2JSL, Danucie
Dyrce SQ2, Marcie Jackiewicz
SQ2KAJ.
Dziękujemy Zarządowi Oddziału Terenowego PZK za przyłączenie się do organizacji zawodów i ufundowanie nagród.

w naszym OT, posiadają znaczące dokonania w pracy na rzecz
naszego Oddziału i Związku oraz
poważne osiągnięcia w sporcie
radioamatorskim, a większość
z nich z krótkofalarstwem nie
rozstaje się już od ponad 50 lat.
Gratulujemy im i życzymy dalszej krótkofalarskiej aktywności.
Wykorzystując obecność vice-prezesa ZG PZK nie obeszło

się bez interesującej dyskusji na
najbardziej aktualny temat w SP
tj. sprawy: Ministerstwo Środowiska – krótkofalowcy. Dyskusja
zakończyła się niezbyt optymistyczną puentą: róbmy swoje (to
co w krótkofalarstwie najbardziej kochamy) – póki jeszcze
możemy!.

Jacek SP2LQC

Odznaki Honorowe PZK w OT-01
W dniu 19 czerwca br. w Dolnośląskim OT miało miejsce
miłe wydarzenie. Vice Prezes
ZG PZK Kol. Bogdan SP3IQ
wręczył odznaki PZK naszym
członkom. Złotą Odznaką Honorową PZK wyróżniony został
Jan Ossowski SP6AAT a Odznaki Honorowe PZK otrzymali: Witold Marchewka SP6WM,
Leszek Kowalski SP6CT, An-

drzej Zgieb SP6AEG, Tadeusz
Fedorowski SP6HQT i Janusz
Szymański SP6IXF. Złota OH
PZK została też przyznana Henrykowi Pacha SP6ARR a OH
PZK Hubertowi Trzasce SP6RT,
ale Koledzy Ci z przyczyn losowych nie mogli odebrać tych wyróżnień. Odznaczeni członkowie
naszego OT są powszechnie znanymi krótkofalowcami nie tylko

Info i foto: Stanisław SP6IXU,
sekretarz OT-01
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KRÓTKOFALOWIEC POLSKI
Ogólnopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej – regulamin
Organizator: Polski Związek
Krótkofalowców. Za rozliczenie
i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest koordynator
łączności kryzysowej PZK Marek Garwoliński SQ2GXO.
Cele ćwiczeń:
 Zwiększenie zainteresowania stacji polskich łącznością
w sytuacjach zagrożenia życia
i mienia ludzkiego.
 Podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej.
 Przećwiczenie przekazywania
wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.
Proszę pamiętać – to nie są
zawody – jest to ćwiczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej,
mające na celu rozwijanie umiejętności pracy sieci łączności
kryzysowej.
Uczestnicy: Licencjonowane
stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium
Polski.
Termin ćwiczeń: sobota, 8
sierpnia 2009 od godziny 13.30
do 15.30 UTC.
Pasma i emisje: Ćwiczenia
odbędą się w paśmie 80 m emisją
SSB. Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum
aktywności łączności kryzysowej
3,760 MHz.
Wywołanie w ćwiczeniach:
„Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej”.
Przebieg ćwiczeń:
Ćwiczenia składają się
z trzech części:
Od 13.30 do 14.30 UTC stacje
pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty
kryzysowe. Komunikaty powin-

ny być nadawane w następującym formacie:
– preambuła: składa się z kolejnego numeru komunikatu,
znaku stacji nadającej wiadomość i czasu (UTC) utworzenia wiadomości,
– adresat: znak stacji korespondenta,
– treść wiadomości,
– nadawca: imię operatora.
Jest to format wiadomości
w łączności kryzysowej zalecany przez IARU. Dodatkowe
szczegóły dotyczące komunikatów i sposobu pracy znajdują
się w procedurze prowadzenia
łączności kryzysowej na falach
krótkich IARU: http://emcom.
pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf
Treść wiadomości powinna
zawierać przynajmniej pięć
ale nie więcej niż 25 słów i nie
powinna zawierać niczego co
mogłoby zostać zinterpretowane jako rzeczywista sytuacja
kryzysowa przez osoby słuchające.
Zalecana treść wiadomości
może zawierać:
– informacje o pogodzie w QTH
stacji,
– ciekawe informacje na temat
QTH stacji
– informacje o wyposażeniu
technicznym i sposobie zasilania
Przykład wiadomości numer
4 przekazanej od stacji SP0PZK
do SP0XYZ:
4 SP0PZK 1341
Adresat: SP0XYZ
Tekst: W Bydgoszczy pada
deszcz i wieje wiatr zachodni.
Nadawca: Marek

Od godziny 14.30 do 15.30
UTC stacje uczestników biorą
udział w przekazywaniu wiadomości między stacjami sztabowymi.
Na paśmie będą aktywne
dwie grupy stacji:
– Stacje sztabowe nadające
komunikaty (nie przyjmują
one żadnych komunikatów
od uczestników). Wstępna lista stacji: SP2YOF, SP5PPA,
SP7YLD. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej
podaje stacja sztabowa nadająca komunikaty …”
– Stacje przyjmujące komunikaty (nie nadają one żadnych
komunikatów do uczestników). Wstępna lista stacji:
SP2KDS, SP5YOC, SP9PNS.
Stacje te podają wywołanie:
„Wywołanie w ćwiczeniach
łączności kryzysowej podaje
stacja sztabowa odbierająca
komunikaty …”
Zadaniem każdego uczestnika jest zgłoszenie się do jednej
ze stacji sztabowych nadających
komunikaty i dokładne odebranie jego treści. Następnie
uczestnik powinien zgłosić się
do jednej ze stacji odbierających
komunikaty i przekazać jej dokładnie otrzymany komunikat.
Uczestnik ćwiczeń nie nadaje
żadnych własnych komunikatów. W tej części ćwiczeń każdy
uczestnik może odebrać i przekazać maksymalnie dwa komunikaty.
Zalecenia: W ćwiczeniach
obowiązuje ograniczenie mocy
wyjściowej nadajnika do 100W.
Zaleca się pracę w ćwiczeniach

przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy
uczestników do pracy ze stacji
terenowych.
Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń nie muszą zawierać treści
przekazywanych komunikatów,
ale zaleca się zachowanie zapisanych w dowolnej formie komunikatów przynajmniej przez
okres trzech miesięcy (do ewentualnej kontroli).
Dzienniki powinny zawierać
dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności (znaki,
data, czas UTC, pasmo, emisja
i raporty). Dzienniki w formacie
elektronicznym (zalecany format
cabrillo) należy przesłać na adres
sq2gxo@gmail.com
Dzienniki papierowe należy
przesłać na adres: Marek Garwoliński SQ2GXO ul. Świecka 99,
89-500 Tuchola. Termin wysyłki dzienników – dwa tygodnie
od daty ćwiczeń. Mile widziane
będą wszystkie komentarze na
temat przebiegu ćwiczeń oraz
zdjęcia stacji pracujących z terenu.
Dyplomy: Każda stacja
uczestnicząca w ćwiczeniach,
która w terminie prześle dziennik, otrzyma dyplom uczestnictwa.
Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia
i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych
informacji oraz wnioski zostanie
opublikowane w terminie trzech
miesięcy od daty ćwiczeń.

Nocleg
20 zł
Śniadanie
7 zł
Razem:
109 zł
Koszty organizacyjne:
5 zł
Razem odpłatność
od uczestnika:
115 zł
Skalkulowany koszt dotyczy
udziału w całej imprezie. Istnieje możliwość wzięcia udziału w części imprezy, wówczas
koszt zostanie skalkulowany
stosownie do liczby noclegów
oraz posiłków.
Obowiązuje pisemne zgłoszenie na adres e-mail oraz dokonanie przedpłaty w pełnej
wysokości do dnia 10 sierpnia

2009 r. Organizatorzy nie gwarantują możliwości skorzystania
z posiłków i noclegów osobom,
które nie zgłosiły udziału w ww.
terminie. Dla chętnych istnieje
możliwość przedłużenia pobytu
w ośrodku. Cena osobodnia 49
zł.
Organizator: Grzegorz Walichnowski SP3CSD
Kontakt: sp3csd@o2.pl tel.
604 245 357
Nr konta bankowego: 81 114
0 2004 0000 3102 0852 7904

Marek SQ2GXO
EmCom Manager PZK.

XXV Jubileuszowy Zjazd PK RVG
Zjazd członków PK RVG
i sympatyków emisji cyfrowych
odbędzie się w dniach 21–23
sierpnia 2009 w Ośrodku OSIR
Inowrocław w Chomiąży Szlacheckiej „Relaks”. Serdecznie
zapraszamy!
Program zjazdu:
Piątek 21 sierpnia
W godzinach popołudniowych
przyjazd uczestników i zakwaterowanie
godz. 19.00 kolacja
Sobota 22 sierpnia
godz. 8.00–8.30 śniadanie
godz. 9.00–12.30 obrady
godz. 13.00–13.30 obiad
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godz. 14.00–18.00 druga część
obrad – imprezy towarzyszące
godz. 19.00 kolacja przy grillu
Niedziela 23 sierpnia
godz. 8.00–8.30 śniadanie
ok. godz. 12 wykwaterowanie
i wyjazd uczestników.
Dla chętnych istnieje możliwość wykupienia obiadu.
Koszt uczestnictwa: od osoby wg następującej kalkulacji:
Kolacja
10 zł
Nocleg
20 zł
Śniadanie
7 zł
Serwis kawowy
5 zł
Obiad
15 zł
Kolacja przy grilu
25 zł

SN4PAT – Miętne – Garwolin 2009
Czwarty Przystanek PAT czyli Proﬁlaktyka a Teatr zgromadził w tym roku prawie 1500
młodych wolontariuszy z całego
kraju. Po raz drugi (pierwszy
raz w Płocku) zostają uruchomione warsztaty krótkofalarskie Proﬁlaktyka a Krótkofalarstwo. Muszę przyznać, że nasze
warsztaty cieszyły się dużym
powodzeniem. Podczas kilku
dni przewinęło się ponad 100
młodych uczestników PaT-u.
Zawiązała się stała, 20 osobowa grupa w której nie zabrakło
i dziewcząt, a która chętnie zaczęła poznawać tajniki krótkofalarstwa. Oczywiście zaczęliśmy
od prowadzenia nasłuchów stacji
krajowych a potem zagranicznych i rozpoznawania znaków

krótkofalarskich co początkowo
przysparzało przyszłym adeptom
sporo kłopotów. Warsztaty mają
także za zadanie pokazać, że są
inne formy sposobu na życie i na
odciągnięciu młodych ludzi od
narkotyków i alkoholu. Wolontariusze po powrocie do swoich
miast i miasteczek na pewno zapamiętają swoje pierwsze kroki
krótkofalarskie i mam nadzieję, że skierują swoje kroki do
najbliższego klubu. Cała akcja
jet prowadzona pod patronatem
Komendanta Głównego Policji a Polski Związek Krótkofalowcem został partnerem tego
przedsięwzięcia
Wiesław SQ5ABG

Po raz pierwszy przy radiostacji SN4PAT

No More War
Akcja dyplomowa dla upamiętnienia chwały polskiego
oręża w wojnie obronnej 1939
roku. Honorowy patronat nad
tym przedsięwzięciem objął
Bogdan Klich, minister Obrony
Narodowej.
We wrześniu 2009 obchodzimy 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nikomu w Polsce
nie ma potrzeby przypominać
o tym dramatycznym fragmencie naszej historii. Choć trwają
spory o odpowiednią nazwę dla
walk w obronie suwerenności
Polski w 1939, to nic nie ujmie
oddaniu walce z agresorami, heroizmowi, bohaterstwu żołnierza polskiego, polskiego społeczeństwa. Kampania wrześniowa 1939, wojna obronna 1939,
kampania obronna 1939 to tylko
nazwy, które mówią jedno: Polacy nie ugięli się przed agresją
na żadnej z granic Polski 1939.
Walczyli do końca, do wyzwolenia spod okupacji. Okupili to
niewyobrażalnymi cierpieniami,
stratami. Stąd też to właśnie Polacy mają prawo, wręcz obowiązek wołać „nigdy więcej wojny”.
Do tego głosu dołączają się polscy krótkofalowcy, organizując
akcję „Nigdy więcej wojny”, „No
More War”. Akcja ma na celu
przypomnienie zdarzeń września
1939. Ma na celu uhonorowanie
heroicznych czynów polskiego
społeczeństwa, polskiego żołnierza z początku II wojny światowej. Mając w pamięci hekatombę poniesioną przez Polaków
głosimy dziś hasło, które ma

zapobiegać powrotowi do czasów
września 1939.
Zachęcamy wszystkich krótkofalowców do wzięcia udziału
w akcji dyplomowej „No More
War”, która w eterze będzie
propagowana przez 24 okolicznościowe stacje pracujące od 1
września do 6 października 2009.
Liczymy na szczególną aktywność krótkofalowców zarówno
w łącznościach z tymi stacjami
jak i w rozpropagowaniu akcji
w świecie radioamatorskim. Akcja doﬁnansowana jest z dotacji
Ministerstwa Obrony Narodowej. Liczymy również na ﬁnansowe wsparcie akcji ze strony
innych sponsorów.
Regulamin krótkofalarskiej
akcji dyplomowej „No More
War”
1 września 1939 o godzinie
4,45 niemiecki pancernik Schleswig Holstein otworzył ogień na
polską placówkę wojskową na
Westerplatte, w Gdańsku. Chociaż 10 minut wcześniej niemieckie bombowce rozpoczęły atak
bombowy na miasto Wieluń, to
wydarzenie powszechnie uważane jest za moment rozpoczęcia
II wojny światowej. Niemcy bez
wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę z zachodu, północy
i południa. 17 września, wykonując ustalenia tajnego protokółu paktu Ribentrop-Mołotow,
również bez wypowiedzenia wojny, na całej wschodniej granicy Polska została zaatakowana
przez Rosję Sowiecką. Mimo formalnego wypowiedzenia wojny

Niemcom przez swoich sojuszników Francję i Wielką Brytanię regularne oddziały Wojska
Polskiego walczyły samotnie aż
do 6 października. Dla uczczenia
bohaterskiej wojny obronnej,
przypomnienia głównych miejsc
walk ustanawiamy ten dyplom,
wraz przesłaniem: nigdy więcej
wojny.
Z tej okazji będą pracować 24
stacje okolicznościowe: 21 z jednoliterowymi suﬁksami i 3 z suﬁksami NMW: HF70N, HF70O,
HF70M, HF70R, HF70E,
H F 7 0 W, H F 7 0 A , S N 7 0 N ,
S N 7 0 O, S N 7 0 M , S N 7 0 R ,
SN70E, SN70W, SN70A,SO70N,
SO70O, SO70M, SO70R, SO70E,
SO70W, SO70A, HF70NMW,
SN70NMW, SO70NMW.
Stacje okolicznościowe będą
pracować na różnych pasmach
KF i UKF różnymi emisjami.
Stacje polskie ubiegające
się o dyplom „No More War”
prowadzą łączności ze stacjami
okolicznościowymi. Z jednoliterowych suﬁksów ich znaków
układają hasło „No More War”.
W przypadku braku jednej litery
do ułożenia hasła do zaliczenia
warunków dyplomu można użyć
jednej łączności ze stacją z suﬁksem NMW.
Stacje zagraniczne ubiegające
się o dyplom „No More War”
prowadzą łączności ze stacjami
okolicznościowymi. Z jednoliterowych suﬁksów ich znaków
układają hasło „No More War”
albo przeprowadzają łączności
z 3 stacjami specjalnymi z suﬁk-

sem NMW. W przypadku braku
liter do ułożenia hasła do zaliczenia warunków dyplomu można użyć łączności ze stacjami
z suﬁksem NMW.
Za przeprowadzenie łączności ze wszystkimi 24 stacjami
przyznawana będzie nalepka
„excellent”. Do uzyskania nalepki należy przesłać wyciąg z logu
łączności.
Nasłuchowcy ubiegający się
o dyplom „No More War” przeprowadzają nasłuchy łączności
stacji pracujących w akcji. Warunki uzyskania dyplomu „No
More War” są takie, jak dla
nadawców.
Zgłoszenie z dokładnym adresem pocztowym zgłaszającego
należy przesłać e-mailem lub na
adres pocztowy organizatora.
Dyplom jest bezpłatny.
Akcja jest doﬁnansowana
przez Ministerstwo Obrony Narodowe.
Wszelkie wsparcie akcji mile
widziane.
Pomysłodawcą akcji jest
Wiesław SQ5ABG zaś koordynatorem całości jest Czesław
SP2UKB.
Strona internetowa akcji dyplomowej „No More War”: www.
pzk.org.pl/nomorewar
E-mail: nmw@pzk.org.pl
Adres: Sekretariat ZG PZK, ul.
Modrzewiowa 25, 85-613 Bydgoszcz
Konto bankowe: 3314401215000
0000001950797
Organizatorzy
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Pożegnanie Antoniego SP7LA, konstruktora „Błyskawicy”

Antoni Zębik

4 lipca br. o godz. 11.00 na
cmentarzu przy ul. Palmowej
w Częstochowie miała miejsce
ceremonia pochowania urny
z prochami powszechnie znanego nestora polskiego krótkofalarstwa – Antoniego Zębika
SP7LA, w której wzięło udział
ponad 50 osób. Wśród uczestników ceremonii pogrzebowej
znaleźli się między innymi
przedstawiciele Urzędu Miasta
w Częstochowie z prezydentem
miasta Tadeuszem Wroną, kombatanci ruchu oporu Armii Krajowej, ZBoWiD, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Związku

między innymi koledzy: Zygmunt SP5AYY, historyk dr Adam
Nogaj SP5EPP oraz liczna reprezentacja z Częstochowy: SP9CLU, SP9CP, SP9CV, SP9GPW,
SP9VJ, SP9FT. Byli też inni krótkofalowcy, których znaków nie
znam. Środowisko śląskich krótkofalowców,poza moją osobą, reprezentowali: SP9GDI, SP9IIA,
SP9QMT i SP9UVQ.
Po uroczystej mszy świętej
w kaplicy cmentarnej, przed złożeniem urny z prochami Antoniego Zębika do rodzinnego grobowca, głos zabrał Adam Nogaj
SP5EPP (historyk specjalizujący
się problematyką walki zbrojnej)
przedstawiając bogatą biograﬁę
i podkreślając niezwykłe zasługi Zmarłego dla kraju, zwłaszcza w czasie okupacji. Z kronikarskiego obowiązku wypada
przypomnieć choćby najbardziej
istotne fragmenty z niezwykle
barwnego życiorysu.
Antoni Zębik, pseudonim
okupacyjny „Biegły”, urodzony 1914 roku w Częstocho wie, w latach 1937–1938 służył
w Kompanii Telegraﬁcznej Wojska Polskiego w Warszawie, był

Urna z prochami Antoniego Zębika w kaplicy cmentarnej

Harcerstwa Polskiego i Straży
Miejskiej i innych organizacji
patriotycznych.Wśród uczestników ceremonii pogrzebowej nie
mogło zabraknąć przedstawicieli Polskiego Związku Krótkofalowców. Zarząd Główny PZK
reprezentował przedstawiciel
Prezydium ZG PZK – sekretarz
PZK Tadeusz SP9HQJ oraz prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK (OT PZK Nr 25
w Warszawie) Kol. Robert Luśnia
SP5XVY. Z kronikarskiego obowiązku wypada podać, że wśród
uczestników tej ceremonii byli
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Adam Nogaj przedstawia sylwetkę
Zmarłego

Wieniec składa prezydent Częstochowy

przedwojennym krótkofalowcem
– konstruktorem, członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców.
W wrześniu 1939 r. dowodził
radiostacją 7 Dywizji Piechoty.
W 1943 r. zbudował radiostację,
z której podczas Powstania Warszawskiego – od 8 sierpnia do 4
października – emitowano audycje radiostacji „Błyskawica”.
Zatrzymany pod koniec 1944 r.
przez gestapo, został wywieziony
do obozów koncentracyjnych.
Przeszedł przez siedem obozów,
ostatnim był Bergen-Belsen. Po
wojnie został aresztowany przez
UB, a po kilku miesiącach zwolniony. Po powrocie do kraju brał
czynny udział w odbudowie ruchu krótkofalarskiego w Polsce,
był prezesem oddziału łódzkiego
Polskiego Związku Krótkofalowców. Został odznaczony
m.in. Krzyżem Kawalerskim
i Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Partyzanckim. W 1999 roku został
przez krótkofalowców polskich
wybrany „Krótkofalowcem 70-lecia”. Był autorem licznych
patentów i prototypów urządzeń

łączności. W 2004 przekazał replikę radiostacji „Błyskawica”
do zbiorów Muzeum Powstania
Warszawskiego.
W dalszej kolejności głos zabrał prezydent Częstochowy dr
Tadeusz Wrona, podkreślając
zasługi Zmarłego na rzecz tego
miasta, zwłaszcza w okresie II
wojny światowej. Jako przedstawiciel ZG PZK odniosłem się do
krótkofalarskich aspektów działalności Antoniego SP7LA, podkreślając Jego niezwykłe zasługi
na rzecz polskiego ruchu krótkofalarskiego, opartego na zasadach ham spiritu i stwierdzając,
że Jego postawa może stanowić
wzór do naśladowania wszystkich
polskich krótkofalowców.
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i wszystkich polskich
krótkofalowców żegnamy Cię,
Antoni, mając w pamięci Twoje
patriotyczne dokonania na rzecz
polskiego ruchu krótkofalarskiego. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Tadeusz SP9HQJ
fot. Robert Luśnia SP5XVY

