
Drodzy Czytelnicy! 
W okresie wakacji nasi krótkofalowcy w pełni korzystali z uroków 

lata, a przy okazji odbyli wiele spotkań integracyjnych. Jednym z waż-
niejszych był XXXI Zjazd SP OTC, jaki odbył się w Białych Błotach koło 
Bydgoszczy. Odbyło się też wiele lokalnych spotkań integracyjnych 
m.in. na Kopie Biskupiej, Czantorii, VIII Podkarpacki Zjazd Krótkofa-
lowców w Marysinie, Piknik w Pabianicach, spotkanie na Jodłówce Tu-
chowskiej. W pełni rozwija się akcja dyplomowa związana z 90. rocznicą 
pierwszego powstania śląskiego, powodując ożywienie śląskich klubów. Sprawnie prze-
biega też akcja dyplomowa „Zniszczenie Kalisza 1914 r.”  W związku z 80. rocznicą wybuchu 
drugiej wojny światowej kilka klubów podjęło akcję dyplomową związaną z upamiętnie-
niem tych tragicznych wydarzeń. 2 września br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZK, 
na którym nastąpiła zmiana skarbnika PZK. W pierwszy weekend września br. odbył się 
Zjazd Techniczny w Burzeninie. W dniach 20–22 września br. w Mąchocicach Kapitulnych 
k. Kielc odbył się Zjazd SP DX Klubu, na którym zapadły ważne decyzje. Ale o szczegółach 
dotyczących tych ostatnich wydarzeń napiszemy w listopadowym wydaniu miesięcznika. 
Ograniczone łamy miesięcznika nie pozwalają na opis wszystkich tych wydarzeń i dlatego 
też odsyłamy do śledzenia stron internetowych klubów i oddziałów, gdzie wiele się dzieje. 
Również Komunikaty PZK zamieszczane na stronie PZK są ważnym źródłem informacji 
o wydarzeniach w kraju. Zapraszamy do udziału w prestiżowych zawodach CQ WW DX 
Contest, które odbędą się w dniach 26–27 października br. Redakcja zwraca się z prośbą 
do lokalnych kronikarzy klubowych i oddziałowych o nadsyłanie do Redakcji informacji 
o ciekawszych wydarzeniach w terenie.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ, redaktor naczelny KP
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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.

Posiedzenie 
Prezydium ZG PZK

Planowane posiedzenie Prezydium ZG 
PZK odbyło się 2 września 2019 r. w Byd-
goszczy. W posiedzeniu uczestniczyli wszy-
scy członkowie prezydium oraz kol. Zdzi-
sław Sieradzki SP1II – wiceprzewodniczący 
GKR PZK i kol. Krzysztof Joachimiak SQ2JK 
– członek GKR PZK. 

Najistotniejsze sprawy rozpatrywane na 
posiedzeniu to:
– Rez ygnacja kol.  Marka Suwalsk ie -

go SP5LS z funkcji skarbnika PZK.
– Powołanie kol .  Jana Dąbrowsk ie -

go SP2JLR na funkcję skarbnika PZK.
– Powołanie kol. Mirosława Sadowskie-

go SP5GNI na funkcję IARU MS Managera 
PZK.

– Omówienie i wstępne przyjęcie na rok 
2020 planu obchodów 90. rocznicy po-
wstania Polskiego Związku Krótkofalow-
ców.

– Przyznanie Medalu im. Braci Odyńców 
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” 
w Łodzi.

– Rozpatrzenie wniosków o dofinansowa-
nie polskich wypraw DX-owych.

Szczegóły posiedzenia zawarte zostały 
w protokole znajdującym się na stronie 
PZK. W związku ze zmianą na funkcji skarb-
nika PZK, wszelkie sprawy związane z fi-
nansami Związku proszę uzgadniać z kol. 
Janem SP2JLR, który objął tę funkcję. Kol. 
Marek SP5LS jest nadal odpowiedzialny za 
konfrontację składek członkowskich w sys-
temie ewidencji członkowskiej PZK (OSEC), 
przynajmniej do czasu wygaśnięcia bądź 
wypowiedzenia umowy z tym związanej.

73! Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes PZK

Po Konferencji CEPT 
w Ankarze – co dalej 
z pasmem 2 m?

Od wielu tygodni, nie tylko w środo-
wisku polskich krótkofalowców, trwała 
ożywiona dyskusja i zaniepokojenie zwią-
zane z pojawiającymi się informacjami 
dotyczącymi zagrożeń dla pasma 2 m (144–
146 MHz). Sprawa ta od pewnego czasu 
spędzała sen z powiek przedstawicielom 
międzynarodowych stowarzyszeń krótko-
falarskich oraz działaczom IARU. Również 
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siedzenia i decyzje, jakie tam zapadły, do-
stępne są na stronie: https://rsgb.org/main/
blog/news/gb2rs/headlines/2019/08/30/
good-news-for-the-two-metre-band/?-
fbclid=IwAR326Z-efO92KSiWM69pcP-SnYC
K6TjwzIFOVW6wq8E8c7BUlZyOGq8uMsU.

Jest jednak dla naszego środowiska 
pocieszająca informacja: w wyniku wspól-
nych i zdecydowanych działań międzyna-
rodowych stowarzyszeń krótkofalarskich 
udało się zablokować zakusy na pasmo 2 
m i francuska propozycja lotnicza WRC-
23 została wycofana. Jest również dobra 
informacja, jeśli chodzi o pasmo 50 MHz, 
które udało się zachować. Ale na jak długo? 

Przydzielone nam pasma radiowe nie są dla 
nas na wieczność i zawsze istnieje realna 
możliwość ich zabrania albo ograniczenia. 
Niezależnie od zagrożonych pasm UKF, 
ważną wydaje się nowoczesna technologia 
5G, która zagrozić może również naszym 
interesom. Ale o 5G napiszemy w następ-
nych wydaniach KP. Dlatego też w naszym 
interesie leży, aby całe środowisko mówiło 
jednym głosem i aby była silna reprezen-
tacja do ewentualnych rozmów z przedsta-
wicielami różnych instytucji państwowych. 
Im będzie nas więcej, tym bardziej liczyć 
się będą z nami przedstawiciele wszystkich 
władz.

I tu jest odpowiedź na pytanie: czy war-
to należeć do PZK? Wiele osób nienależą-
cych do PZK uważa, że przynależność do 
stowarzyszenia, poza obsługą kart QSL, 
nic nie daje. Osoby te zapominają jednak, 
że to PZK, liczący około 3,5 tysiąca swych 
członków, zabiega w IARU i w różnego typu 
instytucjach i urzędach o ochronę intere-
sów wszystkich polskich krótkofalowców, 
także tych nigdzie niezrzeszonych. A jak 
wynika z wydanych przez UKE pozwoleń 
radiowych licencji w Polsce jest około 13 
tysięcy nadawców. Na tle krótkofalowców 
japońskich, amerykańskich, brytyjskich 
czy niemieckich mizernie wyglądamy, jeśli 
chodzi o procent przynależności do stowa-
rzyszenia w stosunku do wydanych licencji 
nadawczych. A gdyby było nas więcej, to 
również i składki byłyby tańsze. Wyciągnij-
my z tego wnioski.

Info: Tadeusz SP9HQJ

LY Hamfest 2019

W dniach 26–28 lipca br. w miejscowo-
ści Byliskes tj. około 20 km od Kowna odbył 
się kolejny „LY Hamfest”, czyli zorganizowa-
ne przez LRMD – Lietuvos Radijo Megeju 
Draugija (Związek Radioamatorów Litwy) 
spotkanie wszystkich chętnych krótkofa-
lowców z Litwy oraz innych krajów, nie tyl-
ko ościennych. W spotkaniu wzięło udział 
około 400 osób, w tym 246 krótkofalowców 
posiadających znaki wywoławcze. Prócz Li-
twinów byli także koledzy z Estonii, Łotwy, 
Niemiec, Finlandii i oczywiście z Polski. Ska-

na tegorocznym Ham Radio we Friedrich-
shafen odbyło się robocze spotkanie przed-
stawicieli organizacji członkowskich IARU, 
na którym rozpatrywano między innymi 
powyższą sprawę. Na spotkaniu tym Polski 
Związek Krótkofalowców reprezentowali: 
3Z6AEF, SP7TEV, SP5CCC oraz SP9MRN. 
Problem ten został potraktowany przez 
IARU jako bardzo poważne zagrożenie dla 
interesów krótkofalarskich. Został opraco-
wany plan skoordynowanych działań or-
ganizacji członkowskich IARU. Propozycja 
francuskiej administracji dotycząca pasma 
2 m nie była jedyną, z którą należało się 
zmierzyć i w jednoznaczny sposób poka-
zująca, że amatorskie pasma radiowe nie są 
nam dane raz na zawsze. Przewodniczący 
1. Regionu IARU Don Beatti G3BJ zwrócił 
się z apelem do przedstawicieli wszyst-
kich stowarzyszeń narodowych o podjęcie 
skoordynowanych działań mających na 
celu zachowanie status quo, jeśli chodzi 
o pasmo 2 m.

W dniach od 26 do 30 sierpnia 2019 
w Ankarze odbyło się 9. Robocze Posiedze-
nie Przygotowawcze WARC. Na spotkaniu 
omawiana była m.in. możliwość wstawienia 
do agendy obrad Konferencji WARC-23 
francuskiego wniosku o lokację służby 
lotniczej niezwiązanej z bezpieczeństwem 
w paśmie 144–146 MHz, przyznanym do 
tej pory do wyłącznego użytkowania ama-
torom. Szczegóły dotyczące przebiegu Po-

WyStąPIENIE WALDEMARA 3Z6AEF, DRUGI OD LEWEj BRONIUS Ly5O, GŁóWNy ORGANIZAtOR Ly HAMFEStU 2019

PRZEMAWIA PREZES LRMD tADAS VySNIAUSKAS Ly2BAW

WyRóżNIENI CZŁONKOWIE ZESPOŁU Ly2HQ REPREZENtACjI LRMD W MIStRZOStWACH IARU HF
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la przedsięwzięcia jest adekwatna do liczby 
członków LRMD (ok. 450) oraz liczby licen-
cji, których na Litwie wydano około 800. 
Zlot był znakomicie zorganizowany i miał 
bardzo bogaty program, który liczył 22 
pozycje. Wymienię kilka najistotniejszych.

27 lipca o godz. 12.00 odbyło się ofi-
cjalne otwarcie, którego dokonał szef ko-
mitetu organizacyjnego Bronius Śrubas 
LY5O, który jako gospodarz powitał gości, 
w tym Waldemara 3Z6AEF – prezesa PZK 
oraz pozostałych uczestników. Krótkie wy-
stąpienia wygłosili prezes PZK Waldemar 
3Z6AEF oraz Tadas LY2BAW – prezes LRMD, 
następnie prezesi wymienili między sobą 
proporczyki. Potem wręczono nagrody 
i wyróżnienia krótkofalowcom litewskim, 
którzy zajęli czołowe miejsca w różnych za-
wodach, a także członkom zespołu LY2HQ. 
Po ceremonii otwarcia zaprezentowano 
sponsorów Hamafestu, którymi byli „Ener-
gosfera” oraz Vila „Pasaka”.

Po tej uroczystej części przyszedł czas 
na kolejne pozycje bogatego programu, 
które odbywały się w godz.13.00–21.00. 
Były to m.in.: 2 m/FM minicontest, zawody 
na kluczach sztorcowych, konkurs nada-

wania lewą nogą, czyli QLF, konferencja 
VHF-UHF-SHF, „Morse runner”, czyli zawody 
w szybkim odbiorze znaków Morse’a, za-
wody w rzucaniu strzałkami, przeciąganie 
liny, łowy na lisa, pokazy jazdy konnej, 
aukcja sprzętu krótkofalarskiego, występ 
zespołu muzyczno-tanecznego „Svirbe”. 
Całość zwieńczyła dekoracja i nagradzanie 
zwycięzców w poszczególnych konkuren-
cjach. Natomiast po godz. 21.00 rozpoczęła 
się dyskoteka (dancing party), w czasie 
której zapalono wielkie litewskie ognisko, 
a uczestnicy Hamfestu mieli okazję podzi-
wiać 2 pokazy sztucznych ogni, które zna-
komicie się prezentowały na tle nocnego 
nieba.

Jak już na wstępie napisałem, impreza 
była znakomicie zorganizowana, a to za 
sprawą komitetu organizacyjnego w skła-
dzie: Bornius LY5O (szef ), Albinas LY2MM 
(prawa ręka szefa) oraz Gintas LY2FU i Pie-
tras LY2KM. Podczas dwóch dyskotek tj. 
piątkowej i sobotniej znakomitą muzykę 
serwował i komentował Wydas LY3VR.

Z SP obecnych było kilkunastu kolegów 
z północno-wschodniej części naszego 
kraju oraz oficjalnie Waldemar 3Z6AEF, 

prezes PZK w towarzystwie Stefana SP1JJY 
– inicjatora kontaktów polsko-litewskich, 
organizatora 5 imprez LOT w okolicach 
Pszczelnika (Myślibórz), odbywających się 
dla uczczenia wielkiego wyczynu i pamięci 
litewskich lotników Steponasa Dariusa 
i Stasysa Girenasa. Trzecim uczestnikiem 
tego teamu był piszący tę relację Piotr 
SP2JMR.

Tekst: Piotr SP2JMR 
Zdjęcia: SP2JMR i SP1JNY

Czantoria 2019
25. spotkanie krótkofalowców i sym-

patyków na górze Czantoria, jakie miało 
miejsce 23 czerwca br., już za nami. Kto nie 
był, niech żałuje. Jak co roku około godzi-
ny 10.00 grupa zapaleńców spotkała się 
na dolnej stacji wyciągu krzesełkowego 
w Ustroniu Polana. Tym razem z OK dołą-
czył do nas nasz przyjaciel Janek OK2BIQ 
z Tyry. Po wyjeździe na górną stację wycią-
gu czekało nas strome podejście na szczyt. 
Dla mnie i paru innych osób w sile wieku 
była to droga przez piekło, ponieważ stro-

W CZęśCI ARtyStyCZNEj HAMFEStU WyStąPIŁ ZESPóŁ MUZyCZNO-tANECZNy „SVIRBE” WALDEMAR 3Z6AEF NA StACjI OKOLICZNOśCIOWEj Ly2019RMD
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me podejścia i wysoka temperatura dały 
nam w kość. Zgodnie stwierdziliśmy, że 
góra Czantoria wyjątkowo w tym roku 
ma około 2000 m.n.p.m, a nie, jak podają, 
tylko 995 m.n.p.m. Po dotarciu do zaprzy-
jaźnionego schroniska „Koliba na Czan-
torii” rozpoczęła się biesiada. O kiełbaski 
do pieczenia na ognisku, zimne napoje 
i inne zadbał sam prezes OT 06 PZK Marek 
SP9HTY. Tam też dołączył do nas znany 
konstruktor-elektronik Franek SP9DHQ, 
który wraz ze swoim pieskiem z Ustronia 
na szczyt przyszedł na piechotę około 
3 godzin w słońcu (niesamowite). Miłe 
panie – właścicielki schroniska, ugościły 
wszystkich obecnych kołaczem góralskim. 
Podejrzewam, że odpoczywający tam tu-
ryści również się załapali na ciasto. Około 
godziny 16.00 udaliśmy się w drogę po-
wrotną na wyciąg. Jakoś nikt nie narzekał 
na strome zejścia i palące słońce, wręcz 
przeciwnie – już się umawiano na spotka-
nie za rok. I tak oto grupa krótkofalowców 
wraz z rodzinami spędziła niedzielę na ło-
nie natury, świeżym górskim powietrzu na 
szczycie góry Czantoria w Ustroniu. Zatem 
do spotkania za rok.

Info: Janek SQ9DXT

Po XXXI Zjeździe Klubu 
SP OTC

W dniach 24–25 sierpnia br. w Białych 
Błotach koło Bydgoszczy obradował XXXI 
Zjazd Klubu Seniorów PZK (SPOTC). Spra-
wozdanie władz za upływającą kadencję 
przedstawił prezes ustępującego Zarządu. 
Podkreślił, że w minionej kadencji Klub 
zorganizował wiele wystaw oraz akcji dy-
plomowych nawiązujących do historii krót-
kofalarstwa. Zjazd wybrał nowy Zarząd. Do 
trzyosobowego Zarządu wybrano pełniące-
go dotychczas funkcję prezesa Grzegorza  
Walichnowskiego SP3CSD, Mieczysława 
Czarneckiego SP3CMX oraz Jerzego  Go-
moliszewskiego SP3SLU. 

 Prezydium ZG PZK podczas obrad Zjaz-
du reprezentował Piotr SP2JMR, sekretarz 
PZK, który w swoim wystąpieniu przedsta-
wił sytuację finansową i organizacyjną PZK, 
określając ją jako dobrą. 

Podczas dyskusji podkreślono koniecz-
ność usprawnienia funkcjonowania we-
wnętrznej struktury, przepływu informacji 
wśród członków klubu oraz na zewnątrz. 
Podkreślono także konieczność włączenia 
się członków SPOTC do obchodów zbliżają-
cej się 90. rocznicy powstania PZK oraz 95. 
rocznicy powstania IARU. Jak zwykle Zjazd 
OTC to okazja do przyjacielskich spotkań, 
rozmów o DX-ach, TR-ach i antenach oraz 
wspólnej trzydniowej zabawy. Zjazd za-
kończyła wspólna kolacja oraz tańce przy 
muzyce. Pod tym względem Zjazd SP OTC 
jest wyjątkowy. Do zobaczenia za rok!

Obejrzyj filmową relację ze Zjazdu, kli-
kając na link  https://youtu.be/bxspvg0eN-
HE.  

Info: http://spotc.pzk.org.pl/295-po-xxxi-zjezdzie-klubu

Radiostacja Gliwice 
znowu nadaje 

Zapewne pamiętamy wszyscy z lekcji 
historii o tzw. prowokacji gliwickiej z sierp-
nia 1939 roku, która dla Hitlera stanowiła 
pretekst do zbrojnej napaści na Polskę 
i wywołania II wojny światowej. Prowokacja 
ta polegała na sfabrykowaniu informacji 
o napadzie polskiej bojówki na budynek 
niemieckiej wówczas radiostacji gliwickiej, 
a w rzeczywistości to hitlerowcy doko-
nali napadu, wykorzystując przebranych 
w polskie mundury więźniów niemieckich, 
których zabili, pozostawiając ich ciała na 
terenie działań. Wtedy to hitlerowcy za-
machowcy wtargnęli do pomieszczenia 
radiostacji i po sterroryzowaniu niemieckiej 
obsługi radiowej przez radio w języku pol-
skim podali komunikat o zrywie Polaków, 
apelując o zbrojne, powszechne wystą-
pienie przeciwko Niemcom. Cała prawda 
o okolicznościach tego wydarzenia wyszła 
na jaw wiele lat później.

Dla upamiętnienia tych tragicznych 
i krwawych wydarzeń krótkofalowcy z gli-
wickiego klubu SP9KAG podjęli aktywność 
radiową, pracując z pomieszczenia, w któ-
rym znajdowało się studio słynnej radiosta-
cji. A warto wiedzieć, że obiekt ten, w tym 
między innymi budynek z pomieszczeniem 
ze studiem radiowym, zaplecze techniczne 
i unikalna drewniana wieża z anteną stano-
wi dziś muzeum, które jest licznie odwie-
dzane przez turystów. Przez cały sierpień, 
pod patronatem Prezydenta Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza, w pomieszczeniu tym 
zorganizowane zostały warsztaty pod na-
zwą „Praktyczna historia łączności” i każdy 
zainteresowany miał możliwość (a zwłasz-
cza dzieci i młodzież) nie tylko zapoznania 
się z obiektem, ale również pod okiem 
nadawców pracy na radiostacji klubowej.

Wydarzenia te połączono z 100. rocznicą 
Pierwszego Powstania Śląskiego i w związ-
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ku z tym gliwiccy krótkofalowcy pracowali 
pod znakiem okolicznościowym HF100PS, 
przydzielając po 5 punktów w ramach akcji 
dyplomowej. Najbardziej aktywnym ope-
ratorem był prezes klubu Czesław SP9FZU 
i Zenek SQ9CND, choć operatorzy zmieniali 
się. Z tej okazji sporządzono okolicznościo-
wą kartę QSL ze zdjęciem słynnej wieży 
i tekstem informującym o tych tragicznych 
wydarzeniach.

Warto również wiedzieć, że gliwicki klub 
SP9KAG jest najstarszym śląskim klubem 
krótkofalarskim i w roku bieżącym obcho-
dzi swe 64.lecie. Członkowie tego klubu od 
lat specjalizują się w zawodach radioorien-
tacji sportowej i wieloboju łączności, biorąc 
udział w zawodach wojewódzkich, regio-
nalnych i centralnych, zajmując czołowe lo-
katy. Biorą również udział w zawodach kra-
jowych i międzynarodowych. Informację 
na temat działalności tego klubu znaleźć 
można na: https://sp9kag.pzk.pl/index.html 
i wielu innych stronach internetowych. 
Zespołowi tego klubu życzymy dalszych 
sukcesów w pracy na falach eteru.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Owen Kay Garriott 
W5LFL, SK

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w wieku 88 
lat zmarł amerykański naukowiec i astro-
nauta, a także krótkofalowiec – dr Owen 
Kay Garriott. Posługiwał się znakiem W5LFL. 
Aby uczcić jego pamięć, w dniu 1 sierpnia 
o 09.40 UTC rozpoczęło się nadawanie ob-
razów SSTV z pokładu ISS.

W czasie swej bogatej kariery zawodo-
wej Garriott był m.in. odpowiedzialny za 
łączność radiową (CapCom) z astronau-
tami statku Apollo 11. W innym okresie 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora Cen-
trum Lotów Kosmicznych w USA. Owen 
uczestniczył w locie do stacji orbitalnej 
Skylab 3 (1973) i w locie wahadłowca Co-
lumbia w ramach misji STS-9 (1983). Misja 
Owena na pokładzie wahadłowca w 1983 
roku okazała się kamieniem milowym dla 
krótkofalarstwa, gdyż jak podaje AMSAT, 
obsługiwał On pierwszą na świecie ama-
torską stację radiową z kosmosu – W5LFL. 
Tym samym rozpoczęła się nowa era lotów 
kosmicznych połączonych z krótkofalar-
stwem. Od tego czasu odbyto dziesiątki 
lotów wahadłowcami, lotów do stacji ko-
smicznej MIR, a obecnie do Międzynaro-
dowej Stacji Kosmicznej (ISS) z udziałem 
dziesiątek astronautów i kosmonautów 
obsługujących i posługujących się sprzę-
tem radioamatorskim.

Aby uczcić pamięć tego krótkofalow-
ca, 1 sierpnia o 09.40 UTC rozpoczęło się 
nadawanie obrazów SSTV z pokładu ISS. 
Wyłączenie nadajnika zaplanowano na 
godzinę 18.15 UTC w dniu 4 sierpnia 2019. 
Na obrazach tej serii znajdują się m.in. 
zdjęcia z innym krótkofalowcem, który 
odbył komercyjny lot na stację kosmiczną 

CZESŁAW SP9FZU NADAjąCy ZE StUDIA GLIWICKIEj RADIOStACjI

ZENON SQ9CND NADAjąCy Z RADIOStACjI GLIWICKIEj
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ISS, skąd pracował jako operator sprzętu 
krótkofalarskiego. Jest to syn Owena – Ri-
chard Garriott, posługujący się znakiem 
W5KWQ.

Polski Związek Krótkofalowców, w ra-
mach współpracy członkowskiej z ARISS, 
przyłącza się do tej akcji poprzez wsparcie 
przy wydaniu pamiątkowego dyplomu 
„ARISS SSTV Award” za odbiór obrazów 
SSTV z tej serii.

Amateur Radio on the International 
Space Station (ARISS) to krótkofalarstwo na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli 
wspólne przedsięwzięcie międzynarodo-
wych stowarzyszeń radiowych i agencji ko-
smicznych wspierających Międzynarodową 
Stację Kosmiczną: NASA, Rosyjska Agencja 
Kosmiczna, ESA, JAXA i CSA. Amerykań-
skie Centrum Postępu Nauki w Przestrzeni 
Kosmicznej (CASIS) oraz Narodowa Agen-
cja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej 
(NASA) zapewniają specjalne wsparcie 
ARISS.

Podstawowym celem ARISS jest pro-
mowanie eksploracji tematów nauki, tech-
nologii, inżynierii i matematyki (STEM) 
poprzez organizowanie zaplanowanych 
łączności za pośrednictwem amatorskiego 
radia między członkami załogi na pokładzie 
ISS i uczniami w klasach lub nieformal-
nych miejscach edukacji. Dzięki pomocy 
doświadczonych krótkofalowców wolon-
tariuszy członkowie załogi ISS rozmawiają 
bezpośrednio z uczniami, a zgromadzona 
publiczność może się temu przyglądać 
na żywo. W ramach przygotowań oraz 
podczas tej łączności radiowej uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i społeczności uczą się 
o kosmosie, technologiach kosmicznych 
i radiu amatorskim. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie ARISS.

Powodzenia i radości z odbioru obra-
zów pochodzących z kosmosu! Czytaj wię-
cej:
– Owen K. Garriott W5LFL – https://www.

amsat.org/owen-k-garriott-w5lfl/
– First Ham in Space, AMSAT Life Member, 

Owen Garriott – https://www.amsat.org/
first-ham-in-space-amsat-life-member-
owen-garriott-w5lfl-sk/

– ARRL National Convention to Feature 
Richard Garriott, W5KWQ – http://www.
arrl.org/news/arrl-national-convention-
to-feature-richard-garriott-w5kwq

 
Silent KeyS

W ostatnim czasie odeszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

edward Zaremba SP7VH
Zbigniew Kufel dP9daC 

cześć ich pamięci! 

– Jak „domowymi sposobami” można 
odebrać obrazy (linki na dole strony) – 
https://ariss.pzk.org.pl/

 Info: Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK

60 lat SP DX Clubu 
Dla upamiętnienia 60-lecia powstania 

SP DX Clubu pracuje stacja okolicznościo-
wa pod znakiem SP60DXC. Będzie ona 
aktywna do końca 2019 roku.

Przewidziana praca na wszystkich pa-
smach KF emisjami CW-SSB-RTTY-FT8-FT-4 
i ewentualnie innymi. Karty QSL via LOTW 
lub OQRS. QSL Manager: SP7DQR. Więcej 
informacji podanych jest na portalu QRZ.
COM lub w linku bezpośrednim: https://
www.qrz.com/db/SP60DXC.

Info: Andrzej SP8LBK

Atrakcyjny wyjazd 
krótkofalarski do 
Gambii?

8 sierpnia 2019 r. na Facebooku ukazała 
się informacja Przemysława Stanisławskie-
go SP3PS następującej treści:

„Witam serdecznie 
Wszystkich chętnych do odwiedzenia 

Afryki, a dokładniej Gambii, zapraszamy 
do hostelu, który będzie prowadzić mój 
syn Krzysztof wraz ze znajomymi. Obiekt 
przystosowany do naszego hobby, na da-
chu antena MultiBand 7 PL od Juliana 
SP3PL. Pokój radiowy, w którym jest Yaesu 
FT-100, komputer oraz sprzęt do łączności 
cyfrowych. W ofercie pokój 2-osobowy 
z prywatną łazienką oraz pokoje hostelowe 
ze wspólną łazienką, do dyspozycji gości 
w pełni wyposażona kuchnia, jadalnia, po-
kój dzienny i wspaniały taras z barem oraz 
przepięknym widokiem na okolicę. Możli-
wy jest transfer z i na lotnisko. 

W razie potrzeby mogę pomóc w zor-
ganizowaniu całej  wyprawy łącznie 
z przelotem oraz zwiedzaniem Gam-
bii. W ofercie będziemy mieli bardzo 
atrakcyjne wycieczki jedno- lub kilku-
dniowe w głąb Gambii, takie, których 
nie jest w stanie zapewnić żadne biu-
ro podróży, a wspomnienia z wyprawy 
może uwiecznić profesjonalny zawodo-
wy fotograf, który będzie towarzyszyć 
wycieczkom, Zapraszam C5SP/SP3PS. 
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony: 
https://www.facebook.com/C5SP-Gam-
bia-Polscy-kr%C3%B3tkofalowcy-w-Afry-
ce-2087321564692809/”

Komentarze internautów w tej sprawie: 
– Tylko jedno pytanie: średnia cena tego 
pobytu na tydzień? Pozdrawiam.
– Pokój z łazienką 40 euro za 1 dobę , łóżko 
w pokojach hostelowych (6-osobowe) – 10 
euro za 1 dobę.
– Ten pokój jest liczony od osoby czy ogól-
nie cały, bo cena jest jakoś niska?
– 40 euro za pokój dwuosobowy z łazienką 
za dobę.

– Bardzo tanio, a wyżywienie jest też w pla-
nie czy samemu trzeba sie żywić?
– Generalnie dla mnie bomba cenowo, 
jutro sprawdzę, ile by kosztował lot z Ho-
landii i ile bierzesz za odbiór z lotniska i na 
lotnisko, bo musiałbym skalkulować, ile 
wychodzi impreza na osobę.
– Jest kuchnia do dyspozycji, a na mieście 
można się za grosze dobrze wyżywić. Syn 
ma w planie jakieś posiłki, ale to jeszcze nie 
czas, żeby o tym pisać.
– Ok., jedzenie się kupi na mieście, jutro 
przedyskutuję temat z żoną i córką, bo za-
czyna mi się to podobać – jak coś, pozdra-
wiam i do jutra.
– Podaj nazwę lotniska tam na miejscu...
-– W Gambii jest jedno lotnisko – Banjul.

PS. Jestem z reguły ostrożny przy tego 
typu ogłoszeniach i z ciekawości pokopa-
łem po stronach internetowych dotyczą-
cych Przemysława Stanisławskiego SP3PS 
i natrafiłem na wiele stron dotyczących 
Przemka. Z lektury stron wydaje się, że 
Przemek jest chyba poważnym człowie-
kiem i wie, co oferuje. Zresztą przejrzyjcie 
poniższe strony i sami wyciągnijcie wnio-
ski. Poniżej strony internetowe dotyczące 
Przemysława Stanisławskiego C5/SP3PS: 
https://www.qrz.com/db/sp3ps
https://www.facebook.com/SP3PS
https://dxnews.com/c5sp3ps/
https://dx-world.net/c5-sp3ps-the-gambia/
https://www.qrzcq.com/call/SP3PS
https://www.youtube.com/watch?v=zD6u-
WHKLZTo
http://dx-info.de/show_dxdetail.php?i-
d=9648&call=C5/SP3PS
https://www.dxmaps.com/dxcalendard.
php?Lan=&Cod=1819
https://archiwum.allegro.pl/oferta/legen-
darny-kenwood-ts-930s-antena-na-80m-
-i6836604958.html
http://tech4.pl/HAMSPIRIT/?p=1111
http://www.on6rm.be/dx/c5-sp3ps-the-
-gambia
h t t p : / / w w w . o n 4 c n . b e / b l o g _ r a -
dio/2017/12/11/c5-sp3ps-gambia/

Jestem ciekaw reakcji naszych krótko-
falowców. A może ktoś zdecydowałby się 
na taki atrakcyjny wyjazd? Jeśli tak, to na-
leżałoby dokonać dalszych sprawdzeń, aby 
przekonać się, czy można Przemkowi zaufać. 
Przyznam się, że zaciekawiła mnie ta infor-
macja i może skorzystałbym z takiej okazji, 
ale pod warunkiem, że wszystko polega na 
prawdzie. Czekamy zatem na Wasze uwagi 
w tej sprawie. Wszelkie uwagi, propozy-
cje i sugestie proszę kierować na adres: 
sp9hqj@pzk.org.pl lub sp9hqj@poczta.fm.

Info: Tadeusz SP9HQJ

NA ZDjęCIU: OWEN GARRIOtt NA POKŁADZIE PROMU KOSMICZNEGO 
COLUMBIA (1983 R.)


