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Od Redakcji
Listopadowy numer „Krótkofalowca Polskiego” oprócz relacji ze spotkań i zjazdów zawiera
w I części nieco informacji o charakterze międzynarodowym, które polecam tym wszystkim,
którzy interesują się ponadorganizacyjnym zapleczem, w którym działa krótkofalarstwo.
W związku z rezygnacją Kol. Wiesława Paszty SQ5ABG z funkcji redaktora naczelnego KP
oraz z funkcji PR Managera PZK, proszę o zgłaszanie się koleżanek i kolegów chętnych do
pracy w zespole redakcyjnym KP oraz do objęcia funkcji zarówno redaktora naczelnego KP, jak
i PR Managera PZK. Te funkcje mogą, lecz nie muszą, być łączone.
Jednocześnie w imieniu prezydium ZG PZK dziękuję Wiesławowi SQ5ABG za długoletnią
działalność na obydwu funkcjach.
Piotr HF80JMR

Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-12
Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne (World Radiocommunication Conferences) są zwoływane co kilka lat
przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU.
Zadaniem konferencji jest
ocena stanu służb radiokomunikacyjnych na świecie i dokonanie niezbędnych zmian
w przepisach regulacyjnych,
w tym w podstawowym dokumencie ustalającym zasady
działania służb radiokomunikacyjnych, jakim jest Regulamin Radiokomunikacyjny
(RR – Radio Regulations).
Konieczność zmian w radiokomunikacyjnych przepisach
międzynarodowych jest wynikiem stałego postępu technologicznego, społecznego
i ekonomicznego. Konferencje światowe mają również
decydujący wpływ na służbę
amatorską i służbę amatorską
satelitarną, ustalając zasady
działania tych służb i przydzielając im odpowiednie zakresy częstotliwości.
Najbliższa Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna
odbędzie się w Genewie w roku 2012 (stąd nazwa WRC-12)
i będzie trwała pełne cztery
tygodnie (od 23 stycznia do
17 lutego). Wezmą w niej
udział delegacje państwowe
196 krajów członkowskich

ITU oraz liczni obserwatorzy
(łącznie blisko 3000 uczestników). Agenda Konferencji
WRC-12 obejmuje 32 podstawowe punkty porządku obrad, w tym szereg punktów
istotnych również dla światowej społeczności krótkofalarskiej. Dla służby amatorskiej
najważniejszy jest punkt 1.23
„rozpatrzenie przeznaczenia
pasma o szerokości około
15 kHz w zakresie 415 –
526,5 kHz dla służby amatorskiej na zasadzie drugiej
ważności, biorąc pod uwagę
konieczność ochrony istniejących służb”.
Przygotowania do Konfe rencji WRC-12, rozpoczęte
bezpośrednio po zakończeniu
poprzedniej konferencji w roku 2007, toczą się na szczeblu
ogólnoświatowym i są prowadzone przez komisje studiów
i zespoły robocze ITU, a także
na szczeblu regionalnym, koordynowane przez poniższe
organizacje:
• Europejska Konferencja
Administracji Pocztowych
i Te l e k o m u n i k a c y j n y c h
CEPT
• Interamerykańska Komisja
Telekomunikacyjna CITEL
• Wspólnota Telekomunikacyjna Azji i Pacyfiku APT
• Afrykański Związek
Telekomunikacyjny ATU

• Arabska Grupa Zarządzania
Widmem ASMG
• Regionalna Wspólnota na
Polu Łączności RCC (kraje
byłego ZSRR)
Wynikiem przygotowań prowadzonych w ramach ITU
będzie blisko 500-stronicowy dokument nazwany „Raportem CPM”. Będzie on
przyjęty i zatwierdzony na
konferencyjnym posiedzeniu przygotowawczym ITU
(CPM – Conference Preparatory Meeting), które odbędzie się w Genewie w dniach
14–25 lutego 2011 r. Raport
CPM dla każdego punktu
agendy Konferencji przewiduje rozwiązania wariantowe,
odzwierciadlające propozycje
poszczególnych grup regionalnych. Odnośnie do dotyczącego służby amatorskiej
punktu 1.23 przewidziane
będą następujące metody:
• Metoda A – jedno ogólnoświatowe przeznaczenie
drugiej ważności o szerokości około 15 kHz pomiędzy
493 kHz i 510 kHz
• Metoda B – jedno ogólnoświatowe przeznaczenie
drugiej ważności o szerokości około 15 kHz pomiędzy
472 kHz i 487 kHz
• Metoda C – dwa
ogólnoświatowe odrębne przeznaczenia drugiej
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ważności o łącznej szerokości około 15 kHz, w zakresach 461 – 469 kHz i 471 –
478 kHz
• Metoda D – niedokonywanie zmian w Regulaminie
Radiokomunikacyjnym.
Realizatorem europejskich
przygotowań w ramach CEPT
jest Konferencyjna Grupa
Przygotowawcza (CPG – Conference Preparatory Group)
będąca częścią europejskiego Komitetu Komunikacji
Elektronicznej ECC, której
przewodniczy przedstawiciel
Francji pan Eric Fournier.
W ramach CPG działają cztery zespoły robocze, każdemu z nich przydzielono szereg zbliżonych tematycznie
punktów agendy Konferencji
WRC-12:
• Zespół PTA – ogólne zagadnienia regulacyjne
i techniczne
• Zespół PTB – służby

naukowe
• Zespół PTC – służby: lotnicza, radiolokalizacyjna,
morska i amatorska
• Zespół PTD – pozostałe
różne punkty agendy
Przewodniczącym Zespołu
PTC zajmującego się m.in.
punktem 1.23 jest przedstawiciel Niemiec pan Martin
Weber. Wynikiem końcowym
prowadzonych bez przerwy
prac CPG i zespołów ro boczych będą dwa zestawy
dokumentów.
Jeden zestaw będzie zawierał
wytyczne (tzw. briefs) dla delegacji krajów europejskich
uczestniczących w Konferencji WRC-12, drugi zestaw,
będący oficjalnym dokumentem konferencyjnym,
będzie zawierał dla każdego punktu agendy wspólną
propozycję europejską (ECP
– European Common Proposal). Każda propozycja ECP

będzie musiała być sygnowana przez administracje łączności krajów członkowskich
CEPT. Praktyka poprzednich konferencji dowodzi,
że szereg administracji odmawia sygnowania niewygodnych dla nich propozycji ECP. Jeśli takich odmów
jest więcej, propozycja upada
i nie jest przedstawiana na
Konferencji.
Dla każdego punktu agendy CEPT wyznaczył koordynatora na okres przygotowań i samej Konferencji.
Koordynatorem CEPT dla
punktu 1.23 jest doświadczony krótkofalowiec brytyjski
pan Colin Thomas G3PSM
(poprzedni prezes RSGB).
Dodatkowym utrudnieniem
przebiegu przygotowań europejskich jest niezależne prowadzenie przygotowań przez
szereg organów i instytucji,
jak grupa częstotliwościowa

Komisji Europejskiej, NATO,
Europejska Agencja Obrony
EDA i inne, które to instytucje często nie koordynują
wzajemnie swych poczynań
i ustaleń.
Ta k a m n o g o ś ć w n i o s k o dawców zmniejsza szanse
przyjęcia przez Konferencję wspólnych propozycji
europejskich.
Należy też pamiętać, że propozycje europejskie będą jednymi z wielu, nieraz przeciwnych propozycji przedstawionych przez inne grupy
regionalne.
Ostateczna wersja wytycznych i wspólnych propozycji
europejskich będzie znana po
ostatnim posiedzeniu Grupy Przygotowawczej CPG,
które odbędzie się w krótkim czasie przed samą
Konferencją WRC-12.
Opracował:
Krzysztof Słomczyński SP5HS

Sprawozdanie ze spotkania w dniu 13.09.2010 z dr. Hamadounem Tourém, HB9EHT
– sekretarzem generalnym ITU
W poniedziałek 13.09.2010
w Sali Kolumnowej Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
odbyło się spotkanie z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Związku
Telekomunikacyjnego (ITU)
– dr. Hamadounem Tourém
HB9EHT. Wspomniane spotkanie zorganizowane zostało
pod auspicjami Ministerstwa
Infrastruktury, a zaproszonymi uczestnikami – oprócz
reprezentantów władz
i organów państwowych
(m.in. Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Ministerstwa
Infrastruktury oraz Urzędu
Komunikacji Elektronicznej)
– byli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji
telekomunikacyjnych, w tym
również przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców – jako jedynej organizacji
pozarządowej o charakterze
niekomercyjnym. Reprezentantami PZK na spotkaniu
były następujące osoby: Kol.
Janina Gutkiewicz, SP5GMM
(wieloletni pracownik Ministerstwa Łączności i Ministerstwa Infrastruktury, zaangażowany w prace związane z przynależnością Polski
do ITU i związanymi z tym
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odnośnymi działaniami)
oraz Kol. Paweł Zakrzewski,
SP7TEV (oficer łącznikowy
IARU – PZK).
Przedmiotowe spotkanie
rozpoczęło się o godz. 10.15,
a przemówienie wstępne wygłosiła Magdalena Gaj, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury.
Pani minister wspomniała
o zbliżających się tegorocznych wyborach do Rady ITU,
a także o znaczeniu rozwoju
w Polsce szerokopasmowych
łączy internetowych i zwiększaniu dostępu do sieci – jako
o niezbędnym czynniku rozwoju technicznego i cywilizacyjnego naszego kraju.
Następnie zasadnicze exposé
wygłosił dr. Hamadoun Touré, HB9EHT – Sekretarz
Generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Sekretarz
przypomniał, że ITU jest
najstarszą agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych,
a liczy sobie dokładnie tylu
członków, ile państw jest właśnie członkami ONZ (aktualnie są to 192 kraje). Dr Touré
podkreślił między innymi,
że dynamika rozwoju infrastruktury teleinformatycznej

naszego kraju – ze szczególnym uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu – jest godna podziwu
i naśladowania, a Polska jest
już państwem, którego społeczeństwo należy określać
już bardziej jako społeczeństwo wiedzy niż społeczeństwo informacyjne. Sekretarz
generalny ITU podkreślił, że
w dalszym ciągu należy się
koncentrować na działaniach
zmierzających do osiągnięcia
tzw. milenijnych celów rozwoju (MGD), a także przypomniał, że ITU jest jedyną agendą ONZ, w ramach
której państwa członkowskie
– nawet będące formalnie
w stanie wojny – mogą osiągnąć pełne porozumienie!

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców zadali
dr. Hamadounowi Tourému,
HB9EHT dwa zgłoszone
uprzednio do organizatorów
pytania, dotyczące bezpośrednio Służby Amatorskiej
w kontekście procesów dokonujących się na forum ITU.
Pytanie pierwsze dotyczyło
opracowania w ramach przedmiotowej agendy ONZ raportu nt. udziału struktur radiokomunikacji amatorskiej
w zapobieganiu i pomocy
w przypadku katastrof. Odnosząc się do tego pytania,
sekretarz generalny ITU podkreślił, że jest pierwszą osobą
piastującą odnośne stanowisko w ramach wspomnianej

organizacji międzynarodowej,
która jest licencjonowanym
krótkofalowcem! Dr Touré
przyznał, że z ogromną uwagą
śledził prace IARU prowadzone na forum ITU – w tym
również seminaria dotyczące
działań Służby Amatorskiej
w czasie katastrof i w trakcie
ogólnie rozumianych sytuacji kryzysowych. Dr Touré
zapewnił, że mimo zróżnicowanych niekiedy opinii
w przedmiotowej kwestii,
współpraca w odnośnym zakresie na linii ITU – IARU
w trakcie ostatniej Światowej
Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC) była bardzo
efektywna i została oceniona niezwykle wysoko. Pan
Hamadoun Touré, HB9EHT,
solennie zapewnił, że z całą
stanowczością – jako sekretarz generalny ITU – wspiera
wszelkie działania podejmowane przez międzynarodową
społeczność krótkofalarską.
Drugie pytanie ze strony
PZK dotyczyło z kolei statusu i roli Służby Amatorskiej
w odniesieniu do dynamicznie zmieniających się potrzeb
innych służb radiokomunikacyjnych oraz podmiotów gospodarczych. Dr Hamadoun
Touré po raz kolejny wspomniał, że całokształt działalności Służby Amatorskiej
jest niezwykle istotny, mimo
oparcia zasad jej funkcjonowania na działaniach ochot-

Holice-2010
W dniach 27 i 28 sierpnia
2010 odbyły się tradycyjne
już 21. Spotkania Radioamatorów w miejscowości Holice w Czechach, 18 km od
Hradec Kralove. Jak co roku
na Holice-2010 było zorganizowane stoisko Polskiego
Związku Krótkofalowców,
reprezentowane przez Bogdana Machowiaka SP3IQ
wiceprezesa PZK i Andrzeja

Można było nabyć wiele ciekawych
publikacji oraz urządzeń

niczych. Sekretarz generalny ITU podkreślił, że ponad
wszelką wątpliwość Służba
Amatorska dowiodła, iż jest
w stanie czynnie przyczynić
się do ratowania ludzkiego
życia, stąd jej niezakłócony
rozwój jest absolutnie niezbędny. Dr Touré przypomniał, że nie zostały w jakikolwiek sposób zmniejszone
części widma radiowego przeznaczone dla Służby Amatorskiej, a w roku 2007 nawet
przyznano dodatkowe jego
fragmenty. W kontekście dalszego rozwoju Służby Amatorskiej, sekretarz wspomniał
też o bardzo ważnym aspekcie
dokonującego się coraz większego postępu komunikacji
w formie cyfrowej. Dr Hamadoun Touré, HB9EHT, podał
również przykłady ze strony nadawców komercyjnych,
którzy protestowali, gdy przyznawano dodatkowe segmenty widma częstotliwości na
rzecz Służby Amatorskiej (np.
w Niemczech ok. 2 lat temu
rozpoczęto wdrażanie specjalnego radiowego cyfrowego
systemu informacyjnego na
terenach wiejskich). Kontrargumentem ze strony ITU było
wówczas, że przecież ci rzekomo poszkodowani nadawcy
komercyjni dalej są w stanie
prowadzić swoją działalność,
bez najmniejszego uszczerbku w zakresie realizacji celów
tejże działalności!
Wawrzynkiewicza SP3TYC
Managera OH. Spotkania co
roku organizowane są w ostatni weekend sierpnia i czynne
są w piątek i sobotę w godzinach 9:00 do 18:00. Ze względu na dużą popularność na
imprezę przyjeżdża przede
wszystkim wielu Czechów,
Słowaków, jak również radioamatorów z krajów ościennych, w tym naszych rodaków. Najbardziej oblegane są
stoiska ze sprzętem radiowym
przedstawicieli czołowych
firm ICOM, YAESU, czy KEWOOD i innych. Również
bardzo popularna jest giełda
ze sprzętem używanym. Jak
co roku, tak i na obecnych
Spotkaniach było zorganizowane spotkanie u starosty Holic, na którym Polski
Związek Krótkofalowców
był reprezentowany przez

Paweł SP7TEV podczas spotkania z dostojnym gościem panem H. Tourè

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, w trakcie tzw.
rozmów kuluarowych (organizatorzy zapewnili poczęstunek kawowy) była także
okazja, aby spytać sekretarza
generalnego ITU o jego preferencje krótkofalarskie związane z aktywnością w eterze
pod znakiem wywoławczym
H B 9 E H T. D r H a m a d o u n
Touré przyznal, że z powodu
ogromu obowiązków służbowych na pracę na pasmach
amatorskich ma czas właściwie wyłącznie w soboty, a do
tego odbywa się to poza główną siedzibą ITU w Genewie
– ze względów lokalizacyjnych. HB9EHT przyznał, że
bywa aktywny na różnych pasmach emisją SSB oraz emisjami cyfrowymi i nie wykluczył, że od stycznia przyszłego roku (czyli od roku 2011)
Bogdana Machowiaka SP3IQ,
wiceprezesa PZK. Jak zwykle, na spotkaniu tym były
wymieniane doświadczenia
związane ze współpracą organizacji pozarządowych z organami władzy samorządowej.
W Holicach ta współpraca
jest bardzo dobra. Dzięki niej
mogą być organizowane Spotkania Radioamatorów już od
21 lat. Jak powiedział starosta Holic, Pavel Hladík, takie
spotkania są dla miasta Holice
bardzo korzystne, do miasta
przyjeżdża wielu ludzi, którzy korzystają z bogatej oferty
infrastruktury turystycznej.
Na stoisko PZK przybywało wielu Czechów z różnymi
sprawami, były różne pytania
m.in. w sprawach przemienników UKF, podobnych spotkań organizowanych w Polsce, wydawanych przez PZK

będzie go można spotkać
w eterze znacznie częściej niż
dotychczas…
Ty t u ł e m p o d s u m o w a n i a
można stwierdzić, że wspomniane powyżej spotkanie
z sekretarzem generalnym
Międzynarodowego Związku
Telekomunikacyjnego (ITU)
– dr. Hamadounem Tourém,
HB9EHT przebiegło z jednej
strony w miłej i przyjaznej
atmosferze, a z drugiej – stworzyło możliwość wyczerpującego zapoznania się
z problematyką prac prowadzonych na forum ITU, ze
szczególnym uwzględnieniem
specyfiki funkcjonowania
Służby Amatorskiej.
Opracowanie:
Paweł Zakrzewski, SP7TEV
oﬁcer łącznikowy IARU – PZK

Spotkanie u burmistrza Holic

Nasza ekipa na stoisku PZK
w towarzystwie Janka OK2BIQ

dyplomów, organizowanych
zawodów, wymiany kart QSL,
spraw technicznych, zawierania kontaktów, czy zwyczajna
wymiana informacji.
Bogdan SP3IQ
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Jodłówka Tuchowska 2010 - jubileuszowe spotkanie już za nami

Jak co roku w drugi weekend
września w Jodłówce Tuchowskiej odbywa się spotkanie
pod hasłem „Krótkofalarska
Jesień na Pogórzu”. Podstawowym celem spotkania jest
wypoczynek i rozliczenie Zawodów Tarnowskich. W tym
roku było również podobnie.
Już od piątku na przemienniku tarnowskim panował
spory ruch. Koledzy zmierzający na spotkanie prowadzili
rozmowy, informując się nawzajem o trasie dojazdu. Na
miejscu przygotowywano się
na przyjęcie gości. Rozwie-

4

KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI

11/2010

szone zostały anteny i ruszyła
radiostacja. Mimo padającego deszczu przybywało coraz
więcej gości. Trwający ciągły
ruch na terenie Ośrodka nie
pozwolił wcześnie położyć
się spać. Tak zbliżała się północ. Głód też zaczął się zbliżać i dokuczać. Nie bacząc
na padający deszcz, udało się
rozpalić ogień i zrobić „kociołek”. Zawartość okazała
się zbyt mała, więc na rożen
poszły też kiełbaski. Już dobrze po północy na Ośrodku
zrobiło się cicho.
W sobotę od rana na boisku

szkolnym zaadaptowanym na
parking gromadziło się coraz
więcej samochodów naszych
gości. Na przybywające samochody brakło miejsca. Trzeba
było parkować na poboczu
drogi dojazdowej, na bocznych polnych dróżkach, a nawet na parkingu pobliskiego
kościoła parafialnego. Przybyli reprezentanci z całej Polski, za wyjątkiem Pierwszego
i Czwartego Okręgu. Rozpoczęła się giełda sprzętu i niekończące się pogaduchy nie
tylko koleżanek i kolegów, ale
także osób im towarzyszących.
O godzinie 12.15 chętni spotkali się przy wspólnym zdjęciu, a o godzinie 13 na obiedzie, który niespodziewanie
się przeciągnął ze względu na
sporą i nie spodziewaną ilość
wydanych posiłków. Następnie przyszedł czas na oficjalną
część spotkania, którą rozpoczął prezes Zbyszek SP9IEK.
Witając, podziękował wszystkim za liczne przybycie i minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłego tydzień wcześniej
Kol. Jacka SP9AKD, a następnie Janek SP2JLR – wiceprezes PZK wręczył grawertony z podziękowaniem za
pracę na rzecz Oddziału oraz
środowiska krótkofalarskiego ufundowane przez prezesa
PZK następującym kolegom:
SP9CLO, SP9IEK, SP9JA,
SP9JZT, SP9LAS, SP9VRY,
SQ9AOL, SQ9AOR, SQ9SX.
Grawertonami od prezesa
PZK uhonorowano również:
dyrekcję Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej,

dyrekcję Domu Wczasów
Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej oraz naszego sponsora, firmę TOP 8000 poprzez
jej przedstawiciela Ryszarda
Kajmowicza SP9MZU.
Okazji w tym roku było
wiele:
85. rocznica IARU
80. rocznica PZK
35. rocznica powstania OT
nr 28 w Tarnowie.
25 lat od pierwszego krótkofalarskiego spotkania „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu”
w Jodłówce Tuchowskiej.
Zgodnie z ustaleniami z Prezydium ZG PZK spotkanie
w tym roku miało charakter
regionalny.
Następnie przewodniczący
Komisji Zawodów Tarnowskich – Janek SP9LAS, wręczył laureatom zdobyte w zawodach trofea.
Kolega Jacek SQ8AQO
w imieniu organizatora „Zlotu Militarnego” w miejscowości Blizna, związanego
z wydawanym dyplomem
„Oni ocalili Londyn”, podziękował Zbyszkowi SP9IEK
– prezesowi naszego OT za
pomoc Zarządu OT w organizacji oraz udostępnienie
przez Zbyszka eksponatów
krótkofalarskich do wystawy
historycznego sprzętu nadawczo-odbiorczego. Głos zabrał
także wiceprezes PZK Janek
SP2JLR. Nawiązując do obchodzonych tu rocznic, podziękował wszystkim za pracę
na rzecz rozwoju krótkofalarstwa polskiego. Przedstawił
też najistotniejsze na dzień
dzisiejszy kierunki działania i zadania stojące przed
Prezydium oraz ZG PZK.
Jak na regionalne spotkanie
przystało swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:
wspomniany już wiceprezes
PZK – Kol. Janek SP2JLR,
Szef Centralnego Biura QSL
– kol. Zbyszek SP2IU, redaktor naczelny RBI – kol. Jurek SP5BLD, delegat i członek ZG PZK, przedstawiciel
OT PZK nr 12 – kol. Janek
SP9BRP, prezes OT PZK nr
05 kol. Wiesiek SP8NFZ,
prezes OT PZK nr 18 kol.
Janek SP8FHK, wędrująca
po Polsce Południowej „Grup a z a m k o w a” w s k ł a d z i e
kol. kol. SQ5GLB, SP5JCX,

SP9RTZ i SP2QCS oraz inni
niewymienieni koleżanki
i koledzy w większości z południowej Polski. Swoją obecnością zaszczycili nas również
kol. Frits PA0F z Holandii
i kol. Krzysztof OE1KDA
z Austrii. Byli też Słowacy
i wiele osób towarzyszących
przybyłym krótkofalowcom. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za przybycie.
Część oficjalną zakończył prezes naszego OT – Zbyszek
SP9IEK, zapraszając wszystkich na wspólne ognisko
– grill.
Posiedzenie przy ognisku
i śpiewy przy akompaniamencie gitary trwały do późnych
godzin wieczornych. Opowieści i pogaduchy wydawały się
nie mieć końca.
Szybko też znikała zawartość
słynnego tu już „kociołka”
w wykonaniu kol. Krzyśka
SQ9MUO. W niedzielę po

śniadaniu zabraliśmy się do
pracy związanej z oddaniem
obiektu. Demontaż zainstalowanego sprzętu trwał znacznie krócej niż jego rozkładanie, a przebywający jeszcze na obiekcie goście trochę
smętnie spoglądali na nasze
czynności.
Tak, co dobre, zbyt szybko się
kończy. Mamy nadzieję, że
tak właśnie myśleli.
Szacujemy, że nasze spotkanie
odwiedziło ok. 250 – 300 osób.
Pamiątkowa lista uczestników spotkania zakończyła się
nr. 217. Dziękujemy wpisującym się. Po więcej informacji
zapraszamy na naszą stronę
internetową – http://sp9pta.
w.interia.pl lub http://sp9pta.krotkofalowcy.org
Serdecznie zapraszamy znowu za rok.
Do zobaczenia!
Vy 73. Stanisław sq9aor

Dyskusjom nie było końca

40 lat SP8KKM

Jak co roku o tej porze
w pensjonacie „Agal” w Zieleńcu spotkało się czesko-niemiecko-polskie grono
krótkofalowców zainteresowanych techniką mikrofalową. Zjazd jak zwykle był perfekcyjnie przygotowany przez
organizatorów w osobach Stasiów SP6MLK i SP6GWB
oraz Bartka SQ5NF. Zjazd
był w sumie 2-dniowy, albowiem pierwsze referaty miały
miejsce już w piątek. Trudno jest określić, który z nich
był najciekawszy. Tematyka
prezentacji obejmowała zarówno tematy historyczne,
jak i bardzo techniczne. Niektóre z nich faktycznie w sposób nowatorski traktowały o
zagadnieniach pozornie poznanych, jak np. wykorzystanie falowodów do pracy
na różnych częstotliwościach poza ich danymi katalogowymi. Była też jedna

prezentacja długofalowa. Marcin SQ2BXI w piątkowy wieczór opowiadał o łącznościach
na falach długich, tj. 137 kHz,
a nawet 9 kHz. Ten referat
był także dobrze przygotowany i zebrani z zainteresowaniem zapoznali się z techniką prowadzenia łączności na
falach długich – czyli VLF,
LF i MF. Oczywiście, jak każdy, tak i ten Zjazd był okazją
do rozmów na różne tematy,
w tym także organizacyjne.
W kulminacyjnym momencie
Zjazdu, tj. w sobotę
w południe w zjeździe uczestniczyło ponad 120 osób.
Przesyłam linki do informacji ze Zjazdu:
http://hamradio.pl/
sp6kbl/klub/news.php?
readmore=169
http://hamradio.pl/
sp6kbl/klub/news.php?readmore=168
Hubert SQ9AOL

Goście Dębickiego Klubu Łączności
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Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych
czyli SPDXC
bywały się pod patronatem
pani Anny Streżyńskiej – prezesa UKE.
Omówiłem też w skrócie inne
elementy obchodów 80. PZK,
tj. ogólnopolskie spotkanie
krótkofalowców ŁOŚ 2010
oraz zbliżające się VII Mistrzostwa R1 IARU w Szybkiej Telegrafii.
Teraz głos zabrał Tomasz

SPDXClub jest najważniejszym stowarzyszeniem, z którym PZK współdziała na
polu sportowym. Skupia tych
kolegów, którzy w naszym
pięknym hobby cenią sobie
nade wszystko dalekie łączności i sportową rywalizację.
Stąd też to, co się dzieje w naszym bratnim stowarzyszeniu
stanowi dla nas bardzo ważny element w propagowaniu
i uprawianiu krótkofalarstwa.
Ale do rzeczy. Zjazd odbywał
się w bardzo pięknie położonym ośrodku w Ustroniu
– Jaszowcu. Był wspaniale
zorganizowany przez grupę krótkofalowców z „Bałtyckiego Stowarzyszenia
Krótkofalowców” dowodzoną
przez Andrzeja SQ1EIX. Nie
zabrakło niczego: pracowała
stacja SP0DXC, były ciekawe
prezentacje oraz rozrywka.
Nade wszystko były wspaniałe warunki do wymiany zdań
i długich nocnych rozmów.
Był to zjazd sprawozdawczowyborczy, a więc główną jego
częścią tzw. merytoryczną
były sprawozdania i oczywiście wybory, w wyniku których wybrane zostały władze
SPDXC w niżej wymienionym składzie:
Tomek SP6T – prezes
Janusz SP2GJV – wiceprezes
Tomek SP5UAF – wiceprezes
ds. Sportowych
Andrzej SQ1EIX – wiceprezes ds. organizacyjnych
Wiesław SP4Z – sekretarz
krajowy
Jurek SP7CVW – skarbnik
Marek SP7DQR – sekretarz
zagraniczny
Andrzej SP8FNA – manager
SP DX Maratonu
Zygmunt SP5ELA – manager
ds. Mediów
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Komisja Rewizyjna
Tomek SP5CCC – przewodniczący
Andrzej SP7ASZ – członek
komisji
Marcin SP5ES – członek
komisji
Zanim jednak do nich doszło,
Tomek SP5UAF, ustępujący prezes SPDXC, przedstawił najważniejsze osiągnięcia
z okresu ostatniej kadencji.
Należały do nich:
• organizacja zawodów 50 lat
SP DX Clubu
• sponsorowanie ekspedycji
DX-owych
• zaproszenie na Zjazd SP
DX Clubu G3SXW
• SP DX Club jest sponsorem
nagród SP DX Contestu
• aktywność członków
i udział w ekspedycjach
Tomek w bardzo ciepłych słowach podziękował członkom
za aktywność i korzystną atmosferę wokół Stowarzyszenia i Zarządu.
Teraz przyszedł czas dla prezesa PZK. W ramach swojego wystąpienia odczytałem
list z podziękowaniem za dotychczasową bardzo owocną
współpracę, skierowany do
Zarządu SPDXC. Korzystając z okazji, przedstawiłem
bieżącą sytuację w organizacji
oraz skutki konieczności dopasowania się do zmian prawnych w ustawodawstwie o stowarzyszeniach, czyli wyniki
XIX NKZD.
Omówiłem także obchody jubileuszy 80 lat PZK
i 85 lat IARU, poinformowałem o sesji popularnonaukowej, która miała miejsce w dniu 26 lutego b r.
w Warszawie.
Przypomniałem także, że obchody naszego jubileuszu od-

SP5UAF, który poinformował
o decyzji uhonorowania upominkami seniorów mających
50 lat członkostwa w SP DX
Clubie.
Są to następujące osoby:
S P 3 P L , S P 9 A G, S P 5 H S ,
SP6LV, SP6AAT, SP9TA,
S P 5 X M , S P 9 K J, S P 3 D G,
SP7HT, SP9ADU.
W swoim wystąpieniu nowy

p r e z e s S P D X C To m e k
SP6T zreferował działania
kol. Roberta Luśni SP5XVY
przeciwko zespołowi SN0HQ.
Przegłosowano wniosek
o uznaniu działalności byłego członka SP DX Clubu
SP5XVY Roberta Luśni jako
szkodliwej dla PZK w rozumieniu punktu 7a statutu
PZK i szkodliwej dla SP DX
C. Wniosek przyjęto zdecydowaną większością głosów.
Tomek SP5UAF przedsta-

wił wyniki SP DX Contestu
i zgłosił wniosek o powołanie zespołu ds. ewentualnych
modyfikacji regulaminu SP
DX Contestu, wniosek przyjęto jednogłośnie.
Tyle o sprawach organizacyjnych. Jak zwykle ważnym elementem zjazdu SPDXC były
prezentacje uczestników ekspedycji międzynarodowych,
które większość uczestników
zjazdu oglądała i słuchała
z wielkim zainteresowaniem.

Tym razem były nie tylko
prezentacje DX-owe. Tomasz
SP5CCC przedstawił bardzo
ciekawy historyczny materiał o losach PZK i krótkofalarstwa w ogóle w latach
1945–1958, a Wiesław SP4Z
poza relacją z sędziowania na
WRTC 2010 przedstawił bardzo bogatą relację ze swojej
podróży po azjatyckiej części
Rosji.
Osobnym stałym elementem
kolejnych zjazdów SPDXC

jest punktacja tzw. Intercontestu, którą od bardzo dawna
prowadzi Stanisław SP3IBS.
Po odczytaniu wyników i wręczeniu pucharów Stanisław
przedstawił propozycje zmian
w regulaminie Intercontestu.
Zajmie się nimi specjalna komisja.
Tyle skrótu skrótów z trwającego półtora dnia Zjazdu.

niczyło jeszcze więcej naszych
„połówek” (żon/mężów). Byłemu, a i obecnemu Zarządowi
dziękuję za już i proszę o jeszcze. Witam serdecznie w Zarządzie nowych kolegów:
Janusza SP2GJV i Andrzeja
SQ1EIX.
Wierzę, że wniosą oni kolejne elementy uśmiechu i

przyjaźni, których nigdy nie
będzie za dużo.
Dziękuję wszystkim za udział
w Zjeździe i pozdrawiam
serdecznie

Piotr SP2JMR
autorem zdjęć jest Tomasz SP5CCC

Podsumowanie Zjazdu SPDXC
Kolejny sprawozdawczo-wyborczy zjazd naszego klubu
zakończony.
Sprawdziła się realizowana
w ostatnich latach, przez kolejne zarządy, formuła zjazdu
sportowo-towarzyskiego.
Myślę, że to właśnie spowodowało kosmetyczne jedynie zmiany składu zarządu

i funkcji wywołane okolicznościami, a nie problemami.
Cieszę się, że ocena naszych
dotychczasowych poczynań
była na tyle pozytywna, że
przeniosła się na kolejny wybór zarządu. Uważam to za
najlepszą rekomendację na
przyszłość. Chciałbym, by
w następnych zjazdach uczest-

Tomek SP6T, prezes Stowarzyszenia
Miłośników Dalekosiężnych
Łączności Radiowych

IV spotkanie członków Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola
Jak co roku w pierwszą sobotę
września klub SP6PAZ-SN6O
zorganizował czwarte spotkanie swoich członków i sympatyków krótkofalarstwa.
Trzy poprzednie spotkania
odbywały się nad Jeziorem
Turawskim w Ośrodku Wypoczynkowym JOWISZ. Tegoroczne spotkanie integracyjne
organizatorzy zorganizowali
w Zajeździe pod Górą Chełmską nieopodal Góry Świętej
Anny. Ekipa organizacyjna
w składzie: Andrzej SP6JU,
R o b e r t S P 6 E K , Ta d e u s z
SP6GIY oraz autor niniejszej informacji, wyjechała
w czwartek przed południem
na Górę Świętej Anny w celu
zainstalowania anten na KF

oraz UKF. Biorąc pod uwagę fakt, że miejsce spotkania
położone jest w parku krajobrazowym SPFF-088, chcieliśmy również dać możliwość
krótkofalowcom z kraju i zagranicy zaliczenia łączności
z tego unikalnego rezerwatu
przyrody. We wczesnych godzinach porannych w dniu
spotkania, tj. 4. września,
zaczęli przyjeżdżać pierwsi
uczestnicy. Na przemienniku
UKF SR6F również zaobserwowano wzmożony ruch kolegów poruszających się swoimi
autami. Często poprzez stację
klubową SP6PAZ/p udzielano
wskazówek, jak najlepiej dojechać na miejsce spotkania.
Wś r ó d u c z e s t n i k ó w

pojawili się też koledzy
z okręgu SP9 oraz ze wszystkich zakątków naszego województwa. Na spotkanie
koledzy przygotowali kilka
prelekcji związanych ściśle
z naszym hobby. Pierwszą
z nich wygłosił nasz specjalny
gość ze Śląska, Wojciech Kłosok SP9PT, który podzielił się
swoimi wrażeniami z ostatnich ekspedycji do ciekawych
zakątków świata. W bardzo
ciekawy sposób przedstawił
swoje wyprawy oraz pozostałych uczestników ekspedycji
do: FO/ SP9PT – French Polynesia, TX5SPA Australian

Islands, TX5SPM Marquesas Islands. Przy okazji
chciałem w tym miejscu
zaznaczyć, że kolega Wojtek SP9PT swoje pierwsze
kroki w krótkofalarstwie
stawiał w nieistniejącym
już klubie SP6KAZ z Opola, w którym był aktywnym operatorem zwłaszcza
na telegrafii. W Opolu też
otrzymał swoją pierwszą
licencję SP6PT. Drugą
prelekcję wygłosił kolega Gracjan SP6IDF, która
była poświecona obsłudze programu Ham Radio de LUX oraz bardzo
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ciekawemu programowi dla
radioamatorów 4NEC2, który pozwala na modelowanie,
optymalizowanie i symulowa-

nie obliczeń różnych anten
nadawczo-odbiorczych używanych przez krótkofalowców. Trzecią i ostatnią była

wygłoszona przez Arkadiusza SP6OUJ (prezesa klubu
SP6ZJP z Głubczyc) prelekcja
poświęcona przygotowywaniu projektów tzw. unijnych
dla klubów krótkofalarskich
podobnie jak dla organizacji
pozarządowych. Po wygłoszeniu wszystkich prelekcji
uczestnicy spotkania około
godziny 13.15 udali się na
smaczny śląski obiad do Zajazdu. Po obiedzie dyskutowano w grupach na różne tematy związane z naszym hobby. Nie zabrakło też tematów
organizacyjnych związanych
z działalnością naszego klubu
SP6PAZ oraz Oddziału Terenowego PZK (OT-11) w Opolu. Kto chciał, mógł udać się
na spacer po pięknych okolicach Parku Krajobrazowego oraz zwiedzić bazylikę na
Górze Świętej Anny. W godzinach popołudniowych zaplanowano tzw. grilla, przy
którym również dyskutowano na różne tematy związane
z naszą działalnością. Rozmawiano też na temat przyszłorocznego V spotkania
w 2011 roku. Przez cały czas
trwania imprezy czynna była
w eterze radiostacja klubowa
SP6PAZ/p i to zarówno na
KF, jak i UKF. Zwłaszcza na
falach krótkich w paśmie 80i 40-metrowym zaobserwowano duże zainteresowanie,
związane zapewne z aktywowaniem Parku Krajobrazowego – Góra Świętej Anny

SPFF-088. Przy okazji aktywna też była gmina Leśnica PGATE-04. Operatorami
SP6PAZ/6 byli: Krzysztof
SP6DVP, Robert SP6EK,
Robert SP6OJE, Marian
SP6OJG oraz Mariusz SP-23022-OP, etatowy i długoletni operator jedynej stacji
amatorskiej SP6KEP z gminy Leśnica. Sprzętu i anten
użyczyli nam koledzy: Andrzej SP6JU, Robert SP6EK,
Tadeusz SP6GIY. Przy okazji chcieliśmy podziękować
koledze Gracjanowi SP6IDF
za umożliwienie nam pobytu w Zajeździe pod Górą
Chełmską. Ogółem w imprezie uczestniczyło 35 krótkofalowców, którzy wraz z osobami towarzyszącymi tworzyli
dość znaczną grupę. Jeszcze
raz dziękujemy uczestnikom spotkania za przyjazd
i uczestnictwo w imprezie.
Szczególne podziękowanie
składamy koledze Wojtkowi
SP9PT za bardzo interesującą prelekcję i liczymy na
jego przyjazd w następnym
2011 roku. Wszyscy korespondenci, którzy nawiązali
łączność ze stacją SP6PAZ/6
w dniu 4 września 2010, otrzymają pod koniec roku specjalną kartę QSL. Do zobaczenia
w przyszłym 2011 roku na
piątym spotkaniu krótkofalarskim klubu SP6PAZ.
Opole 4 września 2010
Krzysztof Bieniewski SP6DVP-SO6V

Silent Key
SP5OI s.k.
W dniu 2.10.2010 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Kazimierz Cebula SP5OI.
Wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego PZK. W kadencjach do 20.03.2010 członek OKR WOT.
Członek założyciel VOT PZK. Człowiek wielkiego serca. Był z nami do ostatniej chwili! Cześć jego pamięci!
Pogrzeb rozpoczął się mszą św. w kościele św. Patryka na Gocławiu przy ulicy Rechniewskiego 14
o godzinie 11.00 dnia 06.10.2010 r.
Zmarły pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ząbkach przy ulicy Piłsudskiego.
Kazika pożegnało liczne grono krótkofalowców SP5.
Info: Zygmunt Szumski SP5ELA

SP5EPT s.k.
W dniu 3 października zmarł Włodzimierz Kuran SP5EPT, jeden z wybitnych UKF-owców i konstruktorów SP. Przed laty
bardzo aktywny na pasmach UKF. Przez ostatnie lata zmagał się z ciężką chorobą. Zawsze koleżeński, przyjazny, pogodny.
Taki pozostanie w mojej pamięci.
Pogrzeb odbył się w poniedziałek 11 października w sali świeckiej warszawskiego Cmentarza Komunalnego Południowego
w Antoninowie.
Marek Reszka SP5HEJ
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