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Od Redakcji 
W grudniowym numerze „Krótkofalowca” zapraszamy do za-
poznania się z najważniejszymi tematami poruszonymi na XX 
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krót-
kofalowców, przeczytania artykułu dotyczącego EmCom oraz 
powodzi w Tajlandii, a także do sprawdzenia, co działo się na 
spotkaniu Sanbeskidio 2011. 
Redakcja „Krótkofalowca Polskiego” chciałaby złożyć  
szanownym Koleżankom i Kolegom życzenia radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym  
Nowym Roku.

Vy 73! Basia SQ3VB

Drodzy Czytelnicy Krótkofalowca Polskiego, w imieniu Prezydium  
Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców życzę Wam  

i Waszym bliskim wspaniałych, zdrowych i wesołych Świąt Bożego  
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym  

Nowym Roku 2012. 
Życzę Wam także samych sukcesów i zadowolenia z Naszego  

wspaniałego hobby, jakim jest krótkofalarstwo. 
Piotr Skrzypczak prezes PZK

SP1KRF w Europejskim 
Centrum Spotkań 
w Barlinku
22 września 2011 r. otworzono w Barlin-
ku Europejskie Centrum Spotkań, wspól-
ny projekt współpracy transgranicznej 
krajów Meklemburgi, Pomorza Przed-
niego/Brandenburgii i Rzeczpospolitej 
Polskiej (województwo zachodniopomor-
skie). Projekt po stronie polskiej obej-
mował modernizację bazy Barlineckiego 
Ośrodka Kultury, w którym miał swoją  
siedzibę Klub SP1KRF.
Istniała obawa, że klub nie wróci na 
swoje miejsce, dzięki dobrej współpracy 
działaczy Klubu SP1KRF z władzami 
miasta i dużym zaangażowaniu się w tą 
sprawę Zarządu Zachodniopomorskie-
go Oddziału Terenowego PZK, Klub 
nie zaprzestał pracy na okres remontu, 
po którym wrócił na swoje miejsce do  
nowego pomieszczenia.
W dniu 22 października 2011 r. odbyło 
się uroczyste spotkanie w nowych po-
mieszczeniach klubu. A okazją do tego 
było zajęcie przez klub SP1KRF po raz 
kolejny I miejsca w ,,Dniach Aktyw-
ności SP1-2011” w kategorii klubów, 
jak i zajęcie pierwszego miejsca w ka-
tegorii indywidualnej KF i UKF przez  

członków tego Klubu. W spotkaniu 
uczestniczył Burmistrz Barlinka pan 
Zygmunt Siarkiewicz oraz dyrektor Bar-
lineckiego Ośrodka Kultury Brygida 
Liśkiewicz, jak również koledzy krótko-
falowcy z sąsiednich klubów SP1KZO 
z Lipian, SP1PNW z Dębna, SP3YPR 
z Gorzowa Wielkopolskiego.W tak za-
cnym gronie miałem okazje podziękować 
panu Burmistrzowi, jak i pani Dyrektor 
BOK za to, że dotrzymali danej rok temu 
obietnicy, że klub wróci do BOK. Dzisiaj 
Klub SP1KRF wraz z władzami miasta 
zaprasza wszystkich krótkofalowców 
do Berlinka, bardzo ładnego miasta na  
Pomorzu Zachodnim. 
W Centrum Spotkań, gdzie klub się  
znajduje, jest również baza hotelowa 
o wysokim standardzie, gdzie można 
przenocować, jest okazja do spędzenia 
krótkofalarskiego urlopu w Barlinku.
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XX Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów PZK
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 
15 października 2011 w sali konferencyj-
nej Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej w Warszawie odbył się XX NKZD 
PZK. O samym zjeździe i konieczności 
jego zwołania pisałem już wcześniej, 
po postanowieniu Sądu Okręgowego 
w Warszawie o odrzuceniu apelacji 
PZK w sprawie rejestracji Statutu PZK 
uchwalonego w dniu 4 września 2011. 
Głównym celem minionego NKZD było 
dostosowanie zmian w Statucie PZK do 
znowelizowanej Ustawy o OPP, co jest 
istotnym elementem dotyczącym zacho-
wania przez PZK statusu organizacji po-
żytku publicznego. Ciąg zdarzeń po roz-
prawie z dnia 29 lipca br., tj. posiedzenie 
prezydium ZG PZK w dniu 9.08. br., po-
siedzenie ZG PZK w dniu 3 września br. 
i sam NKZD jest wynikiem błędu popeł-
nionego przy uchwalaniu zmian w Statu-
cie PZK podczas XIX NKZD. Błąd do-
tyczył dwóch słów, a bezpośrednią jego 
przyczyną było złe doradztwo i błędne 
przygotowanie zmian w Statucie PZK 
przez radcę prawnego zaangażowanego 
do konsultacji przed i podczas zjazdu. 
Za dopuszczenie do takiego stanu rzeczy 
czuję się pośrednio odpowiedzialny, przy 
czym moja odpowiedzialność dotyczy 
niewłaściwego, jak się okazało, doboru 
prawnika obsługującego XIX NKZD. Za 
wynikające z tego konsekwencje i niedo-
godności przepraszam wszystkich człon-
ków PZK, a w szczególności członków 
ZG PZK oraz delegatów na KZD.
XX NKZD uchwalił zmiany w Statucie 
PZK, dostosowując ten dokument do 
znowelizowanej Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zachowując zgodność z Ustawą Prawo 
o Stowarzyszeniach z 1989 roku. Zjazd 
podjął także uchwałę o zapewnieniu 
ciągłości członkostwa koleżankom i ko-
legom należącym do Wirtualnego Od-
działu Terenowego PZK w czasie zmian 
organizacyjnych związanych z tym OT. 
Uchwała o powołaniu VOT została przez 
sąd uchylona, a obecnie nowo powołany 
VOT i zatwierdzony przez ZG PZK 
w dniu 3 września br. o numerze 52 jest 
w trakcie rejestracji. 
Z powodów formalno-proceduralnych 
zjazd nie zajmował się wnioskami Głów-
nej Komisji Rewizyjnej dotyczącymi 
usunięcia dwóch osób z grona członków 
PZK. To najważniejsze sprawy będące 
przedmiotami obrad minionego zjazdu. 
W zjeździe uczestniczyło 37 z 46 dele-
gatów, a więc frekwencja wyniosła nieco 
ponad 80%.
Po raz kolejny dziękuję wszystkim 
delegatom za udział w NKZD. Dzię-
kuję Zarządowi Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, a w szczególności Panu 
Mariuszowi Czyżakowi, Dyrektorowi  

Generalnemu za udostępnienie sali. Szcze-
gólne podziękowania należą się kol. Mar-
kowi SP5IYI, który z ramienia Urzędu  
sprawował nad nami pieczę. 
Całość obrad była nagrywana przez kol. 
Jerzego Kucharskiego SP5BLD, – Re-
daktora naczelnego i realizatora Radio-
wego Biuletynu Informacyjnego PZK 
i można się z nią zapoznać na stronie 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego 
PZK. Wejście przez link w zakładce RBI 
po prawej stronie portalu PZK. 
Dziękuję Jurkowi SP5BLD za spraw-
ną realizację komunikatu po NKZD 
i dziennikarskie zaangażowanie w rela-
cjonowanie tego i bardzo wielu bieżą-
cych spotkań, zjazdów i zebrań naszego 
stowarzyszenia.
Poniżej podaję materiał przeznaczony 
nie tylko dla delegatów na NKZD, ale 
dla wszystkich zainteresowanych dzia-
łalnością PZK. Oczywiście wszystko to 
co poniżej było przedmiotem publikacji 
zarówno w Komunikatach Sekretariatu 
ZG PZK, jak i w większości w KP. Po-
niższy materiał stanowi skrót najważ-
niejszych informacji.
Elementy sprawozdania z działalności 

prezydium ZG PZK 
za okres 04.09.10–14.10.11.

Piszę elementy, bo szczegółowe sprawoz-
danie zabrałoby kilkanaście stron i pew-
nie zabrakłoby chętnych do jego prze-
czytania. Omawiany okres był bardzo 
pracowity dla prezydium, które odbyło 
aż 9 posiedzeń. Protokoły z nich znajdu-
ją się w sekretariacie oraz w większości 
na portalu PZK.
Najważniejsze z tematów poruszanych 
na posiedzeniach oraz realizowanych na 
szczeblu centralnym to:
1. Organizacja nowego składu ZG PZK 

po XIX NKZD, a także zmiany na 
funkcjach managerów PZK – QSL 
SP5, EmCom Managera PZK, QTH 
Managera PZK oraz redaktora naczel-
nego „Krótkofalowca Polskiego”.

2. Wspólna z LOK organizacja Mi-
strzostw R1 IARU w szybkiej telegra-
fii Rawa Mazowiecka–Skierniewice  
5–9.10.10. 

3. Mając na względzie możliwy deficyt 
środków w budżecie PZK na rok 2011, 
prezydium pracowało nad projektem 
budżetu już od września 2010. Deficyt 
jest spowodowany m.in. nieuchwa-
leniem przez ZG PZK w maju 2010 
podniesienia składek członkowskich 
do poziomu wnioskowanego przez  
prezydium do ZG PZK.

4. W grudniu 2010 podjęto działania 
zmierzające do włączenia szerszego 
grona kolegów do prac na szczeblu 
centralnym. Pomimo naszych wysił-
ków i determinacji zakończyły się one 
niepowodzeniem.

5. W marcu 2011 zorganizowano central-
ną konferencję na temat Prawa Ochro-
ny Środowiska poprzedzoną szerokimi 

konsultacjami związanymi z realizacją 
przez krótkofalowców postanowień 
rozporządzeń związanych z Ustawą 
POŚ. 

Efektem trwających w sumie ponad 9 
lat konsultacji zmian w Ustawie POŚ 
oraz w projektach rozporządzeń do 
niej, jest sprowadzenie obowiązków 
dla amatorskiej służby radiokomuni-
kacyjnej wynikających z przepisów 
o ochronie środowiska do zgłoszeń 
naszych instalacji. Dla porównania 
podam, że w poprzednich wersjach ak-
tów prawnych zakładano uzyskiwanie 
specjalnych pozwoleń na emisje PEM 
oraz przygotowywanie tzw. „operatów 
środowiskowych”, co prawdopodobnie 
wpłynęłoby na znaczne zmniejszenie 
się czynnych stacji krótkofalarskich 
w SP.

6. Prezydium na wniosek Award Mana-
gera PZK zatwierdziło 4 nowe dyplo-
my PZK.

Tu należy dodać, że aktywność Andrzeja 
SQ7B jako Award Managera PZK za-
sługuje na najwyższe uznanie.

7. W ramach działalności sportowej zor-
ganizowano spotkanie zespołu SN0HQ 
przed Mistrzostwami HF IARU oraz 
start w tych mistrzostwach, wyjazd na 
Mistrzostwa ARDF R1 IARU w junio-
rów Bułgarii oraz seniorów w Rumu-
nii. Te ostatnie zaowocowały zdoby-
ciem aż 4 medali w tym 1 złotego przez 
Zbigniewa Mądrzyńskiego SP2JNK, 
członka ZG PZK oraz delegata na 
KZD z OT26.

8. HST – wspólnie z LOK zorganizo-
wano Mistrzostwa PZK w HST oraz 
wyjazd na Mistrzostwa R1 IARU do 
Billefeld.

9. Prezydium mianowało Armanda 
Budzianowskiego SP3QFE na funk-
cję „kontakt koordynatora ARISS 
w PZK”. Jednocześnie prezydium 
wsparło organizację konferencji 
ARISS, która odbyła się w Domu Kul-
tury w KOLE w dniu 15.10. br. Nieste-
ty wystąpiła tu kolizja terminów z XX 
NKZD10. Podjęto działania mające na 
celu zwiększenie wsparcia dla organi-
zatorów największej imprezy eduka-
cyjno-integracyjnej w SP tj. ŁOŚ-2011 
i następnych.

11. Prezydium zajęło się szeroko rozu-
mianą polityką medialną PZK w tym 
zmianą profilu KP, regulaminami por-
talu oraz forum dyskusyjnego PZK. 
Prace zespołowe nad regulaminami 
zmierzają ku końcowi.

12. Pozyskano z MON dalszy sprzęt tzw. 
demobilowy, który zasilił niektóre 
stacje kontekstowe w tym należące 
do zespołu SN0HQ. Część samocho-
dów Star z radiostacjami służy obecnie 
także celom propagandowym, zwięk-
szając zainteresowanie krótkofalar-
stwem w społeczeństwie w tym wśród  
młodzieży.
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13. Konsultowaliśmy projekt Ustawy 

Prawo Telekomunikacyjne. Wystę-
powaliśmy także wcześniej zarówno 
do UKE, jak i do Ministerstwa Infra-
struktury wnosząc o zmianę definicji 
Amatorskiej Służby Radiokomunika-
cyjnej. Robiliśmy to, mając na uwadze 
pełną legalizację pracy D-Star, jak i z 
wykorzystaniem komunikatora „Echo-
link”. W tym miejscu z ubolewaniem 
stwierdzam, że niektórzy członkowie 
naszego stowarzyszenia działają prze-
ciwnie do oficjalnych wystąpień PZK, 
co z pewnością nie przyczynia się do 
umacniania pozycji krótkofalowców 
w kontaktach z władzami.

14. Wypracowaliśmy nasze stanowisko 
w kluczowych sprawach na Konferen-
cję R1 IARU w sierpniu 2011. Z powo-
dów organizacyjno-finansowych PZK 
było reprezentowane na konferencji 
przez delegację DARC. Ogromną pra-
cę wykonał Paweł SP7TEV, oficer 
łącznikowy IARU – PZK, przygoto-
wując nasze stanowisko w konsultacji 
z Managerami PZK w poszczególnych 
dziedzinach.

15. Przez cały czas mają miejsce licz-
ne działania wspomagające naszych 
członków w egzekwowaniu ich praw 
do stawiania anten na dachach budyn-
ków wspólnych, co pochłania znaczne 
środki na obsługę prawną oraz czas.

16 .  Osobną  dz iedz iną  j e s t  nasza 
współpraca z TP EmiTel i uzyski-
wanie nowych lokalizacji dla prze-
mienników oraz bramek APRS.  
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
uzyskano zgodę na lokalizację 6 no-
wych urządzeń. Na bieżąco uzysku-
jemy także potwierdzenia dalszej lo-
kalizacji już istniejących urządzeń na 
obiektach TP EmiTel. 

Podsumowanie
To, co podaję w punktach 15 i 16 ni-
niejszego materiału, powoduje znaczne 
obciążenie tzw. biurowe zarówno sekre-
tariatu ZG PZK jak i mnie jako prezesa 
naszej organizacji i w konsekwencji spo-
walnia jej funkcjonowanie.
Kończąc niniejszą informację, dodam 
tylko, że w moim odczuciu ilość spraw, 
którymi mogłoby się zająć prezydium 
ZG PZK oraz sekretariat może być 
znacznie większa. 
Byłoby tak, gdyby zamiast krytykanctwa 
wszechobecnego na niektórych forach 
dyskusyjnych oraz potrzeby składania 
czasochłonnych wyjaśnień często w spra-
wach oczywistych, uzyskiwano wsparcie 
i pomoc ze strony większej części człon-
ków PZK, w tym Zarządu Głównego.
Dziękuję tym wszystkim nam pomaga-
jącym i wspierającym naszą działalność, 
a szczególnie Managerom PZK, którzy 
często kosztem życia osobistego działają 
dla dobra i realizacji potrzeb naszych 
członków. 

Piotr SP2JMR prezes PZK

IX Mistrzostwa Świata 
IARU w Szybkiej Telegrafii
HST 2011 – Bielefeld 
Kolejne mistrzostwa telegraficzne HST 
przeszły do historii. Reprezentacja  
Polski zdobyła w Bielefeld w Niemczech 
drużynowo 6. miejsce na 20 krajów przy-
stępujących do konkurencji. Pełna ko-
lejność miejsc w klasyfikacji drużynowej 
państw wygląda następująco: 1. Białoruś 
2. Rosja 3. Ukraina 4. Rumunia 5. Buł-
garia 6. Polska 7. Niemcy 8. Szwajcaria  
9. Mongolia 10. USA.
W klasyfikacji indywidualnej zawod-
nicy SP uzyskali szereg dyplomów  
Mistrzostw Świata HST za zajęcie miejsc 
od 5 do 6 w swoich kategoriach:
Seweryn Ciszewski SP1-2203 młodzik 
startujący w HST po raz pierwszy – dy-
plomy za 5. miejsce w odbiorze, 6. miej-
sce w nadawaniu, 6. miejsce w RUFZ. 
Paulina Twardzińska SQ7MZD licealist-
ka ze Skierniewic – Dyplomy za 5. miej-
sce w odbiorze, 5. miejsce w nadawaniu, 
5. miejsce w MorseRunner, 5. miejsce 
w RUFZ. Irena Siorek SP7QL: dyplomy 
za 5. miejsce w nadawaniu, 6. miejsce 
w odbiorze, 6. miejsce w MorseRunner, 
6. miejsce w RUFZ. Jerzy Gomoliszewski 
SP3SLU – dyplom za 6 miejsce w nada-
waniu. Marek Kluz SP8BVN – dyplomy 
za 6 miejsce w nadawaniu, 6. miejsce 
w MorseRunner, 6. miejsce w odbiorze. 
Alfred Cwenar SP7HOR – dyplom za 6. 
miejsce w MorseRunner.
Zawody zostały zorganizowane przez 
kolegów z DARC na wysokim poziomie 
i przebiegały bez jakichkolwiek uste-
rek. Słowami uznania potwierdzili to 
zawodnicy, międzynarodowe jury oraz 
goście specjalni. Mistrzostwa wizytowali 
m.in. Hans Blondeel Timmerman PB2T, 
prezydent I Regionu IARU. Podczas 
mistrzostw HST w Bielefeld padły nowe 
telegraficzne rekordy świata: 
Anna Sadukova RA4FVL MorseRunner 
– 4686 punktów 
Teodora Getzova LZ2CWW RUFZ – 
180103 punktów 
Inne rekordowe wyniki można zobaczyć 
na stronie mistrzostw www.hst2011.de.
Przyjacielem i niezawodnym opieku-
nem polskiej reprezentacji okazał się  

Andrzej DK1YPA z Bielefeld. Poświęcił 
on naszej ekipie mnóstwo czasu i wy-
siłku, ułatwiając załatwienie wszelkich 
spraw, organizując wypoczynek i spotka-
nia towarzyskie w lokalnym środowisku 
krótkofalowców. VY TNX !
Zawody w szybkiej telegrafii to połącze-
nie kilku testów operatorskich częściowo 
przypominających pracę emisją CW na 
pasmach amatorskich.
Telegrafiści w ramach mistrzostw HST 
wg regulaminu IARU współzawodniczą 
ze sobą w czterech konkurencjach:
– odbiór tekstów literowych, cyfrowych 

i mieszanych z zapisem ręcznym lub 
na klawiaturze,

– nadawanie kluczem tekstów litero-
wych, cyfrowych i mieszanych,

– odbiór znaków wywoławczych radiosta-
cji amatorskich w programie RUFZ,

– test pracy w pile-up w programie Mor-
seRunner.

Każdy krótkofalowiec znający i stosujący 
CW w praktyce może sprawdzić swoje 
możliwości pod kątem HST. Trening 
nadawania, odbioru, RUFZ i MorseRun-
ner znacząco podnosi ogólne umiejęt-
ności operatorskie. Zatem warto zbliżyć 
się do tematyki HST choćby tytułem 
próby. Zawody HST to także wspaniała 
koleżeńska atmosfera, okazja do wymia-
ny doświadczeń z miłośnikami klucza 
i słuchawek na forum międzynarodo-
wym. Organizatorzy i stali uczestnicy 
serdecznie zapraszają zainteresowanych 
telegrafistów do udziału w przyszłych 
imprezach HST. 
Informacje szczegółowe można uzy-
skać wysyłając zapytania pod adresy:  
sp7hor@op.pl, sp3slu@wp.pl, a także 
w Polskim Związku Krótkofalowców.

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU
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SP8TJQ s.k.
Marian Kośmidek SP8TJQ. 

Cześć Jego pamięci!

Silent Key 

Trzeci klub 
krótkofalowców 
w powiecie myśliborskim
W czasie spotkania w Barlinku, na któ-
rym byli obecni koledzy z Myśliborza 
przekazałem koledze Stefanowi SP1JJY 
pozwolenie radiowe na stację klubu. 
Wszystkich informuję, że powstał Myśli-
borski Klub Łączności PZK SP1PMY. 
Inicjatorem powstania klubu jest kolega 
Stefan SP1JJY, propagator krótkofalar-
stwa w powiecie myśliborskim, piszą-
cy o nim w lokalnej prasie powiatowej. 
Klub posiada już lokal, w którym będzie 
zainstalowana stacja klubowa.
Życzę kolegą z Myśliborza szybkiego 
startu w eter.

Janusz SP1TMN

EmCom 
Poniższą informację polecam uwadze 
wszystkim krótkofalowcom. Kataklizm 
Tajlandii nie jest czymś chwilowym, dla-
tego też zawarte poniżej informacje mogą 
być i są nadal aktualne. (SP2JMR)
W związku z tragiczną powodzią w Taj-
landii, krótkofalowcy biorący udział 
w akcji ratunkowej pracują w zakresie 
7,060–7,063 MHz. Na dużych obsza-
rach powódź zniszczyła uprawy, zalała 
fabryki i uszkodziła wiele gospodarstw 
domowych domów. Około 110 tysięcy 
ludzi musiało przenieść się do schronisk. 
Stolica Bangkok jest zagrożona.
Większość komunikacji radiowej w ra-
mach akcji ratunkowej jest realizowana 
w paśmie 2 m przez wolontariuszy, któ-
rzy nie zostali zalani. Trudno w tej chwi-
li oszacować, ilu krótkofalowców bierze 
udział w akcji. Stacja HQ RAST pracu-
jąca pod znakiem HS0AC jest zagrożo-
na. Międzynarodowy oficer łącznikowy, 
Tony Waltham HS0ZDX, dla członków 
RAST przesłał instrukcje postępowania 
na wypadek zagrożenia powodziowego.
W przypadku usłyszenia stacji z obsza-
rów dotkniętych kataklizmem należy 
wpierw uważnie posłuchać, czy nie jest 
to łączność w ramach akcji ratunkowej 
i nie utrudniać ich działań poprzez ich 
wywoływanie. W przypadku usłyszenia 
należy również bezwzględnie zwolnić 
zajmowaną częstotliwość.
Jak informuje Tony Waltham HS0ZDX 
(EmCom Manager 3. Regionu IARU), 
liczba ofiar najbardziej niszczycielskiej 
powodzi w Tajlandii od 60 lat wzrosła 
prawie do 300. 
Szacuje się, że dotkniętych kataklizmem 
zostało prawie 3 miliony ludzi. Powódź 
spowodowała poważne szkody w rolnic-
twie oraz innych branżach. Wiele wiodą-
cych fabryk na północ od Bangkoku za-
wiesiło produkcję do czasu poprawienia 
sytuacji. Utrudnieniem jest sezonowy 
przypływ, który utrudnia wpływ wód 

powodziowych do morza.
Krótkofalowcy na terenach dotknię-
tych katastrofą, biorąc udział w akcji 
ratunkowej m.in. poprzez zapewnienie 
łączności, pomagają ofiarom z dotknię-
tych obszarów. Główna stacja HQ RAST 
nadaje pod znakiem HS0AC, natomiast 
specjalny ośrodek pomocy powodzio-
wej pod znakiem HS0AB, który został 
usytuowany w Bangkoku (Don Mueang 
Airport). Ze względu na duże ilości wód 
powodziowych oraz ciągłe opady deszczu 
sytuacja jest dynamiczna.
Krótkofalowcy biorący udział w akcji 
korzystają z ustalonych częstotliwości, tj.
144,900 MHz,
145,000 MHz,
144,9375 MHz,
jak również w zakresie KF, na co po-
winniśmy zwrócić szczególną uwagę:  
7,060–7.063 MHz.
W załączonym linku znajduje się film 
przedstawiający pracę stacji HS0AB 
w Don Mueang Airport w Tajlandii:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=1m84ZW1xH8s
RAST składa podziękowania dla IARU 
za przekazywanie informacji o katastro-
fie oraz częstotliwościach wykorzysty-
wanych przez krótkofalowców w ramach 
akcji ratunkowej.
Pozostałe informacje SP EmCom pod 
adresem: http://emcom.pzk.org.pl/
Rafał Wolanowski SQ6IYR, EmCom 
Manager PZK
Greg Mossop G0DUB, EmCom Manager 
1. Regionu IARU
Jim Linton VK3PC, EmCom Manager 
3. Regionu IARU
Ken Yamamoto JA1CJP, sekretarz 3. Re-
gionu IARU

XVIII spotkanie w Tyrze 
„Sanbeskidio 2011”
08-10-2011 r. w małej miejscowości Tyra 
(Republika Czeska) odbyło się kolejne 
już XVIII międzynarodowe spotkanie 
krótkofalowców i sympatyków naszego 
hobby SANBESKIDO 2011. 
Do słynnej już gospody „U Liberdy” 
rano zaczęli się meldować krótkofalowcy 
wraz z całymi rodzinami z OK, OM, DL 
oraz z SP nie tylko z okręgu 9. ale też 
byli obecni przedstawiciele okręgów 6. 
i 8. Przed gospodą wszystkich gości wi-
tali organizatorzy, czyli Janek OK2BIQ, 
jak też piszący te słowa Janek SQ9DXT. 
Dla wszystkich gości zostały przygo-
towane specjalne okolicznościowe  
identyfikatory ze zdjęciami anten i domu 
Janka OK2BIQ i gospody gdzie odbywa-
ją się ww. spotkania. Po zajęciu miejsc 
w specjalnej sali w gospodzie Janek 
OK2BIQ dokonał prezentacji przyby-
łych osób. Okazało się, że do Tyry zawi-
tał przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
OT-06 Henryk SP9FHZ znany również 

jako organizator słynnych pikników ete-
rowych SP-OK-OM w Koniakowie. Po 
prezentacji nastąpiła dyskusja, w wyniku 
której postanowiono o wydaniu certy-
fikatu dla osób, które były kilkakrotnie 
na spotkaniu w Tyrze, a także krótko-
falowców, którzy mają potwierdzone 
łączności z osobami posiadającymi cer-
tyfikat i uhonorować ich dyplomem. 
Szczegółowe rozwiązania powierzono 
kol. OK2BIQ, SP8MI I SQ9DXT. 
Następnie odbyły się dyskusje w grupach 
międzynarodowych na tematy technicz-
ne związane z naszym hobby. W między-
czasie właściciel gospody osobiście dbał 
o to by nikt nie był głodny i spragniony. 
Ile skonsumowano słynnych czeskich 
knedliczek i napoju produkowanego 
ze śliwek, nie wiadomo. Późnym po-
południem rozpoczęły się pożegnania 
i powroty do domów. Wszyscy obecni 
zapewnili, że przyjadą na kolejne spotka-
my w przyszłym roku, na które już teraz 
serdecznie zapraszamy.

Janek OK2BIQ, Janek SQ9DXT


