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Koleżanki i Koledzy

Tak niedawno uroczyście witaliśmy
Nowy Rok 2015, a to już miesiąc minął od
tego dnia. Czas biegnie niebywale szybko,
a przed naszą krótkofalarską bracią otwierają się kolejne, nowe wyzwania. Już za kilkadziesiąt dni świętować będziemy obchody
85. rocznicy powstania Polskiego Związku
Krótkofalowców. Obchody tej rocznicy oficjalnie rozpoczniemy w dniu 24 lutego br.
uroczystym spotkaniem w Warszawie, na
które zaprosiliśmy już szereg znamienitych
gości, w tym wielu naszych „krótkofalarskich weteranów”. Ale to dopiero początek
obchodów rocznicowych. Kolejne istotne
spotkania są znane większości z nas – to
tradycyjny już ŁOŚ na pograniczu trzech
województw oraz kolejny Zjazd Techniczny
w Burzeninie. Oczywiście czeka nas również
szereg spotkań o znaczeniu regionalnym
czy lokalnym – w tym przypadku inicjatywa
należy do społeczności lokalnej. W miarę
posiadanych możliwości będziemy starali
się wspierać te inicjatywy. Myślę, że również
nie zabraknie nas na imprezach o znaczeniu
międzynarodowym takich jak Ham Radio
2015 czy spotkanie w Holicach. Warto też
wspomnieć, że od początku roku, przeprowadzając szereg łączności radiowych ze
stacjami okolicznościowymi, można uzyskać
specjalny dyplom związany z obchodami
rocznicowymi (informacja na stronie PZK).
Nie chcę szczegółowo przedstawiać programów poszczególnych spotkań, w których
każdy z nas może czynnie uczestniczyć. Zapewne relacje z nich ukażą się w naszych
publikatorach i zostaną zapisane dla naszych

PZK na Ham Radio
W dniach 27–29.06.2014 w międzynarodowych targach krótkofalarskich Ham Radio
2014 – organizowanych corocznie przez
DARC i odbywających się w miejscowości
Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim
w Niemczech – wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców,
którego delegację stanowiły następujące
osoby: Jerzy Jakubowski SP7CBG – Prezes Zarządu Głównego PZK, Leszek Przybylak SP6CIK – Manager PZK ds. DXCC
(krajowy weryfikator), Krzysztof Gaudnik
SP7WME – Manager ds. Łączności Kryzysowej (EmCom) Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK OT-15, Marek Bury SP1JNY
– Manager PZK ds. Kompatybilności Elektro-

następców. Ważne w tym
wszystkim jest, abyśmy
spotykali się w miłej i koleżeńskiej atmosferze z wytłumionymi animozjami,
abyśmy rzeczywiście byli
„ludźmi dobrej woli”.
Korzystając z możliwości napisania tych kilku słów, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy
przeznaczając odpis 1% od podatku czy
też wpłacając różne kwoty na konto PZK,
wspierają finansowo naszą działalność.
Równie serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy być może są mało widoczni dla
innych, ale wspierają nas swoją codzienną
pracą na rzecz rozwoju klubu czy oddziału.
Jest to działanie równie ważne jak wsparcie
finansowe.
Koleżanki i Koledzy
Zdaję sobie sprawę, podobnie jak i większość z nas, że czeka nas jeszcze wiele spraw
do rozwiązania. Co prawda do kolejnego
Zjazdu Delegatów PZK jest jeszcze nieco
ponad rok, ale musimy wreszcie przygotować
nowy Statut naszej organizacji, oraz inne uregulowania wewnętrzne spełniające obecne
wymogi i wyzwania czasów, w których żyjemy. Mamy jeszcze do uporządkowania wiele
spraw i liczę, że dzięki Wam i Waszej pomocy
osiągniemy wytyczone cele. Niech obchody
85 rocznicy powstania PZK staną się dobrą
inspiracją dla naszych działań.
Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców
magnetycznej (EMC) oraz Paweł Zakrzewski
SP7TEV – Oficer Łącznikowy IARU – PZK,
a dodatkowymi przedstawicielami PZK byli
Koledzy: Wiesław Strengel SP7AAK (zasłużony reprezentant Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK OT-15) oraz Leszek Fabjański
SP3DOI (znany polski DX-man oraz organizator i uczestnik ekspedycji DX-owych).
Piszący niniejsze sprawozdanie wziął
udział w oficjalnym otwarciu imprezy.
Oprócz wystąpienia przedstawiciela władz
miasta Friedrichshafen, kierownictwa
targów oraz Prezesa DARC (Kol. Steffen
Schöppe DL7ATE), na szczególną uwagę
zasługiwała bardzo ciekawa prezentacja
pt. Komórka włączona, radiostacja wyłączona – jak przyciągnąć młodych ludzi, którą
wygłosił jeden z najmłodszych, a zarazem

najaktywniejszych członków DARC w tej
grupie wiekowej – Kol. Kay Malfeld DO7KAY.
W swoim wystąpieniu Kay podkreślił, że dla
młodych ludzi w krótkofalarstwie najbardziej atrakcyjne są zastępujące jego aspekty: porozumienie międzyludzkie (kontakty
różnych środowisk społecznych i kulturowych), łączność kryzysowa (ze szczególnym
uwzględnieniem łączności w terenie (Fieldday) – nienakładającej żadnych ograniczeń
infrastrukturalnych, w tym łączność przy wykorzystaniu własnych konstrukcji), łączności
poprzez satelity oraz z Międzynarodową
Stacją Kosmiczną (ISS), a także eksperymenty z balonami, sieć HamNET (jako wieloaspektowe środowisko techniczno-programistyczne) oraz emisje cyfrowe (w tym
D-STAR i inne najnowsze) wraz z nowymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi (np. SDR).
Młody prelegent zwrócił uwagę, że działalność z młodszymi adeptami krótkofalarstwa
powinna być przede wszystkim prowadzona
przez osoby w zbliżonym do nich wieku,
w połączeniu z odpowiednią „ofertą programową” oraz optymistycznym podejściem do
prowadzonych przedsięwzięć.
Następnie wspomniany powyżej przedstawiciel PZK wziął udział w spotkaniu
Referatu DARC ds. Zarządzania Częstotliwościami, który zajmuje się współpracą
w odnośnym zakresie z niemieckimi władzami oraz innymi podmiotami (np. BNetzA – regulator właściwy m.in. w zakresie
radiokomunikacji, Ministerstwo Gospodarki,
służby wojskowe i kolejowe itp.), a także
reprezentuje niemieckie środowisko krótkofalowców w ramach różnych gremiów międzynarodowych (IARU, ITU (WRC), CEPT itp.).
W tym samym czasie Kol. Marek SP1JNY
wziął udział w długim i trudnym posiedzeniu Grupy Roboczej 1. Regionu IARU ds.
Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC
WG), gdzie omówił m.in. swoją aktywność
jako przedstawiciela PZK na forum Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w kontekście prac nad normami dotyczącymi PLC.
Z kolei w godzinach popołudniowych Kol.
Jerzy SP7CBG oraz Paweł SP7TEV wzięli
udział w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu
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IARU, które przemówieniem wstępnym
otworzył ustępujący Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
– Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T.
Następnie Kol. Panayot Danev LZ1US –
obecnie były już członek Komiteu Wykonawczego, omówił bieżące przygotowania
do Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU
w Warnie-Albenie w Bułgarii, która miała
miejsce we wrześniu 2014 roku. Następnie
głos zabrali przedstawiciele stowarzyszeń
członkowskich 1. Regionu, który wspominali
o różnych bieżących sprawach i problemach
w ramach własnych stowarzyszeń (m.in.
w Holandii powołano specjalną grupę roboczą do współpracy z właściwymi władzami
krajowymi, w Belgii funkcjonowanie od wielu lat stanowiska managera ds. młodzieży
przyniosło wydatny wzrost liczby członków
związku krótkofalowców tego kraju w odnośnej grupie wiekowej). Dyrektor Generalny
ARRL – Kol. David Sumner K1ZZ wspomniał
o corocznym wzroście liczby członków ARRL
(również tych młodszych) – w dużej mierze
w kontekście szczególnego zainteresowania łącznością kryzysową, na okoliczność
stosunkowo częstych katastrof naturalnych,
które mają miejsce w USA. Kol. Ole Garpestad, LA2RR – Wiceprzewodniczący Rady
Administracyjnej IARU, dokonał podsumowania wizyty, którą złożył on w maju
2014 w Warszawie wraz z Hansem PB2T na
okoliczność uhonorowania Kol. Wojciecha
Nietykszy SP5FM Odznaczeniem im. Michaela Owena VK3KI, omówił także robocze
posiedzenia w Genewie, które miały miejsce
na okoliczność przygotowań do Światowej
Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-15
(wezwał przy tym stowarzyszenia członkowskie do ścisłej współpracy z administracjami
swoich okrajów w odnośnym zakresie). Kol.
Tim Ellam VE6SH wspomniał również o okolicznościach przyznania Odznaczenia im.
Michaela Owena VK3KI drugiemu laureatowi, którym był dr David Wardlaw VK3ADW –
były Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej IARU. W trakcie przedmiotowego spotkania obecni przedstawiciele ARRL – Kol.
Jay Bellows K0QB, Wiceprezes ds. Zagranicznych oraz Kol. David Sumner K1ZZ, Dyrektor

Generalny i Sekretarz – zostali ze strony
PZK uhonorowani specjalnym okolicznościowym grawertonem z okazji jubileuszu
100-lecia ich Związku, a także upominkami
dodatkowymi – będącymi kompendium
wiedzy o kulturze i sztuce naszego kraju.
Autor niniejszego opracowania wziął również udział w Międzynarodowym Spotkaniu
Młodzieżowym, które prowadziła Kol. Annette Coenen, DL6SAK – Koordynatorka ds.
Młodzieży DARC (w zastępstwie nieobecnej
Kol. Lisy Leenders, PA2LS – Koordynatorki
ds. Młodzieży 1. Regionu IARU), obecni byli
także Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T
– w chwili obecnej były już Przewodniczący
Kom. Wyk. 1. Regionu IARU, Kol. Dennis
Green ZS4BS – były i obecny Sekretarz Kom.
Wyk., oraz Kol. Thomas von Grothe, DB6OE
– członek Zarządu DARC. Na wspomnianym
spotkaniu przedstawiono m.in. działania
skierowane do młodzieży w okręgu Brauschweig w Niemczech (Kol. Gerrit Herzig
DH8GHH) – ze szczególnym uwzględnieniem regularnych spotkań grup młodzieżowych, jedno- i wielodniowych programów
i działań prowadzonych w czasie wakacji letnich oraz w szkołach, imprez z zakresu ARDF
oraz w ramach Dnia Dziecka i młodzieżowych „polnych dni”, z naciskiem na działania
promocyjne. Omówiono także przebieg
i zróżnicowany pod względem edukacyjno-techniczno-krótkofalarskim program
obozów młodzieżowych organizowanych
w trakcie targów Ham Radio (Kol. Sebastian
Blaesing DL2DOC), dzieje i aktywność młodzieżowego zespołu contestowego SH3Y
(Kol. Johan Mattsson SA5BJM), oraz powstanie i funkcjonowanie krótkofalarskiego
klubu studenckiego na Mercer Island w USA
(Kol. Alexander Banbury KE7WUD).
Ważnym spotkaniem były także warsztaty dot. widma częstotliwości radiowych
(moderatorem był Colin Thomas G3PSM –
były już członek Komitetu Wykonawczego
1. Regionu IARU, dotychczasowy i obecny Przewodniczący Komitetu ds. Stosunków Zewnętrznych (ERC) 1. Regionu IARU),
na którym omówiono m.in. wiele aspektów
przygotowań do WRC-15 (np. punkt nr 1.4
agendy dot. przyznania służbie amatorskiej
alokacji w paśmie 500 kHz) oraz innych aktualnie prowadzonych prac (m.in. za sukces
uznane będzie doprowadzenie do umieszczenia w Europejskiej Tablicy Przeznaczeń
Częstotliwości (ECA) alokacji w paśmie 70
MHz dla służby amatorskiej).
Zwrócono także uwagę uczestników
warsztatów na to, że w wielu częściach widma przeznaczonych dla służb wojskowych
rzeczywiste wykorzystanie tych części sięga
tylko 20–50%. Dotyczy to m.in. pasma 5 MHz.
Wspomniany przedstawiciel PZK wziął
również udział w spotkaniu nt. programu
działań zakładającego komponent krótkofalarsko-techniczny w programach szkolnych
(prelegentką była Koleżanka Carole Perry
WB2MGP). Prowadząca zwróciła uwagę
na istotną rolę skautingu w ramach przedsięwzięcia, znaczenie skutecznej promocji
prowadzonych działań realizowanej w różnych gremiach (np. stowarzyszenia nauczy-
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cieli) przy wykorzystaniu m.in. materiałów
multimedialnych, podkreśliła także istotę
czynnika motywacji uczestników inicjatywy
(jako alternatywy dla zniechęcania kogokolwiek…) – z uwzględnieniem wagi współpracy z podmiotami wspierającymi (sponsorzy).
Z kolei Koledzy Stefan Mallepell HB9EUD
oraz Remko Welling PE1MEW byli prelegentami na spotkaniu pt. „JOTA – szansą
dla krótkofalarstwa”, gdzie omówiono skuteczność oddziaływania na młodych ludzi
w ramach skautowych spotkań eterowych
i internetowych (ang. Jamboree On The Air
/ Jamboree On The Internet) oraz „wkomponowanego w ich ramy” programu uzupełniającego, realizowanego w trakcie obozów letnich (podkreślono wagę dużych
obozów uwzględniających zajęcia z elektroniki i możliwość pracy w eterze przez
wszystkich uczestników) oraz w ciągu roku
(istotne są tu kontakty osobiste oraz skuteczna koordynacja działań). Prowadzący
zwracali uwagę, że dobrym pomysłem jest
istnienie w każdej krajowej organizacji
krótkofalarskiej managera ds. ds. JOTA
(JOTI) z uwagi na fakt, że managerowie ds.
młodzieży są na ogół i tak już nadmiernie
obciążeni obowiązkami bieżącymi.
Tytułem podsumowania należy stwierdzić, że udział przedstawicieli PZK we
wszystkich wyżej wspomnianych spotkaniach (o mocno zróżnicowanym charakterze) stanowił doskonałą okazję do zacieśnienia kontaktów oraz nawiązywania
nowych, celem wspólnej wymiany wiedzy
i doświadczeń możliwych do przełożenia
na działania w szeroko pojętym środowisku krótkofalarskim na szczeblu krajowym
i międzynarodowym.
Paweł Zakrzewski SP7TEV
Oficer Łącznikowy IARU – PZK

nością Państwa oraz posiadające aktualne
porozumienia o współpracy z resortem
Obrony Narodowej. Naradę prowadził generał dywizji prof. dr hab. Bogusław Pacek
Radca Ministra Obrony Narodowej. Celem
jej było przedstawienie „Pakietu możliwości
współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym”
oraz dyskusja o nim. Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali: Piotr Skrzypczak
SP2JMR wiceprezes PZK oraz Hubert Anysz
SP5RE zastępca EmCom Managera PZK.
W podczas narady został zaprezentowany materiał pt. „Możliwości współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi
o charakterze proobronnym”. W materiale
tym są zawarte następujące tezy:
W czasie pokoju
• Działalność na rzecz zwiększenia potencjału obronnego państwa
• Kształtowanie postaw proobronnych
• Współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych
W czasie kryzysu o charakterze militarnym
i wojny.
• Stanowienie zasobów osobowych dla
pododdziałów Obrony Terytorialnej oraz
Narodowych Sił Rezerwowych
• Wsparcie na rzecz zapewnienia swobody operacyjnej w Strefie Działań Bezpośrednich (SDB)
• Wsparcie działań niekinetycznych (bez
użycia broni) w SDB
• Wsparcie informacyjno rozpoznawcze
(w tym pełnienie funkcji przewodników
dla jednostek operacyjnych)
• Rozbudowa inżynieryjna terenu w SDB
Inne zadania w ramach powszechnego
obowiązku obrony
Ze strony prowadzącego naradę generała Bogusława Packa padła propozycja,
by na pierwszym etapie współpracy organizacje proobronne skoncentrowały się na
możliwości udziału w szkoleniu wojskowym (proobronnym) swoich członków.
Materiał, którego główne punkty przedstawiłem powyżej, może być udostępniony
zainteresowanym członkom PZK. Również
oczekuję propozycji ze strony Koleżanek
i Kolegów, chcących współdziałać z prezydium oraz z zespołem EmCom Managera
w tworzeniu programów związanych z tematyką proobronną oraz ich realizacji.
Sprawa jest ciągle aktualna, pomimo że
Polski Związek Krótkofalowców przedstawił
już swoje wstępne stanowisko w sprawie.
Piotr SP2JMR (sp2jmr@pzk.org.pl, 602-248-182)

o szeroko rozumianej działalności radioamatorskiej dla stowarzyszenia paramilitarnego (obronnego) FIA – Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią. FIA jest stowarzyszeniem
proobronnym działającym na rzecz niepodległości i obrony terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Na spotkaniu zaprezentowano profil
działalności Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) oraz możliwości komunikacyjne w ramach Radiowej Służby Amatorskiej i Amatorskiej Służby Satelitarnej.
Przybliżony został APRS – Automatic Packet
Reporting System jako jawny amatorski
system taktyczny, który pozwala na zbieranie informacji (nie tylko pozycji) z terenu
w czasie rzeczywistym. Możliwości APRS
omówiono i zaprezentowano w praktyce
zarówno jako komunikacja tylko mobilna
bez wykorzystania komputera czy laptopa oraz z wykorzystaniem danych pochodzących z Internetu z wykorzystaniem
przeglądarki internetowej w komputerze.
Wyjaśniono, dlaczego posiadamy 26 pasm
radiowych oraz jak to jest możliwe, aby
móc prowadzić na wybranych pasmach
łączności ze stacjami, które są daleko poza
widnokręgiem, czasami wręcz na innym
kontynencie oraz dlaczego w ogóle możemy prowadzić łączności radiowe. Uczestnicy otrzymali bandplany przygotowane
na plakat na Konferencję pt. „Polska w Kosmosie Wczoraj, Dziś i Jutro w Warszawie”,
o której informowaliśmy w Komunikacie
ZG PZK nr 47 z dnia 19.11.2014 r. Zaprezentowano sprzęt radiowy amatorski oraz
niektóre militarne rozwiązania, jak również
różne typy anten. W naszym odczuciu największe jednak wrażenie na uczestnikach
zrobiła spontanicznie przeprowadzona
głosowa łączność radiowa z ręcznego radia przez lokalny przemiennik warszawski
w paśmie 2 m. Przypadkowym rozmówcą
był Kolega Andrzej SO5WJ z Pruszkowa,
który również podał wyraźną informację,
że łączność prowadzi z radia ręcznego.
Serdecznie dziękujemy mu za zgłoszenie
się na wywołanie ogólne. Na spotkaniu ze
strony uczestników FIA padało wiele pytań,
lecz nie udało się w zaplanowanym czasie
wyczerpać wszystkich zagadnień.
Wykład i prezentację prowadzili: Armand Budzianowski SP3QFE i Zygmunt
Szumski SP5ELA.

Narada w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Wykład
Bardzo ważna narada na temat kształ- o krótkofalarstwie
towania nowych koncepcji wykorzystania organizacji proobronnych w systemie i PZK dla FIA
obronności państwa odbyła się w dniu 11
grudnia 2014 roku w Ośrodku Konferencyjnym MON. Uczestniczyły w niej organizacje
proobronne mające w swoich statutach zapisane cele działalności związane z obron-

W dniu 16.12.2014 r. w godzinach 19–
22 na „zlecenie” wiceprezesa PZK Piotra
SP2JMR został przeprowadzony wykład
o Polskim Związku Krótkofalowców oraz

Na zdjęciu od lewej: członek oddziału warszawskiego FIA – Barbara, Zygi SP5ELA (PZK), Prezes OW FIA Tomasz Stasiak, Mariusz
Sybilski członek Zarządu FI
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Spotkanie
w INOWROCŁAWIU
W dniu 6 grudnia w restauracji Dąbrówka w Inowrocławiu odbyło się kolejne już
tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie koleżanek i kolegów krótkofalowców z Inowrocławia, Torunia, Bydgoszczy
i Włocławka i okolic, wraz z towarzyszącymi
im osobami.
Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter z racji uczestnictwa w nim
goście w osobach Ewy Sobczyk, wiceprezes Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Grzegorza Kaczmarka, kierownika Klubu
„Kopernik” i jednocześnie radnego Rady
Miasta Inowrocławia wraz z małżonką oraz
kolegi Piotr Skrzypczaka SP2JMR, wiceprezesa Polskiego Związku Krótkofalowców.
Po części oficjalnej, w której nastąpiło
powitanie gości wraz z krótką informacją
o Klubie SP2KCW oraz przemowach zaproszonych gości, wzniesiono toast za kolejne
spotkanie integracyjne. Należy wspomnieć
że w tegorocznym spotkaniu uczestniczyło
ok. 60 osób. Spotkanie zostało zorganizowane przez Inowrocławski Klub Krótkofalowców SP2KCW, który w roku 2016 będzie
obchodził 55-lecie powstania i przeprowadzenia pierwszych łączności.
Prowadzone dyskusje w czasie spotkania toczyły się w miłej i sympatycznej at-

mosferze, wymieniono szereg doświadczeń
i spostrzeżeń. Stało się ono również okazją
do poruszenia szeregu tematów związanych z techniką amatorską oraz perspektywą uprawiania naszego hobby. W dyskusjach przejawiała się również troska co
do dalszej możliwości uprawiania naszego
hobby.
Jak zwykle całości spotkania dopełniło wspaniałe menu przygotowane przez
panią Magdę, właścicielkę restauracji „Dąbrówka” oraz przesympatyczną obsługę.
Wyrazy podziękowania należą się również

Silent Keys

Edward Breit SP2AJO

Z żalem informujemy, że w wieku 77 lat
w dniu 28 listopada 2014 r. odszedł od nas
na zawsze Edward Breit SP2AJO, niegdyś
bardzo aktywny krótkofalowiec i DX-man,
głównie telegrafista.
Śp. Edward licencję krótkofalarską
otrzymał w 1961 r., od początku swej aktywności
pasjonował się łącznościami DX-owymi. W 1963 r.
został członkiem rzeczywistym SP DX Clubu z nr
53 r., a 7 lipca 1969 po raz
pierwszy otrzymał dyplom
członkowski DXCC. W 1979
r. uzyskał dyplom „5 Band
DXCC nr 758”, a wcześniej
dyplom „5BDXCC ” jako
pierwszy w SP emisją CW.
Miał potwierdzone wszystkie podmioty DXCC.
Był członkiem PZK do chwili reaktywowania, tj. 1958 r. Jego działalność organizacyjna początkowo koncentrowała
się w LPŻ w klubie SP2KAE, a następnie
w klubie przy Wojskowym Domu Kultury.
Był wieloletnim Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Eterowej PZK, członkiem
komisji egzaminacyjnej PIR. Przez trzy
kolejne kadencje był Prezesem SP DX Clubu. Odznaczony Odznaką Honorową PZK
I Złotą Odznaką Honorową PZK i Złotym
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Krzyżem Zasługi nadanym w 1985 r. Był
bardzo życzliwym Kolegą, zawsze skorym
do rady i pomocy mniej doświadczonym
DX-manom.
Śp. Edward był inicjatorem ważnego spotkania w 2001 roku, pierwszego na którym
opracowaliśmy wstępną strategię kontaktów z Ministerstwem
Środowiska. W spotkaniu tym
uczestniczyli tak znani krótkofalowcy jak Małgosia SP5MBS,
Hubert SP6RT, Tomasz SP6AYP
(obecnie SP6T) i jeszcze kilku
innych. Między innymi dzięki
Jego zaangażowaniu w 2003
roku na Sympozjum EMC 2003
współorganizowanym przez
Akademię Techniczno-Rolniczą
w Bydgoszczy Polski Związek
Krótkofalowców przedstawił
prezentację dotyczącą skutków dla radiokomunikacji ewentualnego
wprowadzenia PLC.
Informację o śmierci Edwarda SP2AJO
przekazano nam dopiero w dniu 27 grudnia 2014 r. Wiemy, że został On pochowany na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej
w Bydgoszczy na tzw. Ruskim Cmentarzu,
tj. pierwsze wejście od ul. Gdańskiej. Grób
znajduje się po lewej stronie przed pomnikiem, ok. 25–30 m od niego.
Ryszard SP2IW & Piotr SP2JMR

koledze Mariuszowi SQ2EAH za trzymanie
pieczy nad sprawną obsługą imprezy.
Zamieszczone wyżej zdjęcie najlepiej
odda wspaniałą atmosferę panującą na
spotkaniu.
W atmosferze niekończących się życzeń składanych sobie w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia
oraz zbliżającym się Nowym Rokiem 2015
spotkanie zakończyło się w późnych godzinach nocnych.
Do zobaczenia za rok.
SP2GTJ

Adam Rolecki
SP5ANJ

W dniu 22 grudnia 2014 roku po krótkiej chorobie zmarł w wieku 53 lat Adam
Rolecki SP5ANJ. Członek PZK i Wirtualnego
Oddziału Terenowego PZK, klubu SP5PBE
i klubu SP5KVW. Znakomity operator telegrafista i wspaniały kompan. Miał wielkie
poczucie sprawiedliwości społecznej i intensywnie działał w tym kierunku.
Cześć Jego pamięci!
W imieniu Zarządu VOT PZK i Klubu SP5PBE
Zygmunt Szumski SP5ELA

SP7CKF s.k.
Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że
po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 81
lat zmarł nasz Kolega Ryszard Muszalski
SP7CKF. Śp. Ryszard spoczywa na Cmentarzu przy ul. Kurczaki w Łodzi. Niech na
zawsze pozostanie w naszej pamięci!
Koledzy z Oddziału Łódzkiego PZK

