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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.

Koleżanki i Koledzy
Już tylko miesiąc dzieli nas od zakończenia
2015 roku. Roku, w którym uroczyście obchodziliśmy 85. rocznicę powstania naszego Stowarzyszenia – Polskiego Związku Krótkofalowców.
Zazwyczaj koniec roku to również okazja do podsumowania pewnego okresu działalności, którą
prowadzimy.
Jerzy SP7CBG
Ten jubileuszowy rok, jak już wspomniałem,
rozpoczęliśmy uroczyście 24 lutego 2015 roku
spotkaniem w jak zwykle przyjaznym dla nas, krótkofalowców,
Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie.
W naszej uroczystości uczestniczył również gość specjalny, którym
był Don Beattie G3BJ, prezydent 1. Regionu IARU, oraz przedstawiciele władz rządowych i organizacji społecznych.
Koniec maja to już IX spotkanie ŁOŚ na granicy trzech województw. Tegoroczny ŁOŚ poświęcony był centralnym obchodom
rocznicowym PZK. Jak zwyczaj nakazał, w tegorocznym spotkaniu
uczestniczyła jeszcze większa liczba uczestników niż w roku poprzednim. Nieco później, podczas rozmów prowadzonych w czasie
targów Ham Radio, okazało się, że nasze Łosiowe spotkania stały
się inspiracją dla krótkofalowców brytyjskich, którzy „zazdroszcząc”
nam, postanowili podobne spotkanie zorganizować w Wielkiej
Brytanii. Wyrazili również chęć uczestniczenia w naszym spotkaniu
w 2016 roku.
Coraz większą popularnością cieszył się również kolejny już
IV Zjazd Techniczny w Burzeninie. Jak co roku, obok ciekawych
wykładów i dyskusji, zorganizowany został kolejny konkurs PUK,
podczas którego można było zobaczyć wiele ciekawych rozwiązań technicznych sprzętu i oprogramowania. Dużym zaintereso-

waniem cieszyły się również warsztaty dla juniorów, podczas
których uczestnicy montowali klucz do nauki telegrafii lub
kostkę elektroniczną do gier.
Nie można też pominąć kolejnej Konferencji ARISS, jak zwykle
wzorowo przygotowanej przez organizatorów, która tym razem
zawitała do Ostrowa Wielkopolskiego. Milczeniem nie można pominąć szeregu imprez i spotkań, które były organizowane przez
oddziały terenowe PZK i kluby krótkofalowców i miały zasięg
regionalny bądź lokalny. To dobrze świadczy o naszej aktywności. Kolejny już raz wykorzystaliśmy możliwości dofinansowania
przez MON młodzieżowego obozu w sportach obronnych, organizowanego od kilku lat w okresie wakacyjnym w Poroninie.
Również i w tym roku trójka naszych młodych krótkofalowców
uczestniczyła w spotkaniu młodzieży krótkofalarskiej w słonecznej Italii.
Polski Związek Krótkofalowców uczestniczył także w tegorocznych targach Ham Radio we Friedrichshafen. Tym razem nieco
zmieniony wystrój naszego stoiska znów przyciągał wielu krótkofalowców, uczestników targów, którzy z dużym zainteresowaniem
oglądali plansze popularyzujące nasze osiągnięcia. Jak co roku
byliśmy też obecni na ważnych dla naszego krótkofalarskiego
środowiska spotkaniach dotyczących ochrony pasm amatorskich,
działań w zakresie łączności kryzysowej itp. Znów, jak zwykle, mieliśmy stosunkowo niewiele czasu na złożenie wizyt kurtuazyjnych
na stoiskach innych organizacji uczestniczących w targach.
Istotnym elementem naszych działań w skali międzynarodowej było zorganizowanie przez PZK Młodzieżowych Mistrzostw
ARDF I Regionu IARU, które miały miejsce w okolicach Zamościa.
Mistrzostwa te zostały wzorowo przygotowane i przeprowadzone.
Jerzy Jakubowski SP7CBG

Koleżanki i Koledzy
Powoli zbliżamy się do końca roku
2015, a koniec roku to również Święta Bożego Narodzenia. W Wigilię tych
Świąt tradycyjnie od niepamiętnych lat
składamy sobie życzenia, zatem i czas
na nie.
W imieniu Zarządu Głównego PZK,
jego Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej i swoim własnym składam
wszystkim krótkofalowcom bez względu na ich przynależność organizacyjną
jak również i ich najbliższym, życzenia
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj realizują się nasze marzenia
i oczekiwania, a podczas ich realizacji
nie zapominajmy również o naszym
stowarzyszeniu – Polskim Związku
Krótkofalowców.
Jerzy Jakubowski SP7CBG
prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

Walne Zebranie LKK
tuż przed jubileuszem
Zgodnie z zapowiedzią 18 października
2015 w budynku Wyższej Szkoły Prawniczej we Lwowie, w której znajduje się siedziba Lwowskiego Klubu Krótkofalowców,
odbyło się Walne Zebranie LKK, powszechnie uważanego za kolebkę polskiego krótkofalarstwa. Tradycje te są pielęgnowane
przez naszych ukraińskich kolegów, co
pozwala na ciągłość funkcjonowania tego
klubu. W przyszłym roku LKK będzie obchodził 90. rocznicę swego powstania.
Walne Zebranie w 2015 roku było ostatnim przed obchodami jubileuszu, stąd
i moja tam obecność i to w podwójnej roli:
jako wiceprezesa PZK oraz jako członka
honorowego LKK.

Walne Zebranie LKK prowadzi Iwan Doskocz UR5WD

Dyplom dla Jurka SP5VJO

Sprzęt pomiarowy LKK nie jest najnowszej generacji,
ale sprawny

W kwestii obchodów doszliśmy do
wstępnych ustaleń, a mianowicie że część
oficjalna i uroczysta zarazem powinna odbyć się w pobliżu Lwowa we wrześniu 2016
r. Pozostałe przedsięwzięcia, takie jak praca
stacji okolicznościowych, akcje dyplomowe
etc., ustali Komitet Organizacyjny Obchodów wyłoniony przez Zarząd LKK. Oczywiście PZK oczekuje na propozycje ze strony
komitetu i włączy się w organizację obchodów tego ważnego również dla nas jubileuszu. W uzupełnieniu podam, że w ostatnim
pełnym jubileuszu, tj. w 80. rocznicę powstania LKK, mającym miejsce w miejscowości
Rodatycze, uczestniczyło 18 kolegów i koleżanek z Polski i stanowiliśmy największą
grupę obcokrajowców dobrze zorganizowanych i mamy nadzieję, że uczestnictwo
w odchodach 90. rocznicy będzie także pod
względem frekwencji podobne. W 2006
roku oficjalnym reprezentantem ZG PZK był
ówczesny sekretarz generalny PZK, obecnie
skarbnik Bogdan SP3IQ.
Niedzielne zebranie było bardzo sprawnie prowadzone przez prezesa LKK Iwana
Doskocza UR5WD. Zgodnie z porządkiem
obrad zostało przedstawione streszczenie
sprawozdań z działalności klubu za ostatni rok. W kolejności poruszono kwestię
wymiany kart QSL – obecnie wymiana
QSL pomiędzy PZK a okręgiem lwowskim
(lit. W na początku sufiksu) odbywa się
poprzez Zbyszka SP8AUP, prezesa Jarosławskiego OT PZK. Pozostałe karty są wysyłane paczkami do CB QSL UARL (LRU)
w Kijowie. W dalszej części zebrania dyskutowano o wysokości składek na rzecz
klubu, o składkach do IARU i sprawie przemiennika lwowskiego. Dużą część zebrania
zajęły sprawy sportowe, dyplomy, puchary
i podziękowania za działalność sportową.
Z szeregów LKK wywodzą się mistrzowie
i wicemistrzowie Ukrainy na SSB KF oraz
145 i 430 CW. Miłym akcentem był dyplom
dla Jurka SP5VJO, co uwidoczniłem na
fotografii.
W skład 5-osobowego przedstawicielstwa SP weszli: Zbyszek SP8AUP, pierwszy
w dziejach powojennego LKK wiceprezes
Zarządu LKK z SP, który pełni także funkcję
bezpośredniego kontaktu pomiędzy LKK
i PZK, Krzysztof SQ5HAU, Jurek SP5VJO,
Józek SP9EV (ex SQ9LFL) i piszący te słowa
Piotr SP2JMR. Swoją obecnością zaakcen-

towaliśmy pochodzenie tego klubu oraz
okres minionych 10 lat, a także znacznie
wcześniejszy, bo od roku 2001. W tym czasie odbyły się dwie wyprawy na Howerlę,
w których również uczestniczyli Krzysztof
SQ5HAU i Jurek SP5VJO. Wspomogli oni
także finansowo ukraińskich kolegów. Należy dodać, że w tym roku wspólnie pobiliśmy rekord naszej polskiej frekwencji na
walnym zebraniu. I to cieszy.
W chwili dla gości oprócz mnie głos
zabrał Jurek SP5VJO, poruszając sprawę
prenumeraty „Świata Radio” dla LKK, którą
opłaca oraz przekazał informacje o wpłatach
pieniężnych od polskich członków honorowych, w tym od Tomka SP5CCC, którzy
nie byli obecni na zebraniu. Były to polskie
akcenty w tym ważnym dla nas wydarzeniu.
Pewną atrakcję dla nas zgromadzonych na
Walnym Zebraniu była obecność Amerykanina Jamesa KK4KNA, który przyniósł ze
sobą tzw. oddech wielkiego świata.

Zbyszek SP8AUP i Piotr SP2JMR podczas rozmowy z Prezesem
LKK Iwanem UR5WD

Sala obrad Walnego LKK

Piotr SP2JMR przemawia w imieniu ZG PZK na Walnym LKK

Uczestnicy Walnego Zebrania LKK
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Jurek SP5VJO przemawia na Walnym LKK

Nowy prezes SP1PNW Jerzy SP1FMW

Podziękowania dla Henryka SP1FYJ

Fot: Michał Plewa

Pierwszy od lewej Sławek SQ3OOK odpowiada na liczne
pytania gościa

V. Ogólnopolska
Konferencja ARISS
W dniu 17 października br. odbyła się
jubileuszowa, V Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu
ARISS w Polsce.
ARISS to międzynarodowa grupa robocza
non profit, która koordynuje i realizuje zadania pozwalające umieścić w przestrzeni kosmicznej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej radioamatorskie stacje nadawczo-odbiorcze m.in. do łączności głosowych,
cyfrowych i telewizyjnych. Jedną z unikalnych możliwości, jaką daje ARISS i radioamatorzy, jest zestawienie radioamatorskiego
linku pomiędzy szkołą a Międzynarodową
Stacją Kosmiczną, co daje sposobność rozmowy uczniów z astronautą przebywającym
w kosmosie. Jest to szkolny kontakt ARISS,
do którego szkoły i radioamatorzy z Europy
mogą już od lutego do kwietnia 2016 roku
składać wnioski na początek roku 2017.
Miejscem spotkania był Ostrów Wielkopolski. Konferencja ARISS została oficjalnie wpisana w obchody tegorocznego Światowego
Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej – World Space Week 2015 i była jednym z ponad tysiąca
oficjalnych wydarzeń WSW2015 zorganizowanych na świecie oraz jednym z trzech oficjalnych wydarzeń WSW2015 w Polsce.
Oprócz prawie siedemdziesięciu uczestników na konferencję przybyli również:
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Kaliszu – Aleksander Ziobro, starosta

Fot: Michał Plewa

Radioklub SP1PNW należący do Zachoniopomorskiego OT PZK jest jednym z aktywniejszych podmiotów prowadzących
szeroko pojętą działalność krótkofalarską
i popularyzatorską. Ponadto Zachodniopomorski OT PZK (OT14) zdecydowanie
przoduje pod względem liczby i jakości
imprez oraz aktywności krótkofalarskich
w SP, o których staram się na bieżąco informować także w komunikatach Sekretariatu
ZG PZK. Ponieważ zmiana zarządu klubu
SP1PMW może mieć znaczący wpływ na
jego działalność, zamieszczam poniższą
informację o walnym zebraniu.
W dniu 17 października w Dębnowskim
Ośrodku Kultury, w którym znajduje się
klub SP1PNW, odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze tego do niedawna bardzo aktywnie działającego klubu.
W zebraniu uczestniczyło 12 członków
klubu oraz jako gość specjalny pani Joanna
Rau, dyrektor DOK. Zachodniopomorski OT
PZK reprezentowali Janusz SP1TMN – prezes i Stefan SP1JJY – sekretarz OT14.

Ostrowski – Paweł Rajski, zastępca prezesa
PZK – Jerzy Gomoliszewski SP3SLU oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Eugeniusz Namysł.
Bardzo cieszy fakt, że wśród uczestników
tegorocznej konferencji było wielu uczniów
i nauczycieli niezwiązanych jeszcze z radioamatorstwem.
Konferencja odbywała się w czterech
blokach tematycznych. Pierwsza część
nawiązywała do obchodów World Space
Week, które w tym roku odbywały się pod
hasłem „Discovery”. Uczestnicy dowiedzieli
się, czym zajmują się astronauci i kosmonauci przebywający na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej, a szczególnie o prowadzonych tam badaniach naukowych. Wykład uświadomił słuchaczom cel, dla którego zbudowano Międzynarodową Stację
Kosmiczną (ISS). Film „Polska Rzeczpospolita Kosmiczna” Marcina Mazura ukazał historię i stan obecny przemysłu kosmicznego

W trakcie V Konferencji ARISS

Fot: Michał Plewa

Zmiana warty w SP1PNW

W trakcie zebrania podziękowano Henrykowi Kreczmerowi SP1FYJ, animatorowi
krótkofalarstwa na ziemi dębnowskiej, za
wieloletnie prowadzenie klubu. Wraz z podziękowaniem Henryk SP1FYJ otrzymał
puchar i specjalny dyplom (na zdjęciu moment wręczenia).
Walne zebranie wybrało nowy zarząd
klubu w osobach:
• Jerzy Włodarczyk SP1FMW – prezes
• Paweł Staniszewski SQ1PRL – członek
zarządu
• Krzysztof Muszyński SQ1KUG – członek
zarządu
Poza podziękowaniami i wyborami nowych władz uczestnicy walnego zebrania
dyskutowali na temat nowych planów działalności i zmian w funkcjonowaniu klubu
zaproponowanych przez nowego prezesa.
Ważną także wydaje się deklaracja współpracy z nowym kierownictwem SP1PNW
przez jego byłego prezesa Henryka Kreczmera SP1FYJ. W imieniu prezydium ZG PZK
dziękuję Henrykowi SP1FYJ za wieloletnią
aktywność i działalność na rzecz rozwoju
krótkofalarstwa na ziemi dębnowskiej,
a nowemu zarządowi gratuluję wyboru
i życzę dalszej udanej działalności oraz zadowolenia z pełnionych funkcji.
Informacja przygotowana na podstawie protokołu z Walnego Zebrania klubu
SP1PNW.
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

W trakcie V Konferencji ARISS

Fot: Michał Plewa

Wrócę jeszcze na chwilę do naszych wystąpień. Korzystając okazji, w swoim podkreśliłem rolę. jaką w historii PZK zajmuje
LKK oraz zadeklarowałem pomoc organizacyjną w obchodach jubileuszu.
W zebraniu na 120 członków LKK uczestniczyło 59. W kuluarach przed i po zebraniu
toczyły się ożywione rozmowy na wszelkie
tematy związane z krótkofalarstwem oraz
wzajemnymi kontaktami. Ciekawostką na miarę europejską był pokaz naprawdę udanego
radia KF + 6 m konstrukcji członka LKK. Cena
radia wynosi około 1600 zł, a parametry są
porównywalne do K3. Zebranie przebiegało
w spokojnej koleżeńskiej atmosferze, choć
nie zawsze wśród zebranych panowała pełna
zgodność w poruszanych kwestiach.
Piotr SP2JMR & Krzysztof SQ5HAU

W trakcie V Konferencji ARISS
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Położone w centrum Polski Nadleśnictwo Skierniewice obfituje w wiele prawnie
chronionych obiektów przyrodniczych,
zarejestrowanych w programie World Flora Fauna (WFF). Przewodzi im Bolimowski Park Krajobrazowy (SPFF-0028), wraz
z czterema rezerwatami przyrody: Kopanicha (SPFF-0507), Polana Siwica (SPFF-0508),
Rawka (SPFF-0509) oraz Ruda Chlebacz
(SPFF-0511). Pięć kolejnych rezerwatów
przyrody znajduje się poza obrębem Parku:
Babsk – SPFF-0304, Trębaczew – SPFF-0688,

Uroczysko Bażantarnia – SPFF-1023, Źródła
Borówki – SPFF-1025, Bukowiec – SPFF1101. Innymi tego typu obiektami są dwa
obszary chronionego krajobrazu – Górnej
Rawki (SPFF-0945) oraz Bolimowsko-Radziejowicki (SPFF-0946), a także dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – Zwierzyniec Królewski (SPFF-1025) oraz Nieborów
(SPFF-1100).
W okresie od kwietnia do września 2015
roku członkowie klubu SP7PCZ zorganizowali szesnaście ekspedycji do wszystkich
czternastu wyżej wymienionych obiektów,
dokonując ich aktywacji głównie w pasmach 40 i 20 m. Okres prowadzonych
łączności każdorazowo wynosił około 2
godzin. Nadawcy dysponowali transceiverem FT-857D, zasilanym z akumulatora samochodowego oraz antenami FD-3 i FD-4.
W rezultacie tych wypraw przeprowadzili
łącznie 2247 łączności z 1107 różnymi stacjami, zlokalizowanymi na pięciu kontynentach oraz reprezentującymi 53 kraje.
Dwie stacje (S58AL oraz SP9KDA) nawiązały
łączność ze stacją SP7PCZ podczas jej pracy
z 12 obiektów. Łączność z 11 obiektami zaliczyły stacje: UT5PI, 9A4FM, SP2GUC, SP7BCA, SQ9CWO, SP5FHF, zaś z 10 obiektami
– OM7OM, UR7ET, F2YT, SP5BLI, SP5ZIP.
W wielu przypadkach dokonywane aktywacje uświetniały lokalnie organizowane
przez Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Skierniewicach przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (XV Rajd „Dnia
Ziemi” Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej, XI
Turniej Wiedzy Przyrodniczej itp.). Równolegle z dokonywaną aktywacją obiektów
członkowie klubu wyjaśniali młodzieży
aspekty naszego hobby oraz programu

WFF. Podczas jednej z wypraw do SPFF1025 zorganizowany został piknik, który
swoją obecnością zaszczycił nadleśniczy –
mgr inż. Lesław Mateja (zdjęcie 3).
Przeprowadzone podczas aktywacji
łączności będą potwierdzane specjalnie
wydrukowaną na tę okoliczność czterostronicową kartką QSL, przedstawiającą
siedzibę Nadleśnictwa (zdjęcie 1) wraz
z podstawowymi o nim informacjami oraz
znajdującymi się na jego obszarze obiektami prawnie chronionymi, a także fotografiami członków klubu SP7PCZ, uczestniczącymi w aktywacjach (zdjęcie 2). Operatorzy
wszystkich wyżej wymienionych zagranicznych oraz polskich stacji, którzy zaliczyli
łączność z 10 i więcej obiektami, uhonorowani zostaną oddzielnym podziękowaniem
za udział w programie oraz upominkiem
nawiązującym tematycznie do ochrony
przyrody oraz związanym tematycznie
z Nadleśnictwem Skierniewice.
Praca stacji SP7PCZ z obiektów przyrodniczych Nadleśnictwa Skierniewice realizowana była przy aktywnym współudziale
oraz pomocy ze strony kierownictwa oraz
pozostałych pracowników tej instytucji.
Członkowie klubu dziękują za wsparcie
w postaci kart QSL oraz upominków dla
najbardziej aktywnych stacji. Obydwie
strony usatysfakcjonowane są przyczynieniem się w ten sposób do popularyzacji
idei ochrony przyrody, przybliżeniem wielu
zagranicznym i polskim osobom uroczych
obiektów przyrodniczych regionu skierniewickiego, a także pokazaniem pracy i dorobku Nadleśnictwa Skierniewice w dziedzinie ochrony polskiej przyrody.
Cezary SP7MJX
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Prezydium ZG PZK:
- Jerzy Jakubowski SP7CBG – Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl
- Piotr Skrzypczak SP2JMR – wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl
- Jan Dąbrowski SP2JLR – wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl
- Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz PZK, funkcja – sekretarz
generalny, sp9hqj@pczta.fm
- Bogdan Machowiak SP3IQ – skarbnik PZK, zastępca Prezesa ds.
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl
- Zbigniew Mądrzyński SP2JNK – członek Prezydium, zastępca Prezesa
ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl
- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – członek Prezydium, zastępca Prezesa
ds. młodzieży i szkolenia, sp3slu@wp.pl
Główna Komisja Rewizyjna:

- Henryk Jegła SP9FHZ – przewodniczący GKR, sp9fhz@gmail.com
- Marcin Skóra SQ2BXI – wiceprzewodniczący GKR, bxi@interia.pl
- Mirosław Raźny SP4MPG – sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl
- Przemysław Kurpisz SP3SLO – członek GKR, sp3slo@konin.lm.pl
- Zdzisław Sieradzki SP1II – członek GKR, sp1ii@wp.pl
Inne funkcje przy ZG PZK:
- Konsultant-koordynator przemienników analogowych i cyfrowych
PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com
- Konsultant-koordynator węzłów APRS PZK: Tomasz Pyda SP8NCG,
sp8ncg@wp.pl
Award Manager PZK:
Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl
ARDF Manager:
Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl
IARU-MS Manager:
Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl
Contest Manager:
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl
Manager-Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK (EmCom
Manager):
Rafał Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl
z-ca Hubert Anysz SP5RE,
VHF Manager:
Piotr Szołkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl
QTH Manager:

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp1thj@mierzyn.eu
Packet Radio Manager:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org.pl
Manager OH PZK:
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer Łącznikowy IARU-PZK:
Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Administrator portalu i systemów informatycznych PZK:
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
ARISS Kontakt Koordynator:
Krystian Górski SQ2KL,
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sułkowskiego 21, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany częstotliwości nadawania: niedziela godz.
10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV o krótkofalowcach „Krótkofalowcy Bis”, www.videoexpres.pl

w Polsce. Pozostałe sesje nawiązywały do
ARISS i projektów edukacyjnych możliwych
do zrealizowania przy okazji szkolnego
kontaktu ARISS.
Jedną z prezentacji zaprezentowana
była przez Gastona Bertelsa ON4WF, ustępującego przewodniczącego ARISS Europa.
Nagranie jest dostępne na stronie ariss.pzk.
org.pl. Fragmenty nagrań z konferencji pojawiły się na antenie Radia Eska.
Szczegółowa relacja przekazana zostanie na stronie ariss.pzk.org.pl oraz w prasie
radioamatorskiej.
Informacje na temat ARISS w Polsce
można znaleźć na stronie internetowej
http://ariss.pzk.org.pl, natomiast wszelkie
dokumenty niezbędne do przystąpienia
do programu są dostępne poprzez link do
strony ARISS Europa w zakładce School
Contacts.
Sławek SQ3OOK, Armand SP3QFE, Waldemar 3Z6AEF

SP7PCZ w Nadleśnictwie
Skierniewice
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