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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.

Drodzy Czytelnicy! 
Zachęcam do przekazywania 1% na Polski Związek Krótkofa-

lowców KRS 0000088401. Te środki stanowią znaczącą pozycję 
w naszym budżecie i pozwalają na realizację wielu celów, takich 
jak wsparcie imprez, zakupy sprzętu czy promocja krótkofalarstwa 
i wielu innych. Dziękujemy Wam, Drodzy Darczyńcy, za dotychcza-
sowe wsparcie i prosimy o dalsze.

Prezydium ZG PZK poszukuje osoby, która podjęłaby się funk-
cji Redaktora Naczelnego „Krótkofalowca Polskiego”. Wszelkie 
zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres prezy-
dium@pzk.org.pl lub telefonicznie 784 479 407.

Piotr Skrzypczak SP2JMR
p.o. redaktora naczelnego KP

Zapraszamy do udziału w 85. naszych 
„flagowych” zawodach SP DX Contest. 
To najstarsze tego typu zawody na świe-
cie i były one po raz pierwszy rozegra-
ne w 1933 roku. O ich historii pisaliśmy 
już wiele razy w Komunikatach PZK oraz 
w „Krótkofalowcu Polskim”, natomiast 
ważny pozostaje ich charakter jako naj-
starszych zawodów typu „single-coutry” 
w których cały świat kieruje anteny na 
Polskę. Celem są współzawodnictwa stacji 
zagranicznych w zdobywaniu maksymalnej 
liczby punktów w łącznościach ze stacjami 
polskimi oraz przede wszystkim promo-
cja polskiego krótkofalarstwa. Klasyfikacji 
zarówno dla stacji polskich jak i zagranicz-
nych jest całe mnóstwo i każdy znajdzie 
najbardziej odpowiednią stosownie do 
możliwości i posiadanych środków. 

Ponadto w zawodach tych jest niespo-
tykana poza zawodami CQWW liczba dy-
plomów oraz plakiet. Grawertonów za 
pierwsze miejsca w poszczególnych klasy-
fikacjach jest 24, a dyplomów wysłanych 
za granicę było ostatnio 413 i 70 do stacji 
polskich. Uważamy, że każdy polski krót-
kofalowiec posiadający własną radiostację 
lub mogący z niej skorzystać u kolegi lub 
w klubie powinien choć w ograniczonym 
zakresie wziąć udział w tych naszych naro-
dowych zawodach. To już 7–8 kwietnia br. 
Zapraszamy na stronę www.spdxcontest.
pzk.org.pl, gdzie znajdziecie regulamin 
naszych zawodów w 12 językach. Prosimy, 
wysyłajcie zaproszenia do znajomych za-
granicznych krótkofalowców.

Do usłyszenia! 
prezydium ZG PZK 

Poniżej informacja Koordynatora PZK na 
temat SP DX Contestu 2018.

Tegoroczne zawody SP DX Contest będą 
wyjątkowe pod kilkoma względami. Wpro-
wadzone zostanie – na razie nieobligato-
ryjne – przyjmowanie dzienników przez 
„robota”, zostanie też zmieniony wygląd 
strony, a całość organizacji znacznie przy-
spieszona. Dodatkowo – jako odbywające 
się w jubileuszowym dla naszego kraju 
roku, zostaną odpowiednio okraszone.

Zmiany zostały podyktowane niczym 
innym, jak światowymi trendami w conte-
stingu oraz chęcią „zasłużonego przejścia 
w stan włączenia w końcu radia” przez 
dotychczasowych prowadzących. Z przy-
jemnością, po sprawdzeniu, mogę stwier-
dzić, że wieloletni sposób prowadzenia 
zawodów (w głównej mierze przez Tomka 
UAF i Marka DQR) był nienaganny i wolny 
od znaczących uchybień. Podkreślić należy 
także, że obaj – doświadczeni organizato-
rzy i programiści – zadeklarowali nieoficjal-
ną pomoc, za co jestem wdzięczny.

Blado wypadają tutaj sami krótkofa-
lowcy – w tym członkowie PZK i SPDXC, 

SP DX CONTEST 2018
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w szczególności ci, którzy czekają na efekty 
pracy innych osób. Tym bardziej blado, im 
gorsza proporcja postów na listach dys-
kusyjnych i forach do przeprowadzonych 
łączności. Łudzę się, że forumofalarze to 
nieistotny promil naszej społeczności.

Ze swojej strony pragnę zapewnić, że 
tegoroczny SP DX Contest, za który od-
powiadam osobiście, zostanie rozliczony 
w sposób jak najlepiej „amatorski”. Nie spo-
sób napisać „profesjonalny”, wszak wszyscy 
uprawiamy hobby amatorskie, ale ta wła-
śnie „amatorskość” objawia się też nieskrę-
powanym nowatorstwem. Żywię nadzieję, 
że sposób organizacji, prezentacji wyników 
oraz nowy „dizajn” strony przypadnie Wam 
do gustu, tym bardziej że do czasu ukaza-
nia się tego artykułu, wielu z Was – Czytel-
ników – pomoże mi w tej pracy.

Grzegorz „Spike” Rendchen
Koordynator PZK

Członek Komisji SP DX Contest

XXIII Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd 
Delegatów PZK

W dniu 26 lutego br. Zarząd Główny 
PZK na podstawie §14 pkt 4 lit. b) i pkt 6 
lit. b) oraz §20 pkt 3 lit. k) i pkt 5 Statutu 
Polskiego Związku Krótkofalowców w gło-
sowaniu elektronicznym podjął uchwałę 
o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Delegatów PZK dzień 21 kwietnia 
2018 r. w Warszawie, ul. Podskarbińska 2 – 
jest to Centrum Promocji Kultury Dzielnicy 
Warszawa Praga Południe. Początek Zjazdu 
godz.10.00.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delega-
tów PZK zgodnie z § 14 pkt 11 Statutu PZK 
podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach 
dla których został zwołany. W przypadku 
tego Zjazdu są to cztery zasadnicze kwe-
stie:

1. Głosowanie w sprawie przyznania Je-
rzemu Miśkiewiczowi SP8TK tytułu Członka 
Honorowego Polskiego Związku Krótkofa-
lowców. 

2. Głosowanie w sprawie nowelizacji, 
w przedstawionym zakresie, Statutu Pol-
skiego Związku Krótkofalowców zatwier-
dzonego przez XX Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Delegatów PZK 15 października 2011 
r. w Warszawie. 

3. Głosowanie w sprawie uchylenia 
uchwały XXI KZD w Łowiczu w sprawie Re-
gulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. 

4. Wybory do Głównej Komisji Rewizyj-
nej PZK. 

Oczywiste jest, że podczas Zjazdu bę-
dzie szereg spraw proceduralnych oraz 
wystąpienia Prezesa PZK oraz Przewod-
niczącego GKR PZK. W końcowej części 
Zjazdu przewidziana jest dyskusja pro-
gramowa nad założeniami i wytycznymi 
dla Komisji Statutowej PZK pod kątem 
wykorzystania wniosków z niej płynących 
do opracowania ewentualnych zmian 

w Statucie PZK, które mogłyby być uchwa-
lone na kolejnym KZD.

W okresie przedzjazdowym na przeróż-
nych listach i forach toczą się dyskusje na 
tematy związane z problematyką NKZD, 
co jest potrzebne i wręcz konieczne oraz 
niestety z nią niezwiązane, wykraczające 
daleko poza pojęcia konstruktywnej dysku-
sji. Nie byłoby w tym nic zdrożnego gdyby 
nie zjawisko nazywane potocznie „trollin-
giem”. Charakteryzuje się ono nadmierną 
emocjonalnością, przejawami nienawiści 
do innych członków, w tym władz PZK, 
a wypowiadający się pseudoaktywiści nie-
kiedy posuwają się nawet do naruszania 
dóbr osobistych innych osób piszących na 
owych forach i listach. Najbardziej zacie-
kłych dyskutantów można poznać po tym, 
że nie garną się do żadnych zadań, nie dają 
się wybrać do gremiów organizacyjnych 
czy zarządczych, mają natomiast dużo do 
powiedzenia w sprawach, w których nie 
uczestniczą i najczęściej po prostu się na 
nich nie znają. Atakują wszystkich i wszyst-
ko, co im stanie na drodze lub kiedyś wyda-
wało im się, że stanęło. Robią to z pozycji 
kibica, który przecież tak jak ci ze stadio-
nów nie umie grać w piłkę. Łatwo ich roz-
poznać, ale na szczęście jest ich zaledwie 
kilku. Piszę o tym dlatego, że wypowiedzi, 
nieprzystające do sytuacji i wypaczające 
rzeczywistość powielane i rozsyłane, two-
rzą często fałszywy obraz rzeczywistości. 
A co gorsze, to wszystko dzieje się pod 
hasłem troski o dobro i rozwój naszego 
stowarzyszenia.

Jako krótkofalowiec od prawie 40 lat 
działający w strukturach PZK uważam, że 
postawa Kolegów zachowujących się jak 
„kibice” nie jest godną krótkofalowca, który 
przecież z samego założenia powinien być 
człowiekiem dobrej woli.

Czy mam rację? Drodzy Czytelnicy, sami 
odpowiedzcie.

Przykładem konstruktywnej działal-
ności wśród delegatów na KZD PZK było 
zorganizowane przez Tomka Ciepielow-
skiego SP5CCC spotkanie poświęcone 
ewentualnym zmianom w funkcjonowa-
niu PZK, z którego notatkę publikujemy 
poniżej.

Piotr SP2JMR

Notatka ze spotkania 
w sprawie zmian 
w Statucie PZK

W dniu 24 lutego 2018 r. w Warszawie 
odbyło się spotkanie poświęcone zmianom 
w statucie PZK.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy pi-
szącego te słowa. Tematyka spotkania nie 
była narzucona a jedynym kryterium ogra-
niczającym tematy dyskusji był czas, jakim 
dysponowali uczestnicy, w tym prawnicy.

W spotkaniu udział wzięli:
Tomasz Ciepielowski SP5CCC (organizator 
spotkania)

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Marek Ruszczak SP5UAR
Marek Suwalski SP5LS
Waldemar Sznajder 3Z6AEF

Wsparcie prawne uczestnikom spotka-
nia zapewniły Katarzyna Hartfelder i Paula 
Zych z Kancelarii Prawnej „HRD Legal”.

W pierwszej części spotkania obie pa-
nie prawniczki przedstawiły możliwości 
zmian struktur organizacyjnych Polskiego 
Związku Krótkofalowców, ze szczegól-
nym pokreśleniem jednolitej struktury 
PZK w terenie. Mowa tu o nabyciu osobo-
wości prawnej przez jednostki terenowe 
PZK.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja. 
Poświęcona była przede wszystkim zmia-
nom Statutu PZK wynikającym z noweliza-
cji ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz 
innym zmianom w Statucie.

Omówiono między innymi zagadnienia:
– PZK jako stowarzyszenie osób fizycznych 

czy prawnych?
– Rodzaje członkostwa w PZK
– Struktura organizacyjna PZK
– Prawne usytuowanie oddziałów tere-

nowych z osobowością prawną jako 
terenowych jednostek organizacyjnych 
Związku

– Warunki i tryb wyboru organów Związku
– Warunki i zasady zatrudniania oraz wy-

nagradzania: pracowników, członków 
stowarzyszenia, członków zarządu

– Zasady czynnego i biernego prawa wy-
borczego małoletnich w PZK

W wyniku dyskusji zebrani zgodzili się, 
co do następujących zagadnień:

Polski Związek Krótkofalowców jest 
stowarzyszeniem osób fizycznych i przy 
obecnej percepcji tego zagadnienia wśród 
członków Związku, również delegatów na 
NKZD, nie jest możliwe przekształcenie PZK 
w związek stowarzyszeń.

Potrzebne jest przygotowanie materia-
łów edukacyjnych, które pozwolą wyjaśnić 
zalety i ewentualne wady takiej zmiany 
strukturalnej.

Wydaje się celowe ograniczenie rodza-
jów członkostwa do dwóch: zwyczajnego 
z pełnią praw oraz nadzwyczajnego (wspo-
magającego) z ograniczonymi prawami 
członkowskimi oraz zredukowaną (nawet 
do zera) składką członkowską.

Należy dążyć do uproszczenia i standa-
ryzacji struktury organizacyjnej Związku 
poprzez:
– przyjęcie struktury oddziałów tereno-

wych jako regionalnej lub zgodnej z ad-
ministracyjnym podziałem kraju, przy 
docelowo powszechnej osobowości 
prawnej terenowych jednostek organiza-
cyjnych (oddziałów terenowych)

– wynikającej z powyższego zmniejszenia 
liczebności Zarządu Głównego

Oddziały Terenowe PZK z osobowością 
prawną NIE SĄ osobnymi stowarzysze-
niami i w swojej działalności podlegają 
Statutowi PZK tak samo, jak oddziały 
bez osobowości prawnej. Posiadanie 
osobowości prawnej daje natomiast sa-
modzielność w zakresie organizacyjnym 



3KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 639     4/2018

oraz gospodarki materiałowo-finansowej, 
ale jedynie w takim zakresie, jaki jest 
określony w Statucie PZK i regulaminach 
organizacyjnych.

Należy doprecyzować w Statucie wa-
runki wyboru organów związku, tak aby nie 
było wątpliwości i niepotrzebnych dyskusji 
przed każdym głosowaniem.

Ponadto uzgodniono,  że Tomasz 
SP5CCC wspólnie z prawnikami przygotuje 
poradnik, wyjaśniający zalety wynikające 
z nabycia osobowości prawnej przez od-
działy terenowe.

Poradnik ten będzie też zawierał szcze-
gółowe informacje, wzory dokumentów, 
adresatów korespondencji, niezbędne do 
uzyskania osobowości prawnej.

Poradnik przeznaczony będzie w szcze-
gólności dla tych oddziałów, które osobo-
wości prawnej jeszcze nie posiadają. 

Treść powyższej notatki została przyjęta 
przez wszystkich uczestników spotkania.

Tomasz Ciepielowski SP5CCC

ŁOŚ 2018 
25–27 maja

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 
trwają przygotowania do Ogólnopolskiego 
Spotkania Krótkofalowców i Radioamato-
rów ŁOŚ 2018 (OSKiR.)

Tegoroczna edycja naszej sztandarowej 
imprezy odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 
maja.

Jak co roku w programie przewidujemy 
arcyciekawe prezentacje i pokazy znanych 
prelegentów, mnóstwo stoisk ze sprzętem 
radiowym i innym oraz największą w kraju 
giełdę. W tym roku położyliśmy nieco więk-
szy nacisk na merytoryczną, czyli prelek-
cyjno-pokazową część naszej największej 
masowej imprezy. Dziękujemy wszystkim 
prelegentom, którzy zadeklarowali chęć 
podzielenia się swoją wiedzą z uczestnika-
mi tegorocznego Łosia.

Tak jak co roku bardzo ważnym ele-
mentem OSKiR jest możliwość dokonania 
zakupów lub sprzedania zbędnych urzą-
dzeń oraz części. W związku z tym prosimy 
wszystkich wystawców o kontakt z orga-
nizatorami najpóźniej na tydzień przed 
imprezą w celu uzgodnienia miejsca pod 
namiot, samochód itp.

Wszystkim, którzy nas zechcą wesprzeć 
w jakikolwiek sposób przy organizacji Ło-
sia, już teraz serdecznie dziękujemy. Do-
dam, że prac wstępnych mamy sporo (re-
mont agregatów prądotwórczych, sprząta-
nie po Xawerym, przygotowanie terenów 
parkingowych itp.).

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich 
starań, żeby nasi goście byli dobrze na-
karmieni, wypoczęci i zadowoleni, a pozy-
tywne wspomnienia pozostały na długo 
w pamięci. 

Organizatorzy

Program XII Ogólnopolskiego  
Spotkania Krótkofalowców  
i Radioamatorów ŁOŚ 2018 

Moduł I
1. 10.30 – Uroczyste otwarcie, wręczenie 
odznaczeń i wyróżnień
2. 10.45 – Wystąpienia: patrona honorowe-
go i zaproszonych gości.
3. 11.00 – Wszystko o antenach, bezpie-
czeństwie ich eksploatacji i instalacjach 
odgromowych – Jerzy Smoczyk SP3GEM
4. 12.00 – Prezentacja „Polska Ekspedycja 
na Saint-Barthélemy” – Włodzimierz Herej 
SP6EQZ
5. 12.45 – Zawody krótkofalarskie wg log 
sp. Wstępne podsumowanie SP DX Conte-
stu – Grzegorz Rendchen SP9NJ
6. 13.15 – RX 40/80 „Dosia” – dwupasmowy 
modułowy odbiornik nasłuchowy – cz. I. 
Założenia projektu, schemat blokowy oraz 
moduły: podstawy, zasilania, wzmacniacza 
audio, mieszacza i filtrów w.cz. – Adam 
Sobczyk SQ5RWQ
7. 14.15 – RX 40/80 „Dosia” – dwupasmowy 
modułowy odbiornik nasłuchowy – cz. II. 
Moduły: VFO, ARW, S-metra i sterowania 
oraz perspektywy i plany rozwoju tego pro-
jektu – Adam Sobczyk SQ5RWQ
8. 15.15 – Łączność Bezpieczeństwa jako al-
ternatywna dla profesjonalnych systemów 
łączności. Prezentacja działania lokalnych 
sieci amatorskiej łączności kryzysowej – Mi-
chał Wilczyński SP9XWM
9. 16.15 – Wielofunkcyjna synteza z układem 
Si5351A (3xVCO/PLL) i procesorem ARM 
CORTEX. Konfigurowalne funkcje progra-
mowalnych: VFO i BFO oraz uniwersalnego 
ARW i S-metra z dedykowanym wyświetla-
czem graficznym – Adam Sobczyk SQRWQ
10. 17.15 – Wielopasmowy PA HF 25 W z za-
silaniem 24 V na pojedynczym tranzystorze 
IRF510 – studium wykonalności projektu – 
Adam Sobczyk SQ5RWQ
11 . 18.00 – Loteria fantowa

Moduł II
1. 13.15–15.15 Warsztaty sensoryczne dla 
młodszych dzieci
2. 16.15–18.15 Warsztaty eksperymentator-
skie dla starszych dzieci 
Zajęcia poprowadzi Dorota Sobczyk. 

Założenia warsztatów:
Warsztaty, adresowane są do dzieci 

w różnym wieku, podzieliliśmy je na dwa 
dwugodzinne bloki. Pierwszy z nich bę-
dzie przeznaczony dla młodszych dzieci 
i odbędzie się w formie warsztatów senso-
rycznych. Drugi, dla dzieci trochę starszych, 
będzie polegał na przeprowadzeniu w nie-
wielkich grupach prostych i bezpiecznych 
eksperymentów praktycznych. Dodatkową, 
atrakcyjną opcją (w zależności od liczby 
uczestników i dostępnego czasu) może 
być poświęcenie ostatnich 30 minut dru-
giego bloku na skręcanie w różne kształty 
nadmuchanych balonów. Ze względów 
bezpieczeństwa dzieci biorące udział w za-
bawie muszą pozostawać pod opieką i kon-
trolą rodziców.

Krótkofalowcy 
a historia 
„L’Hermione” i Morze 
Śródziemne

Od lutego do czerwca 2018 r. aktywna 
będzie stacja ze specjalnym znakiem wy-
woławczym TM17HF.  

Na stronie 6 styczniowego wydania 
francuskiego miesięcznika „Radio – REF” 
znajduje się dość ciekawy artykuł autor-
stwa Bernarda Lacomte’a F6BCC dotyczący 
aktywności francuskiej stacji o znaku oko-
licznościowym TM17HF. Skąd taki znak? Ten 
znak ma związek z 17-letnią budową repliki 
francuskiej fregaty – żaglowca „L’Hermione”, 

REPLIKA FREGAty „L’HERMIOnE” – wyjśCIE w MORZE
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Silent Keys
W okresie od 1 lutego do 7 marca tego roku pożegnaliśmy na zawsze:

kol. Jacka Rowińskiego SP4TKO 
kol. Lesława Steczkowskiego SP8YA

kol. Marię Wojdyłło SP3CQW
kol. Jerzego Sztuckiego SP2IPU

kol. Małgorzatę Dolecką SP2MDA
kol. Jerzego Płoteckiego SP3-1058

Cześć Ich pamięci!

nUMER ZAMKnIętO  8.03.2018

na której to w 1780 roku generał La Fayette 
ze swoimi żołnierzami i sprzętem wojennym 
przyłączył się do amerykańskich powstań-
ców walczących o niepodległość. Oryginal-
na „L’Hermione” brała udział w wojnie se-
cesyjnej, wsławiając się walkami w obronie 
nowej amerykańskiej demokracji. A generał 
Lafayette został bohaterem obu narodów. 
Morski żywot okrętu nie trwał długo – po 24 
latach wszedł na mieliznę i został stracony.

Rekonstrukcję tego żaglowca zapocząt-
kowano w 1997 roku w Rochefort i zakoń-
czono w 2014 roku i dziś jako żaglowiec 
– muzeum pływa po morzach i oceanach 
rozsławiając Francję na całym świecie. Dziś 
replika fregaty „L’Hermione” stanowi dumę 
narodową Francji, podobnie jak polski „Dar 
Pomorza”. A słowa w sufiksie: H odnosi się 
do nazwy fregaty „L’Hermione”, natomiast 
F do Francophonie, tj. społeczności francu-
skojęzycznej 

Replika fregaty z radiooperatorami na 
pokładzie wypłynęła już z Rochefort-sur-
-Mer kierując się na Morze Śródziemne i bę-
dzie miała krótkie postoje w następujących 
portach: La Rochelle, Tanger, Barcelona, 
Sète, Toulon (Tulon), Marseille (Marsylia), 
Port–Vendre, Bastia, Portimao, Bordeaux 
i powróci do Rochefort–sur–Mer 16 czerw-
ca 2018 roku. Z tych portów operatorzy 
stacji okolicznościowej prowadzić będą 
łączności z całym światem, a zwłaszcza 
z operatorami francuskojęzycznymi.

Dni aktywności stacji okolicznościowej 
to: 4 i 20 lutego br., 9, 22 i 27 marca br., 
5, 12 i 20 kwietnia br., 8 i 18 maja br., 10 
czerwca br. oraz od 16 do 18 czerwca br. 
W tych dniach będzie można przeprowa-
dzić ciekawe QSOs i wiele dowiedzieć się 
od operatorów tej stacji okolicznościowej.

Okolicznościowe karty QSL należy kie-
rować poprzez biuro QSL lub via direct. 
Szczegóły dotyczące repliki fregaty – ża-
glowca na stronie: https://www.hermione.
com/accueil/ 

Na temat repliki żaglowca „L’Hermione” 
można przeczytać m. in na następujących 
polskojęzycznych stronach internetowych: 
https://www.jachting.com/artykul/24-04-2015/
replika-fregaty-za-25-mln-euro
http://magazynwiatr.pl/blog/zaglowiec-za-
-25-mln-euro/
h t t p s : / / h i s t m a g . o r g / l h e r m i o n e -
c z y l i - r e k o n s t r u k c j a - h i s t o r y c z n a - z -
rozmachem-12447

Z francuskiego miesięcznika „Radio-REF”  
przetłumaczył Tadeusz SP9HQJ

SP9KDA – spotkania 
nie tylko w eterze

W dniu 2 marca br. w historii klubu 
SP9KDA odnotowaliśmy bardzo miłą wi-
zytę kolegów z Estonii. Odwiedzili nas De-
ivis ES2DST i Ivo, obydwaj z klubu ES1XQ. 
Wracając z nart w Zakopanem postanowili 
zobaczyć nasz klub. Była to rewizyta bo 
wcześniej w Tallinie gościli Marek SP6MQO 
ze swoim synem Maćkiem SQ6IUO. Jak 
zwykle w takich przypadkach nastąpiła 
wymiana drobnych podarków, a pytania 
i odpowiedzi padały gęsto z obydwu stron. 
Wszystko to odbywało się w bardzo przy-

jacielskiej atmosferze jak zwykle wśród 
krótkofalowców. Ciekawostką jest fakt że 
ich klub mieści się przy szkole, która jest 
odpowiednikiem naszego technikum i jest 
wyposażony w kilka najnowszych „trans-
ceiwerów”, a w budowie jest siedziba poza 
miastem z dala od zakłóceń. Nasi goście 
przyznali jednak że tylu pucharów i grawer-
tonów co my, to oni nie posiadają. W zawo-
dach pracują pod znakiem ES1O i obiecali 
że usłyszymy się w SP DX Conteście.

Na pamiątkę zrobiono kilka zdjęć, a wi-
zyty tego typu mają być kontynuowane 
w niedalekiej przyszłości.

Marek SP9UO

PODCZAS SPOtKAnIA w SP9KDA Z KOLEGAMI Z EStOnII: OD LEwEj PAwEŁ SQ6RMI, jAnUSZ SP9LjE, MICHAŁ SQ9CyD, DEIVIS ES2DSt, 
MAREK SP6MQO, AnDRZEj SP6GCU, MAREK SP9UO, IVO ES1XQ

MAREK SP9MQO ( w śRODKU) Z EStOńSKIMI GOśćMI


