ŁOŚ 2010.
Tegoroczne spotkanie było faktycznym centralnym punktem obchodów podwójnego
jubileuszu - 80 lat PZK i 85 lat IARU. O samych jubileuszach oraz obchodzących je
organizacjach napisano już chyba prawie wszystko. Tak więc teraz pozostała do
przekazania relacja z tego największego w SP spotkania krótkofalowców.
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Głównym organizatorem tegorocznej imprezy był Tadeusz SP7FDV członek SP7KED
pełniący także odpowiedzialną funkcję Prezesa PKUKF.

Organizatorami byli z SP9KDA team
Marek SP6MQO, Janusz SP9LJE, Janek SQ9CWO, Andrzej SP6-8522, Witek
SQ9CWI, Sebastian SQ6MWI, Paweł SQ6IUA, Danka SQ6IUN, Andrzej SP6GCU,
Maciek SQ6IUO, Janek SQ9CYW, Janek SP9FSZ, Zdzisław SQ6IUF, Piotrek SQ6IUS,
Marcin SQ9SBF, Adam SQ6KIN, Marek SP9UO.
oraz z SP7KED team
Heniek SP7FUZ, Bogusław SP7IVO, Paweł SP7NJR, Janusz SQ7JZS, Włodek
SQ7CGN, Janusz SP7HJF, Maciek SP7VVK, Robert SQ7LRQ, Paweł SP7FI, Adam
SP7TOT, Daniela SP7LIL, Michał SQ7NUR, Poldek SQ7MRW, Jacek SP7DPJ, Rysiek
SP7RFZ, Piotrek SQ7JZG, Mariusz SQ7JZR, Irena SP7QL, Piotrek SQ7JZH, Krystian
SQ7OIZ, Patryk SQ7OBL.
Organizatorem nie krótkofalowcem był Pan Grzegorz Karkos.
Internet zorganizowała miejscowa firma z Jaworzna. A sponsorami byli ICOM
Polska, Radiosklep, SP7DDD, SP6IEQ, PiastCatering.
Organizatorzy zgodnie z zapowiedzią załatwili dobrą pogodę. Deszcz pokazał się
tylko w nocy z piątku na sobotę. Podczas właściwej imprezy było ciepło i słonecznie.
Część oficjalną rozpoczął szef komitetu organizacyjnego Tadeusz SP7FDV witając
obecnych i odczytując pisma od kilku z zaproszonych, a nieobecnych osób. Byłem
drugą osobą występującą pod „namiotem prelekcyjnym”. Powitałem przybyłych w
tym przedstawiciela Starosty Powiatowego w Olecku oraz Wójta Gminy Rudniki
Pana Andrzeja Pyziaka. Była to też znakomita okazja do wręczenia grawertonów
okolicznościowych z okazji 80 lat PZK. Otrzymali je Ewa SP5HEN oraz Włodek
SP5DDJ. Pozostali beneficjenci, a więc Adam SP2EDA, Jurek SP8TK, Sylwester
SP2FAP otrzymają je drogą pocztową.
Część prelekcyjna spotkania rozpoczęła się bardzo ciekawą historyczną prezentacją
opracowaną przez Tomka SP5CCC, której premiera miała miejsce w dniu 26 lutego
w Warszawie. Prezentacja ta traktuje o najmniej znanym okresie w historii PZK, a
mianowicie o okresie 1945-1957.
Inne wygłoszone prelekcje dotyczyły QRP (SP5DDJ) oraz przepisów antenowych, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska.
(SP6IEQ)
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Bojowy wóz mikrofalowy SP7JSG.
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Również w bloku „edukacyjnym” znalazł się pokaz ratownictwa medycznego.

Podczas spotkania znalazł się także czas na mini część artystyczną.
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Występował zespół Oj taM.
Frekwencja dopisała zgodnie z prognozami. Było nas ponad 550 osób, a na liście
przybyłych zarejestrowało się 485 krótkofalowców. Z tzw. władz naczelnych PZK
byli prezesi kilkunastu OT trzech członków prezydium oraz cały skład GKR PZK,
która podczas spotkania odbyła swoje posiedzenie.
Podczas spotkania miało miejsce podpisanie umowy użyczenia nieruchomości
pomiędzy Gminą Rudniki, a Polskim Związkiem Krótkofalowców OPP. Chodzi tu o
kawałek ziemi będący własnością gminy, na którym odbywają się nasze coroczne
spotkania.
Ciekawym nie tylko kolorystycznie elementem był wojskowy pojazd będący
własnością PZK z radiostacją R-140 oraz agregatami, które pracowały podczas
spotkania dając prawie 6 kW, co w zupełności wystarczyło do zasilania znajdujących
się tam urządzeń.
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ŁOŚ różni się od innych spotkań nie tylko ilością uczestników (w poprzednich latach
było nas tam ponad 300), ale także ilością zaangażowanych organizatorów co daje
gwarancję stabilności organizacji spotkań na przyszłość, a także wszelkich poczynań
PZK na tym terenie.
Szersza relacja oraz reportaż w KP 7/2010.
Zabrakło niestety Jurka SP5BLD redaktora i producenta RBI. Zawiniły sprawy
logistyczne. Wszelkie próby podejmowane wieczorem w piątek przez Jurka i przez
moją osobę zawiodły.
Był natomiast Henryk SP6ARR, który wszystko filmował i nagrywał.
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Organizatorom przybyłym gościom, sponsorom i prelegentom w imieniu prezydium
ZG PZK serdecznie dziękuję. To był kawał dobrej roboty.
(SP2JMR)

