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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.

„Świat Radio” 
wyróżniony

9 maja w Warszawskim Domu Technika 
NOT odbyło się podsumowanie konkursu 
Numerus Primus Inter Pares za rok 2014. 
Konkurs, którego celem jest wyłonienie 
najlepszego w danym roku numeru popu
larnonaukowego oraz specjalistycznego 
i branżowego czasopisma technicznego, 
jest organizowany przez Towarzystwo Kul
tury Technicznej – członka Federacji Stowa
rzyszeń NaukowoTechnicznych NOT. Spo
śród przesłanych na konkurs czasopism, 
jury konkursu pod przewodnictwem prof. 
Czesława Waszkiewicza wybrało numer 
„najlepszy z najlepszych”, czyli Numerus 
Primus Inter Pares. Jury wysoko oceni
ło poziom merytoryczny i graficzny oraz 
szatę edytorską wszystkich nadesłanych 
czasopism i po wnikliwej ocenie postano
wiło wyróżnić w grupie czasopism specja

listycznych czasopismo „Świat Radio” (za 
ŚR 8/2014). Laureatem w tej grupie zostało 
czasopismo „Przemysł Chemiczny”. Dyplom 
z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskie
go odebrał redaktor naczelny „Świata Ra
dio” – Andrzej Janeczek SP5AHT.

Polska wyprawa  
na Kretę

Wyprawa SX9PL dobiegła końca, powrót 
odbył się szczęśliwie i cała grupa, w tym Mi
rek SP90NC, Marek SP9JKB, Darek SP9ETE, 
Marcin SQ9AC, Tomek SP9NTL powróciła 
cała i zdrowa. Na wstępie chcieliśmy po
dziękować wszystkim korespondentom za 
wyrozumiałość i wytrwanie. Plan wyprawy 
przebiegał bez komplikacji, a gościnność 
przyjaciół z Krety mile nas zaskoczyła. 

Opiszę w wersji telegraficznej to, co naj
bardziej utknęło nam w pamięci.
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Dzień pierwszy. Zaraz po przylocie uda
liśmy się do Johna SV9IOQ, gdzie poznali
śmy również Johna SV9AHZ i kilku innych 
krótkofalowców. Byliśmy zaskoczeni go
ścinnością oraz sprzętem, którego nam 
użyczyli. Mieliśmy ograniczony wagowo 
bagaż, więc zabraliśmy tylko podstawowo 
anteny drutowe, transceivery (IC7200, FT
450AT, Wouxhun X1M) i kilka fiderów. 
Dzięki Johnowi mogliśmy rozwiesić anteny 
GP i kilka konstrukcji na poszczególne pa
sma. Kreteńczycy pomogli nam w bardzo 
wielu sprawach, od uzyskania licencji po 
dostarczenie niezbędnego sprzęty, którego 
nie mogliśmy zabrać. 

Wieczorem dotarliśmy do naszego 
punktu nadawczego. QTH Tsikalaria, miej
scowość licząca dosłownie kilka domów, 
z których może 3 były zamieszkane. Dom 
położony na szczycie wzniesienia, brak 
jakiejkolwiek infrastruktury w promieniu 
25 km. Jedyne odgłosy, jakie były słyszalne 
w promieniu kilometrów, to pawie oraz 
wszędobylskie stada kreteńskich kóz. Na 
pytanie miejscowych, skąd pochodzimy, 
stwierdzili, że jeszcze nigdy nie było w tej 
okolicy Polaków, a tym bardziej biegają
cych po dachu w środku nocy z latarkami. 
Systemy antenowe widoczne z kilku kilo
metrów wzbudzały zainteresowanie każde
go przejeżdżającego mieszkańca. 

Szybkie foto przed przystąpieniem do 
montażu stacji. Środek nocy, stacje już 
uruchomione, jedna do pracy SSB, a druga 
na CW. Na samym początku propagacja 
nie rozpieszczała, zwłaszcza w kierunku SP. 
Stacje włoskie sukcesywnie zakłócały każdą 
możliwość usłyszenia SP. Uznaliśmy, że in
formacja „SP only” była dla nich zachętą do 
wołania. Na środkowym zdjęciu nasz reży
ser Marek SP9JKB z kamerą, nic nie umknie 
jego uwadze. 

Kolejny dzień, aktywacja stacji z plaży 
w miejscowości Kissamos. Odbyła się praca 
/mm dzięki pomocy miejscowych ryba
ków. Anteny na plaży wzbudzały wielkie 
zainteresowanie, wielu turystów pytało, 
czy nie jesteśmy z jednaj z baz wojskowych 
zlokalizowanych na wyspie. Nierozłącznym 
elementem wyprawy były latawce, Marek 
SP9JKB prowadził pracę QRP z anteny pod
wieszonej wprost do jednego z latawców. 
Całkiem fajny pomysł, zwłaszcza że przyno
sił dość dobre efekty. 

Kolejna aktywacja, tym razem z Gór Bia
łych. Wyprawa dotarła do schroniska Kaller
gi (1680 m n.p.m.), jeszcze zamkniętego ze 
względu na śnieg zalegający na szlakach. 
Praca QRP z anteny Rybakov przyniosła 
zadowalające efekty, w logu zawitały kojne 
QSO ze stacjami SP. Nie zabrakło też akty
wacji na plaży Balos oraz Elafonisi. Ostatnia 
aktywowana plaża to Falasarna. Kilka poże
gnalnych zdjęć. Pomimo zwykłych anten 
do logu zawitało ponad 2000 QSO, w tym 
ok. 400 ze stacjami z SP, które miały pierw
szeństwo. 

Pozdrawiamy i do usłyszenia na następ
nej wyprawie. 

Darek SP9ETE

XX Spotkanie 
Krótkofalowców 
w Łagowie Lubuskim

Tradycyjnie jak co roku 1 maja 2015 
odbyło się XX Spotkanie Krótkofalowców 
Miłośników Radia i Eteru w Łagowie Lubu
skim nad Jeziorem Trześniowskim. Zjechało 
się ponad 70 krótkofalowców i miłośników 
technik radiowych z rodzinami. Przyje
chali też goście z Niemiec (DL). Pogoda 
dopisała i niektórzy przedłużyli swój pobyt 
do niedzieli. Na miejscu była minigiełda, 
pokaz anten i nowych technik łączności 
radiowych i jak zwykle m.in. wspaniała 
jajecznica z 300 jaj. Wszystko odbyło się 
dzięki Rysiowi SP3HBF, który już kolejny raz 
zwerbował innych do pomocy w zorgani
zowaniu spotkania, udostępniając teren 
w pięknej okolicy. Film ze spotkania można 
obejrzec na YouTube.

Mietek SP3CMX

Konferencja 1. Regionu 
IARU, część 1

Konferencja odbyła się w dniach 21–27 
września 2014. Miejscem obrad był Flamin
go Grand Hotel w miejscowości Albena k. 
Warny. Uuczestniczyli w niej delegaci orga
nizacji krótkofalarskich z 1. Regionu IARU. 
Polski Związek Krótkofalowców był repre
zentowany przez Tomasza Ciepielowskiego, 
SP5CCC – sekretarza Polskiego Klubu UKF 
oraz Pawła Zakrzewskiego SP7TEV – ofice
ra łącznikowego IARU–PZK. Łącznie brało 
udział ok. 200 delegatów reprezentujących 
43 organizacje członkowskie, spośród któ
rych wielu pełniło funkcje pełnomocników 
17 stowarzyszeń (ogółem na Konferencji 
formalnie reprezentowanych było 60 stowa
rzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU). 
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Konferencję otworzył w niedzielę 21 
września 2014 r. prezes BFRA, po czym 
dalsze prowadzenie przejął ustępujący 
przewodniczący Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU – Hans Blondeel Timmer
man, PB2T. Minutą ciszy uczczono pamięć 
Kolegów (w tym Wiesława Wysockiego, 
SP2DX), którzy odeszli na zawsze w okre
sie od ostatniej Konferencji Generalnej. 
Następnie Timothy Ellam VE6SH w imieniu 
Rady Administracyjnej IARU przekazał ży
czenia owocnych obrad wszystkim uczest
nikom Konferencji.

W następnej kolejności Encho Gospo
dinov odczytał przesłanie, jakie do uczest
ników Konferencji Generalnej wystosowała 
dr Kristalina Georgiewa – komisarz EU ds. 
Współpracy Międzynarodowej, Pomocy 
Humanitarnej i Reagowania Kryzysowego. 
List do uczestników Konferencji przesłała 
też Ewgenija Radanowa – minister ds. Mło
dzieży i Sportu Bułgarii. Odczytał go Pana
jot Danew LZ1US – członek ustępującego 
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.

Uczestnicy wysłuchali następnie prze
kazu od dr. Hamadouna Toure HB9EHT, 
Sekretarza Generalnego ITU (w czasie 
finalizacji opracowania niniejszego spra
wozdania byłego już), który w filmowym 
nagraniu poinformował o współpracy 
między ITU i IARU. Po zakończeniu oficjal
nych przemówień wręczono nagrodę im. 
Roya Stevensa G2BVN Gastonowi Bertel
sowi ON4WF. Otrzymał ją za wieloletnią 
pracę w EuroCom i ARSPEX. Ze względu 
na wiek (87 lat) Gaston zrezygnował z prac 
w zespołach IARU. Odznaczono też Hansa 
Blondeela Timmermana PB2T – Złotą Od
znaką ITU.

Na zakończenie konferencji powołano 
komitety robocze C2–C5. Ich zadaniem 
była koordynacja prac wszystkich grup.
Głównym celem prac delegatów na Konfe
rencję Generalną był przegląd strategicz
nych zadań 1. Regionu IARU, finansów or
ganizacji oraz spraw członkowskich. Szcze
gółowo zajęły się tymi sprawami komitety 
robocze, grupy robocze oraz koordynato
rzy odpowiedzialni za: EMC, sprawy mło
dzieży, promocję krótkofalarstwa w krajach 
rozwijających się, EmCom, relacje politycz
ne, szybką telegrafię, ARDF, ochronę pasm 
i zakłócenia oraz współpracę z ITU, CEPT 
i aktywne uczestnictwo w WRC. 

Szczególne znaczenie w pracach grup 
roboczych zajęło też opracowanie warun
ków i szczegółowych założeń dla Grupy Ro
boczej ds. EMC (przekształconej w trakcie 
przedmiotowej Konferencji w Komitet ds. 
ENC – C7) oraz Komitetu ds. Relacji Politycz
nych 1. Regonu IARU (PRC) – dotyczących 
ich działań oraz stosunków z administracja
mi i instytucjami rządowymi państwa w 1. 
Regionie. Delegaci zajęli się również ochro
ną spektrum częstotliwości w zakresach LF/
HF oraz VHF/UHF/Microwave.

Jednym z głównych zadań delegatów 
było szczegółowe omówienie zagadnień 
dotyczących bandplanu, zawodów, pracy 
stacji zdalnie sterowanych, nowych techno
logii w technikach satelitarnych oraz tele

wizji amatorskiej. Innym z głównych zadań 
delegatów było opracowanie instrukcji dla 
delegatów IARU na Światową Konferencję 
Radiokomunikacyjną (World Radiocommu
nication Conference/WRC).

W trakcie prac komitetów roboczych 
opracowywano ostateczną treść dokumen
tów w ww. sprawach oraz rekomendacje 
dla delegatów, dotyczące głosowania na 
Końcowej Sesji Plenarnej w dniu 25 wrze
śnia 2014.

W dniu 24.09.2014 odbyło się robocze 
posiedzenie Grupy Roboczej 1. Regionu 
IARU ds. ARDF (w pracach uczestniczył 
Paweł SP7TEV, a w trakcie posiedzenia 
omówiono liczne sprawy technicznoor
ganizacyjne dot. aktualnie zrealizowanych 
i planowanych przedsięwzięć w dziedzinie 
ARDF – m.in. podano niektóre szczegóły 
dot. organizowanych przez PZK w czerwcu 
2015 w Zamościu Europejskich Młodzieżo
wych Mistrzostw ARDF 1. Regionu IARU/
EYAC). W tym samym dniu odbyło się rów
nież robocze posiedzenie Grupy Roboczej 
1. Regionu IARU ds. HST (w pracach także 
uczestniczył Paweł SP7TEV, a w trakcie po
siedzenia omówiono wiele spraw formal
noorganizacyjnych).

W kolejnych dniach, tj. 22–25 września 
2014 – trwały robocze obrady Komitetów 
C2, C3, C4 i C5. Delegaci PZK uczestniczyli 
w pracach wszystkich zespołów roboczych 
wg następującego podziału:
•	 Tomasz Ciepielowski, SP5CCC – Komitet ds. 

EMC oraz Komitet ds. VHF/UHF/SHF (C5);
•	 Paweł Zakrzewski, SP7TEV – Komitet ds. 

KF (C4), Komitet ds. Administracyjnych 
i Organizacyjnych (C3).

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 
22.09.2014 – prowadzącym był dotychcza
sowy i jednocześnie wybrany na kolejną 
kadencję Ulrich Mueller, DK4VW, a sekre
tarzem był Ian Greenshields, G4FSU. W ra
mach omawianych zagadnień dyskutowa
no przede wszystkim o sprawie modyfikacji 
band planów, łączności kryzysowej, zakłó
ceń powodowanych umyślnie przez inne 
stacje („złośliwe QRM”), powołania Krót
kofalarskiej Służby Obserwacyjnej (AROS) 
oraz stacji bezobsługowych. Uczestnicy 
posiedzenia Komitetu ds. KF (C4) negatyw
nie zaopiniowali przedłożenie pod obrady 
Końcowej Sesji Plenarnej rekomendacji 
w sprawie powołania Komitetu ds. Sporto
wych 1. Regionu IARU.

Prace Komitetu ds. Administracyjnych 
i Ogólnych (C3). Pierwsze posiedzenie od
było się 22.09.2014 – prowadzącymi byli 
Hans Blondeel Timmermann, PB2T oraz 
Dennis Green, ZS4BS. W trakcie posiedze
nia wysłuchano raportów z dotychczaso
wej działalności grup i gremiów roboczych 
1. Regionu IARU, omówiono także liczne 
zagadnienia szczegółowe, m. in. propo
zycję umieszczania kodów QR na kartach 
QSL (do obsługi przez maszyny sortujące, 
stosowane np. przez DARC) oraz sprawę 
bezwzględnej wysyłki kart QSL do wszyst
kich korespondentów (z uwzględnieniem 
obiegu kart QSL w ogóle), a także spra

wy młodzieży i potrzebę permanentnego 
szkolenia przyszłych krótkofalowców (ze 
szczególnym uwzględnieniem krajów roz
wijających się). 

Grupa Robocza ARSPEX. Jej posiedzenie 
odbyło się również 22.09.2014 (uczestni
czył: Paweł SP7TEV), a całość prowadził 
były już przewodniczący GR ARSPEX – Ga
ston Bertels ON4WF (jego stanowisko prze
jął Stefan Dombrowski ON6TI). W trakcie 
spotkania omówiono następujące główne 
zagadnienia: koncepcje amatorskich sateli
tów i transponderów, projekty w dziedzinie 
satelitów amatorskich, cube sats (mikro
satelity – inicjatywy uczniów i studentów), 
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) 
i aspekt medialny prowadzonych przez nią 
łączności amatorskich (do tej pory odbyło 
się w sumie ponad 900 takich łączności), 
Ham TV (założenia i projekty na bazie Rasp
berry Pi), biuletyny ARISS.

Prace Komitetu ds. VHF (C5). Pierwsze 
posiedzenie Komitetu VHF (C5) odbyło się 
w poniedziałek 22 września 2014 r. Obrady 
Komitetu VHF odbywały się codziennie 
w dwóch turach – pierwsza w godzinach 
9.00–13.00 i druga odpowiednio 14.00–
19.00. Dzieląc zaangażowanie w prace obu 
ww. komitetów, Tomasz SP5CCC najwię
cej czasu poświęcił na pracę w Komitecie 
ds. VHF. Takie zaangażowanie wnikało też 
z faktu, że wielu członków Komitetu ds. VHF 
(C5) było zaangażowanych w prace Komite
tu ds. EMC. W takiej sytuacji kadrowej, dla 
usprawnienia pracy i umożliwienia pracy 
wszystkim zainteresowanym delegatom 
w obu zespołach – utworzono oddzielną 
grupę oraz niewielki zespół ds. EMC.

Zespół ten wypracował materiały, które 
następnie przedyskutowano na wspólnym 
posiedzeniu obu komitetów. W pracach 
Komitetu VHF uczestniczyło stale 34 przed
stawicieli 21 organizacji zrzeszonych w 1. 
Regionie IARU. Doraźnie w prace Komitetu 
C5 włączali się przedstawiciele innych or
ganizacji, w tym przedstawiciele 3. Regionu 
IARU. Pracami Komitetu kierował Michael 
Kastelic, OE1MCU (były już przewodniczący 
Komitetu C5). 

Poza pracą nad rezolucjami dotyczący
mi tematyki sportowej i technicznej VHF 
zgłoszonymi pod obrady Komitetu C5, 
członkowie uczestniczyli też w roboczym 
opiniowaniu rezolucji zgłaszanych w in
nych komitetach.

W pierwszym dniu pracy Komitet C5 
zapoznał się z propozycją zgłoszoną przez 
Komitet C3, a dotyczącą powołania no
wego komitetu – Komitetu Sportowego. 
Komitet Sportowy miałby się zajmować 
promocją imprez sportowych HF i VHF 
oraz ich koordynacją. Propozycja została 
zgłoszona przez Bułgarską Federację Ra
diosportu. Komitet C5 większością głosów 
odrzucił wniosek BFRA. W pierwszym dniu 
prac zajmowano się:
•	 podziałem rezolucji zgłoszonych pod 

obrady Komitetu C5, 
•	 wykorzystaniem spektrum VHF, w tym 

szczególnie pasmami 70 MHz, 145 MHz, 
3.4 GHz oraz 10 GHz;
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Silent KeyS
W oKreSie od 15 marca 2015  

do 11 maja 2015  
odeSzli od naS na zaWSze:

SP9ijU S.K.
Z żalem informuję, że w wyniku  
tragicznego wypadku zmarł nasz 

klubowy kolega Z spdXc – zygmUnt 
Wręga SP9ijU (nr członkowski 443)

SP6iWX i SP6Syr S.K.
Z przykrością zawiadamiam o śmierci 
dwóch naszych wspaniałych kolegów 

krótkofalowców Z terenu wałbrzycha: 
wojciecha baranowskiego sp6iwX 

oraz andrzeja Kucharskiego sp6syr

VK6dXi eX SP5iXi S.K.
w dniu 12 kwietnia 2015r odszedł od 
nas mirek rozbicki Vk6dXi. znany 

osobiście i Z eteru wielu naszym krótko-
falowcom. był ambasadorem polskiego 
krótkofalarstwa na obszarze Pacyfiku

SP3ePj S.K.
Krzysztof Paszkowski sp3epj w latach 
80. i 90. był stacją bardzo aktywną na 

145 mhZ. 

SP3BjK S.K.
Zbigniew wojtysiak sp3bjk zmarł 

nagle w czasie pracy.  
był członkiem sp3pei, a od 2000 roku 
leszczyńskiego Klubu Krótkofa-

lowców sp3zah. w latach 80. był 
członkiem ZoT PZK w lesznie.

•	 klasyfikacją stacji zagranicznych w kra
jowych zawodach VHF (Włosi akceptują 
i klasyfikują stacje zagraniczne, jeżeli 
w logu stacji z zagranicy jest choć jedna 
łączność ze stacją włoską);

•	 regulaminami zawodów IARU (m.in. 
wprowadzenie nowych kategorii z za
wodach).

Drugi dzień, wtorek. W tym dniu przed
miotem prac Komitetu C3 były następu
jące główne zagadnienia: obrót karta
mi QSL (kontynuacja dyskusji), sprawy 
młodzieżowe (powołano Grupę Roboczą 
ds. inicjatywy YOTA/Młodzież w Eterze), 
praktyki operatorskie emisją CW (wpro
wadzenie modyfikacji w poradniku „Etyka 
i procedury operatorskie”), kompatybil
ność elektromagnetyczna (EMC), relacje 
polityczne, łączność kryzysowa (podjęto 
decyzję o corocznym organizowaniu w ra
mach imprezy Ham Radio w Niemczech 
roboczego spotkania koordynatorów ds. 
EmCom stowarzyszeń członkowskich IARU 
– jako uzupełnienie Konferencji GAERC) 
oraz ćwiczenia i symulacje w tym zakresie, 
praw autorskich przy publikacji mate
riałów zaczerpniętych z różnych źródeł 
krótkofalarskich zbiorów archiwalnych 
(szczególnie 1. Region IARU).

W drugim dniu obrad Komitet C5 pra
cował nad:
•	 zmianą zasad zgłaszania logów za za

wody IARU (ustalono, że logi muszą być 
przesłane do organizatora najpóźniej 
w drugi poniedziałek po zawodach);

•	 wprowadzeniem kategorii 6godzinnej 
dla uczestników zawodów,

•	 uznaniem za uczestnika zawodów stacji, 
która jest tylko w logu jednego z uczest
ników;

•	 wykorzystaniem strony internetowej 
typu wiki przez VHF Managerów w 1. 
Regionie IARU,

•	 utworzeniem „grup szybkiego reagowa
nia radiowego”.

Trzeci dzień, środa. W czasie ostatnie
go posiedzenia Komitetu C4 zatwierdzo
no kandydatury na przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego tego gremium 
oraz przewodniczącego AROS, a wśród 
głównych omawianych zagadnień były: 
stacje bezobsługowe, możliwość mo
dyfikacji zasad dla kategorii „HQ” w Mi
strzostwach Świata KF IARU (IARU HF 
Championship) oraz fragmenty pasm 
wolne od zawodów. W czasie ostatniego 
posiedzenia Komitetu C3 swoje plany na 
stanowisku Przewodniczącego Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu IARU przed
stawili, jako kandydaci: Don Beattie, G3BJ 
oraz Michael Kastelic, OE1MCU. Omówio
no jeszcze w trybie różne inne zagadnie
nia, a głównymi były ( jako uzupełnienie 
dyskusji wcześniejszych): prawa autorskie 
w ramach publikacji oraz relacji politycz
nych i sprawy w zakresie EMC, a także 
obrót kartami QSL.

W trzecim dniu obrad Komitetu C5 oma
wiano:

•	 lokalizację stacji ATV w paśmie 70 cm,
•	 sprawy EmCom (w imieniu Grupy Robo

czej ds. EmCom zagadnienia przedstawił 
Greg G0DUB);

•	 sprawy kategorii 6godzinnej (kontynu
acja dyskusji z dnia poprzedniego);

•	 głosowano wewnętrznie kandydatury 
na stanowisko przewodniczącego Ko
mitetu C5.

Dotychczasowy przewodniczący – Mi
chael OE1MCU zdecydował, że nie będzie 
kandydował. Zgłoszono następujące kan
dydatury: Jacques’a Verleynena ON4AVJ, 
Joerga Jaehringa DJ3HW oraz – pisem
nie – kandydaturę Dana Sabau YO5DGE. 
W związku z nieobecnością kandydata 
z Rumunii nie głosowano jego kandydatu
ry. Kandydatury ON4AVJ oraz DJ3HW uzy
skały po 24 głosy. W wyniku dwustronnego 
ustalenia uzgodniono, że przewodniczą
cym Komitetu C5 został Jacques Verleynen, 
ON4AVJ. Jednogłośnie zdecydowano, że 
posiedzenie Komitetu C5 odbędzie się 
w roku 2016 w Wiedniu. Ostateczne wyniki 
głosowania wszystkich rezolucji dyskuto
wanych na posiedzeniu Komitetu C5, ze 
względu na ich dużą objętość tekstową – 
są dostępne w materiałach pokonferencyj
nych na portalu 1. Regionu IARU.

W czwartek, 25 września 2014 – w go
dzinach porannych rozpoczęła się Końco
wa Sesja Plenarna. W jej trakcie wszyscy de
legaci na Konferencję Generalną głosowali 
rekomendacje w formie ostatecznej, opra
cowane przez poszczególne Komitety (C2, 
C3, C4 i C5) – tłumaczenie najistotniejszych 
z nich przedstawiono poniżej, a całość do
stępna jest w materiałach pokonferencyj
nych (protokół końcowy).

Rekomendacja nr VA14_C3_REC_10 
Odpowiedzialny obrót kartami QSL. Dla 
wszystkich operatorów:
•	 Ogłoś swoją politykę dotyczącą kart QSL 

w eterze oraz na stronach interneto
wych, we wspólnych sieciowych bazach 
danych itp.

•	 Rozważ udostępnienie serwisu OQRS 
(Online QSL Request System/System 
Online Wnioskowania o Karty QSL) oraz 
elektronicznych systemów potwierdzeń 
(np. LoTW) – jeśli jesteś operatorem wie
lu stacji.

•	 Akceptuj przekazywane pocztą elektro
niczną (email) prośby o wysyłkę kart 
przez Biuro QSL.

•	 Stowarzyszenia IARU powinny promo
wać „Odpowiedzialny obrót kartami QSL”.

•	 Zaprzestanie powodowania strat w obro
cie kartami QSL

•	 Pytaj w trakcie łączności, czy korespon
dent życzy sobie kartę QSL, a wysyłaj ją 
tylko do tych, którzy o takową proszą 
albo pocztą elektroniczną (email), albo 
przez serwis OQRS, albo, jeśli Ty otrzyma
łeś jego kartę QSL.

•	 Nie bój się powiedzieć korespondentowi 
w trakcie łączności, że nie chcesz karty 
QSL.

•	 Unikaj wysyłania niechcianych kart QSL.

Rekomendacja VA14_C3_REC_21
•	 Biorąc pod uwagę ugruntowaną prakty

kę stosowaną przez większość krótkofa
lowców, 1. Region IARU zaleca, że moc
no ugruntowane procedury dotyczące 
CW mogą być nadal stosowane, w uzu
pełnieniu do alternatywnych procedur 
wprowadzonych w podręczniku „Etyka 
i procedury operacyjne dla krótkofalow
ców” autorstwa ON4UN oraz ON4WW. 
Rada Administracyjna IARU zatwierdziła 
zasady określone w tym podręczniku.

•	 Rekomendowana procedura operatorska 
dla CW (i emisji cyfrowych) obejmuje, co 
następuje:
a) „K” stanowi zachętę do nadawania na 

końcu transmisji.
b) Stacja kończąc transmisję tylko przez 

„AR” – nie wyraża zachęty dla wołają
cych.

c) „K” stanowi najczęstsze zakończenie 
wywołania ogólnego „CQ”.

•	 Niniejsza rekomendacja powinna być jak 
najszerzej rozpropagowana poprzez sto
warzyszenia członkowskie oraz innymi 
dostępnymi kanałami.

•	 Komitet Wykonawczy 1. Regionu został 
poinstruowany, aby poinformować Radę 
Administracyjną IARU przy pierwszej 
możliwej okazji o powyższych uzgod
nieniach.
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, sekretarz Polskiego Klubu UKF

Paweł Zakrzewski SP7TEV, oficer łącznikowy IARU–PZK


