
 

Komunikat sekretariatu ZG PZK z 4 maja 2011 r. 

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

1. Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców Edycja 1 
ZAPRASZAMY krótkofalowców oraz sympatyków radioamatorstwa wraz z rodzinami 
na Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców. 
Impreza odbędzie się w formie pikniku eterowego na świeżym powietrzu, w ogrodzie przy 
Grodzkim Domu Kultury nazywanym "Pałacykiem" Wał Okrężny 36/37 Gorzów Wlkp. 
precyzyjny lokator (8 znakowy): JO72pr05 w sobotę 14 maja 2011 roku. Zaczynamy od 
godziny 11-tej. 
Będzie bufet plenerowy, będą miejsca do posiedzenia i porozmawiania, radiostacja, antena 
oraz stanowiska do zaprezentowania swoich konstrukcji lub sprzedania drobiazgów. 
Przygotujemy także projektor i komputer do prezentacji zdjęć, filmów, schematów. 
Gorąco zapraszamy do prezentacji własnych dokonań. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.sp3ypr.pl, jest tam też 
mapka z zaznaczonym dojazdem i miejscem. 
Pytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty mailowej: sp3ypr@wp.pl 
W czasie trwania pikniku czynne będą stacje pracujące na przemiennikach: SR3G 145,750 
MHz i SR3GW 438,950 MHz 
73! Rafał SP3HTF 
 
2. Nowe porozumienie EmCom. W dniu 30 kwietnia w Głobikowej podczas pikniku 
zorganizowanego przez Dębicki Radioklub SP8KKB oraz OT 28 PZK "Pokonamy Falę..." Wójt 
Gminy Dębica Pan Stanisław Rokosz podpisał z dębickimi krótkofalowcami umowę o 
współpracy w zakresie łączności kryzysowej. Umowa zapewnia Gminie możliwość 
zorganizowania łączności zastępczej, a krótkofalowcom wspaniałe miejsce na zainstalowanie 
przemiennika w paśmie 70 cm. (info. Forum SP7PKI). 

3. Szkolenie EmCom. W dniach 13-16.05.2011 r. w Łosicach odbędzie się szkolenie 
dotyczące przygotowania radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia 
obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof. 
Organizatorem szkolenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach, Komenda 
Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach - Związek Drużyn w Łosicach, Harcerski Klub Łączności ZHP 
SP8ZOC w Łosicach.  
Rafał SQ6IYR EmCom Manager PZK  
 
4. Świat Radio i Krótkofalowiec Polski. Przepraszam za małe opóźnienie. Tym niemniej 
podaję informacje, które będą użyteczne dla czytelników  ŚR i KP. 
 
Skrócony spis treści Świata Radio 5/2011: 
AKTUALNOŚCI:  Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody  
TEST: Kenwood TS-590S (2)  
RADIOKOMUNIKACJA: Przewodnik - Radiotelefony CB 
ŁĄCZNOŚĆ: Amatorskie emisje cyfrowe, Nowości Intertelecom 2011 
PREZENTACJA: Tester 7100 Aeroflex  
RADIO RETRO: Radiostacja SFR ADC 4  

http://www.sp3ypr.pl/
mailto:sp3ypr@wp.pl


WYWIAD: Oferujemy radiotelefony i serwis, Renowacje sprzętu demobilowego  
HOBBY: Mini transceiver SSB/80 m 
DYPLOMY: 600 lat katedry włocławskiej  
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze  
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy  
RYNEK I GIEŁDA  
  
5. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 5/2011 
Aktualności 
Informacje w tym Ćwiczenia WASR, HST. 
Porady prawne: konferencja dla WIOŚ i WSSE 
ARISS 
Rosyjskie korporacje taksówkowe i QRM. 
Jak zostać krótkofalowcem 
Silent Key’s 
 
6. Egzamin. W  dniu 16 kwietnia 2011r. w   przeddzień  Światowego  Dnia  
Krótkofalowców   siedzibie  Zachodniopomorskiej  Chorągwi  ZHP w Szczecinie gdzie  
działa Klub  SP1ZCV , odbył sie  egzamin na świadectwo  operatorskie  w służbie  
radioamatorskiej. Do  egzaminu przystąpiło 18 kandydatów na przyszłych  krótkofalowców. 
Egzamin  dla  wszystkich zdających  zakończył  się  pozytywnie. 
Komisji  Egzaminacyjnej  UKE  przewodniczyła  Pani Mirosława Kędra dyrektor  Delegatury 
UKE  w Szczecinie, której  dziękuję za sprawne działanie Komisji  Egzaminacyjnej. 
Dziękuję   również  Ewie  SP1LOS i Markowi  SP1KV  którzy  od  lat  prowadzą  klub  
SP1ZCV  i  przygotowują  kandydatów  na krótkofalowców do egzaminów, za   
przygotowanie  tego  egzaminu. Kolegom  klubu  SP1ZCV  którzy  przygotowali  salę .  
W imieniu  Zarządu  ZOT  PZK (OT14)  Janusz  SP1TMN 
 
7. Aktualne informacje o dyplomie Maria Skłodowska-Curie Award. 
Do zdobycia dyplomu wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją okolicznościową. 
Można też uzyskać ten dyplom za łączności z pięcioma stacjami uruchomionymi w związku z 
Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, bez potrzeby zbierania 100 punktów. Obecnie aktywne są 
stacje: SP100MSC z operatorem SP2JMR, 3Z100MSC z operatorem SP8AQA, SO100MSC 
pod patronatem klubu SP0PGC. Od 1 maja 2011 są także aktywne SN100MSC z operatorem 
SP3GVX, oraz SQ100MSC z operatorem SP5XSL. W późniejszym terminie zapowiedziana 
jest także aktywność stacji HF100MSC z klubu SP1PEA, HF0MSC z operatorem SP4ICP i 
SN100SC pod opieką klubu SP5PEP. Zainteresowanie dyplomem jest duże o czym świadczy 
ilość zapytań o już aktywne znaki MSC w bazie danych www.qrz.com. Każdy z trzech, 
obecnie aktywnych, znaków był sprawdzany ponad 1500 razy, a 3Z100MSC ponad 2000 
razy. Nadeszły już pierwsze zgłoszenia do dyplomu. W sumie będzie aktywnych osiem stacji 
i wydrukowano po 2000 kart QSL dla każdej z nich z sufiksem MSC. Dyplom papierowy jest 
bardziej ceniony niż elektroniczne pliki, które robią się coraz bardziej popularne. Sponsorem 
dyplomu jest Prezydent miasta Starachowice. 
Przy okazji informacji o dyplomach, pragnę zwrócić uwagę na informację Awards Managera 
PZK na witrynie www.awards.pzk.org.pl o dyplomie DIGI-SP i fakcie ufundowania pucharu 
do rozlosowania wśród pierwszych dziesięciu zgłoszeń do tego dyplomu. 
http://www.awards.pzk.org.pl/html/DIGI_puchar.htm
 

http://www.awards.pzk.org.pl/html/DIGI_puchar.htm


8. Dyplom "Wizyt-10" 
Wydawcy: Lwowski Klub Krótkofalowców oraz Radioklub UY4WWA 
Celem wydawanego dyplomu jest upamiętnienie 10. rocznicy wizyty we Lwowie Ojca 
Świętego Jana Pawła II- 24-27 Czerwca 2001r. 
Dyplom "Wizyt-10" przyznawany jest za łączności ze stacjami z Lwowa i obwodu 
Lwowskiego, przeprowadzone od 01 do 30 Czerwca 2011r. 
Należy zebrać co najmniej 10 punktów. 
     Dla stacji Polskich: 1 QSO - 2 pkt. 
Za QSO ze stacjami UR4WWE, UY4WWA - 4 pkt. 
Ilość dyplomów jest ograniczona - 150 szt. 
Dyplom jest bezpłatny. 
Zainteresowany otrzymaniem dyplomu pokrywa jedynie koszty przesyłki pocztowej w 
wysokości 2 IRC (10 ZL). 
Zgłoszenie ( Wyciąg z dziennika stacyjnego) na adres: 
Award Manager UR5WMM, P.O. Box 4962 Lwów, 79053 UKRAINA
 
SP5TZB s.k. W dniu 30 kwietnia br. media podały smutną wiadomość o śmierci wybitnego 
sportowca, dwukrotnego medalisty olimpijskiego Waldemara Baszanowskiego. Chciałbym 
przypomnieć, że Waldemar Baszanowski to SP5TZB.    W drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych, kiedy byłem QSL managerem SP5, miałem przyjemność poznać Go 
osobiście - ponieważ mieszkał niedaleko mnie kilkakrotnie dostarczałem Mu karty QSL do 
domu. Potem pan Waldemar wyprowadził się z Warszawy i kontakt się urwał. Zachowajmy 
Go w pamięci i niechaj spoczywa w spokoju.      Pozdrawiam - Janusz SP5TZC. 

Tyle informacji na dzisiaj. 
Vy 73! 
Piotr SP2JMR prezes PZK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Waldemar Baszanowski SP5TZB S.K. 
 
W piątek nad ranem w szpitalu w Warszawie po długiej chorobie zmarł dwukrotny mistrz olimpijski w 
podnoszeniu ciężarów Waldemar Baszanowski. Miał 75 lat ‐ poinformował rzecznik PZPC Jacek Korczak‐
Mleczko. 
 

 



 
Baszanowski był najwybitniejszym polskim sztangistą, pięciokrotnym mistrzem świata i sześciokrotnym mistrzem 
Europy. Łącznie na podium tych imprez stanął 19‐krotnie. Złote medale olimpijskie zdobył w Tokio (1964) i 
Meksyku (1968). Rekordy świata poprawiał 24 razy, a kraju ‐ 61.  
 
Pismo "World Weightlifting" w 1997 roku uznało go za trzeciego najlepszego sztangistę wszech czasów, za Turkiem 
Naimem Suleymanoglu oraz Węgrem Imre Foeldim.  
 
Urodził się 15 sierpnia 1935 roku w Grudziądzu. Przez 15 lat kariery sportowej był wierny barwom AZS AWF 
Warszawa, uczelni, której był absolwentem i pracownikiem naukowym (Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej). 
Startował w czterech igrzyskach (1960‐1972), a na trzech był chorążym polskiej reprezentacji podczas ceremonii 
otwarcia ‐ w Tokio, Meksyku i Monachium. Po tych ostatnich igrzyskach zakończył karierę sportową.  
 
W latach 70. i 80. pracował z kadrą Indonezji. Po powrocie do kraju w 1988 roku został szefem wyszkolenia PZPC. 
W latach 1999‐2008 kierował Europejską Federacją Podnoszenia Ciężarów.  
 
Był kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, laureatem plebiscytu "Przeglądu Sportowego" 
na najlepszego sportowca Polski w 1969 roku.  
 
Zapytany przez PAP przed kilku laty, czy gdyby ponownie miał wybierać sport, któremu chciałby poświęcić wiele lat 
swego życia, byłoby to podnoszenie ciężarów, odpowiedział bez wahania: "tak, miałem do tego smykałkę".  
 
‐ Waldek był moim kolegą z reprezentacji. Startowaliśmy razem w trzech igrzyskach: w Tokio, Meksyku i 
Monachium. Zawsze trzymałam kciuki, kiedy wychodził na pomost. Jeszcze nie tak dawno dałam mu autograf w 
pamiątkowym albumie olimpijskim. W mojej pamięci pozostanie jako elegancki, szarmancki i pełen humoru 
mężczyzna. Zawsze, kiedy spotykałam się z prezydentem Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów 
Węgrem Tamasem Ajanem, prosił o przekazanie pozdrowień Mistrzowi ‐ wspomina Irena Szewińska, wielokrotna 
medalistka olimpijska.  
 
Z podnoszeniem ciężarów zetknął się wojsku. W swoim pierwszym sprawdzianie w armii osiągnął 60 kg w 
wyciskaniu, 70 kg w rwaniu i 90 kg w podrzucie, przy wadze ciała w granicach 63‐64 kg. Dla porównania jego 
rekordy życiowe: 145 kg (wyciskanie), 137,5 (rwanie), 175 (podrzut), 450 (trójbój).  
 
Baszanowski podkreślał, że z licznych trofeów sportowych najbardziej ceni złoty medal igrzysk olimpijskich w 
Tokio. Ten pierwszy, o który było najtrudniej, bowiem jego rywalami byli tej klasy zawodnicy, co kolega z 
reprezentacji Marian Zieliński (brązowy medal) i znany sztangista ZSRR Władimir Kapłunow (srebrny). 
 
Żródło: PAP. Zdjęcie: (fot. Mieczysław Świderski/Newspix.pl)
Info: SP5ELA 
 

 

 

 

 


