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Koleżanki i Koledzy,

Rok 2008 dobiega końca i zwykle przy takiej okazji dokonywane 
są  różne oceny i  podsumowania tego co  w mijającym roku wydarzyło się. 
Dobrze  byłoby więc   sięgnąć  pamięcią  do ostatnich  dwunastu  miesięcy 
działalności  naszego  oddziału.   Rok  2008   można  określić  jako  rok 
„zjazdowy”;  w  maju  odbył  się  XVII  Zjazd  Krajowy  PZK,  na  którym 
zapoczątkowano zmiany, których potrzebuje nasz związek. Zjazd Krajowy 
poprzedzony był zjazdem Oddziału, wyborem delegatów na Zjazd Krajowy 
oraz   dyskusjami   na  temat  dalszego  rozwoju   PZK.  Oddział  nasz 
reprezentowali Kol. SP8DHJ i SP8HPW.

Do PZK wstępują nowi członkowie a  też zdarza się iż osoby które 
należały  kiedyś  do  PZK  z  powrotem  stają  się   członkami  naszej 
organizacji.  Ożywiła się działalność klubowa, jako przykład można podać 
wznowienie działań  organizacyjnych przez SP8ZOC  w Nowosielcu oraz 
SP8PBP  w Białej  Podlaskiej.    Trwają prace nad reaktywacja kolejnych 
klubów, których znaki były kiedyś słyszane w eterze.

Niestety, rok 2008 był również znamienny tym, iż z naszego grona 
odeszło  na  zawsze  kilku  Kolegów.    Warto  dzisiaj  wspomnieć  Jurka 
SQ8ISF,   Stefana   znanego  głównie  z  pracy  pod  znakiem 9J2SZ  oraz 
Waldka SP8NCQ.  Każdy z nich odszedł za wcześnie w pełni sił i planów 
na przyszłość.  Odznaka Honorowa PZK, jaką ZG PZK nadał  Stefanowi 
9J2SZ  zostanie  przekazana rodzinie niestety pośmiertnie.

Przed  nami  okres  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego  Roku. 
Wyrażam nadzieję, iż będzie to czas  na  odpoczynek, spotkania z rodziną i 
znajomymi,   czas  „na  zwolnienie  obrotów”.   Z  tej  okazji  w  imieniu 
własnym oraz w imieniu  Zarządu Oddziału  składam wszystkim  naszym 
członkom, sympatykom i  dobrodziejom  najlepsze  życzenia świąteczne. 
Oby Nowy Rok 2009   był  rokiem zadowolenia  ze  spełnienia  planów  i 
zamierzeń i upływał w dobrym zdrowiu. Wszystkiego Najlepszego!

Jurek, SP8HPW
Prezes Zarządu 



Wiadomości Zarządu  OT PZK w Lublinie

Przypominamy, że 15 stycznia 2009 roku mija termin  płatności 
składek za 2009 roku. 

Dla przypomnienia podajemy wysokość składek w roku 2009:
1. Składka oddziałowa
- kontynuacja 20 złotych za cały rok
- nowi członkowie 20 złotych za cały rok + wpisowe 10 złotych
- członkowie wpłacający po terminie 25 złotych za cały rok
- osoby  poniżej 20 roku życia oraz osoby uczące się do 26 roku życia 10 
złotych za cały rok
2. Składka członkowska w PZK
- podstawowa (członkowie zwyczajni)  80 zł za cały rok
- ulgowa (członkowie zwyczajni od 71 roku życia) 60 zł za cały rok
- osoby poniżej 20 roku życia oraz osoby uczące się do 26 roku życia 16 zł 
za cały rok
- nasłuchowcy (członkowie nadzwyczajni) 16 złotych za cały rok
- członkowie wspierający 6 zł za cały rok (bez obsługi biura QSL i bez 
prawa wyborczego)
- wpisowe 10 zł

Składka „oddziałowa”  i „członkowska”  winna być wpłacona 
łącznie na rachunek bankowy:

41 1440 1215 0000 0000 0375 3107
Na dowodzie wpłaty należy umieścić: znak, imię i nazwisko oraz adres.

Pytania dotyczące składek proszę kierować do Skarbnika OT PZK 
, Ryszarda SP8ONZ.

Radiostacja okolicznościowa SN90RP

W dniach od 7 do 30 listopada 2008 roku czynna była radiostacja 
okolicznościowa  o  znaku  wywoławczym  SN90RP,  upamiętniającym 
odzyskanie  w  1918  roku  przez  Polskę  niepodległości  po  123  latach 
zaborów.   Praca  na  radiostacji  okolicznościowej  jest  dla  mnie  zawsze 
przeżyciem.  Duża ilość zainteresowanych zrobieniem QSO  powodowała 
spory  „tłok”  na  paśmie.    Stacja  pracowała  z  Wojciechowa  i  Lublina 
nawiązując  łączności  z  wszystkimi   kontynentami  i  wieloma   krajami. 
Niestety obowiązki zawodowe nie pozwoliły na intensywną pracę. Tym nie 
mniej  były dni, w  które zrobiłem ponad 100 QSO w ciągu ok. 1,5 – 2 



godzin  pracy.   Wśród  korespondentów przeważały  stacje  polskie,  były 
jednak interesujące stacje zagraniczne, np. EA6UN, której operatorem jest 
Jurek ex SP8EDQ, były członek naszego oddziału.  Wśród  ciekawszych 
znaków,  z  jakimi  nawiązano  QSO  były  m.in.:  VP2ETN,  EA9PY, 
PJ2/K8ND, ZL2AL,  XE2WWW, XE1L.  

Nie była to moja pierwsza praca pod znakiem okolicznościowym. 
W  roku  2006  pracowałem  pod  znakiem  3Z11OSK,  który  budził  duże 
zainteresowanie. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do ubiegania się o znak 
okolicznościowy oraz do pracy pod takim znakiem.  Okazji ku temu jest 
dużo i warto je  zaznaczyć  takim okolicznościowym akcentem.  Na pewno 
jest  to  doskonała  zabawa  ale  również  dobra  szkoła  umiejętności 
radiooperatorskich.   Uzyskanie  znaku  okolicznościowego  obecnie  jest 
łatwe  i  nic  nie  kosztuje.  Na  pewno  można  liczyć   w  tej  sprawie   na 
życzliwość i profesjonalizm pracowników lubelskiej delegatury UKE.  

Jurek, SP8HPW

Silent  key  SP8NCQ

W dniu 27 października 2008 roku, w wieku 59 lat  zmarł nagle 
nasz  przyjaciel  Waldemar Gałązka SP8NCQ. Człowiek  wielkiego serca, 
bardzo życzliwy i bezinteresowny. Zawsze chętnie służył pomocą innym. 
Od swych najmłodszych lat wielki miłośnik radia,  doskonały konstruktor 
urządzeń  radiowych  i  pomiarowych.   Prawdziwy  radioamator-
krótkofalowiec,  własnoręcznie  zbudował   wiele  konstrukcji  radiowych  a 
także wspaniały maszt – kratownicę. Konstruował wieloelementową antenę 
na  KF,  której  ukończyć już  nie  zdążył,  nie  ukończył  również   budowy 
analizatora  antenowego.   Miał  wiele planów  budowy nowych urządzeń, 
zamierzał  rozwijać swą działalność  operatorską.   Na ostatnim spotkaniu 
oddziałowym  12 października 2008 roku  kupił nowy dziennik stacyjny, 
którego nigdy już nie zapisze.

Całe swoje  dorosłe życie zawodowe spędził „za kółkiem”, będąc 
kierowcą  dużych  samochodów  ciężarowych.  Pogrzeb  odbył  się  29 
października 2008 roku na cmentarzu parafialnym w Kurowie. W ostatniej 
drodze  odprowadziła  go  liczna  grupa  ludzi,  gdzie  oprócz  rodziny, 
przyjaciół i znajomych było również grono kolegów – krótkofalowców. 

Żył krótko, ale Jego zawsze pogodna twarz na długo pozostanie w 
naszej pamięci. 

Andrzej, SP8DYY  oraz Janek, SP8DHM  



Karty QSL.

Znowu chcę przypomnieć parę spraw związanych z kartami. Nie 
chce mi się wymyślać rzeczy nowych – wykorzystam artykuł stary, sprzed 
roku.  Na aktualności  nie  stracił.  Wszystko  przez  to,  że  przybyło  sporo 
nowych  Kolegów  (i  Koleżanki  też),  a  mam  cichą  nadzieję,  że  będzie 
więcej.   Znacznie więcej  też pracuje na pasmach i wysyła  karty QSL za 
łączności. Żeby sprawniej szło – parę uwag.

Praktycznie  wszystkie  karty  przychodzące  do  mnie  mają 
prawidłowy  wymiar  9x14  cm,  QSL-Manager  też  jest  w  pobliżu  znaku 
korespondenta  – często  jest  na to osobna rubryka.  Pismo ręczne też się 
poprawiło, chociaż dalej apeluję o prawidłową pisownię U i V, I i J, N i H 
itp.   Nie  muszę  przypominać,  że  karta  z  jakimikolwiek  poprawkami, 
zwłaszcza  w znaku,  paśmie,  czasie  łączności  itp.  jest  bezwartościowa. 
Stąd prośba o staranność. Karta QSL to w końcu nasza wizytówka. Inną 
sprawą związaną nie tylko z wakacjami jest – przy wyjazdach terenowych 
–  uaktualnienie  treści  karty.  Ważne  jest,  aby  znalazły  się  na  niej  dane 
związane z miejscem, skąd nadajemy: aktualnym lokatorem, SPPA, PGA, 
oznaczeniem zamku czy latarni  morskiej.   To wszystko można zrobić w 
postaci naklejki na posiadaną kartę.

Karty  proszę  posegregować  i  okleić  banderolkami.  Małe 
przekładki nie spełniają roli – przy próbie wyjęcia z koperty połowa z nich 
wypada. Oczywiście jednej czy dwóch kart z danego kraju nie ma potrzeby 
oddzielać,  najlepiej  złożyć wszystkie  takie pojedyncze  razem.  Karty do 
USA i  Polski  trzeba  podzielić  na  okręgi  (nie  na  oddziały!),  do  krajów 
byłego  ZSRR  –  na  poszczególne  kraje,  dodatkowo   osobno  UA2 
(Kaliningrad). 

Przy przesyłce kart pocztą - mój adres to: 

Henryk Żurański
ul. Pogodna 34/76
/skr. pocztowa 44/
20-337    LUBLIN

Bez  znaku  wywoławczego,  bo  on  personelowi  pocztowemu nie 
mówi nic. Bez adnotacji o Oddziałowym Biurze QSL, bo pod tym adresem 
jest  mieszkanie  prywatne,  a  nie  biuro.  Karty  przeznaczone  do  wysyłki 
proszę starannie pakować. 

Kolejna sprawa – przychodzące karty do byłych naszych członków 
(najczęściej takich, którzy zaprzestali płacenia składek) – jakiś czas u mnie 



czekają, później są odsyłane do nadawców z odpowiednią adnotacją.
No  i  na  zakończenie  stały  apel  o  szybkie  wysyłanie  kart  –  w 

szczególności  do  nasłuchowców.  Dla  nich  czas  inaczej  biegnie  – 
przypomnijcie sobie swoje młode lata.

73 Henryk SP8DHJ

Uroczystość w Ciosmach

11  grudnia  2008  roku  w  Ciosmach  -  malutkiej  wiosce 
zagubionej  wśród  biłgorajskich  lasów -  miała  miejsce uroczystość 
odsłonięcia  pamiątkowej  tablicy  poświęconej   Stefanowi  Szado 
SP8DJL,  9J2SZ.

O godzinie 15 malutki kościółek zapełnił się mieszkańcami 
Ciosm  i  zaproszonymi  gośćmi.  Na  uroczystość  przybyło  wielu 
księży-misjonarzy  oraz  biskup  diecezji  zamojsko  –lubaczowskiej 
Bp Wacław  Depo.  Po  homili  ks.  Biskup  poświęcił  tablicę 
upamiętniającą 20-letnia prace misyjna Stefana w Zambii.

W  uroczystości  uczestniczyła  grupa  lubelskich 
krótkofalowców przyjaciół  śp.  Stefana  –  Waldek  SP2NBT,  Stasio 
SP8LLB, Edek SP8HYQ i piszący te słowa Tadek SP8DIP.



Bikon w paśmie 23cm

 W  najbliższym  czasie  zostanie  uruchomiona  w  Lublinie 
radiolatarnia  SR8LHL na  częstotliwości  1298,895MHz z  mocą  ok.  1W 
ERP.  Antena  podwójny  kwadrat  zrobiona  przez  Jacka  SQ8JIS  jest  już 
zainstalowana  na  Felinie  lokator  KO11HF.    Na  poniższym  rysunku 
uruchomione  i  działające  bloki  :  synteza  Radmora  na  324MHz,  blok 
powielaczy, filtr  dwuobwodowy wg.W6PQL i sterownik na AT89C2051. 
Ostatnim blokiem nad którym pracuje z pomocą Krzysztofa  SQ8MFR jest 
stopień mocy  PA 1W.

Tadeusz SP8DIP

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku 
lubelskim SR8L 145.675MHz w czwartki o godz.20.

Więcej  informacji  dotyczących OT PZK w Lublinie  znajduje się 
na stronie  www.pzk.lublin.pl

Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.
Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:

Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25, tel. 603104795, e-mail: sp8dip@wp.pl

http://www.pzk.lublin.pl/
mailto:sp8dip@poczta.onet.pl
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