
Konkurs dyplomowy – „Czy pamiętasz o D-day?” 
 

(Regulamin na str. 2.) 

 

Proponujemy wszystkim chętnym, udział w konkursie 
dyplomowym upamiętniającym  kilka wydarzeń na froncie 
zachodnim z okresu II Wojny Światowej. Prosimy zapoznać się 
z regulaminem konkursu, który znajdziecie niżej.  

A tytułem wstępu ...   Dlaczego to robimy?  
Od poprzedniej edycji naszego konkursu minęło 5 lat. To już 75 
lat od wydarzeń z 1944 roku, w których brali udział polscy 
żołnierze walczący na zachodnim froncie. Oczywiście sami nie 
wygraliśmy tej wojny, jednak biorąc pod uwagę jak mężnie 
i z jakim poświęceniem walczyli nasi żołnierze, możemy być 
z nich dumni. Możemy być dumni, ale również powinniśmy być 
im wdzięczni za to czego dokonali dla Polski, dla nas i innych 
narodów. Trzeba znać historię, aby wiedzieć ile im 
zawdzięczamy, jak również po to by nie dać sobie wmówić, że zwycięstwo było wyłącznie 
zasługą innych nacji. Pamiętamy, że 18 maja 1944 roku we Włoszech nasi polscy żołnierze, 
przelewali krew walcząc o Monte Cassino. W dniu 6 czerwca 1944 roku, rozpoczęto główne 
zadanie operacji Overlord - „D-Day". Podczas D-Day aktywne były nasze jednostki lotnicze 
operujące z terenów Wielkiej Brytanii, strzegąc nieba nad kanałem i brzegiem Francji. 
W lipcu, 1 dywizja pancerna gen. Stanisława Maczka zaczęła swe lądowanie we Francji. 
Dalsze ich drogi wiodły przez Belgię, Holandię aż do Niemiec. Polacy walczyli też na morzu. 
I mówiąc prawdę, trudno jest wskazać na którym froncie Polacy nie walczyli. 
Nie chowaliśmy się za czyimiś plecami. Musimy znać naszą historię, aby nikt nie mówił, 
że złamanie szyfru Enigma to nie nasza sprawa, aby zaprzeczyć wszystkim, którzy próbują 
sugerować, że odpowiedzialnością za obozy koncentracyjne można obciążać Polaków. 
O naszą wolność i wolność innych narodów, z poświęceniem walczyli polscy żołnierze na 
wielu frontach. Znając polską historię nie pozwolimy nikomu jej fałszować. 
Czas biegnie do przodu. Niestety, stopniowo odchodzą od nas prawdziwi bohaterowie, 
weterani, uczestnicy tamtych wydarzeń. Korzystajmy z możliwości zapytania tych, którzy 
jeszcze nadal są z nami, o ich wspomnienia, doświadczenia, może nawet jakieś dotychczas 
całkiem nieznane fakty z naszej polskiej historii. Naszym konkursem chcemy zdopingować 
Was do takich działań. Pytajcie dziadka, babcię, ojca, wujka, może jakiegoś sąsiada – bo 
może się okazać, że osoby te mają naprawdę niesamowite życiorysy i wspomnienia. Starajmy 
się poznawać historię „z pierwszej ręki”, od bezpośrednich uczestników tamtych zdarzeń 
dopóki jeszcze to możliwe! Zadbajmy o to, aby ta wiedza została przekazana kolejnym 
pokoleniom.  
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Regulamin konkursu. 
Organizatorami konkursu są Harcerski Klub Łączności „WILDA” (SP3ZAC), 
„100 Poznańska Drużyna Harcerzy im Gen St. Maczka”, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„GRH 44/100”. 

Cel konkursu: 
Podtrzymanie pamięci o wydarzeniach związanych z bitwą o Monte Cassino, D-Day, 
walkami 1 Dywizji Pancernej, operacją Market Garden.  

Dla zwycięzców przewidujemy pamiątkowe Dyplomy. 

Zasady konkursu: 
Konkurs polega na aktywności na paśmie KF, w czterech terminach, zbieżnych z 75-tymi 
rocznicami następujących wydarzeń: bitwa o Monte Cassino, D-Day, walki 1 Dywizji 
Pancernej w rejonie Falaise, operacja Market Garden. Terminy wskazujemy w dalszej części 
regulaminu. 

Stacja SP3ZAC pojawiać się będzie w eterze w oznaczonych dniach, będących dokładną 
rocznicą wydarzeń z II Wojny Światowej lub bardzo im bliskich. Zadaniem uczestników akcji 
konkursowej jest: 
- Cykliczne prowadzenie nasłuchów w określonych dniach i nawiązanie łączności ze stacją 

organizatora – SP3ZAC. Nasłuchowców prosimy o wykonanie 3 nasłuchów łączności 
dowolnej stacji ze stacją organizatora, podczas każdej tury naszego konkursu. 

- Rozwiązać 4 „zagadki” historyczne, które będą publikowane kolejno w rocznicę 
określonego wydarzenia, na stronie internetowej klubu SP3ZAC. Rozwiązanie każdej 
zagadki należy przesłać do Klubu SP3ZAC drogą e-mailową –  na adres specjalnej 
skrzynki kontaktowej utworzonej dla tego konkursu: dday@sp3zac.pl . Prosimy w mailu 
podać datę łączności, godzinę, pasmo, oczywiście podając przy tym swój znak 
wywoławczy! Nasłuchowców prosimy również o nadsyłanie rozwiązań tych zagadek oraz 
zestawienia wykonanych nasłuchów z  informacją na temat znaków stacji , daty, godziny 
i pasma. 

- Z otrzymanych drogą e-mailową od klubu SP3ZAC „słów” (w zamian za rozwiązanie 
zagadek kolejnych etapów konkursu) należy ułożyć tekst (zdanie) stanowiący końcowe 
hasło. Do finalistów, którzy zaliczą każdy seans łączności, zbiorą wszystkie „słowa” 
i ułożą hasło wyślemy jeszcze dodatkowe zapytanie. Odpowiedź na to dodatkowe pytanie 
należy wysłać również e-mailem na adres specjalnej skrzynki kontaktowej utworzonej dla 
tego konkursu: dday@sp3zac.pl  .  

- Uwaga! Łączności zapisujemy posługując się czasem UTC !!! 

WAŻNE! Termin końcowy nadsyłania rozwiązań zagadek z zestawionym prawidłowo 
hasłem końcowym konkursu ustala się na dzień 30 września 2019 roku. Na Wasze 
odpowiedzi na dodatkowe finałowe pytanie zaczekamy do 15 października 2019 roku. 
O wyłonieniu „najlepszych” poinformujemy na stronie internetowej klubu SP3ZAC. 
Dołożymy starań, aby wyniki ogłoszone zostały jeszcze przed rocznicą wyzwolenia Bredy. 



 3

Punktacja: 
Aby wyłonić finalistów naszego konkursu będziemy punktować poszczególne działania 
w następujący sposób: 

- Za nawiązanie łączności ze stacją organizatora - 1 punkt. Punkt ten przyznawany jest 
tylko raz za łączność (łączności) w jednym dniu. Ewentualne powtórzenie łączności 
na innym paśmie w danym dniu konkursu lub inną emisją nie daje punktu. 

- Za rozwiązanie zagadki z danego etapu konkursu – 5 pkt. 

- Za nawiązanie kontaktu z operatorami stacji klubowej SP3ZAC pracującymi z miejsc 
historycznych, odwiedzanych przez członków naszego klubu wraz z harcerzami  i grupą 
rekonstrukcyjną przyznajemy – 5 pkt. Znaki stacji, przewidywane terminy i godziny 
aktywności naszych specjalnych wysłanników zostaną podane na stronie klubowej 
www.sp3zac.pl . Za nawiązanie łączności w określonym dniu przydzielamy punkty tylko 
raz. Nie ma znaczenia powtórzenie łączności z naszym zagranicznym wysłannikiem 
na innym paśmie, inną emisją lub realizowanej przez innego operatora w danym dniu. 

Koledzy Nasłuchowcy – jesteście również mile widziani w naszym konkursie! Oczekujemy 
przeprowadzenia, w każdym z terminów oznaczonych w regulaminie konkursu, nasłuchów  3  
łączności stacji SP3ZAC z dowolnym korespondentem pracującym w konkursie oraz 
przesłania do nas e-mailem krótkiego raportu z tych nasłuchów wraz z rozwiązaniem 
kolejnych zagadek. Wasz raport możecie sporządzić np. w programie Word i załączyć plik do 
e-maila  Oczywiście prosimy Was o podanie swojego znaku nasłuchowego. Prosimy 
przesyłać powyższe informacje na adres specjalnej skrzynki kontaktowej utworzonej 
na potrzeby tego konkursu: dday@sp3zac.pl  . 

Pasma i emisja:  
Łączności nawiązywane będą na falach krótkich w pasmach 3,5 do 14 MHz, zależnie od 
warunków propagacyjnych. Nasłuchy sugerujemy rozpoczynać od pasma 7 MHz. Stacja 
SP3ZAC w oznaczonych terminach podawać będzie wywołanie, co da szansę znalezienia jej 
w eterze. Wzajemna pomoc między kolegami przy poszukiwaniu stacji organizatora na 
pasmach jest dopuszczalna! Stacja organizatora SP3ZAC pracować będzie emisją SSB. Nasi 
operatorzy pracujący z miejsc historycznych będą nadawać zależnie od warunków lokalnych, 
antenowych, propagacyjnych jedną z emisji takich jak: SSB, CW lub PSK31.  

Terminy i czas: 
Przewiduje się aktywność stacji SP3ZAC w rocznice określonych wydarzeń, w godzinach od 
16 do 18 czasu UTC. Konkurs dyplomowy trwać będzie od 18 maja do końca września 
2019 roku. Prosimy zaglądać na stronę internetową www.sp3zac.pl , gdyż tam będą 
ukazywać się ewentualne podpowiedzi i ważne wiadomości od organizatorów. Swą 
aktywnością chcemy upamiętnić następujące daty i wydarzenia: 

1. 18.05.1944 -  Polacy zdobywają grzbiet Monte Cassino;           Działamy 18 05.2019 r 

2. 06.06.1944 - „D-Day” – lądowanie aliantów w Normandii;       Działamy 06.06.2019 r.  
                                                                                                                         oraz 08.06.2019 r. 

3. 21.08.1944 - zwycięskie rozstrzygnięcie bitwy pod Falaise przez 1 Polską Dywizję 
Pancerną gen. Maczka;                                                                Działamy 23.08.2019 r. 

4. 18.09.1944 - operacja „Market Garden” – lądowanie Samodzielnej Polskiej Brygady 
Spadochronowej generała Sosabowskiego pod Arnhem na terenie Holandii;  

Działamy 20.09.2019 r. 
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Logi: 
Dostarczanie logów przez radio-nadawców nie jest wymagane. Aktywność i  zdobycie 
punktów oraz „słów” (za rozwiązane poprawnie zagadki) przez uczestników konkursu, będą 
weryfikowane na podstawie logu stacji organizatora oraz Waszych e-maili.  

Finalista konkursu: 
Finalistą konkursu zostaje osoba, która wzięła udział w każdym z 4 seansów łącznościowych 
uzyskując punkty, rozwiązała poprawnie zagadki (punktowane) i ułożyła finałowe hasło.  

Karty QSL i dyplomy: 
Ze strony organizatora przewidywane jest potwierdzenie kolejnych „seansów” łączności 
kartami QSL, rozsyłanymi via biuro QSL PZK, do osób obsługiwanych przez to biuro. Osoby 
nie obsługiwane przez biuro QSL PZK, chcące otrzymać pamiątkowe karty QSL proszone są 
o nadesłanie do klubu HKŁ „Wilda” SP3ZAC zaadresowanej zwrotnej koperty ze znaczkiem 
opłaty pocztowej. Oczywiście Wasze karty QSL są u nas zawsze mile widziane! Uczestnik 
konkursu, który skompletuje „słowa” i ułoży hasło proszony jest o zawiadomienie o tym 
organizatora konkursu drogą e-mailową na skrzynkę dday@sp3zac.pl . Finalistów konkursu 
chcemy uhonorować pamiątkowym dyplomem. O adres do wysyłki zwrócimy się drogą        
e-mailową. Zapewniamy, że Wasze dane osobowe i adresowe posłużą nam wyłącznie do 
wysłania do Was dyplomów i nie będą nikomu udostępniane lub wykorzystywane w inny 
sposób.   

Prośba od organizatorów: 
Nasz konkurs nie jest nastawiony na wyłonienie najsprawniejszych radiooperatorów, 
dysponujących najlepszymi systemami antenowymi i sprzętem. Chcemy, aby konkurs 
stanowił sympatyczne spotkanie na falach eteru, podtrzymujące pamięć o udziale polskich 
żołnierzy w wyzwalaniu Europy, dlatego bardzo prosimy o zachowanie ham-spirit’u 
i nie stosowanie niepotrzebnej przeMOCY. Prosimy o życzliwe podejście do kolegów 
pracujących QRP.  

Życzymy udanego studiowania historii. 

Do usłyszenia w konkursie! 
„VY 73 !” 

 
                          W imieniu organizatorów: HKŁ „WILDA” SP3ZAC, 100 PDH i GRH 44/100;  
                                         Paweł SP3NUR 


