Komunikat sekretariatu ZG PZK na 9.12.2009
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. DYPLOM 80 LAT PZK, 85 LAT IARU
W 2010 roku mija 80 rocznica powołania do życia Polskiego Związku
Krótkofalowców oraz 85 rocznica powstania IARU.
Dla upamiętnienia i uczczenia tej rocznicy ZG PZK wydawać będzie
specjalny dyplom
80 lat PZK, 85 lat IARU. Dyplom dostępny jest dla nadawców i
nasłuchowców, aby go zdobyć należy:

zebrać 80 punktów wg następującego klucza:
1) stacje specjalne - 5 punktów
SP80PZK- QSL via - SP0PZK
HF80PZK SP5PSL
SO80PZKSP7PCA
SQ80PZKSP9YGD
SN80PZKSP5PPA
3Z80PZK –
SP4Z
3Z85IARU –
SP2JMB
SP85IARUSP9PNB
SN85IARUSP4OZ
SQ85IARU SP3MGM
HF85IARUSP9YGD
SO85IARUSP5PPK
3Z0RADIOSP9MRO
2 ) stacje prywatne i klubowe z numerem 80 w prefiksie np. SP80FAP, SQ80WAA,
SP80KAC.... itp. - 3 punkty
3) pozostałe stacje SP prywatne i klubowe – 1 punkt.

Dyplom wydawany będzie tylko w jednej kategorii (nie ma wyróżnień za pasma czy
emisje).
Z każdą stacją można przeprowadzić łączność tylko raz, niezależnie od pasma czy
emisji.
Akcja dyplomowa trwać będzie od 01 II 2010 do 30 IV 2010 i tylko łączności
zrobione w tym czasie liczone będą do dyplomu.
Zachęcamy koleżanki i kolegów o występowanie do swoich UKE o przydział znaków z
numerem 80 oraz aktywną pracę na pasmach w czasie trwania akcji dyplomowej.
Prosimy też o aktywny udział w SPDX Contest. Wszystkie bowiem stacje polskie
nadające w tych zawodach dawać będą podwójną ilość punktów do DYPLOMU
kolegom z zagranicy.

Dla stacji polskich opłata wynosi 10 zł. Zgłoszenia wysyłamy na adres: Andrzej Buras
SQ7B Award Manager PZK ul. Jarzębinowa 8, 27 -200 Starachowice
Stacje zagraniczne przesyłają zgłoszenia na adres; Sekretariat ZG PZK P.O. Box 54
85-613 Bydgoszcz 13,Poland
Opłata dla stacji zagranicznych 5 Euro lub 5 USD.
Zgłoszenia powinny wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do 31 XII 2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------SP5PB & SP2JMR
2. Audycja o krótkofalowcach i krótkofalarstwie w „Trójce”.
W poniedziałek 7 grudnia br. w PR III Polskiego Radia, a konkretnie w „Klubie Trójki”
była nadana na żywo audycja poświęcona w całości krótkofalarstwu. W audycji udział
wzięli: Wiesław SQ5ABG prezes Praskiego OT PZK, manager ds. mediów PZK oraz
redaktor Naczelny Krótkofalowca Polskiego w jednej osobie oraz członek POT (OT37)
Rafał SQ5RAK. Audycja trwała prawie godzinę. Było w niej wszystko. Od wyjaśnienia
istoty znaków wywoławczych poprzez wspomnienia Rafała z dzieciństwa,
krótkofalarskiego oczywiście. Były opowieści o powstańczej radiostacji „Błyskawica” i
jej rekonstrukcji, a także o radiostacji „Burza”. Były nagrania z pracy „Błyskawicy”
oraz łączności z raportami od stacji SP7LA czyli ś.p. Antoniego Zębika.
Audycja była nadana dzień po kolejnej 82 rocznicy pierwszej potwierdzonej łączności
z SP, czyli Narodzin Krótkofalarstwa Polskiego. Trudno o lepszy moment.
Oby jak najwięcej takich audycji. Z codziennej praktyki wiem, że większość
społeczeństwa nie ma tzw. „zielonego pojęcia” o tym czym jest krótkofalarstwo.
Wieśku i Rafale. Dziękuję. To piękny prezent dla nas krótkofalowców SP.
Piotr SP2JMR.
Wszyscy mogą posłuchać krótkofalowców w PR3.
http://www.polskieradio.pl/_files/20070301095116/2009120812005301.mp3

3. Podsumowanie MP ARKiI i nie tylko.
SP7PKI SUKCES WIEŃCZY DZIEŁO... » 05.12.2009
Sobota, 5 grudnia 2009r. wspólnie z Andrzejem SP7ASZ uczestniczyliśmy w
podsumowaniu zawodów sportów łączności organizowanych przez Ligę Obrony Kraju
Wydział Szkolenia i Sportów Łączności w Sali Tradycji przy ulicy Chocimskiej 14 w
Warszawie. Kierownik WSiSŁ Biura ZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK na ręce
obecnych na spotkaniu podziękował wszystkim stacjom za sportową rywalizację w
zawodach. ZG PZK reprezentował Wiceprezes d/s sportowych Bogdan Machowiak
SP3IQ, gratulując zwycięzcom podkreślił iż, prezentowany wysoki poziom operatorski
daje gwarancję na sukcesy na arenie międzynarodowej stacji polskich.
Wyłoniono i nagrodzono Mistrzów Polski Radiostacji Amatorskich Klubowych i
Indywidualnych, w następujących kategoriach:
A – MO MIX - KLUBOWE łączna w paśmie KF (CW + SSB),

B – MO CW - KLUBOWE CW w paśmie KF,
C – MO SSB - KLUBOWE SSB w paśmie KF,
D – SO MIX - INDYWIDUALNE łączna w paśmie (CW + SSB),
E – SO CW - INDYWIDUALNE CW w paśmie KF,
F – SO SSB - INDYWIDUALNE SSB w paśmie KF,
G – MO MIX UKF - KLUBOWE łączna w paśmie UKF (CW, SSB. FM),
H – SO MIX UKF - INDYWIDUALNE łączna w paśmie UKF (CW, SSB, FM),
I – DIGIT MO - KLUBOWE łączna w paśmie KF – CYFROWE (PSK, RTTY, HELL),
K – DIGIT SO - INDYWIDUALNE łączna w paśmie KF – CYFROWE (PSK, RTTY, HELL),
J – SWL łączna za nasłuchy KF (CW, SSB i CYFROWE).
Tytuł Mistrza Polski w kategorii A – MO MIX KLUBOWE KF (CW/SSB) zdobyła
stacja Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego PZK SP7PKI pracująca pod
kierownictwem Andrzeja SP7ASZ. Szczególne słowa podziękowania i wyrazy
wdzięczności za pracę przez cały rok 2009 składam na ręce Andrzeja, to dzięki jego
osobistemu zaangażowaniu i pracy osiągnęliśmy ten sukces, pragnę w tym miejscu
również serdecznie podziękować pozostałym kolegom którzy podtrzymywali ducha
rywalizacji w dążeniu do sukcesu.
Również w dniu dzisiejszym odebraliśmy puchar za zdobycie 1 miejsca w zawodach
W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944, rozegranych 1
sierpnia 2009r. w grupie:
C – MO MIX - KLUBOWE łączna w paśmie KF (CW + SSB).
Zwycięstwo w tych zawodach zapewnili naszej stacji operatorzy Andrzej SP7ASZ i
Marek SP7IFX
Dziękuję za pracę, cierpliwość, pokorę i zaangażowanie, bowiem walka z własnymi
słabościami, pokusami nie jest łatwa. Ale sukces wieńczy dzieło a dzieło to ma jedno
imię.
SQ7LQJ Janek

4. APEL do krótkofalowców SP
Koleżanki i Koledzy,
Przed dwoma tygodniami wróciłem do domu po półtoramiesięcznym leczeniu w Klinice
Hematologii i Transplantologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
W moim przypadku przewlekła białaczka szpikowa daje się leczyć
najnowocześniejszymi, światowymi lekami, które mam przyjmować każdego dnia,
będąc już w domu, a jednocześnie pod okresową kontrolą lekarską.
Niestety, nie we wszystkich przypadkach białaczki jest to możliwe. Wielu chorych
oczekuje na przeszczep szpiku kostnego od zdrowego dawcy i jest to ich jedyna
nadzieja na życie i powrót do zdrowia.
Wychodząc ze szpitala, pozostawiłem towarzyszy szpitalnej niedoli, którzy oczekują
na przeszczep już kilka miesięcy. W Polsce jest zarejestrowanych w banku dawców
szpiku kostnego ok. 70 tyś. osób. TYLKO 75 tyś. !!! W Niemczech jest ich ok. 3,5
miliona !
Dlaczego tak jest ? Wydaje mi się, że jest to wynik niepełnej informacji o metodach
przeszczepu szpiku kostnego. Przypuszczam, że w dużej mierze, u większości ludzi

istnieje obawa, że jest to zabieg dla dawcy bardzo bolesny i niebezpieczny dla
zdrowia.
Kiedy rok temu lekarz zapytał mnie czy zgodzę się na pobranie ode mnie szpiku
kostnego do badań, byłem bardzo zaniepokojony. Do tej pory wyobrażałem sobie ten
zabieg jako ingerencję bardzo bolesną i niebezpieczną w kręgosłupie. Nie miałem
wyboru - poddałem się zabiegowi.
Cały zabieg, wraz z przygotowaniem trwał niespełna 15 minut. Polegał na prawie nie
wyczuwalnym i bezbolesnym wkłuciu w lewą, tylną część talerza kości biodrowej (
NIE KRĘGOSŁUPA !! ). Byłem zdumiony. NIC NIE BOLAŁO !!
Dlatego mogę zapewnić, po kilkakrotnym już, takim zabiegu, że jest to naprawdę nic
strasznego. Dlaczego o tym mówię ?
Jest, nas krótkofalowców w SP kilka tysięcy. Co prawda wielu z nas przekroczyło wiek
55 lat i już nie może w tym wieku być dawcą szpiku kostnego. Jednak przecież mamy
dorosłe dzieci, wnuki, rodziny i bardzo bliskich znajomych, których możemy
zainteresować tą wspaniałą możliwością uratowania życia, kogoś, kto czeka na
możliwość przeszczepu szpiku kostnego od zdrowego dawcy. Może on okazać się tym
jedynym z tysięcy, a może i milionów dawców, którego kod genetyczny jest taki sam
jak osoby oczekującej !
Żeby zostać dawcą szpiku kostnego wystarczy zgłosić się do odpowiedniego punktu (
w każdej przychodni lekarskiej podadzą najbliższy adres), w którym zostanie z żyły
pobrane strzykawką 4 mililitry krwi (a więc odrobina). Laboratorium określi, w
oparciu o badania tej krwi, czy zgłaszająca się osoba zostanie zarejestrowana w
banku dawców szpiku kostnego.
Potem już pozostają miesiące, a nawet lata oczekiwania, że w końcu jestem komuś
potrzebny jako dawca.
Przed moimi oczyma ciągłe widzę twarze pełne oczekiwania i niepokoju moich
szpitalnych współtowarzyszy. Czekają, czekają ... na dawcę, który uratuje im życie.
Pomyślmy! To nie jest takie trudne - uratować komuś Ź Y C I E ! !
Jeśli chcecie więcej informacji piszcie na mój adres email : zbigsp2ave@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie
Zbyszek SP2AVE
5. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS
Przypominam wszystkim zainteresowanych, że program KRÓTKOFALOWCY BIS
emitowany do tej pory codziennie na żywo na www.videoexpres.pl o 22.00 zmienił,
dotychczasowe zasady funkcjonowania.
Program na żywo o 22.00 będzie od tego momentu, nadawany tylko w przypadku
emisji aktualności nie cierpiących zwłoki.
Jego emisja na żywo, będzie od tego momentu zawsze sygnalizowana, na portalu
www.videoexpres.pl i specjalnie zapowiadana w formie widocznego komunikatu.
Najnowsze premierowe wydania programu KRÓTKOFALOWCY BIS jest
zamieszczone pod nową planszą graficzną ATV zamieszczoną po stronie aktualności.
Trzeba na nią każdorazowo kliknąć, by program samemu wystartować o dowolnej
porze dnia i nocy, bez czekania na emisję na żywo jak do tej pory o 22.00.
Tym razem zapraszam do obejrzenia relacji TV z ostatniej operatorskiej sesji
egzaminacyjnej zorganizowanej w bardzo popularnym Klubie SP6PRT we Wrocławiu.

Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl
6. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Praskiego OT PZK – OT37.
Zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w sobotę 12 grudnia w siedzibie OT 37 w
Warszawie przy Wale Miedzyszyńskim 381 (Wojskowy Ośrodek Rekreacji).
Pierwszy termin to godz.10.00. Z ramienia prezydium uczestniczył będzie Jan SP2JLR
7. Walne Zebranie Sprawozdawcze Zachodniopomorskiego OT PZK –OT14
Odbędzie się w sobotę 12 grudnia w Klubie Garnizonowym w Szczecinie przy ul.
Wawrzyniaka 5. Pierwszy termin godzina 10.30. Prezydium ZG PZK reprezentował
będzie Piotr SP2JMR.
8. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
Ostatnie w tym roku posiedzenie prezydium odbędzie się w dniu jutrzejszym tj 10
grudnia w siedzibie sekretariatu ZG PZK przy ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy.
Początek godz.15.00. W programie sprawy bieżące PZK w tym: Jubileusz 80 lat PZK,
nowe dyplomy, ZOH.
9. Leksykon Krótkofalowca.
Leksykon krótkofalowca będzie publikowany w odcinkach, w każdym kolejnym
wydaniu MK QTC. Przewidujemy, że łącznie będzie zawierał ok. 1000 haseł
obejmujących wszystkie dziedziny krótkofalarstwa. Leksykon tworzony jest przez
krótkofalowców, co oznacza, że każdy może
zamieścić w nim swoje opracowane hasło, np.:
Contest rate: Wskaźnik tempa nawiązywanych łączności w zawodach
krótkofalarskich liczony jest onLine. Pokazuje ilość przeprowadzanych łączności w
ciągu np. jednej minuty, każdych 10 minut, w ciągu każdej godziny oraz dla całych
zawodów. Rate jest podstawowym kryterium określającym sprawność operatora.
Opracowane hasła (lub same hasła do zamieszczenia w leksykonie) proszę nadsyłać
na adres: qtc@post.pl
(2) Zamawiając subskrybcję eQTC Express na 2010 rok należy podać numer swojej
prenumeraty i datę wpłaty.
(3) Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w grudniowym wydaniu MK QTC, numer
styczniowy ukaże się 6 stycznia 2010 r. Materiały do zamieszczenia można nadsyłać
w terminie do 31 grudnia br.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

