
Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 7 lipca 2010 

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

1. Mistrzostwa świata IARU na falach krótkich czyli IARU HF 
Championschip 2010. W tym Jubileuszowym 2010 roku start naszej 

reprezentacji w Mistrzostwach KF IARU odbywa się pod patronatem Pani Anny 
Streżyńskiej - Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także Patrona Honorowego 
Jubileuszu 80. lat PZK.    
Poniżej przekazuję apel Kapitana naszej reprezentacji, czyli zespołu SN0HQ w tych 
mistrzostwach. Jako prezes PZK jestem całym sercem z jego Kapitanem i wszystkimi 
członkami zespołu. Te mistrzostwa to miernik aktywności krótkofalarskiej całej naszej 
społeczności. Proszę więc wszystkich, którzy mają możliwość o uczestnictwo w tym 
wielkim sportowym wydarzeniu. 
Piotr HF80JMR (SP2JMR) prezes PZK. 
 
2. SN0HQ i IARU HF 2010. 

 
 
Krótkofalowcy Polski! 
Najbliższy weekend to zawody IARU Championship 2010. Po sukcesach w ostatnich 
kilkunastu latach, nasz zespół SN0HQ ponownie będzie walczył o miejsce na podium. W 
zeszłym roku, dzięki Waszemu wsparciu wypadliśmy bardzo dobrze,  zajmując trzecie 
miejsce. Udowodniliście, że możecie wesprzeć nasz zespół SN0HQ na dwa sposoby: 1 - 
robiąc z nami jak najwięcej QSO, 2 - wysyłając swoje logi za zawody do organizatorów.  
W ubiegłym roku tylko krótkofalowcy USA wysłali więcej logów od nas.  
Świadczy to o bardzo porządnym traktowaniu swojego udziału w zawodach i o 
poszanowaniu reguł ham-spiritu. 
Proszę Was, w tym roku o to samo - wołajcie stacje SN0HQ na możliwie wszystkich 
pasmach oraz oboma emisjami.  Dla nas liczy się każde takie QSO,  gdyż działa to 
niezwykle dopingująco. 
Do usłyszenia w zawodach IARU 2010 i Niech Moc będzie z NAMI!!! 
Tomek SP6T - kapitan polskiego zespołu SN0HQ 
 
3. Konkurs na okolicznościowe wydawnictwo. Ogłaszam konkurs na opracowanie 
okolicznościowego folderu z okazji Jubileuszu 80. lat PZK. Wydawnictwo to powinno 
zamknąć się objętościowo w 16 stronach A5 i zawierać najważniejsze informacje zarówno 
z historii PZK,  jak i z obchodów 80.lat PZK oraz wszystkich wydarzeń z 2010 roku.  
Wydawnictwo powinno być gotowe do druku pod koniec stycznia 2111.  
Więcej szczegółów w następnym komunikacie. 
 
4. Oceania DXC. Na stronie www.oceaniadxcontest.com 
umieszczone zostały wyniki zawodów Oceania  DX Contest 2009. 
Gratulacje dla zwycięzców !!! 
Również pragnę wyrazić duże podziękowanie za tak liczny udział stacji  
polskich. Wg statystyki zawodów, Polska jest na V miejscu w liczbie nadesłanych logów 
(mix= CW +Ph). 
Tylko Eu Rosja, Azja Rosja, Australia i Japonia wysłały więcej logów niż SP. 
Gdyby liczyć logi za CW to byłaby na III miejscu ! Bardzo to cieszy. 
Za kilka miesięcy kolejna tura. 
Oczywiście juz gorąco zapraszam. 

http://www.oceaniadxcontest.com/


73 Mirek SP5IXI VK6DXI 
Członek komisji zawodów OCDXC 
 
5. HS na 6 m. Również od Mirka VK6DXI mamy informację, że z Tajlandii jest możliwość 
pracy na paśmie 50 MHz. Niestety możliwe jest to tylko podczas zawodów VHF CQWW DX 
Contest 17-18 lipca 2010 i dotyczy to stacji klubowej HS0AC. 
 
6. Spotkanie w Woli Okrzejskiej. W dniu 11 lipca Woli Okrzejskiej odbędzie się 
spotkanie Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT20) zorganizowane przez  Krzysztofa 
SP5KP. 
Miejsce spotkania: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, pow.  Łuków 
(miejsce urodzin Henryka Sienkiewicza) 
 Termin spotkania: 11 lipca 2010 roku, początek spotkania o godz. 11:00. 
 
 W czasie spotkania przewidziane są  następujące punkty: 
 1. Podsumowanie wyników zawodów "Quo Vadis 2010" i wręczenie nagród. 
 2. Omówienie spraw organizacyjnych  OT20 
 3. Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza. 
Podczas spotkania będzie miało miejsce wręczenie Złotych Odznak Honorowych PZK: 
Andrzejowi SP8BWR, Henrykowi  SP8DHJ oraz Odznaki Honorowej PZK Markowi SP9WQX. 
Prezydium ZG PZK będzie reprezentował Jan SP2JLR wiceprezes PZK.  
 
7. LIPIAŃSKI KLUB ŁĄCZNOŚCI SP1KZO zaprasza na 25 Piknik Eterowy Lipiany 2010.  
Spotkanie odbędzie się w dniach 9-10-11 lipca br. na plaży miejskiej przy ul. Lipowej. 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu pod nr tel. 915641186 kom. 500654361 oraz  
697780622. Oficjalne otwarcie odbędzie się w dniu 10 lipca o godz. 11.00 
Pikniki w Lipianach mają już swoją blisko 30 letnią tradycję. W ich organizacji były lata, w 
których z powodów logistycznych nie dawało się ich zorganizować. Na szczęście dzięki 
aktywności Bronka SP1RWU i zespołu z nim pracującego ten okres mamy już za sobą. 
Spotkania te mają charakter typowo integracyjny i stanowią obok Jarosławia OT 35 –
SP8PEF, jeden z najlepszych przykładów współpracy krótkofalowców z władzami 
lokalnymi. Zawsze jest czas na rozmowy, wymianę doświadczeń, załatwianie nieraz 
trudnych spraw, a także na giełdę. Do zobaczenia. (HF80JMR) 
 
8. Spotkanie Śląskich Krótkofalowców. Henryk SP9FHZ, Mikołowski Klub 
Krótkofalowców SP9PKS funkcjonujący pod patronatem Wydziału Zarządzania 
Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Śląski Oddział Terenowy 
Polskiego Związku Krótkofalowców i Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
serdecznie zapraszają Koleżanki i Kolegów krótkofalowców oraz sympatyków naszego 
hobby w dniach 10 i 11 lipca 2010 (sobota, niedziela) do Koniakowa do Gospody i 
Pensjonatu „Koronka” na V Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 2010. 
Miejsce to sąsiaduje ze wzniesieniem „Koczy Zamek” wys. 846 m n.p.m. (oznaczenie do 
dyplomu: GCY 10) położone jest nieopodal najwyższego wzniesienia drogowego w 
Beskidzie Śląskim, bezpośrednio przy drodze nr 943 prowadzącej z Wisły do Milówki. 
Znajduje się tam punkt widokowy, z którego można podziwiać wspaniałą panoramę 
Beskidów, a niekiedy i Tatr.  
Lokator JN99LN, współrzędne geograficzne dla posiadaczy GPS: 49º32'53″ N, 18º58'26″ 
E.  
W sąsiedniej Jaworzynce znajduje się miejsce styku granic państwowych Polski, Czech i 
Słowacji.  
W sobotnim (10 lipca) bardziej oficjalnym programie pikniku m.in. przewidziano: 
• Inauguracyjny wystrzał armatni Bractwa Kurkowego 
• Ciekawe odczyty techniczne i prelekcje 
• Bogatą giełdę sprzętowo-krótkofalarską 
• Tombolę z atrakcyjnymi nagrodami 
• Quiz techniczny z nagrodami 



• Wręczenie klubowych OSKARÓW 
• Występ kapeli góralskiej 
• HAM_Festyn z zespołem muzycznym i biesiadę przy grillu 
• Jako, że mamy rok jubileuszowy, więc co nieco o 80-leciu PZK i 85-leciu IARU  
 
W międzyczasie: 
• Piknikowe „piwo z kija” –pierwsza beczka gratis (sponsor SP9FHZ) 
• Koszulki i czapeczki z nadrukiem, haft komputerowy 
• Wspólna fotografia, fotografia z „pekaesikiem” 
• Prezentacja specjalistycznego samochodu pomiarowego UKE (Mercedes MB-316) wraz z 
dwuosobowym zespołem specjalistów. 
• Praca radiostacji klubowej SP9PKS i innych 
• Wystawa sprzętu home made, materiały informacyjne i reklamowe 
 
UWAGA !!! Przewidziane są nagrody niespodzianki dla uczestników, którzy będą mieć ze 
sobą oryginalne identyfikatory ze wszystkich poprzednich czterech edycji naszego 
pikniku. 
 
Niedzielne przedpołudnie (11 lipca) proponujemy spędzić czas aktywniej biorąc udział w 
naszych krótkofalarskich turniejach sprawnościowych: 
• Rzut murzynkiem 
• Turniej w strzelaniu z broni pneumatycznej 
 
Dania kuchni góralskiej i tradycyjnej serwuje Gospoda „Koronka”.  
Można będzie zakupić też koniakowskie wyroby z koronki. 
Rejestracja i przywitanie pierwszych gości -sobota od godz. 9-tej.  
Rozpoczęcie pikniku o godz. 10-tej  
Prosimy, aby ewentualne noclegi każdy załatwił na własną rękę.  
• Na miejscu w Pensjonacie „Koronka”: tel. (33) 8556670, 509 613101; adres Koniaków 
nr 799, 
• Agroturystyka „Koczy Zamek”: tel. (33) 8556173, 503 064596; adres Koniaków 755, 
• „Karczma OCHODZITA”: tel. (33) 855 68 22, 602 478786; adres Koniaków-Pietraszyna 
969 
Adresy innych miejsc noclegowych dostępne w Internecie.  
Obok parkingu udostępnione będzie także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty. 
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy wszystkich chętnych do rejestrowania się 
poprzez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres klubu: 
sp9pks@poczta.onet.pl 
Będzie możliwość zakupienia okolicznościowej koszulki. Proszę więc przy okazji podać 
rozmiar. 
W dniu pikniku i podczas jego trwania nasłuch radiowy i praca na częstotliwości 145, 350 
MHz. 
Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu dostępne będą na stronie 
Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców www.sp9pks.pl. 
 
Do zobaczenia w Koniakowie! 
W imieniu organizatorów i Prezesa klubu SP9PKS Piotra SP9TPZ 
Henryk Jegła SP9FHZ. 
 
9. Terminy spotkań. I tu rodzi się pytanie. Dlaczego nie koordynujemy terminów. W 
pewnych okresach występują tzw. „zbitki terminów”. Wymusza to konieczność 
dokonywania nieraz trudnych wyborów dot. tego: gdzie pojechać? 
Próby koordynacji terminów podejmowane 4 lata temu przez Bogdana SP3IQ nie spotkały 
się ze znaczącym efektem. Po raz wtóry proponuję umieszczanie wszystkich informacji 
chronologicznie na portalu PZK w zakładce „Spotkania”. Proszę o wysyłanie informacji na 



admin@pzk.org.pl oraz sp3iq@pzk.org.pl. (HF80JMR)  
 
10. IV Warsztaty QRP . Program (tylko) ramowy 
11 września – sobota 
07:00 – 09:00 Rejestracja Uczestników 
09:00 – 09:30 śniadanie, a zaraz potem 
10:00  UROCZYSTE OTWARCIE WARSZTATÓW 

- Otwarcie wystawy konstrukcji home made 
- Uruchomienie Montowni 
- Otwarcie Giełdy HAM SPIRIT w użyciu  
- Prezentacje tematyczne 
- Praca Komisji Konkursowej PUK 

14:00 – 14:30 obiad, a zaraz po obiedzie… 
- Prezentacje tematyczne 
- Ogłoszenie wyników Konkursu PUK 
- Niespodzianki od Grupy SP-QRP 

19:00 – 19:30 kolacja, a zaraz po kolacji 
  - Ognisko Małej Mocy  
12 września – niedziela
09:00 – 09:30 śniadanie, a zaraz potem 

- Okolicznościowa fotografia na tle… 
- Montownia – zakończenie prac i prezentacja osiągnięć 
- Prezentacje tematyczne 

14:00 – 15:00 obiad pożegnalny, a zaraz potem… 
   Zakończenie warsztatów i wyjazd. (SP5DDJ) 

 
11. Komunikat programu   KRÓTKOFALOWCY BIS. 
      Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV 
INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT 
co drugą niedzielę miesiąca o godzinie  21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 
9 oraz na platformach cyfrowych;  POLSAT +, CANAL + , N,  i prawie we wszystkich 
telewizjach kablowych w Polsce. 

       Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną 
następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.  
         Najbliższe wydanie w niedzielę 11.07.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego. 

       W programie specjalny – letni 30 minutowy program, w którym między innymi: 
udział krótkofalowców w akcji przeciwpowodziowej, spotkanie plenerowe w Kościerzycach 
oraz 60 lat pracy Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB na rzecz amatorskiego radia oraz 
wybory nowych władz w Sudeckim OT PZK. 
       Przypominam zainteresowanym, że program K BIS jest zawsze równolegle 
zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu 
www.videoexpres.pl. Dodatkowe dane o programie i parametrach odbioru TV EDUSAT na 
portalu www.edusat.pl  
      Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Proszę 
pamiętać, że nie jest kodowana.  
      Warto tę wiadomość przekazać swoim bliskim i znajomym. 
Autor i redaktor programu  
Henryk Pacha  ATV SP6ARR 
www.videoexpres.pl. 
 
Tyle informacji na dzisiaj .  
 
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK 
 

mailto:admin@pzk.org.pl
mailto:sp3iq@pzk.org.pl
http://www.videoexpres.pl/
http://www.videoexpres.pl/
http://www.edusat.pl/
http://www.videoexpres.pl/

	11. Komunikat programu   KRÓTKOFALOWCY BIS.

