
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 23.03.11 

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 
 
1. Członkowie ZG PZK. W załączniku do komunikatu znajduje się lista członków 
ZG PZK reprezentujących poszczególne oddziały naszej organizacji. Dla pełnej 

jasności sprawy podaję, że tak jak dotychczas nadal obowiązują pisemne czyli papierowe 
wersje zarówno uchwał powołujących członków ZG jak i Ich oświadczeń o niekaralności. 
Informacje telefoniczne lub przesłane pocztą elektroniczną nie stanowią podstawy do 
formalnego wpisu na listę Członków ZG PZK.  
 
2. Wizyta u Kazika PY5ZHP. Kurytyba – Stan Paraná – Brazylia  
Na zaproszenie kielczanina Kazimierza PY5ZHP Prowincjała Towarzystwa Chrystusowego 
w Ameryce Łacińskiej w pierwszej połowie kwietnia przebywać będzie 6 osobowa 
reprezentacja Świętokrzyskiego OT03 w składzie: Andrzej SP7ASZ, Marek SP7IFX, 
Przemek SP8SIW, Michał SQ7NSN, Arek SQ7FPH i Mariusz SQ7MHP w Brazylii. 
W czasie pobytu oprócz spotkań z Polonią Brazylijską i zwiedzania planują również pracę 
pod znakiem klubowym PY5/SP7PKI w czasie zawodów SP DX Contest rozgrywanych w 
pierwszy weekend kwietnia. Szersza relacja z pobytu kolegów po powrocie na stronie 
Klubowej i nie tylko, wszystkie przeprowadzone QSO zostaną potwierdzone kartą via 
biuro.  
SQ7LQJ Janek 
 
3. ARISS i ISS. W dniu 30 marca 2011 (środa) o godzinie 18:15 w programie III PR 
nadany zostanie reportaż Ewy Michałowskiej SP5HEN "Kosmiczna lekcja". Jest to relacja z 
ostatniego QSO uczniów z Płocka z Katrin Kolman z ISS. Proszę o upowszechnienie tej 
informacji.  
Pozdrawiam  
Wiesław SQ5ABG 
 
4. Łączność przeprowadzona pomiędzy Międzynarodową Stacją Kosmiczną 
(ISS), a Harcerskim Klubem Łączności SP5ZBA w Płocku w ramach programu 
ARISS. 

17.03.2011 r. godz. 09:21 (UTC) Daniel SQ5AXS rozpoczyna wołać 
Międzynarodową Stację Kosmiczną (International Space Station - ISS). Słuchamy na 
częstotliwości 145.800 MHz: OR4ISS this is SP5ZBA. Do you copy? Over! Policzyłem ilość 
wywołań. Było ich 28. Przez siedem minut nikt nie odpowiadał. Na sali szmer zwątpienia 
wśród obserwatorów (około 120 osób). 

Nerwy - organizatorów - Daniel: (.....) Chyba nas nie słyszą? Już chciał przeprosić 
wszystkich za nieudaną łączność i wyłączyć transceiver. Sytuację uratował pomagający 
mu Maciek SP5XML. - Wołaj jeszcze!  
I wreszcie usłyszeliśmy kobiecy (bardzo wyraźny) głos. Była to amerykańska 
kosmonautka Catherine Grace Coleman. Nerwy puściły. "Powietrze zeszło". Kilkanaścioro 
dzieci ze szkoły podstawowej z Płocka zadało jej pytania. Oto niektóre z nich: Jakub: 
What do you eat? Mikołaj: How many people are there with you? Rafał: Did you see an 
UFO? Roza: How do you sleep? Łącznie z długim wywołaniem łączność trwała około 14 
min. Głos pomału przycichał. W ostatniej chwili Daniel SQ5AXS pożegnał już ledwo 
słyszalną stację ISS. 

Na pokładzie ISS znajdują się teraz Rosjanin Dmitrij Kondratjew, Włoch Paoli 
Nespoli i Amerykanka Catherine Coleman, którzy mają wrócić na Ziemię mniej więcej za 
trzy miesiące. 

Pomysłodawcą i inicjatorem w Harcerskim Klubie Łączności SP5ZBA nawiązania 
łączności ze stacją ISS był dr Daniel Korzan SQ5AXS, pracownik naukowy Wydziału 
Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku jako część badawczych 



planów w Katedrze Technologii Kształcenia i Komputerycjacji. W pracy naukowej zajmuje 
się m.in. edukacją na odległość. Łączność tę traktuje także właśnie jako jej niecodzienną i 
nietypową – kosmiczną formę. 

Jest to część międzynarodowego programu edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on 
The International Space Stasion), który powstał dzięki współpracy krótkofalowców z 
krajów uczestniczących w budowie ISS. Jego celem jest popularyzacja astronautyki wśród 
młodzieży szkolnej i akademickiej. Realizacji programu patronują m.in. amerykańska 
agencja kosmiczna NASA, Międzynarodowa Unia Radioamatorska oraz krajowe agencje 
kosmiczne Francji, Japonii, Kanady i Rosji. 

Daniel SQ5AXS scenariusz (przygotowany już rok temu) skrupulatnie odhaczał 
punkt po punkcie. W programie tym wzięły udział: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica 
w Płocku, II Prywatna Szkoła Podstawowa "Profesor", Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, 
Szkoła Podstawowa w Liszynie, Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Harcerski Klub 
Łączności SP5ZBA w Płocku. 

Przysłuchiwała się też i obserwowała lekcję o astronautyce czterdziesto osobowa 
grupa uczniów z Żuromina, z którą przyjechał Wiesław SQ5ABG oraz wielu warszawskich i 
płockich krótkofalowców. 
Benek SQ5AZB
 
5. INTERTELECOM. Dzisiaj Gościem na stoisku OT-15i SP0PGK podczas odbywających 
się w Łodzi targów "INTERTELECOM" była p. Prezes UKE Anna Streżyńska. Poprosiliśmy 
o wspólne zdjęcie, aby postawione na transceiverze wspierało nas w kontaktach z UKE, 
WIOŚ i San-Epidem. Rozmowa przebiegała w atmosferze zrozumienia naszych 
problemów. Galeria ze zdjęciami jest zamieszczona na stronie klubu SP7PTK: 
 
http://sp7ptk.pl/index.php?view=category&catid=15&page=1&catpage=2&option=co
m_joomgallery&Itemid=57#category  
stacja SP0PTK znowu nadaje. Tomek SP7VS 
 
6. Powrót z wyprawy. Jacek SP5DRH (T30RH) oraz Jacek SP5EAQ (T30AQ) powrócili z 
wyprawy Dxowej na Tarawę, West Kiribati. Przylecieli na Okęcie w sobotę o g. 22:00. 
Mimo tsunami, które na szczęście jedynie otarło się o Tarawę oraz długich lotów poprzez 
Los Angeles / New York / London wrócili zadowoleni i przywieźli log z ponad 13 tys. QSOs. 
Jacek SP5DRH przeznaczył swój czas przede wszystkim na Top Band i 80m CW zaś 
najbardziej zagorzałych pasjonatów digi zadowolił nieco na 17/RTTY. Mimo słabej 
propagacji oraz warunków zorzowych T30RH zrobił na 160m aż 61 QSOs ze stacjami EU 
(nie licząc strefy 16) w tym 4 stacje polskie. 
Natomiast Jacek SP5EAQ przez 17 dni był QRV na wszystkich pasmach SSB i osiągnął 
doskonały rezultat. W sumie zalogował aż 11,122 QSOs w tym prawie pół tysiąca QSOs ze 
stacjami polskimi. 
 
Mini album z powitania na lotnisku znajduje się pod adresem: 
http://hamradio.fotosik.pl/slideshow.php?id=822992&type=album&add1=hamradio  
 

 
Przy okazji proponuję mini konkurs z jednym pytaniem: 
 
Ile stacji polskich zaliczyło choćby jedno QSO z T30AQ? Proszę podać ilość tzw. UNIQUE 
CALLS. 
"Najbliższa prawdy" odpowiedź zostanie wyróżniona kartą QSL wysłaną direct za łączności 
z T30AQ lub T30RH. 
Oczywiście wystawienie karty nastąpi przy zachowaniu standardów mailowego zgłoszenia 
wyciągu z logu i weryfikacji. 
Zgłoszenia proszę przysyłać na adres poniżej do czwartku, 24 marca, g. 22:00Z. 

http://sp7ptk.pl/index.php?view=category&catid=15&page=1&catpage=2&option=com_joomgallery&Itemid=57#category
http://sp7ptk.pl/index.php?view=category&catid=15&page=1&catpage=2&option=com_joomgallery&Itemid=57#category
http://hamradio.fotosik.pl/slideshow.php?id=822992&type=album&add1=hamradio


73 es good DX, 
Bogdan, SP5WA (ex.SP5CPR/5N3CPR) 
mailto:bogdan@sp5wa.info 
 
7. MSC...tydzień temu w komunikacie podawałem informacje o dyplomie "M. 
Skłodowska" i znaki wszystkich 7 stacji okolicznościowych są już obsadzone, a niektóre 
dostały pozwolenia z UKE. Stacje SQ100MSC i 3Z100MSC nawet wstawiły już swoje znaki 
do QRZ.COM. Od 1 kwietnia będzie więcej stacji okolicznościowych aktywnie pracowało, a 
stacja SN100SC z Warszawy już na pasmach pracuje. Zapraszamy do łączności.  
 
8. Maraton Dębno 2011. W imieniu organizatorów zapraszam do zdobywania dyplomu, 
którego regulamin stanowi załącznik nr 2. do niniejszego komunikatu. 
 
Tyle informacji na dzisiaj 
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK 
 
 
Załącznik. nr 1. 
Członkowie ZG PZK. Wg kolejnej numeracji OT PZK

 

1.    OT01 SP6NIC Marek Milan  sp6nic@interia.pl oraz z‐ca Tomasz Filipowicz SQ6NEF 
2.    OT03  SP8SIW Przemysław Wołoszyn sp8siw@wp.pl 
3.    OT04 SP2FAX  Kazimierz Drzewiecki sp2fax@wp.pl (brak oświadczenia) 
4.    OT05 SQ8NGV Krzysztof Mendrala  sq8ngv@gmail.com (brak uchwały) 
5.    OT06 bd 
6.    OT08 SP3MYU – Zbigniew Jan Szymanek  zbigniew.szymanek@centertel.pl   
7.    OT09 SP2IQW –Michał Łaszczyński 
8.    OT10  SP9MAX Andrzej Łacheta  
9.    OT11  SQ9JXB Jan Chojnacki   sq9jxb@qrz.pl 
10.     OT12  SP9BRP Jan Szostak sp9brp@wp.pl  (brak oświadczenia) 
11.     OT13  SP6QKP  Piotr Kaznodziej  sq6qkp@elubin.eu 
12.     OT14  SP3HTF‐ Rafał Stępień  sp3htf@hot.pl 
13.     OT15 bd 
14.     OT16 bd 
15.     OT17  SQ4OLP Michał  Szymański 
16.     OT18   SP8MRD Piotr Ożarski sp8mrd@op.pl 
17.     OT20  SP8LBK Andrzej Dzierzkowski sp8lbk@wp.pl 
18.     OT21  SP4MPG Mirosław sp4mpg@wp.pl 
19.     OT22 SQ1K  Bartłomiej Bzymek sq1k@wp.pl 
20.     OT23  SP3AMY Józef Wojcieszak sp3amy@interia.pl 
21.     OT24  SP5QIR  Artur Sobiech sp5qir@gmail.com 
22.     OT25  SP5UHW Witold Zakrzewski  
23.      OT26 SP2JNK‐Zbigniew Mądrzyński  sp2jnk@interia.pl  (brak oświadczenia) 
24.     OT27  SP3GIL Zdzisław Chyba  sp3gil@wp.pl 
25.     OT28 SP9RPW Jacek Ramian sp9rpw@poczta.onet.pl (brak oświadczenia i uchwały na piśmie) 
26.     OT29 bd 
27.     OT31 bd 
28.     OT32 bd 
29.     OT35 SP5MDB Mariusz Błądek  empi@wa.onet.pl 
30.     OT37 SP5XOV Piotr Mielnicki   sp5xov@gmail.com 
31.     OT50 SP9BFC Roman Staniec  sp9bfc@gmail.com 
32.     OT51 bd 



33.     OT73 SP5ES Marcin Adamowicz  maradamo@gmail.com (brak oświadczenia) 
  
bd – brak danych 
  
Stan na dzień:21.03.2011 
 
Uwaga: Dopisek brak danych oznacza brak uchwały Zarządu OT w wersji papierowej oraz oświadczenia o 
niekaralności zgodnie z paragrafem 19 pkt 3 Statutu PZK. 
Brak oświadczenia oznacza brak oświadczenia o niekaralności zgodnie z paragrafem 19 pkt 3 Statutu PZK. 
 
Załącznik nr 2 

 
Regulamin uzyskania dyplomu “Maraton Dębno 2011”  

  

 1. Wydawcą dyplomu „Maraton Dębno 2011” jest klub SP1PNW. Dyplom wydawany 
będzie tylko w formie elektronicznej. 

 2. W programie dyplomowym mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy. 

 3. Zalicza się łączności i nasłuchy przeprowadzone w dniach od 01.04.2011 do 
15.04.2011. 

 4. Stacje nasłuchowe obowiązuje poprawne odebranie znaków obu stacji.  

 5. Zalicza się łączności przeprowadzone na dowolnym paśmie, dowolną emisją, 
dopuszczoną na tym paśmie.  

 6. Nie zalicza się łączności emisjami mieszanymi (cross mode), oraz łączności przez 
przemienniki.  

 7. Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie obowiązkowej łączności/nasłuchu 
za stacją SN0MD, oraz trzech łączności z trzema różnymi członkami klubu SP1PNW 
(wykaz członków klubu upoważnionych do rozdawania punktów: SQ1NXN, SQ1NXZ, 
SP1FMW, SQ1SMB, SQ1DNS, SP1FPF, SQ3ODX, SQ1KSM, SQ1KSL).  

 8. Warunkiem uzyskania dyplomu przez stacje zagraniczne jest przeprowadzenie 
obowiązkowej łączności/nasłuchu ze stacją SN0MD, oraz jednej łączności z członkiem 
klubu SP1PNW.  

 9. Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres: sp1-14025@o2.pl do końca 2011 roku.  

 10. Dyplomy zostaną wysłane w najszybszym możliwym terminie, po otrzymaniu i 
weryfikacji zgłoszenia, drogą mailową. 

 Wszelkie dodatkowe informacje na stronie sp1pnw.qrz.pl” 

na stronie QRZ (http://www.qrz.com/db/SN0MD) zmieniłem tamtejszą informację- 
aktualizowałem i dodałem informację o pracy dyplomowej na razie tylko w języku 
polskim. 

Pozdrawiam SQ1KSM 


