
KOMUNIKAT NR  33/2012 z dnia 15.08.2012r. 

/Komunikat wakacyjny sekretariatu ZG PZK z 14.08.2012/ 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej najnowsze informacje: 

1. Obóz Szkoleniowy PZK w sportach obronnych dofinansowany przez MON. 
To już ostatnia relacja z przebiegu naszego zgrupowania. Poniżej informacje z ostatnich 4 dni. 
Środa 8 sierpnia była najciekawszą próbą na jaką byli wystawieni uczestnicy wszystkich grup szkoleniowych na 
obozie. Po trwającej ok. 6 godzin wycieczce do Doliny Kościeliskiej i na halę "Ornak" zorganizowaliśmy bieg 
mieszany na orientację z nadajnikiem KF ARS na mecie. Jedynymi przyborami uczestników były odbiorniki ARS 
oraz dość szczegółowe mapy z zaznaczonymi strefami punktów kontrolnych, do których należało dotrzeć. Trasa 
wyznaczona była w górzystym terenie w pobliżu Kir i liczyła sobie ponad 5 km, a uczestnicy biegu byli 
podzieleni na 5 grup. Pierwszy zespół przybiegł na metę już po ok. godzinie, a ostatni po 2,5. Po biegu dzieci 
były bardzo zadowolone i podekscytowane, a opowieściom o wrażeniach nie było końca i przerwała je dopiero 
cisza nocna.  
W czwartek 9 sierpnia obóz odwiedzili urzędnicy z Kuratorium Oświaty i Wychowania z Krakowa w celu 
skontrolowania jego prowadzenia ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji, kompetencji kadry oraz 
warunków prowadzenia obozu, a także opieki medycznej nad naszymi podopiecznymi. Kontrolerzy zastali 
wszystko w najlepszym porządku, a protokół zostanie przesłany do sekretariatu ZG PZK.  
Także we czwartek uczestnicy szkolenia radiowego przeprowadzili ćwiczenia symulujące łączność 
bezpieczeństwa, a konkretnie przekazywanie i potwierdzanie telegramów w sieci. Oczywiście odbyło się to po 
szczegółowym omówieniu zasad prowadzenia takiej łączności. Ćwiczenia miały charakter testu, a jego wyniki 
były nadspodziewanie dobre. Było to najciekawsze doświadczenie dla dzieci uczestniczących w grupie 
radiowej. 
Tak jak planowano 12.08 VI Obóz Szkoleniowy w sportach obronnych PZK dofinansowany przez MON zakończył 
się. 
Dziękuję głównemu organizatorowi obozu Zbyszkowi SP2JNK oraz całej kadrze wychowawców oraz 
instruktorów za dobrze wykonaną pracę. Atmosfera obozu była wspaniała,  tak jak i warunki, w których 
mogliśmy go przeprowadzić. 
Specjalne podziękowania kieruję do Państwa Marii i Macieja Chowańców właścicieli pensjonatu "Bukowy Gaj"  
w Poroninie dzięki staraniom, których wszyscy czuliśmy się jak w domu.  
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK. 

 
2. Świat Radio 9/2012 zawiera m.in.  
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
TEST: Flex-1500  
PREZENTACJA: Radiotelefon TH1n, Detektory ACUSTEK, CB President Thomas 
Hytera podbija rynki 
RADIO RETRO: Radio Gdańsk 
WYWIAD: Zdalne sterowanie radiowe, Radio - moja pasja 
HOBBY: Terminale i mierniki PSK31, Minitransceiver ILER 40, Wzmacniacze mocy 70 MHz  
DIGEST: Nowoczesne wzmacniacze w.cz.  
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
  



3. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 9/2012 
XIII Zakopiański Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie 
Radioamatorski Dzień Dziecka 
I Piknik Eterowy w Barlinku 
Obóz szkoleniowy w sportach obronnych PZK 
Silent Key’s 
 
4. Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie serdecznie zaprasza na kolejne, 27. już spotkanie pod 
hasłem: "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu" w Jodłówce Tuchowskiej, które odbędzie się w dniach 7-8-9 
września 2012r. - to piątek - sobota - niedziela. 
Program spotkania stały: 
Piątek:......Impreza uruchamiana jest w piątek po południu. 
Jest to rozmieszczanie sprzętu, wieszanie anten, przygotowywanie pomieszczeń, 
inaczej mówiąc - zagospodarowanie terenu i sprzętu. 
Sobota:.....od rana - giełda sprzętu, pogawędki, i zajęcia własne, 
około godz. 12-tej - wspólne zdjęcie, 
od godz. 13-tej - obiad, po biedzie - około godz. 14.30 - część oficjalna, m. in.: podsumowanie zawodów 
tarnowskich, wręczenie trofeów, odznak, dyplomów itp. 
ok. godz. 17-tej - wspólne ognisko. 
Niedziela:. zajęcia indywidualne, spacery, pogawędki, grzybobranie itp. 
Około południa /po obiedzie/ zakończenie imprezy, zamknięcie Ośrodka. 
Serdecznie zapraszamy. 
Za Zarząd OT-28 
Stanisław sq9aor 

 

5. SN10ZKD. W dniach 14-31 sierpnia będzie pracować stacja okolicznościowa SN10ZKD z okazji dziesiątej 
rocznicy wznowienia ruchu planowego na Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Operatorami stacji będą min 
członkowie klubów: SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA i SP2PTL. 
W dniu 14 sierpnia radiostacja okolicznościowa będzie pracować ze stacji w Nowym Dworze Gdańskim, a w 
dniu 15 sierpnia od godziny 8;00 do 19:40 z kursującego składu kolei wąskotorowej na trasie nowy Dwór 
Gdański - Stegna - Sztutowo - Prawy Brzeg Wisły (Mikoszewo), w pasmach 3,5/7/14/144MHz. 
Od dnia 15 sierpnia będzie także wydawany dyplom Żuławska Kolej Dojazdowa 
Zapraszamy do łączności!. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 
73! Marcin SQ2BXI  
 

6. Polscy krótkofalowcy organizują kolejną DXpedycję. Tym razem celem polskiej wyprawy jest Mauretania 
(5T). Wyprawa będzie używać znaku 5T0SP i będzie pracować na pasmach w terminie 2012.11.24 - 2012.12.10. 
Członkowie wyprawy już posiadają licencję i zezwolenie na pracę. Wielką pomoc w tym względzie okazał Jean 
5T0JL. Bilety lotnicze są już zakupione. Organizatorzy kompletują sprzęt i wyposażenie. 
 
W skład wyprawy wchodzą (alfabetycznie): SP2EBG, SP3CYY, SP3GEM, SP6EQZ, SP6FXY, SP6IXF oraz 5J0JL. 
Zespół posiada bogate doświadczenia z wcześniejszych DXpedycji, w których uczestniczyli członkowie zespołu. 
Wyprawa będzie aktywna na wszystkich pasmach fal krótkich, emisjami CW, SSB i RTTY. W tej chwili trwa 
jeszcze wyjaśnianie, czy będzie możliwa także praca na 6 metrach. 
 
Nie wiadomo, czy z QTH wyprawy będzie dostęp do Internetu. Jeśli tak, łączności będą codziennie ładowane do 
ClubLog. Jeśli nie, łączności zostaną umieszczone w ClubLog po zakończeniu wyprawy. 
 
Strona internetowa wyprawy: http://www.5t0sp.dxing.pl/  
QSL manager zostanie podany w późniejszym terminie. 
Info: Tomek SP5UAF 
 
Tyle informacji na dzisiaj. 
 
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 
 



 

Załącznik.  

 

Regulamin Dyplomu "Żuławska Kolej Dojazdowa" 
1. Wydawcą dyplomu jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców SP2KDS, Klub Krótkofalowców Jantar 
SP2PHA, Szkolny Klub Krótkofalowców przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku SP2PTL, Radioklub 
Pomorskiego Zarządu Okręgowego LOK SP2KAC, Tczewski Klub Krótkofalowców SP2KMH i Pomorskie 
Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych. 
2. Cele dyplomu: upamiętnienie historii kolej wąskotorowej na Żuławach, promocja Żuławskiej Kolei 
Dojazdowej i regionu Żuław. 
3. Dyplom będzie wydawany bezterminowo od dnia 15 sierpnia 2012r. tj. od 10-tej rocznicy reaktywowania 
planowego ruchu na ŻKD. 
4. Punktacja: 
a) należy zdobyć 100 punktów wg klucza: 
- stacja okolicznościowe związane z Żuławską Koleją Dojazdową (SN10ZKD) 30 pkt. 
- stacje klubowe: SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL 20 pkt 
- stacje członków klubów: SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL 10 pkt. 
- pozostałe stacje z miejscowości gdzie przechodzi czynna lub nieczynna linia kolejowa sieci Żuławskiej Kolei 
Dojazdowej 5 pkt. 
- łączność ze stacją pracującą z jadącego pociągu Żuławskiej Kolei Dojazdowej dodatkowo 20 pkt  
b) łączności z tymi samymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami 
c) dyplom dla nasłuchowców będzie wydawany na zasadach jak dla nadawców 
5. Pasma i emisje dowolne. 
6. Koszt dyplomu 10PLN lub 5 IRC. 
Numer konta: 40 1090 2617 0000 0001 1078 8384 
Przy odbiorze osobistym, jak również dla członków klubów SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL dyplom 
bezpłatny. 
7. Zgłoszenia na adres Award Menagera: 
Andrzej Wiśniewski 
Ogrodowa 28, 82-103 Stegna 
Poland 
sq2ajn@wp.pl 
8. Należy przesłać log w formacie GCR. 
9. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane. 
10. Więcej informacji znajduje się na witrynie internetowej organizatora: 
http://www.sp2kds.pl http://sp2pha.republika.pl http://sp2kmh.qrz.pl http://ptmkz.pl 
 

 


