KOMUNIKAT NR 8/2013 z dnia 20.02.2013 r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.
1. 24 lutego 2013. 83 rocznica powstania PZK. To już 83 lata minęło od czasu, gdy
zjazd delegatów 4. klubów krótkofalarskich Lwowskiego, Wileńskiego, Poznańskiego i
Warszawskiego czyli reprezentacja całego ówczesnego świata polskich krótkofalowców
powołał Polski Związek Krótkofalowców. W wigilię naszego święta Lwowski Klub
Krótkofalowców organizuje zawody pod nazwą „Puchar Lwowa” (pisaliśmy o nich już
wcześniej). Dla przypomnienia podam, że LKK to najważniejszy i w zasadzie pierwszy
ośrodek polskiego krótkofalarstwa w Polsce okresu międzywojennego.
Z okazji zbliżającego się naszego święta życzymy wszystkim krótkofalowcom w SP
ciekawych łączności i sukcesów oraz zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego
hobby.
Prezydium ZG PZK
2. Promocja PZK. Henryk SM0JHF jako współpracownik wielu pism krótkofalarskich na
świecie promuje kolegów SP, głównie członków SP DX Clubu, w zagranicznych
czasopismach.
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Marzec 2013 - QST - Antena u SP3GEM na okładce
Luty 2013 - CQ DL - Artykuł o SP5EWY
Styczeń 2013 - CQ DL - Anteny SP5WA na okładce
Grudzień 2012 - QST - Antena SP5WA na okładce
Listopad 2012 - RadCom – ex SP5CIC na okładce
Lipiec 2012 - CQ DL - Artykuł o SN0HQ
Czerwiec 2012 - RadCom - Anteny SP7GIQ na okładce
Luty 2012 - Funkamateur - Antena SP5EWY na okładce

Henrykowi dziękujemy. Nigdy za dużo informacji o naszych Kolegach. Zwłaszcza o tych
aktywnych.
3. Audycja w Polskim Radiu. W dniu dzisiejszym w PR1 Polskiego Radia miałem
możliwość opowiedzieć nieco o krótkofalarstwie. Krótkie informacje o naszym hobby były
wyemitowane pomiędzy 11.20, a 11.45 w dniu 20.02.2012.(SP2JMR)
4. Start balonu stratosferycznego z Mielca
Jak poinformował mnie Mateusz SP8EBC 22 lutego 2013, czyli w najbliższy piątek o
godzinie 8:00 czasu lokalnego z miejscowości Izbiska koło Mielca wystartuje balon
stratosferyczny. Wedle prognoz i wyliczeń zespołu balon powinien wylądować nie dalej
niż 50 km od miejsca startu.
Na pokładzie będzie znajdował się tracker APRS nadający pod znakiem Mateusza
SP8EBC-7. Zainstalowanie APRS umożliwi śledzenie całego przebiegu lotu
Info: SQ8ERB
5. Skrócony spis treści Świata Radio 3/2013
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AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Fun Cube Dongle
PREZENTACJA: Miernik NBM-550, Kenwood 990
ANTENY: Quiz antenowy rozstrzygnięty
ŁĄCZNOŚĆ: Dokładność pomiaru WFS, Radiowy DX-ing
RADIO RETRO: Radiostacja WS 12
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Wojskowy Instytut Łączności, Krótkofalarstwo to elitarne hobby
HOBBY: Prace konkursowe PUK 2012
DYPLOMY: Nowe dyplomy opolskie
DIGEST: Cyfrowe sterowanie radiem
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA 70

6. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 3/2013
• Apel o przekazanie 1% podatku na PZK
• Aktualności
• Nowinki ze świata
• Krótkofalarski dzień dziecka
• Medal im. Braci Odyńców i spotkanie w Jarosławiu
• Po Walnym Zebraniu Bydgoskiego OT PZK
7. Serwis Krótkofalarski eQTC
Serwis Krótkofalarski eQTC spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem czynnych w
eterze krótkofalowców. Możliwe dlatego, że - podobnie jak było to w przypadku
papierowego MK QTC - zawiera bardzo dużo użytecznych na co dzień informacji
operatorskich. Oprócz wydawanego co miesiąc Magazynu Krótkofalowców eQTC, każdy
zainteresowany otrzymuje dostęp do codziennego serwisu informacyjnego i wszystkich
zasobów portalu. Polecenia godne są też galerie, gdzie prezentowane są najrozmaitsze
obrazy. Jest np. album z kartami QSL Mega DXpedycji, album z ponad 400 dyplomami
polskimi, album filatelistyczny z kopertami, datownikami i znaczkami pocztowymi
wynalazców i naukowców z radiowej branży. Warto też wspomnieć o utworzonej bazie
SP-SK-A czyli wykazie znaków wywoławczych zmarłych polskich krótkofalowców.
Odrębnym serwisem jest wspomniany wyżej Magazyn Krótkofalowców eQTC. Wydanych
zostało już dwa numery, w przygotowaniu jest numer marcowy. Zaletą jest niespotykana
dotąd punktualność docierania informacji do radiooperatorów. Dodatkowo, każda pilna
wiadomość nie musi oczekiwać na publikację w MK eQTC, gdyż rozsyłana jest
błyskawicznie bezpośrednio na adresy zainteresowanych, a także publikowana
natychmiast w dziale "News". Atutem jest również możliwość publikacji kolorowych zdjęć
i obrazków, co nadaje całemu serwisowi szczególnej oprawy. Marcowy numer przyniesie
swoim Czytelnikom kolejną porcję ciekawych wiadomości. Więcej informacji o Serwisie
znaleźć można na stronie www.qtc.suchacz.eu lub pisząc na adres qtc@post.pl
Sylwester SP2FAP
SP2DJG s.k. W dniu 13 lutego odszedł od nas w wieku 89 lat Jan Drzewiecki SP2DJG.
Niegdyś aktywny krótkofalowiec, działacz harcerski i krótkofalarski, wychowawca wielu
pokoleń harcerzy łącznościowców i krótkofalowców, były długoletni wiceprezes
Bydgoskiego OT PZK. Ś.P. Jan jest ojcem jednego z najbardziej znanych polskich
krótkofalowców Kazika SP2FAX. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 16.02.2013.
Cześć Jego pamięci. Piotr SP2JMR
SP3OCV s.k. W dniu 16 lutego 2013 r. zmarł po długiej chorobie nasz Kolega
krótkofalowiec Joachim Dodot SP3OCV z Nowego Tomyśla. Cześć Jego pamięci.
Antoni SQ3XBC
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

