
 

KOMUNIKAT WAKACYJNY NR 33/2014 z dnia 13.08.2014 r. 

 

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 
 
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. 

 
W dniu 8.08.2014 Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK 
otrzymał od Prezydenta RP zaproszenie na centralną 
uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego.  
Także Minister Obrony Narodowej RP zaprosił Jerzego 

Jakubowskiego SP7CBG prezesa PZK na Apel Pamięci oraz Festyn Żołnierski z okazji 
Święta Wojska Polskiego i 94. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.  
Zaproszenia Prezesa PZK na tej rangi uroczystość są zaszczytem dla naszego 
stowarzyszenia. 
 
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 
 
1. III Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2014. 
Zarząd 18. Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie oraz 
członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM serdecznie Zapraszają 
wszystkich krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa na „III Podkarpacki Zjazd 
Krótkofalowców 2014", który odbędzie się w dniach 23-24.08.2014 r. w Leśniczówce 
„Marysin” w pięknych okolicach Pałacu Myśliwskiego Potockich w Julinie. 
W trakcie spotkania planowane jest miedzy innymi:  
Wręczenie  Odznak Honorowych PZK.  
Podsumowania "Zawodów Podkarpackich 2014" oraz "Maratonu SP8" połączone z  
wręczeniem nagród dla zwycięzców.                       
Spotkanie "pokontestowe" i narada robocza zespołu SN0HQ  
Pokazy i testy urządzeń K3, KX3, FT-817, Husarek  oraz  ciekawych anten 
krótkofalarskich.  
Aktywacja Rezerwatu Przyrody Wydrze SPFF-496 oraz Natura 2000 – Lasy Leżajskie 
SPFF-0367.  
Zapraszamy na wspólne rozmowy i dyskusje oraz biesiadowanie połączone z 
ogniskiem i nie tylko… Swoją wizytę zapowiedział Dyrektor Delegatury UKE w 
Rzeszowie Marcin Krawczyk oraz Piotr SP2JMR wiceprezes PZK, a także kilkunastu                                         
naszych wspaniałych Kolegów, podróżników i krótkofalowców, będzie więc okazja do 
spotkań, wspomnień i ciekawych relacji z wypraw.   
Istnieje możliwość leśnych spacerów, grzybobrania oraz zwiedzenia Pałacu 
Myśliwskiego Potockich w Julinie. *Terenu wokół pałacu, pałac nie jest udostępniony 
dla zwiedzających. 



Na ogrodzonym terenie leśniczówki można rozbić namioty, postawić przyczepę 
kempingową oraz zainstalować własne anteny krótkofalarskie.  
Aktualne i szczegółowe informacje oraz mapa dojazdu znajdują się na stronie 
oddziałowej OT-18   http://ot18.pzk.org.pl/?p=3125#more-3125  
 
Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.600 FM 
Kontakt: Łukasz SP8TJU  Tel. 514-454-674   
 
2. Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców 23 sierpnia 2014 Krojanty.  
W rzeczonym temacie i sprawie informacje na stronie informacje znajdują się na 
stronie: http://sp2lqp.pl/msk/index_msk.html  
Dokładny lokator spotkania JO83TR54, a współrzędne (Geocode) 53.727452, 
17.628679. 
Dla przypomnienia organizatorami są OT04, OT09, OT16, OT22, OT23 i OT26.  
Bezpośrednią siłą wykonawczą są SP2ALT i SP2LQP.  
Pozdrawiam Piotr SP2LQP 
 
3. SP2FAV i SP2SCX w Mikołajkach Pomorskich UM02 (powiat Sztum).  
W czwartek, 14 sierpnia 2014 ok 16:00 na 3,7 i 7 MHz Rysiek SP2FAV i ja SP2SCX  
jako SP2ZFT (być może jako HF30ZFT) uruchomimy nieaktywną gminę Mikołajki 
Pomorskie UM02 (powiat Sztum). 
QSL via OT16 - bureau (PZK). 
 
Grzegorz SP2SCX / OE1GOA 
 
4. Filmy o krótkofalowcach.  
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK zaprasza do obejrzenia i 
rozpowszechnienia filmy o Obozie Szkoleniowym PZK w Sportach Obronnych 
dofinansowanym przez MON oraz o jednym z najaktywniejszych klubów 
Zachodniopomorskiego OT PZK SP1KRF z Barlinka. 
Filmy są dostępne na stronie RBI oraz na stronie Telewizji Internetowej 
Krótkofalowców, a także na "youtube": 
https://www.youtube.com/watch?v=Tyihy3Yuyx8&feature=youtu.be 
Stanowią one znakomity materiał informacyjno promocyjny dla krótkofalarstwa, a PZK 
w szczególności. 
Jurek SP5BLD & Piotr SP2JMR 
 
5. PA73CORSO, PA73EBP, PA73LOU.  
W sobotę 7. września 2014 w Zundert w Holandii odbędzie się 73. doroczna parada 
kwiatowa. W paradzie corocznie bierze udział ponad 50.000 gości. Tradycyjnie parada 
przejdzie przez centrum Zundert. W poniedziałek 8. września 2014 ma miejsce pokaz 
dla gości. Więcej informacji na stronie  http://www.corsozundert.nl/home-EN/  
 
Z okazji tego wydarzenia kilku krótkofalowców VERON z sekcji 54 będzie aktywnych 
pod znakami okolicznościowymi: PA73CORSO, PA73EBP i PA73LOU. 
Okazją będzie liczba 73, gdyż liczba ta ma specjalne znaczenie dla krótkofalowców. 
Stacja PA73CORSO będzie aktywna od 12. sierpnia 2014 do 8. września 2014 z 
miejscowości Zundert. W dni parady w niedzielę 7. września i poniedziałek 8. września 
2014 stacja będzie aktywna z miejsca parady w Zundert. Mamy nadzieję przywitać cię 
na miejscu lub usłyszeć cię na radiu. Stacja PA73CORSO będzie aktywna na 
wszystkich pasmach, HF i VHF i we wszystkich emisjach. Łączności potwierdzi 
specjalna karta QSL i wydany piękny Dyplom. 
Więcej informacji o pracy stacji na qrz.com:  http://www.qrz.com/db/pa73corso 
 
Marek SP3AMO, KF Manager PZK 



 
6. Podsumowanie HF33WGC. W dniach 22 lipca do 10 sierpnia z terenu Centralnej 
Szkoły szybowcowej w Lesznie pracowała stacja HF33WGC (33. World Gliding 
Championships). Stacja przeprowadziła ponad 2200 łączności z 56. krajami. Obsługę 
operatorską i logistyczną zapewnił radioklub SP3PKC "Lambda". Pieczę nad pracą 
stacji sprawował Robert SP3SLD prezes SP3PKC. HF33WGC była znakomitą okazją do 
promocji zarówno szybownictwa jak i krótkofalarstwa i odbywała się na zaproszenie 
Dariusza Ciska Dyrektora Generalnego Mistrzostw, za które jeszcze raz dziękujemy 
 
7. Zaginął Mieczysław SP2CO, czy ktoś go ostatnio widział?  
Wyszedł z domu w ubiegłą niedzielę 03.08.2014 r. mówiąc córce, 
że jedzie do Gdańska oglądać jakąś antenę i tu ślad się urywa. 
Nigdy nie cierpiał na zaniki pamięci. 
 
Jeśli ktoś ma jakieś informacje proszony jest o kontakt z ITAKĄ - 
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod całodobowymi 
numerami: 801 24 70 70 oraz 22 654 70 70. Można również napisać w tej 
sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl.  
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/zaginal-mieczyslaw-martewicz-fundacja-
itaka-poszukuje-93,2379011,art,t,id,tm.html  
Informacja jest również opublikowana na stronie OT-09: http://ot09.pzk.org.pl 
 
Info: Michał SP2IQW 
 
8. Komunikat administratora portalu PZK.  Prowadzone są prace rozwojowe 
systemu informatycznego PZK. W chwili obecnej posiadane przez PZK zasoby 
informatyczne umożliwiają dużo więcej niż w latach minionych. 
  
Od dnia 05.07.2014 r. wszystkie połączenia z portalem PZK są szyfrowane. 
  
1. Portal PZK został objęty całkowicie połączeniem szyfrowanym TLS/SSL (https). 
    Logowanie do portalu jest teraz zawsze szyfrowane.  
    Certyfikat wystawiony przez “Administratora systemów informatycznych 
PZK” należy zatwierdzić. 
    To jest certyfikat typu “Wild card” (*pzk.org.pl). Działający na wszystkie 
subdomeny domeny pzk.org.pl. 
     
2. Subdomena www.pzk.org.pl przekierowuje na domenę główną pzk.org.pl. 
Administratorzy systemów informatycznych PZK (SP1THJ i SP5ELA) są zwolennikami 
domeny bez przedrostka “www”. 
    To lepszy i krótszy wariant nazwy domeny. I taka też zasada będzie obejmować 
konfiguracje portali tematycznych PZK oraz portali OT PZK. 
  
3. Zrobiona jest tzw. strona 404. Jest to strona błędów. Można sprawdzić wpisując 
dowolny fałszywy/nieistniejący adres do przeglądarki: np. pzk.org.pl/x 
  
Informacje na temat certyfikatu SSL PZK zawarte sa w dokumencie (po zalogowaniu 
do portalu PZK): https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=1263 
 
73 
  
Zygmunt Szumski SP5ELA 
Administrator portalu PZK 
E-mail: admin@pzk.org.pl 



 
 
9. Komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie lipca i sierpnia. 
Jak co roku komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie tzw. wakacyjnym ukazywać się 
będą nieregularnie i najczęściej wyłącznie w wersji elektronicznej. 
Do stałej emisji komunikatów drogą radiową oraz regularnego ich redagowania 
powrócimy 3. września 2014 r. 
Piotr SP2JMR 
 
Jednocześnie przypominam, że za treść publikowanych informacji nie odpowiada 
redakcja komunikatów czyli sekretariat ZG PZK. Wyjątek stanowią informacje własne 
podpisane jako Prezydium ZG PZK, sekretariat ZG PZK lub Piotr SP2JMR. 
Piotr SP2JMR 
 
Tyle informacji na dzisiaj. 
Vy 73! Sekretariat ZG PZK 
 
TNX, TNX, TNX 
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. 
Łukaszowi SP8TJU, Adamowi SP1ZZ, Piotrowi SP2LQP, Januszowi SP1TMN. 
Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na 
adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną 
środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później 
mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały 
wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 
godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.  
Redakcja komunikatów: SP2JMR i SP5ELA. 
 


