KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 49/2016 z dnia 21. grudnia 2016 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów.
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy,
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku Prezydium
Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Główna Komisja Rewizyjna PZK
składają Wam serdeczne życzenia Zdrowych, Wesołych i Obfitych Świąt oraz samych sukcesów
we wszystkich dla Was ważnych dziedzinach życia w nadchodzącym Nowym Roku 2017.
Życzymy Wam także, aby w tym świątecznym okresie znalazł się czas na nasze wspaniałe hobby
jakim jest krótkofalarstwo. Wszystkim Wam życzymy lepszej propagacji oraz wymarzonego
sprzętu, który oby zagościł na stałe w naszych QTH w Nowym Roku 2017.
Prezydium ZG PZK oraz GKR PZK
1. Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
W sobotę 10 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji
Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców.
Protokół z posiedzenia wraz z treścią podjętych uchwał zostaną opublikowane w
najbliższych dniach.
Info. HF1D
2. Współpraca młodych plastyków i krótkofalowców
W dniu 19 grudnia w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy odbyło się wręczenie
statuetki i dyplomu dla zwycięzcy w konkursie na dyplom krótkofalarski z okazji 670 lat
otrzymania praw miejskich przez Bydgoszcz. Specjalną przestrzenną statuetkę oraz
dyplom otrzymała Magdalena Geściak uczennica II klasy LSP w Bydgoszczy.
Konkurs ogłosił Polski Związek Krótkofalowców, trofea wręczył w obecności uczniów
oraz kadry pedagogicznej ZSP piszący te słowa Piotr SP2JMR sekretarz PZK.
Był to jeden z ostatnich akcentów akcji „Bydgoszcz na Falach Eteru” upamiętniającej
670. - lecie miasta Bydgoszczy. Całość akcji była sfinansowana w formie grantu przez
bydgoski Urząd Miejski i zorganizowana przez Krzysztofa SQ2JK i Daniela SQ2KLU przy
wydatnej współpracy ze strony Bydgoskiego OT PZK oraz klubów krótkofalarskich z
rejonu.
Pomysł ogłoszenia konkursu wśród uczniów Zespołu Szkól Plastycznych jest godnym
naśladowania i stanowi znakomity przykład przenikania krótkofalarstwa do innych
środowisk.
Info. SP2JMR
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3. Skrócony spis treści Świata Radio 1/2017
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Antena Kocie Wąsy
TEST: MetroVNA ProTouch Deluxe
PREZENTACJA: Kenwood TH-D74, Jedna antena do wszystkich kanałów, Nowy tester
R8100
ŁĄCZNOŚĆ: Propagacja fal radiowych (1)
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Co dalej z PZK?
HOBBY: Transceiver KaFeLek
DIGEST: Fabryczne konstrukcje radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
KALENDARZ ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH 2017
SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2016
RYNEK I GIEŁDA
4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 1/2017
Druga i zarazem ostatnia część relacji z HamRadio 2016 pióra Pawła SP7TEV
Silent Key's
info. SP5AHT
5. Grudniowe eQTC
W ostatnim w tym roku wydaniu eQTC jest jak zwykle mnóstwo wiadomości dla
czynnych w eterze krótkofalowców. Dzieje się tak wiele, że te opublikowane, to tylko
mała część tego co będzie w grudniu. W ostatni dzień starego roku i pierwszy nowego
odbędzie się przyjacielskie spotkanie krótkofalarskie HNY Party 2017. Grudzień będzie
miał też kilka ciekawych wypraw DX i aktywności różnych stacji okolicznościowych, w
tym poświęconych tegorocznemu świętu Bożego Narodzenia. Jednym słowem dla
każdego coś miłego. I tak w numerze m.in.: Gdy przyjdą święta w srebrnej bieli..., Najważniejsze wydarzenia w grudniu 2016,
- Happy New Year Party 2017,
- Subskrypcja,
- Silent Keys,
- Składki PZK w 2017 roku,
- Spotkanie Prezesa UKE z organizacjami radioamatorskimi,
- HF800O z Opola,
- SP3FTA i SP2-0610-BY w SP-CFF,
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- Zmiany adresów stron www,
- Walne zebranie w Malborku,
- SKM Contest 2016,
- Kalendarz krajowych zawodów HF & VHF+,
- Kalendarz międzynarodowych zawodów HF,
- Regulaminy zawodów międzynarodowych,
- Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego (zawody HF),
- ZL9G na HF,
- Marcus Island,
- Przez rok na Adelaide Island,
- QRV z SA-041,
- Kenya w styczniu 2017,
- Norfolk Island w grudniu,
- D66D - w skrócie o czeskiej DXpedycji na Comoros,
- RI1NC (RD1AV) na Vostok Station,
- J79WTA z Dominica Island,
- Zimowa DXpedycja RT9K/9,
- RI1ANA z Molodyozhnaya Station,
- Francois FT3YL przez rok na Petrels Island,
- Prefiksy okolicznościowe w Kanadzie,
- Sputnik pierwszy sztuczny satelita Ziemi,
- Odezwał się po 50. latach!,
- Poszukiwane adresy, QSL via,
- TL8TT Central African Republic,
- Księżycowe satelity Made in China,
- Jak zdobyć certyfikat 3Y0Z?,
- Złoty Eszelon (dyplom pamiątkowy),
- SP-QRP-Contest wyniki i fotografie,
- Hi signals Leniwego Papcia, - Narodziny OSCARa Pierwszego,
- Quo vadis SPFF?,
- KA1-211X japońska antena na 10 pasm HF + 50MHz,
- Nasze dobre strony.
W grudniowym wydaniu jest wreszcie informacja o warunkach subskrybcji na 2017 rok
(roczna subskrybcja to tylko 28 zł). Wszystko to znaleźć można na stronie eMK QTC
pod nowym adresem:
http://qtc.suchacz.eu
Korzystając z okazji przesyłam serdeczne życzenia bożonarodzeniowe dla wszystkich
krótkofalowców i ich rodzin.
73s de sp2fap
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT05 - Oddziału Podkarpackiego PZK
W niedzielę 18 grudnia 2016 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5
ELEKTRYK w Krośnie odbyło się planowane Nadzwyczajne Walne Zebranie
Sprawozdawcze Oddziału Podkarpackiego PZK OT05.
W zebraniu uczestniczyło 40 krótkofalowców na 109 członków co stanowi 43,6% stanu
osobowego Oddziału.
Zebranie sprawnie przeprowadzili prezes OT05 kol. Wiesław Such SP8NFZ oraz
przewodniczący zebrania kol. Ryszard Gierlicki SP8JPR.
Głównym punktem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków było
uzupełnienie wakatów w Zarządzie oraz OKR.

Do Zarządu wybrano:
Z-ca członka Kol. Paweł Przybyła SP8OV
Z-ca członka Kol. Mateusz Kopa SQ8SR
Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący - Andrzej Myćka SP8UZM
Z-ca członka - Wiesław Szaro SP8MCP
Z-ca członka - Krzysztof Sip SQ8Z
www.pzk.org.pl
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Zebrani wysłuchali informacji o działalności i życiu klubowym na Podkarpaciu, oraz
stanie realizacji porozumień dot. łączności kryzysowej między jednostkami samorządu
terytorialnego a klubami na terenie Oddziału. Omówiono stan prawny i możliwości
przejęcia obiektu przemiennika w Baligrodzie SR8U.
Po zakończeniu części oficjalnej złożyliśmy sobie życzenia świąteczno-noworoczne oraz
grupowe pamiątkowe zdjęcie.
Chętni do dyskusji na sprawy techniczne przeszli do pomieszczeń klubowych SP8ZBX.
Doskonałe warunki spotkania sprzyjały miłej przyjacielskiej atmosferze zebrania, dzięki
przychylności Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Elektryk Pana Marka Kubita.
Vy73! Wiesław Such SP8NFZ
7. Życiorysy zasłużonych krótkofalowców
Koleżanki i Koledzy!
Mija pół roku od czasu gdy wspólnie z zarządem SP OTC rozpoczęliśmy opracowywać i
publikować życiorysy zasłużonych, znanych krótkofalowców z co najmniej 50-letnim
stażem licencyjnym. Zamieszczamy je w zainteresowanych mediach krótkofalarskich,
na stronach OT i klubów. Do chwili obecnej przygotowaliśmy ponad 30 życiorysów a
wszystkie można zobaczyć na stronie Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Temat jest
otwarty - liczymy na uzupełnienia i ewentualne korekty życiorysów ze strony
zainteresowanych. Prosimy o wskazywanie zasłużonych kolegów i ewentualne
przekazanie potrzebnych materiałów na ich temat.
Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc wszystkim kolegom, którzy pomogli w
zebraniu i publikowaniu materiałów a w tym niżej wymienionym: SP2AYC, SP2ALT,
SP2FAP, SP2JMR, SP3FTA, SP3FAR, SP3GAX, SP3HD, SP3JBI, SP3CMX, SP3FAR,
SP3RBQ, SP3SLU, SP3XR, SP3YE(SK), SQ3OPW, SQ3LVU, SP4Z, SP5AHT, SP5BLD,
SP5CCC, SP5DED, SP5DU, SP5HS (SK), SP5LP, SP5SSB, SP5XZM, SP6AEG, SP6BGF,
SP6FIG, SP6LV, SQ6XL, SP7BCA, SP8AJK, SP8HAU, SP8MRQ, SP8NFF, SP9AMH,
SP9BQJ, SP9DW(SK), SP9ENO, SP9PT.
Dziękujemy kierownictwu Muzeum Gazownictwa w Warszawie. panu. płk J.
Stoczkiewiczowi oraz pani Ani córce SP3YE. Serdecznie dziękuję Januszowi HF1L za
obróbkę dokumentacji załączonej do życiorysów i stworzenie na stronie RBI działu
„życiorysy hams ”. Słowa uznania kieruje pod adresem Prezesa SP OTC
Grzegorza SP3CSD za udostępnienie wielu materiałów i bieżące wspieranie idei
opracowywania życiorysów. Podziękowania należą się także Zbyszkowi SP9LDB za
uzupełnianie potrzebnych danych. Trudno byłoby mówić o powstaniu życiorysów bez
dużego zaangażowania współautorów: Honorowego Prezesa SP OTC Ryszarda SP2IW i
byłego Dyrektora Biura ZG PZK Jurka SP8TK. Zasoby materiałów i wiedza historyczna o
ruchu krótkofalarskim w SP Jurka SP8TK jest olbrzymia i bez wątpienia można go uznać
za pierwszego historyka PZK a współpraca z nim to dla mnie zaszczyt. Korzystając z
okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia życzę słuchającym miłego ich
spędzenia w gronie najbliższych.
73 Ryszard SP3CUG
www.pzk.org.pl
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8. Spotkanie opłatkowe OT04
W dniu 16.12.2016 r. w restauracji „Pod Dębem” w Bydgoszczy odbyło się doroczne
spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Bydgoskiego OT PZK. W spotkaniu wzięło
udział 30 osób. Podczas spotkania Daniel SQ2KLU dokonał podsumowania akcji
dyplomowej „Bydgoszcz na Falach Eteru” oraz wręczenia statuetek i dyplomów i
grawertonów dla kolegów zasłużonych w jej realizacji oraz zwycięzców w
poszczególnych kategoriach.
Sportowym akcentem spotkania była bardzo ciekawa prezentacja Kazika SP2FAX po
polskiej wyprawie na Malediwy (8Q7SP).
Info. SP2JMR
9. Santa Claus, XMAS i Happy New Year
Jak zwykle, co roku pojawiają się na pasmach stacje ciekawostki
„świąteczno-noworoczne”:
Świętego
Mikołaja/Santa Claus Land (OH9SCL) - uwaga, stacja jest
zazwyczaj oblegana! PB16XMAS, YP7XMAS, i 3Z0XMAS niezawodny Dionizy (3Z14XMAS, 3Z16HNY), te trzy ostatnie
znaki - QSL via SP6IEQ.
[Info: SP5ELA]

10. 90 lat Duńskiego Związku Radioamatorów (EDR)

W roku 2017 EDR Experimenterende Danske Radioamatorer obchodzi 90 rocznicę
powstania. Z tej okazji będą czynne stacje okolicznościowe, zwłaszcza w okresie
11.02.–15.05.2017 r. i 15.08-15.12.2017 r. Stacje będą używały znaków z prefiksami
„OZ90” i „OX90”. Wydawany też będzie dyplom okolicznościowy. Szczegóły w
załączniku do komunikatu (w jęz. angielskim).
Oryginał listu został nadesłany przez Karstena OZ4FF – członka PZK w OT-22.
[Info: OZ4FF i Marek SP7DQR]

TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz
materiały: Andrzejowi SP5AHT, Ryszardowi SP3CUG, Jerzemu HF1D, Wiesławowi
SP8NFZ, Sylwestrowi SP2FAP, Karstenowi OZ4FF, Markowi SP7DQR.
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Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl,
admin@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym
komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24
godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
Prosimy nie formatować tekstu, utrudnia to pracę Redakcji przy składaniu całości
komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych
w materiałach.
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą
praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów
ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych
od opisu tekstowego (osobne pliki).
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców
(zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego
rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet.
Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego
opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu
lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK.

Załączniki

1. Dyplom. 90 lat Duńskiego Związku Radioamatorów (EDR)
2. Życzenia od SQ2RH
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