
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców

NR 6/2017 z dnia 08. lutego 2017 r.

Witamy  wszystkich  Słuchaczy  oraz  Czytelników  naszych  cotygodniowych
komunikatów. Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.

1. Ubezpieczenia członków PZK
Zgodnie z decyzją Prezydium ZG PZK, podjętą na posiedzeniu 10 grudnia
2016 r., przedłużone zostało na kolejny rok ubezpieczenie OC 
członków PZK z tytułu posiadania i użytkowania urządzeń 
krótkofalarskich (odbiorników, nadajników, anten itp.) Ubezpieczenie, 
zawarte ponownie z firmą UNIQA (najkorzystniejsza oferta), obowiazuje 

w terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku na terenie Polski. Limit 
sumy ubezpieczenia na jednego członka/członkinię oraz na jedno zdarzenie to 15 
tysięcy złotych. 
Jak w ubiegłym roku, warto rozważyć indywidualne zwiększenie zakresu lub sumy 
ubezpieczenia - informacji w tej sprawie udziela ubezpieczyciel.
Informacja o ubezpieczeniu, wraz z polisą i aneksem (zmiana siedziby PZK) - 
znajdują się w dziale "Download" - Dokumenty ogólne - Ubezpieczenie 2017 => 
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=278
Info: 3Z6AEF

2. Konsultacje w Ministerstwie Cyfryzacji
W dniu jutrzejszym w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się narada uzgodnieniowa po
konsultacjach projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (poz. RD116).
Polski  Związek  Krótkofalowców  będzie  na  naradzie  reprezentował  Kol.  Zygmunt
Szumski SP5ELA Prezes Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK.
Info: 3Z6EAF

3. Zmiana terminu Ham Radio
Jak informuje organizator nowym terminem tegorocznego HamRadio we 
Frirdrichshafen jest 14-17 lipca 2017 r.
Info: DK4VW

4. Obelisk dla żeglarza – krótkofalowca
  Ceniony  żeglarz  i  krótkofalowiec  z  Kanady  Waldemar  Szczesniak  VE3CZK,  ex
SP9HYN za moim pośrednictwem prosi kolegów krótkofalowców z Polski o poparcie
inicjatywy  umieszczenia  w  Alei  Podróżników  przy  ul.  Lema  w  Krakowie  obelisku
poświęconemu słynnemu żeglarzowi Ludomirowi Mączce ex SP1CVO zmarłemu 
w 2006 r.  
  Kapitan Ludomir Mączka to obok Leonida Teligi jeden z najsłynniejszych polskich
żeglarzy. Ten inżynier geolog urodzony we Lwowie miał wiele osiągnięć. Aż 8 razy
przepłynął Atlantyk i 4 razy Pacyfik. W latach 1973 – 1984 opłynął kulę ziemska na
jachcie "Maria". Ten rejs trwał aż 11 lat. W tym czasie nawiązywał łączności radiowe
z polskimi i zagranicznymi nadawcami. Może któryś z kolegów ma jego kartę QSL?
Ludek miał też kanadyjskie znaki wywoławcze: VE0ACP/mm i VA3CVD.
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   Przed paroma laty na bulwarze Nadodrzańskim w Szczecinie stanął jego pomnik.
Jest to pierwszy na świecie pomnik krótkofalowca. W Krakowie przy Alei Podróżników
odbędzie  się 22 kwietnia 2017 r.  uroczyste otwarcie  galerii  obelisków poświęcone
słynnym polskim odkrywcom, himalaistom, żeglarzom i podróżnikom. Zgłoszenie 
z uzasadnieniem, że powinien tam także się znaleźć kapitan Ludomir Mączka żeglarz
–  krótkofalowiec,  należy  nadsyłać  do  kapituły  podróżników  na  pocztę  mailową:
alejapodroznikow@gmail.com. W galerii mają stanąć 34 obeliski. W miarę napływu
uzasadnionych wniosków będzie ich więcej. Sporo informacji na temat galerii można
znaleźć na stronie internetowej: Aleja Podróżników Śródziemie. O Ludomirze Mączce
jest dużo informacji w Wikipedii. Wystarczy też wpisać to nazwisko w Google. 
W  mailu  -  zgłoszeniu  należy  koniecznie  zaznaczyć,  aby  obok  nazwy  -  żeglarz
dopisano także - krótkofalowiec SP1CVO. To dla nas ważne. Inicjatywę podróżników
można wspierać finansowo. Dane konta na wspomnianej stronie Alei Podróżników.
Warto, aby ZG PZK lub któryś z klubów pilotował sprawie obelisku dla krótkofalowca
Ludka  SP1CVO  i  był  w  kontakcie  z  kapitułą.  Zgłoszenia  należy  nadsyłać  jak
najszybciej, aby na otwarcie galerii w kwietniu br. znalazł się także w niej obelisk dla
Ludomira Mączki.
Info: Ryszard SP4BBU, e- mail: sp4bbu@wp.pl

Żródło publikacji zdjęcia: https://klubpodroznikow.com/konkursy/97-inne3/1186-aleja-podroznikow
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5. Spotkanie radioklubów LOK z Wielkopolski
W pleszewskim klubie krótkofalowców LOK SP3KWZ w sobotę 04.02.2017 r. odbyło
się spotkanie przedstawicieli radioklubów Ligi Obrony Kraju działających na terenie
Wielkopolski. 
Na  spotkaniu  ppłk  (r)  Bogdan  Mrowiec,  przedstawiciel  Wielkopolskiego  Zarządu
Wojewódzkiego  LOK,  omówił   bieżącą  sytuacje  w  Lidze  Obrony  Kraju.  Następnie
Włodzimierz Karczewski SQ5WWK, kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności
ZG LOK, przedstawił kondycje krótkofalarstwa LOK oraz podsumował prace klubów
łączności LOK. 
Wyróżniony został klub łączności LOK SP3KRE z Kępna za zwycięstwo w 11 Otwartych
Mistrzostwach Polski Stacji Klubowych – KF Digital. Obecnie na terenie Wielkopolski
w ramach Ligi Obrony Kraju działa osiem klubów krótkofalowców. 
Info: SP3LD

6. Polska Grupa EME
Przekazujemy ciekawe informacje o kolegach z Kotliny Kłodzkiej oraz Ich 
osiągnięciach. Na pewno to co Oni robią, nie jest zwykłym krótkofalarstwem. To jest 
pasja łącząca w sobie zarówno ducha sportu, radioamatorstwa jak i znajomość 
zaawansowanej techniki. Tu nie można mówić o tym, że skoczę do sklepu i kupię 
sobie gotowy komercyjny produkt. Może i tak bo być może są dostępne - więc jak 
ktoś miałby na zbyciu kilka milionów złotych.... to kto wie. Wielu osobom zajmuje 
wiele lat, aby mogli z dobrym skutkiem rozmawiać przez odbicie od powierzchni 
Księżyca. Tymczasem Oni konstruują własny sprzęt i to na najwyższym poziomie 
technicznym. Informacje można znaleźć na: http://emejo80jk.cba.pl/technika.html i dzielą 
się nimi. Czasami budują coś na prośbę kolegów - i to za darmo! 
Warto tu spojrzeć na podsumowanie osiągnięć zespołu (Andrzej Matuszny SP6JLW, 
Jacek Masłowski SP6OPN, Paweł Matuszny SQ6OPG) za 2016: 
http://emejo80jk.cba.pl/aktualnosci.html 
Na tej stronie są też informacje z poprzednich lat. O 
Jeśli pracowaliby pod jednym znakiem, to wówczas zajmowaliby 1. miejsca we 
wszystkich zawodach i klasyfikacjach EME, a tak osiągnięcia dzieli się na trzy znaki. 
Poniżej niektóre Ich trofea: 
http://emejo80jk.cba.pl/trofea.html 
Kolegom gratulujemy bo z całą pewnością są Oni chlubą polskiego krótkofalarstwa.
Info. SP2JMR

7. Strona klubowa SP2ZCI
Powstała nowa strona www.sp2zci.pl na której będą sukcesywnie uzupełniane 
wiadomości o dyplomach i zawodach organizowanych przez harcerski klub 
krótkofalowców EMITER.
Info: SP2JAR

8. Zawody „Karpaty Cup”
Kolega Dmytro Pavlik UZ5DX nadesłał zaproszenie i regulamin zawodów „Karpaty 
Cup”. Zaproszenie i regulamin zawodów znajdują się w załączniku do komunikatu.
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Zawody te odbęda się w Uzhgorod w najbliższy weekend 10-12.02.2017 r. Niestety 
nie mamy wiedzy, czy ktokolwiek z SP został zgłoszony i weźmie w nich udział. 
Termin zgłaszania zawodników minął 26.01.2017 r. Organizatorem zawodów jest 
NGO League Radioamateur Zakarpattia. Niestety nie mamy wersji polskiej 
regulaminu.
Info: SP5ELA

9. Wyniki zawodów IARU HF Championship
Na portalu ARRL zostały opublikowane wyniki ubiegłorocznych zawodów IARU HF 
Championsjhip. W kategorii stacji narodowych HQ udział brała stacja SN0HQ.
Linki do wyników:
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2016/2016%20IARU%20Web%20Article%20V2_01.pdf
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2016/2016%20QST%20IARU.pdf

Info: Łukasz SQ8GHY

TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz 
materiały: Waldemarowi 3Z6AEF, Ulrichowi DK4VW, Bogdanowi SP3LD, Ryszardowi 
SP4BBU, Tomaszowi SP2JAR, Łukaszowi SQ8GHY.

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

Załączniki:

I N V I T A T I O N

FOR KARPATY CUP COMPETITION IN UZHGOROD — 2017

Dear Friends,

On behalf of NGO League Radioamateur Zakarpattia, we have the pleasure of inviting you to take part in 

the KARPATY CUP COMPETITION - 2017, which would be held on 10-12 February 2017 in UZHGOROD, 

UKRAINE. 

We will be pleased to have you join the KARPATY CUP. You are more than welcome. 

10 February - Arrival

11 February - Competition

12 February - Departure 

Details of reception of competitors and the competition venue will report further, after receiving 

applications. The deadline for application 26 january 2017 year.

Please send your confirmation on the following e-mail address: uz5dx@ukr.net

Participants declared:  http://lrz.org.ua/index.php/kubok-karpat/uchasnyky

Looking forward to hearing from you. Please extend this invitation in the radioamateur.

Yours

Mr. Dmytro Pavlik (UZ5DX)

Chairman of NGO  League Radioamateur Zakarpattia.

http://lrz.org.ua

RULES for participants.

1. Organizer: NGO League Radioamateur Zakarpattia.

2. Date: 10-12 February 2017.

3. All licensed radio amateurs have the right to participate in the contest.

4. Each competitor participates with his own transceiver with an output power up to 10 watts maximum, 

power supply, telegraph key or interface, PC.

5. As the antenna is used 50 ohm load, provided by the organizers.

6. Workplace platform is two meters in diameter, which is located equipment, power supplies, party, 

table, chair. Distance between jobs is determined by the jury. Workplace chosen by lot.

7. The duration of the competition - two rounds of 2 hours.

8. Mode: CW, Band: 10, 15 meters or others.

9. Participant in the CQ mode can hold one qso, and then must change the frequency (rule QSY).

10. Exchange report  consist of six digit: the serial number of the QSO and the first three figures of 

received report during previous QSO, report for the  first QSO  is 001 000.
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11. Dupe qso allowed after a certain time set the jury.  New QSO with the same station may be made after

the announced by the referees period (5, 10 or 15 minutes). This time is determined by the organizers and 

depends on the number of competitors.

12. The difference in the times recorded in both logs should be less then two minutes.

13. Points: one points for each QSO.

14. Logs in electronic format Cabrillo must be delivered to referees not later than 15 min after rounds.

15. Recommended software: N1MM+, DXlog

16. Final closing ceremony and awarding of winners in the contest will take place at evening of 11 

February.

Additional, extended information can be obtained by contacting the address: uz5dx@ukr.net

73! Dmytro UZ5DX

http://lrz.org.ua

http://ur7d.org
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