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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  
NR 33e/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

 
Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.  
W związku z okresem wakacyjnym. Wzorem lat ubiegłych od początku lipca do 
końca sierpnia nie będzie komunikatów czytanych. Komunikaty będą wydawane 
nieregularnie w formie elektronicznej i umieszczane na portalu PZK oraz rozsyłane 
na listę komunikatową. Będą to w miarę regularne, ale jednak „nieregularniki”. 
Poniżej informacje o wydarzeniach, które dopiero nastąpią i ciekawostki z ostatniego 
okresu: 
 
 
1. Skrócony spis treści Świata Radio 9/2018 
 
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców,  
Zawody 
TEST: Wolphi-Link i DroidPSK 
ANTENY: Anteny wakacyjne 
PREZENTACJA: Cyfrowe modulatory DVB-T 
ŁĄCZNOŚĆ: KKRRiT 2018 w Gdańsku 
ŚWIAT KF/UKF: Życia klubów i oddziałów PZK 
HOBBY: Uniwersalny kontroler SP6FRE, Przyrządy pomiarowe krótkofalowca 
DIGEST: Amatorskie konstrukcje VHF/UHF 
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA 
 
2. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 9/2018 
 
SN0HQ-podsumowanie 2018 
Aktywno£µ UKF SN1I z Wolej Góry 
Kopa Biskupia 2018 
Krótkofalowcy wspierają akcję protestacyjną 
Silent Key’s 
 
3. Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich 
 
W dniu 17 sierpnia 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników  
Latarni Morskich grupa krótkofalowców ZOT PZK w składzie Mirosław  
Stefanowicz SQ1SNU, Stanisław Smole± SP1IVL i Janusz Tylkowski SP1TMN,  
uda się pod latarnię morską w Świnoujściu. Tam rozwieszą anteny  
pomiędzy masztem samochodu klubu SP1PMY, a latarnią morską. Z okazji  
Międzynarodowego Dnia Latarni Morskich w dniach 18 i i 19 sierpnia b.r.  
Będą pracować na pasmach 80 i 40 m pod znakiem SN100POL aktywująca 
latarnie POL 019 i POL 027. Wymienieni koledzy równocześnie będą  
promować krótkofalarstwo i Polski Związek Krótkofalowców wśród  
uczestników imprezy odbywającej się w pobliżu latarni. 
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Vy 73! Stefan SP1JJY 
 
4. SP100PAZ 
 
Z okazji 100 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości (1918-2018) od 1 
września do 31 grudnia 2018 czynna będzie okolicznościowa stacja o znaku 
SP100PAZ. Operatorami stacji będą członkowie klubu SP6PAZ. Priorytetową będzie 
praca na emisjach cyfrowych w tym głównie na FT8. Karty QSL via SP6PAZ (biuro 
QSL), LoTW lub direct. Zapraszamy do nawiązywania łączności z SP100PAZ na 
pasmach amatorskich. Informacja jest również zamieszczona na qrz.com. 
 
Krzysztof Bieniewski SP6DVP-3Z6V 
 
5. Sekretariat ZG PZK 
 
Informuję, że w dniach od 24 sierpnia do 1 września br. sekretariat ZG PZK będzie 
nieczynny. 
 
Piotr SP2JMR sekretarz PZK 
 
 
SQ2EAT S.K. 
 
W dniu 8 lipca 2018 roku nękany nieuleczalną chorobą zmarł mający 77 lat Kolega 
Stanisław Kubiak SQ2EAT.  Kolega Stanisław był znanym i cenionym konstruktorem 
elektronikiem, specjalistą łącznościowcem, służącym pomocą wszystkim 
borykającym się z problemami technicznymi. Był wieloletnim członkiem 
Harcerskiego Klubu Krótkofalowców „R15” SP2ZBS, doskonałym i perfekcyjnym 
organizatorem imprez integracyjnych. Aktywnie uczestniczył w życiu 
organizacyjnym będąc konstruktorem aktualnej wersji przemiennika SR2T i pełniąc 
funkcję jego opiekuna technicznego. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego 
PZK został odznaczony Odznaką Honorową PZK, którą już nie zdążył się nacieszyć. 
Cześć Jego pamięci. 
 
Zarząd OT-26 
 
Info. Waldek SP2EUI 
 
 
 
Redakcja Komunikatów dziękuje za przekazane materiały: Krzysztofowi SP6DVP, 
Andrzejowi SP5AHT, Waldemarowi SP2EUI, Stefanowi SP1JJY. 
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________________________________________________________________ 
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do 
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać na adres: sp2jmr@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. 

 
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 PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.( z przerwą 01.07-31.08), a materiał w nich 
zawarty jest wykorzystywany przez redakcję " Krótkofalowca Polskiego"  
 
Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także 
czytający Komunikaty. 
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