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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  
NR 34 e/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

 
Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.  
Od przyszłego tygodnia wracamy do Komunikatów czytanych. Jednocześnie proszę 
o przesyłanie informacji przeznaczonych do komunikatów równolegle na adres 
Jurka SP3SLU: sp3slu@pzk.org.pl  
 
1. VII Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2018 
 
Zarząd 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie 
oraz członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM serdecznie zapraszają 
wszystkich krótkofalowców na „VII Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2018”, 
który odbędzie się w dniach 1 – 2 września 2018 r. w Leśniczówce Koła 
Łowieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina. 
UWAGA – leśniczówka MARYSIN tj. miejsce zjazdów z lat ubiegłych !!! 
Piątek: od godz. 17:00 (31.08.2018 r.): 

 przygotowania do zjazdu (zagospodarowanie terenu leśniczówki) – 
rozmieszczanie sprzętu, wieszanie anten, przygotowywanie leśniczówki. 

Sobota: od godz. 8:00 (01.09.2018 r.): 
 rejestracja uczestników, 
 pogawędki, 
 zajęcia własne, 
 giełda krótkofalarska. 

Sobota: godz. 12:00 – rozpoczęci części oficjalnej zjazdu 
W trakcie części oficjalnej spotkania planowane jest m. innymi: 

 podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2018, 
 wręczenie grawertonów i dyplomów, 
 pokazy ratownictwa medycznego przeprowadzone przez PSP Łańcut, 
 prezentacja Sieci Ratunkowej PZK SP EmCom, 
 pokazy i testy TRX – ów, wzmacniaczy oraz anten krótkofalarskich, 
 relacje z wypraw krótkofalarskich, 
 testy i pokazy programów krótkofalarskich, 
 prezentacja przemiennika cyfrowego FM/DV C4FM FUSION, 
 giełda krótkofalarska, 
 wspólne zdjęcie, 
 aktywacja Rezerwatu Przyrody Wydrze SPFF-496 oraz Natura 2000 – Lasy 

Leżajskie SPFF-0367 
 wspólne rozmowy oraz biesiadowanie do białego rana połączone z ogniskiem 

i nie tylko… 
Niedziela (02.09.2018 r.): 

 wspólne śniadanie, 
 grzybobranie, spacery, pogawędki, 
 podsumowanie zjazdu, 
 około godz. 12:00 – zakończenie zjazdu. 
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Jednocześnie będzie możliwość zorganizowania leśnych spacerów oraz 
grzybobrania. 
W leśniczówce oraz na jej terenie istnieje możliwość przenocowania na materacach 
lub własnych łóżkach polowych, rozbicia namiotów, postawienia przyczep 
kempingowych oraz instalacji własnych anten krótkofalarskich. 
Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.7875 FM (SR8B) 
Przy drogach dojazdowych znajdować się będą oznakowania dojazdu na zjazd. 
Już dziś serdecznie zapraszamy! 
 
Więcej informacji: 
Adam SP8N 
tel. 608-800-215 
e-mail: adamsp8n@gmail.com 
Adres strony internetowej 18 OT PZK w Rzeszowie: ot18.pzk.org.pl 
Miejsce spotkania: 
Mapa miejsca spotkania 
Mapa dojazdu: 
Mapa dojazdu na miejsce spotkania 
--  
Vy' 73! 
Adam SP8N - Prezes 18 OT PZK w Rzeszowie 
e-mail: adamsp8n@gmail.com 
info: www.qrz.com/db/SP8N 
 
2. Zaproszenie do zawodów 
 
Jak co roku 1 września zapraszam do udziału w Zawodach Zielonogórskich 2018 
(ZZ 2018) odbywających się z okazji Winobrania. Pod poniższym adresem www 
znajdziecie Regulamin zawodów na 2018 rok.  
http://www.otpzk32.vgh.pl/readarticle.php?article_id=253  

Pod tym adresem znajdziecie także wyniki ZZ za poprzednie lata. Możecie też 
pobrać Dyplom potwierdzający udział w zawodach. 

Do usłyszenia, 

73! Marek SP3AMO 

 
3. Dyplom ku czci wynalazcy 
 
Jak rok temu, tak i w tym roku Klub Łączności SP9KJU z Raciborza planuje  
uczcić rocznicę urodzin Sławnego wynalazcy i pioniera radiotechniki współczesnej, 
współodkrywcy nadajnika i odbiornika superheterodynowego (wraz z Meissnerem), 
pierwszym dyrektorem „Telefunkena”, a zarazem mieszkańca raciborszczyzny 
Georga von Arco.  
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Planujemy uruchomić radiostację z miejsca urodzin wynalazcy z pałacu von Arco w 
Gorzycach w dniu 31.08.2018r. Aktywność nasza powiązana będzie również ze 
zdobywaniem dyplomu „ARCO-2018”, za łączności ze stacją klubową SP9KJU/p oraz 
operatorami pod znakami indywidualnymi. Aby zdobyć dyplom wymagana jest 
łączność ze stacją klubową i co najmniej jedną stacją indywidualną. 
Konieczne jest również wysłanie zgłoszenia elektronicznego z wyciągiem z logu za 
te łączności na adres managera: sp5geo@wp.pl. 
Zwrotnie będziemy wysyłali elektronicznie dyplomy, a wykaz zdobywców  
umieszczony będzie na stronie www.sp9kju.org. 
Zapraszamy do łączności i nasłuchów oraz do rozpropagowania wśród  
kolegów krótkofalowców.  
 
73 Jurek SP5GEO i Hubert SP9MDY 
 
 
____________________________________________________________ 
SP8CUW s.k.  
 
Z przykrością informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2018 r. w wieku 60 lat odszedł 
tragicznie do krainy wiecznych DX-ów kolega Marek Bobowski SP8CUW. 
 
Ś.P. Marek był wspaniałym i lubianym kolegą w środowisku krótkofalowców z całej 
Polski, ceniony konstruktor, elektronik, krótkofalowiec. Twórca jednej z 
największych stacji contest-owych w Polsce i Europie. Szef grupy "SN8B Contest 
Team" oraz członek grupy SN0HQ. Odznaczony honorową odznaką PZK. Założyciel i 
wieloletni prezes Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PCF. 
 
Marek, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Odpoczywaj w pokoju. 
 
Cześć Jego pamięci! 
 
Vy' 73! Adam SP8N oraz koledzy krótkofalowcy z grupy "SN8B Contest Team" 
 

 
 
SP3F ex SP3NYG s.k. 
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 sierpnia 2018 r. odszedł do krainy 
wiecznych DX-ów   w wieku 68 lat kol. Roman Jałoszyński – SP3F, a bardziej nam 
znany pod znakiem SP3NYG. Z racji swoich spraw zawodowych, często służył nam 
radą i pomocą .Pogrzeb odbył się w środę 22 sierpnia 2018 r. 
 
Marek SP3AMO, Prezes Lubuskiego Oddziału PZK 
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SP6WM s.k. 
 
Z wielkim żalem informujemy, że z dniu 21.08.2018 zmarł nasz kolega, Witold 
Marchewka SP6WM. Wytrawny DX-man i telegrafista, człowiek o wielkim sercu i 
niezwykłym poczuciu humoru. Nestor i jeden z pionierów krótkofalarstwa na Dolnym 
Śląsku. Witold otrzymał licencję w kwietniu 1952. Przez ponad 10 lat pracował z 
Indii jako VU2/SP6WM. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, Witku! Spoczywaj w 
pokoju! 
 
Koledzy z klubu SP6PWW 
 
 
__________________________________________________________________ 
Redakcja Komunikatów dziękuje za przekazane materiały: Adamowi SP8N, Markowi 
SP3AMO, Hubertowi SP9MDY, Jurkowi SP5GEO, Członkom klubu SP6PWW. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 oraz 
sp3slu@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. 
 
 
  


