KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 35/2018 z dnia 5 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. Krótkofalarska Jesień na Pogórzu czyli Jodłówka Tuchowska 2018
W dniach 7 - 8 - 9 września 2018r, odbędzie się kolejne, 33-cie już spotkanie
pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” w Jodłówce Tuchowskiej,
którego celem głównym jest podsumowanie Zawodów Tarnowskich oraz wręczenie
trofeów dla zwycięzców. Tradycyjne już spotkanie znane jest braci krótkofalarskiej
z Polski i z krajów ościennych. Pięknie położony teren, możliwość noclegów
i wyżywienia na terenie ośrodka oraz w pobliskich gospodarstwach
agroturystycznych, przyciąga do nas całe rodziny. Serdecznie zapraszamy również
w bieżącym roku.
Więcej informacji na temat spotkania znajdziesz pod adresem:
http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/co-robimy/krotkofalarska-jesien-na-pogorzu/
Na zaproszenie organizatorów na spotkaniu będzie obecny Piotr SP2JMR sekretarz
PZK.
Serdecznie zapraszamy
Vy 73. Stanisław sq9aor
2. SP – zero – Jodłówka Tuchowska czyli SP0JT w eterze
Już tylko kilka dni dzieli nas od kolejnego 33-go spotkania w Jodłówce Tuchowskiej
pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2018”
Na tą okoliczność nasi członkowie, Koledzy z Klubu SP9YFF zaplanowali pracę
pod znakiem okolicznościowym SP0JT a za łączności ze stacją w okresie 01 do
09.09.2018r wydawany będzie wyłącznie pamiątkowy, bezpłatny certyfikat
w formie elektronicznej.
Log online z możliwością pobrania certyfikatu -> dostępny jest tu http://www.sp9yff.w.of.pl/
Możliwość pobrania certyfikatu do 16.09.2018r.
Informacje o spotkaniu znajdziesz tu -> - http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/corobimy/krotkofalarska-jesien-na-pogorzu/
Serdecznie zapraszamy do łączności ze stacja okolicznościową SP0JT, oraz do
spotkania w Jodłówce Tuchowskiej.
Vy 73. Stanisław SQ9AOR
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3. Po XXX jubileuszowym Zjeździe SPOTC Klubu
W dniach 24-26 sierpnia 2018 w Białych Błotach k. Bydgoszczy odbył się
jubileuszowy, XXX Zjazd Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców
SPOTC. Tradycyjnie posiedzenie plenarne rozpoczęło się od pożegnania oraz
okazania szacunku kolegom, którzy w ciągu minionego roku odeszli do wieczności.
W tym roku w szczególny sposób pożegnano wieloletniego Prezesa Klubu a także
społecznika, człowieka zasłużonego dla krótkofalarstwa, Ryszarda Czerwińskiego
SP2IW. Obrady Zjazdu skupiały się na działalności bieżącej i zamierzeniach SPOTC
na kolejny rok. W okresie sprawozdawczym pożegnano 5-ciu członków Klubu, ale
także przyjęto 25 nowych. Na tzw. liście wieczystej Klubu jest ponad 370 znaków,
ponad 250 członków SPOTC jest ciągle wśród żywych. Z inicjatywy Zarządu Klubu
zorganizowano akcję dyplomową „Wojskowy Sprzęt Łączności” popularyzującą
wiedzę na temat techniki radiowej jaką dysponowało wojsko polskie w okresie II
wojny światowej. Akcja zakończona sukcesem, wzięło w niej udział 8700 odrębnych
radiostacji z kraju i zagranicy. W styczniu odbyły się III Zawody OTC z frekwencją
100 radiostacji. A podczas trwania Zjazdu Technicznego w Burzeninie
zorganizowano wystawę kultowego transceivera wg SP5WW w różnych
wykonaniach. Po raz pierwszy podczas tegorocznego spotkania ŁOŚ pojawiło się
i cieszyło sporym zainteresowaniem, stoisko informacyjne Klubu SPOTC. Działania
te będą kontynuowane i rozszerzane. W kolejnych latach planowana jest
organizacja stoisk SPOTC na większych imprezach plenerowych, popularyzacja
wiedzy o historii polskiego ruchu krótkofalarskiego. Działania te powinny
spowodować powiększanie grona członków Klubu. Z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, Klub wyszedł z inicjatywą kolejnej akcji dyplomowej
„Droga do Niepodległości 1918r”. Będzie to impreza obliczona na udział wielu
krótkofalowców z kraju i zagranicy z możliwością zdobycia ponad 10 dyplomów.
Ważnym elementem dyskusji stał się problem pozyskiwania środków finansowych
na realizację przedsięwzięć klubowych. Jak dotąd środki pochodzą głównie
z dobrowolnych składek członków klubu. Pojawiają się także coraz hojniejsi
sponsorzy. Podczas dyskusji cenna inicjatywa została zgłoszona przez Jerzego
SP3SLU. Jest to propozycja nowej akcji reaktywacyjnej, w myśl której członkowie
Klubu, a za ich przykładem inni krótkofalowcy mogliby odnawiać kontakty
z kolegami, których aktywność wygasła, którzy z różnych powodów odeszli od
naszego hobby. Zainteresowanym byłaby udzielana pomoc w ponownym uzyskaniu
licencji, uzupełnieniu luki w wiedzy o dzisiejszych realiach krótkofalarstwa, powrocie
na pasma amatorskie. Inicjatywa tym bardziej cenna, że o młodych, nowych
nadawców dzisiaj bardzo trudno, uczniowie i studenci znajdują inne, ich zdaniem
ciekawsze wyzwania i zainteresowania, stroniąc jednocześnie od radioamatorstwa.
Robocze hasło inicjatywy „Old Timers Reaktywacja” .
Wieloletnią tradycją Zjazdów są spotkania nie tylko koleżeńskie, ale i rodzinne. Na
zjazdy przyjeżdżają nasze Panie, dzięki którym panuje ciepła atmosfera. Piątkowy
wieczór to spotkanie przy grillu i ognisku, wspólne śpiewanie przy
akompaniamencie skrzypiec (Rainer SQ6R) oraz gitar (SP3SLU i SP3CSD).
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W sobotni wieczór uroczysta kolacja oraz zabawa taneczna. Wszystko to sprawia,
że w niedzielny poranek trudno się rozstać.
Zjazd był okazją do odznaczenia najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez
PZK czyli „Medalem im. Barci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa”.
Prezes PZK Waldemar 3Z6AEF obecny na obradach XXX Zjazdu SPOTC odznaczył
tym właśnie medalem Andrzeja Kubiaka SP7DDD. Prezes podkreślił zasługi
Andrzeja dla środowiska krótkofalarskiego w tym Jego aktywność, udział w licznych
spotkaniach, a także sponsoring wielu przedsięwzięć realizowanych głównie przez
Polski Związek Krótkofalowców. Po ceremonii odznaczenia rozwinęła się rzeczowa
dyskusja o znaczeniu sponsoringu i możliwościach pozyskiwania sponsorów na
realizację najróżniejszych przedsięwzięć popularyzujących krótkofalarstwo oraz
mających wpływ na rozwój naszych szeregów.
Info. Jerzy SP3SLU
4. SP85NISKO
Z okazji 85-lecia nadania praw miejskich miastu Nisko na Podkarpaciu oraz 100lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości ,grupa niżańskich krótkofalowców
postanowiła dołączyć do świętowania i uruchomiła okolicznościową stację pod
znakiem SP85NISKO.
Praca stacji będzie odbywać się emisjami CW, SSB, RTTY na wszystkich pasmach
amatorskich. Karty QSL via biuro PZK, oraz LoTW, ClubLog i OQRS. QSL
Menagerem okolicznościowej stacji jest Dariusz SQ7FPD.Log on line jest dostępny
dzięki Club Log. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
http://sq7fpd.boff.pl gdzie można przeczytać więcej informacji na temat
SP85NISKO oraz na www.qrz.com
Zapraszamy do łączności !
Dariusz SQ7FPD
5. Wystawa w Burzeninie
Tradycyjnie już z okazji Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP w Burzeninie,
który odbędzie się w dniach 7-9 września br., Klub Seniorów PZK organizuje
wystawę urządzeń krótkofalarskich wykonanych w technice lampowej.
Najciekawsze konstrukcje zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.
Chętnych do udziału w wystawie prosimy o przesłanie zgłoszenia mailem na adres
spotc@spotc.pzk.org.pl najpóźniej w przeddzień spotkania oraz o przywiezienie
urządzenia w sobotę do godziny 11.00. Organizację wystawy jak co roku zapewnią
członkowie OTC koledzy SP3LD, SP3CSD przy współpracy z Romanem SP9MRN.
info. Grzegorz SP3CSD
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6. Droga do niepodległości
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy Klub SP
OTC przy współudziale PZK oraz LOK w dniu 1 września rusza Akcja Dyplomowa
„Droga do Niepodległości” Akcja trwać będzie do dnia 11 listopada br. Zapraszamy
do uczczenia tej pięknej rocznicy poprzez aktywny udział w Akcji. Poniżej regulamin
Akcji:
Akcja Dyplomowa
„Droga do Niepodległości 1918”
Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości 1918„ jest lekcją historii o
wydarzeniach z przed 100 lat, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę
niepodległości a jednocześnie oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego
przyczynili.
Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego
Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.
Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi
w okresie od 01.09.2018 r. do 11.11.2018 r.
SN100L – Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej SP9PKZ
SN100JH - Błękitna Armia gen. Józefa Hallera SP9MOA
SN100S – Kryzys przysięgowy Szczypiorno SP3KQV
SN100RD – Traktat Wersalski SP3ZBY
SN100TR – Traktat Ryski SP9PGE
SN100JP – Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy SP5WWL
SN100IP – Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania SP3PML
SN100PW – Powstanie Wielkopolskie SP3ZAC
SN100PS – Powstania Śląskie I, II, III SP9PZU
SN100ID - Utworzenie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej przez Ignacego
Daszyńskiego SP8ZBX
Dla stacji SP przynajmniej trzy łączności różnymi emisjami (AM, CW, SSB, PSK,
RTTY) lub na różnych pasmach KF. Dla stacji poza SP przynajmniej dwóch
łączności. Nie będą zaliczane łączności typu „cross band” i ‘cross mode”. Łącznie
w akcji można zdobyć 10 dyplomów. Dyplom specjalny jest przewidziany dla
zdobywców wszystkich 10 dyplomów. Dyplomy do wydruku w formacie PDF są
dostępne na pod adresem :
https://logsp.pzk.org.pl/
Stacje okolicznościowe będą aktywne na pasmach w okresie od 1 września do
4 listopada przez trzy tygodnie każda wg harmonogramu ogłoszonego przez
organizatora. Dodatkowo wszystkie stacje aktywne będą ostatnim tygodniu tj. od
5 do 11 listopada.
Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od zakończeniu akcji, w dniu
11 listopada 2019r.
A oto harmonogram pracy stacji:
Od 01 do 23 .września stacje SN100JH, SN100S, SN100IP
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Od 24 września do 14 października stacje SN100L, SN100RD, SN100PS
Od 15 paźd. Do 4 list. Stacje SN100TR, SN100JP, SN100ID
Od 5 do 11 listopada pracować będą wszystkie stacje.
Stacja SN100PW czynna będzie przez cały okres trwania Akcji.
Info. Grzegorz SP3CSD prezes SPOTC

7. Nekrologi na portalu PZK czyli Silent Key’s
Informuję, że nekrologi naszych Kolegów będą publikowane w Komunikatach PZK,
w specjalnej zakładce o nazwie „Silent Key’s” w zakładce „Członkowie PZK” na
portalu PZK oraz w wersji skróconej w „Krótkofalowcu Polskim”. Nekrologi
publikowane na głównej partycji portalu PZK są obecnie widoczne tylko dla
zalogowanych użytkowników portalu.
Na lewej partycji portalu PZK w zakładce „członkowie PZK – Silent Key’s” są
opublikowane znaki lub imiona i nazwiska Kolegów, którzy odeszli od nas w ciągu
ostatnich 11 lat tj. od 2007 roku. Jest tam 269 rekordów. Nie są to to wszyscy,
którzy nas opuścili ponieważ nie o wszystkich wiemy. Ta informacja jest również
widoczna dla zalogowanych użytkowników portalu.
Piotr SP2JMR
SP8ARU s.k.
W dniu 2 września 2018 r. w wieku 82 lat, po długiej chorobie, odszedł do krainy
wiecznych DX-ów Henryk JAKUBIAK – SP8ARU. Pierwszą licencje otrzymał 2
listopada 1962 r. Był współorganizatorem powołanego w 1961 r. Bialskiego Klubu
Krótkofalowców, który w 1963r. otrzymał znak SP8PBP. Heniek przez długie lata był
sekretarzem klubu oraz operatorem odpowiedzialnym radiostacji klubowej. Przez
szereg kadencji był również członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego PZK w
Lublinie. W 1969 r. został członkiem SPDX-Clubu.
Cześć Jego pamięci!!!
Info- Jerzy SP8TK
__________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za przekazane materiały: Staszkowi SQ9AOR,
Darkowi SQ7FPD, Grzegorzowi SP3CSD, Wiesławowi SP8SW, Jurkowi SP8TK.
-----------------------------------------------------------------------------------------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
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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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