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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  
NR 22/2019 z dnia 29 maja 2019 r. 

 
itamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych 
komunikatów. 

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także 
rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje 
się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ 
 
 
I. Sprawy organizacyjne 
 
1. Po XXIII OSKiR ŁOŚ 2019 
 
ŁOŚ, ŁOŚ i po ŁOŚ-u…. czyli XIII SKiR ŁOŚ przeszedł do historii. Tegoroczne 
spotkanie było b. udane. Uczestniczyło w nim ok 1400 osób, choć pewnie było ich 
nieco więcej ponieważ jak zwykle nie wszyscy się zgłosili do recepcji. Program 
prelekcji okazał się na tyle interesujący, że w czasie prezentacji o tematyce 
technicznej oraz SpEmCom-owej namiot prelekcyjny był szczelnie wypełniony. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się także film dokumentalny Julii Kaczorowskiej  
o dobrze znanym krótkofalowcu starszej generacji Wojciechu Nietykszy SP5FM,  
a konkretnie o historii powstania radiotelefonu dla GOPR pt. „Legenda Klimka”. 
Dopisały także media. Część naszego spotkania była relacjonowana przez TVP 
Opole, naszego patrona medialnego. Krótka migawka z ŁOŚ-a pokazała się nawet  
w „Teleekspresie Extra”. Poniżej link do relacji w TVP Opole. 
 http://opole.tvp.pl/42794740/los-w-eterze-ogolnopolskie-spotkanie-
krotkofalowcow-i-radioamatorow 
 
XIII ŁOŚ-a otworzył Marek SP9UO, główny organizator wspomnieniem i chwilą ciszy 
na cześć naszych Kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli do krainy wiecznych dx-
ów. Marek SP9UO powitał naszych gości w osobach starosty powiatu oleskiego 
Rolanda Fabianka oraz wicestarosty Stanisława Belki. Lokalne władze reprezentował 
wójt gm. Rudniki Grzegorz Domański. Po powitaniu głos zabrał Waldemar Sznajder 
3Z6AEF prezes PZK. Powitał wszystkich uczestników tej największej w SP imprezy 
PZK. Wręczył graweron z podziękowaniem za działalność społeczną na rzecz PZK 
wieloletniemu QSL Managerowi okręgu SP9 Grzegorzowi Gowinowi SP9BZM. Takiż 
grawerton był przygotowany także dla Mariana SP9EMI, współpracownika OB QSL 
SP9. Piękną szklaną statuetkę organizatorzy wręczyli Radkowi SQ6VRS, którego 
uznano najlepszym fotoreporterem ubiegłorocznego  Łosia. Radek otrzymał też 
książkę z dedykacją autora napisaną przez kanadyjskiego krótkofalowca polskiego 
pochodzenia którą ufundował Waldek VE3CZK.  
Pozostałe punkty były realizowane zgodnie z programem.  
Akcentem sportowym było podsumowanie tegorocznej edycji SP DX Contestu. 
Prezentację wyników naszych zawodów przedstawili Wiceprezes PZK Tadeusz 
SP9HQJ i Koordynator PZK ds. Sportu Grzegorz SP9NJ. 
 

W 
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Po południu mieliśmy okazję gościć jeszcze dwie znakomite osoby. A mianowicie 
Pana Posła na Sejm RP Pawła Rychlika z PiS reprezentującego okręg wieluński.  
Pan poseł interesował się naszą działalnością i był pod wrażeniem ilości uczestników 
oraz bogatego programu tegorocznego ŁOŚ-a. 
Drugim nieco późniejszym gościem był Pan generał Wiesław Kukuła dowódca Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Pan generał dokonał inspekcji obecnych na naszej imprezie 
„terytorialsów” prezentujących sprzęt łączności WOT. Tu również 
zaprezentowaliśmy całe nasze zgromadzenie. W czasie oprowadzania naszych 
popołudniowych gości wielki wkład wniósł Krzysztof SP7WME przedstawiciel PZK  
w rozmowach z dowództwem WOT. 
Niestety nie obyło się bez drobnych, ale jednak, aktów wandalizmu. Ktoś  
z uczestników naszej imprezy z uporem godnym lepszej sprawy wyłączał lub 
próbował uszkodzić agregat prądotwórczy. Udało mu się to w nocy z 25/26  
i agregat przestał działać. Temu lub tym osobom przeszkadzał ponoć hałas. 
Mieszkały one w namiotach rozbitych tuż obok agregatu, choć miejsca na łosiowej 
górce było pod dostatkiem. Kolejnym wandalem był znany wichrzyciel „niby-
krótkofalowiec” mieszkający w pobliskiej miejscowości, który jeżdżąc samochodem 
wyrwał znaki kierujące na ŁOŚ-a. 
Na szczęście te zdarzenia nie zepsuły znakomitej organizacji tej imprezy. 
Pogoda była zamówiona. Zapraszamy na XIV ŁOŚ-a za rok. 
 

 
Radek SQ6VRS ze statuetką i nagrodą za najlepsze zdjęcia z ŁOŚ-a 2018 
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Namiot prelekcyjny podczas prezentacji  
 
W imieniu organizatorów 
Info i foto: Piotr SP2JMR. 
 
II. Wydarzenia 

 
2. Spotkanie członków i sympatyków Sudeckiego OT PZK        
        
Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców 
zaprasza wszystkich kolegów na Spotkanie Członków OT-13, które odbędzie się  
w dniu 1 czerwca 2019 r. w  lokalu ”HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie 
Sudeckim. 
Głównym celem Zebrania jest tradycyjne, koleżeńskie spotkanie towarzysko-
techniczne. 
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Sprawy formalne ograniczone będą do minimum. 
Zapraszamy wszystkich kolegów, także z rodzinami, także tych niezrzeszonych  
w SOT PZK oraz sympatyków krótkofalarstwa i szeroko rozumianej łączności 
radiowej (w tym CB). Spotkanie ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć 
wszyscy chętni. 
 
       Z uwagi na położenie, wysokość nad poziomem morza (561 m) oraz całkowicie 
otwarty teren miejsce spotkania stwarza doskonałe warunki do nawiązywania 
dalekich łączności, zwłaszcza na UKF-ie także podczas naszych spotkań. QTH loc. 
JO70VW. 
        Początek  zebrania  - godz. 10:00. 
        Program  Zebrania: 

Otwarcie Zebrania – Prezes SOT PZK. 
Wręczenie Medalu Braci Odyńców – Prezes OT-13 PZK. 

Omówienie ogólnej sytuacji w Polskim Związku Krótkofalowców - kol. Dionizy 
SP6IEQ delegat na XXV NKZD PZK.  
       - dyskusja ogółu uczestników nad obecnym stanem PZK. Propozycje zmian. 

 
Omówienie ogólnej sytuacji w SOT PZK. 

        - stan ewidencji członków – Sekretarz OT-13  - kol. Zbigniew SQ6EY, 
        - stan ewidencji klubów zrzeszonych w SOT PZK – kol. Zbigniew SQ6EY, 
        - sytuacja finansowa OT-13 – Skarbnik SOT PZK – kol. Roman SP3FQL, 
        - stan odpisów 1% OPP dla poszczególnych klubów OT-13 PZK – kol. Jerzy      
SP6BXP. 
 

Tematy techniczne: 
- Zastosowanie kabli koncentrycznych do wykonywania trapów antenowych na 
przykładzie anten pionowych wg. UA3DJG i HG5TL Pokaz wykonania i metody 
strojenia. Referat kol. Franciszka SP6GTN. 

 
- Zwarta, skuteczna pionowa antena na 2 m i 70 cm wg EA4DCU.  Demonstracja 
anteny. Omówienie konstrukcji, budowy i strojenia – kol. Roman SP3FQL. 

 
- inne wyżej nie wymienione tematy techniczne przygotowane przez pasjonatów 
krótkofalarstwa. 

 
      6. Dyskusje towarzyskie w grupach zainteresowań. 
      7. Giełda sprzętu i części. 
      8. Zakończenie zebrania.  

                                                                                                                                          
Zarząd SOT PZK – OT13 PZK 
 
 
                                                                                                                    
 
 
III. Sport 
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3. SP DX CONTEST 2019 – WYNIKI – uzupełnienie 
 
 
Na portalu zawodów SP DX Contest 22.05.2019 r. zostały 
opublikowane wyniki tegorocznej edycji SP DX Contestu. 
 
W zawodach SP DX Contest 2019 wzięło udział 2500 uczestników. Nadesłało logi 2020 stacji. 
Z tej liczby zakwalifikowano 1959 logów, w tym 1216 logów stacji zagranicznych i 743 logi 
stacji polskich. Z 743 stacji polskich 622 to logi członków PZK, co stanowi 84% udziału we 
wszystkich logach zawodników. 
Logi za SP DX Contest przyjmowano do 30.04, następnie od 9-16.05 można było zgłaszać 
reklamacje. 
Reklamacje, korekty obliczeń, poprawki zostały "zamknięte" w dniu 22.05.2019 r. Wyniki 
wstępne zamieniły się automatycznie w wyniki oficjalne. 
 
*Wyniki SP DX Contest 2019 zostały ogłoszone na Łosiu-2019 w dniu 25.05.2019 r. 
Prezentacji wyników dokonali - Wiceprezes PZK - Tadeusz SP9HQJ i Koordynator PZK 
ds Sportu - Grzegorz SP9NJ. 
 
Wszystkie dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii w wersji papierowej dla 
stacji polskich zostały wydrukowane i wręczone tym zawodnikom, którzy uczestniczyli w 
Łosiu-2019. 
 
Co nowego w roku 2019 było w SP DX Contest? 
W roku 2019 uległ pewnym korektom Regulamin SP DX Contestu. Co zmieniono? 
 
· Likwidacji uległa możliwość nadsyłania logów papierowych (Słynny BOX 320, 00-950 
Warszawa 1), 
· Poprawiono pewne błędy logiczne w Regulaminie, 
· Wprowadzono definicję "podmiotu zawodów", 
· Zmieniono nieco niefortunne tłumaczenie "województwa" na "Province (Voivodeship) 
designator", 
· Poprawiono jakość tłumaczenia Regulaminu w wersji angielskiej (US), 
· Wprowadzono w Regulaminie definicje kategorii i określeń, 
· Poprawiono jakość tekstów na portalu zawodów i jakość tłumaczenia na język angielski (US). 
W zakresie pozaregulaminowym komisja wprowadziła również dodatkowe instrukcje i 
objaśnienia, również oświadczenie deklaracji dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych 
i logów. 
 
Dziękujemy wszystkim osobom współpracującym i konsultantom Komisji: K1CC, N4PL, SP5-
73-002, SP5UAF, SP5Y, SP6CIK, SP7GIQ, SP7IVO, SP9GR, SP9KR, SP9NJ, SQ5BPF oraz 
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wszystkim członkom zespołu SN0HQ, którzy wnieśli konstruktywny wkład w pracę Komisji SP 
DX Contest. 
 
 
 
KOMISJA ZAWODÓW 
 
Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Przewodniczący Komisji 
Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - konsultant, przedstawiciel PZK 
Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - konsultant, przedstawiciel SP DX Clubu 
Subkomisja informatyczna: starszy konsultant IT Jacek Lipkowski (SQ5BPF) 
Tłumaczenia Ryszard Assarabowski (K1CC) - wersja angielska 
 
Portal SP DX Contest: https://spdxcontest.pzk.org.pl  
 
Info: SP5ELA 

 
* 
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Wykorzystano materiał wideo autorstwa SQ9OKU, 34-37 minuta filmu. 
 
Materiał źródłowy wideo znajduje sie na Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=tI8r0W1FvBę 
 
Info: SP5ELA 
 
4. QUO Vadis 2019 
 
W ZAWODACH QV 2019 uczestniczyło 176 radiostacji  reprezentujących 106 gmin  
z całej Polski. Wszyscy przysłali logi i zostali sklasyfikowani.  
Zawody zostały rozliczone w czasie 6 dni, a wyniki szczegółowe są dostępne na 
portalu PGA-ZAWODY. 
Zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach zdobyli Statuetki 
Henryka Sienkiewicza wraz z dyplomem. 
Zdobywcy II i III miejsc zostali nagrodzeni Dyplomami. 
  
Link do pełnych wyników QU 2019: 
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https://pga-zawody.pzk.pl/Nowy/wyniki.php?rok=2019&mc=5&dz=18&fk_dxstn=QU&zaw=QUO-VADIS 
  
W imieniu organizatora dziękuje wszystkim uczestnikom zawodów QUO VADIS 
2019 za tak liczny udział i przysłane logi. 
  
 Manager zawodów QUO VADIS 
Krzysztof, SP5KP  
sp5kp@wp.pl 
 
 
5. „Dyplom Święto Trzech Braci” 
 
Klub Śląska Cieszyńskiego SP9SCI organizuje akcję dyplomową: 
 „ ŚWIĘTO TRZECH BRACI” pod znakiem HF29STB. 
 
Akcja będzie trwała w dniach od niedzieli 09 do niedzieli 16 czerwca 2019 r.  
Pasma: 80, 40 i 20m. Emisje: CW, SSB, BPSK63 i RTTY. 
Wymagania do dyplomu: stacje krajowe - 5 QSO, zagranica - 3 QSO. 
Przewidziane nagrody: puchar, dyplom elektroniczny, karta QSL 
 
Regulamin znajduje się na platformie logSP oraz na qrz.com  HF29STB. 
 
Zapraszamy do udziału. 
                 
Manager dyplomu Bronek SP9WZO 
 
 
6. Krótkofalowcy w Lednicy 
 
W dniach 31.05 – 02.06 2019 roku Amatorski Klub Krótkofalowców SP3POH będzie 
pracował pod znakiem okolicznościowym SNØLED z Lednicy. Radiostacja będzie 
pracował pod znakiem okolicznościowym z okazji kolejnego XXIII "Spotkania 
Młodych" z cyklu "Lednica 2000". Hasłem Spotkania Młodych na Lednicy będzie 
„Wiesz, że Cię kocham ”. Strona http://www.lednica2000.pl.  
 
Zapraszam do odwiedzenia strony, oraz do łączności. Praca odbywać będzie się na 
pasmach amatorskich na KF emisjami CW, SSB, oraz emisjami cyfrowymi.  
 
Karty QSL prosimy via biuro lub na adres: SP3OL, Damian Bogdański, 64-514 
Lulinek, ul. Leśna 31. Prosimy o SASE. 
                   
Za klub SP3POH Damian Bogdański SP3OL 
 
 
7. Krótkofalowcy w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej   
 
Otrzymałem decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie znaku 
okolicznościowego HF75AK.  
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Radiostacja HF75AK będzie pracować dla upamiętnienia czynu zbrojnego Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny 
światowej.  
Będzie to już szesnasta moja aktywność z miejsca, gdzie 75 lat temu rozegrała się 
największa bitwa partyzancka stoczona przez oddziały Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich z niemieckim okupantem.  
 
Nadawać będę z Osuch od 23 czerwca do 31 lipca 2019 roku.  
 
23 czerwca w Osuchach odbędzie się uroczystość patriotyczno-religijna 75 rocznicy 
bitwy partyzanckiej pod Osuchami, objęta patronatem narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.  
Program tej uroczystości jest następujący: godzina 10.00 rozpoczęcie zgodnie  
z ceremoniałem wojskowym, 10.30 uroczysta Msza Święta za poległych w bitwie 
pod Osuchami.  
11.30 wystąpienia okolicznościowe, przemarsz na cmentarz partyzancki, apel 
poległych i złożenie wieńców.  
13.00 inscenizacja historyczna z udziałem grup rekonstrukcji historycznych, koncert 
patriotyczny.  
 
Zapraszam koleżanki i kolegów, do wzięcia udziału w tej uroczystości osobiście lub 
w łączności z radiostacją HF75AK na pasmach KF.  
 
Do końca lipca razem z żoną, w Domu Pamięci AK-BCh w Osuchach, będziemy 
oczekiwać na ludzi ciekawych historii i miejsc walki z okupantami na 
Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej.  
 
73! Andrzej SP8MMW 
 
IV. Technika i oprogramowanie 
 
 
V. Silent Key’s 

 
 SP7OMQ s.k. 
 
Z wielkim bólem zawiadamiamy, że do krainy wiecznych DX-ów odszedł od nas w 
dniu 23.05.2019 r. Kolega  Sławomir Włodarczyk SP7OMQ z Sandomierza. 
Wieloletni Członek Staropolskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku 
Krótkofalowców OT-51 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25.05.2019 r. w Kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego, ul. Ożarowska 1. o godzinie 10:00 w Sandomierzu. 
 
Sławku, będzie nam Ciebie brakowało! 
 
Darek SQ7FPD 
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SP3EL s.k. 
 
W dniu 26 maja br. po ciężkiej chorobie odszedł z tego świata mój serdeczny 
przyjaciel Stanisław Doruch SP3EL z Bralina koło Kępna. Członek Oddziału 
Nadnoteckiego w Pile (OT23).  
Odwiedziłem go na początku maja. Była to kolejna wizyta. Odwiedzaliśmy się co pół 
roku raz my jego w Bralinie raz On z małżonką u nas w Pile. Bardzo będzie nam go 
brakowało. Spoczywaj w spokoju.  
 
Msza żałobna i pogrzeb odbędą się 01 czerwca br. o godzinie 11.00, następnie na 
cmentarzu w Bralinie odbędzie się ostatnie pożegnanie Śp. Stanisława. 
  
Żegnaj przyjacielu. 
 
Pogrążony w smutku jego przyjaciel Adam SP3EA z rodziną.  
 
 
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SP3EA, Darkowi SQ7FPD, 
Andrzejowi SP8MMW, Damianowi SP3OL, Bronkowi SP9WZO, Krzysztofowi SP5KP, 
Zarządowi SOT OT13 PZK. 
 

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później 
niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.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 jpg, 
png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu). 
 
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek 
Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu       
w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą 
innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw 
autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie 
tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i 
innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne 

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt 
nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach 
zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz na usuwania 
usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy 
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dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny. Nie będą 
przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności 
językowej. 

 
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest 
wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego. 

  
Redakcja Komunikatów PZK:  

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK. 

  

 


