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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  

NR 33/2019 z dnia 21 sierpnia 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/ 
 
Drodzy Słuchacze i Odbiorcy naszych komunikatów. Informujemy, że w okresie 
lipca i sierpnia br., tak jak to było w latach poprzednich, nasze komunikaty będą 
ukazywały się nieregularnie w wersji elektronicznej. Także mogą być 
odczytywane w środy o godz.18.00, ale również nie w każdym tygodniu. 
 
I. Sprawy organizacyjne 

 
 
1. Szkolenie dla Pomorskiej Obrony Terytorialnej  
 
W dniach 20-21.08.2019 r. odbyło się w Trójmieście szkolenie tematyczne  
z aspektów łączności radiowej w pasmach VHF/UHF, w tym z wykorzystaniem 
urządzeń przemiennikowych, dla stowarzyszenia Pomorska Obrona Narodowa 
(dawniej Pomorska Obrona Terytorialna). SP EmCom PZK został na lokalnym 
gruncie poproszony o prelekcję podzieloną na część teoretyczną w dniu 20.08. 
 i praktyczną w dniu 21.08. Działająca na miejscu Pomorska Sieć Łączności 
Kryzysowej SP EmCom PZK w osobach Leszek SP9MLI oraz Błażej SQ2MTG, przy 
współpracy Krzysztofa SP7WME ww. warsztaty z powodzeniem uskuteczniła. 
Pierwsze zdjęcia z wydarzenia pojawiły się już na FB FP SP EmCom PZK. 
 
Szkolenie dla Kolegów z PON zostało przyjęte z ogromnym zainteresowaniem  
i aktywnością na zajęciach z ich strony. Szczegółowa relacja z obszernym 
materiałem zdjęciowym oraz materiał opisowy zostanie przekazany do publikacji 
w Krótkofalowcu Polskim i RBI PZK  
 
Info: Michał SP9XWM szef SPEmCom PZK 

 
2. Po dłuższej przerwie Polski Związek Krótkofalowców włącza się do 
działania w systemie monitoringu pasm - IARU Region 1 Monitoring 
System (IARU R1 MS).  
 
Dla osób mniej zorientowanych - Monitoring System to nie jest komisja eterowa 

W 
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ani radiowa policja - nie zajmuje się obserwacją licencjonowanych nadawców ani 
źródeł zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń! Jej głównym celem jest 
wykrywanie i dokumentowanie emisji świadomych (nielegalnych lub legalnych) 
użytkowników naszych pasm. Jakich użytkowników? - przykłady można znaleźć 
w najnowszym biuletynie: 
https://www.iarums-r1.org/iarums/news2019/news1907.pdf 
Pokazane są tam m.in. przypadki ukraińsko-rosyjskiej "wojny" propagandowej", 
chińskiego, rosyjskiego oraz brytyjskiego radaru pozahoryzontalnego, cyfrowych 
emisji wojskowych FSK, radiostacji AM z Erytrei i Tadżykistanu, radio-taxi czy 
emisji z boi rybackich.  
 
Osoby zainteresowane okazjonalną lub stałą współpracą w systemie monitoringu 
pasm zapraszam do kontaktu ze mną (email jest na qrz.com). Wskazany jest 
dostęp do odbiornika SDR. Dużo informacji można znaleźć na stronie IARU 
Region 1 Monitoring System: https://www.iarums-r1.org/  
 
Koordynator PZK IARU Region 1 Monitoring System Mirek SP5GNI. 

73 Mirek SP5GNI 
 
Informacja powtórzona z powodu błędów w pierwotnej publikacji. 

 
II. Wydarzenia 

3. Świat Radio nr 9/2019 – skrócony spis treści  

Skrócony spis treści Świata Radio 9/2019  
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
ANTENY: Anteny wakacyjne 
TEST: Inrico T320 
PREZENTACJA: Modulator MI520P Terra, Nowinki techniczne ŁOŚ 
ŁĄCZNOŚĆ: Radio sieciowe, ICOM IC-SAT100, System WSPR 
HOBBY: Transceivery QRP - cz. 1 
DIGEST: Dodatkowe wyposażenie radiostacji 
RETRO: Co to jest TPTG  
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA 
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Okładka najnowszego numeru „Świata Radio” 

4. Krótkofalowiec Polski nr 9/2019 

Porozumienie WOT i PZK 
Po zawodach IAEU 2019 
Podsumowanie Quo Vadis 2019 
XIV Piknik Eterowy SP-OK-OM 
Akcja dyplomowa „I Powstanie Śląskie” 
Wyróżnienie Romana SP1G 
Info o akt liście podmiotów DXC 
Silent Key’s 
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5. Niżańscy krótkofalowcy na Mistrzostwach Świata 

Informacja z serwisu lokalnego. 

 

RNI24.EU  

„12 SIERPNIA 2019  
W dniach 13-14 lipca 2019 r. grupa niżańskich krótkofalowców brała 
udział w Mistrzostwach Świata IARU HF Contest, organizowanych przez 
Amerykański Związek Krótkofalowców ARRL jako oficjalna 
reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców pod znakiem SN0HQ. 
 
Zawody organizowane są raz do roku w miesiącu lipcu i skupiają najlepszych 
operatorów z kraju i ze świata po to aby przez 24 godziny walczyć o jak 
najlepszy wynik z czołowymi reprezentacjami na świecie. Już po raz kolejny na 
terenie woj. Podkarpackiego jak i w samym Nisku były zlokalizowane stacje 
główne nadające na SSB (fonią) oraz CW (alfabetem Morse’a). Wybór lokalizacji 
nie jest przypadkowy, ponieważ aby grupa SN0HQ licząca ponad 100 osób, 
entuzjastów zawodów krótkofalarskich, zdobyła jak najlepszy wynik, dana 
lokalizacja musi być bardzo dobrze wyposażona w anteny nadawcze, anteny 
odbiorcze, komputery, dostęp do Internetu itd. 
 
W roku 2019 pracowały dwie stacje z woj. Podkarpackiego, a mianowicie jedna  
z Niska oraz druga z Albigowej koło Łańcuta. W tym czasie obie stacje skupiły 
jednych z najlepszych operatorów do pracy w tych zawodach. Po raz kolejny 
radioamatorzy z Niska byli gospodarzami głównych stacji nadających w IARU HF 
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Contest, co po raz kolejny potwierdza wysoki poziom zaawansowania 
operatorskiego każdego z Nich, kunsztu operatorskiego oraz wyposażenia 
technicznego stacji nadawczych. 
Cała grupa SN0HQ w czasie trwania zawodów przeprowadziła ponad 14.500 
łączności z krótkofalowcami na całym świecie oraz z głównymi stacjami 
reprezentującymi narodowe reprezentacje krótkofalarskie jak i również oficjeli 
zawodów. 
 
Źródło: UGiM Nisko 
 
Info. Janusz SP6IXF 
 
Więcej informacji na https://nisko.pl/aktualnosci/2320-mistrzostwa-swiata-
krotkofalowcow 
 
Pozdrawiam, Dariusz SQ7FPD 
 
P.S. 
Takie informacje powinny ukazywać się w każdym medium lokalnym. Oczywiście 
tam gdzie się coś ciekawego, krótkofalarskiego dzieje. 
 
Piotr SP2JMR 
 
 
6. Aktywacja szczytu SOTA - SP/KA-002- Wielki Szyszak - 
11.08.2019 
 
Andrzej SP5DDF i Mirek SP5GNI w niedzielę 11 sierpnia 2019 aktywowali SOTA 
ze szczytu Wielki Szyszak w Karkonoszach pod znakiem HF5L/p. 
Szczyt Wielki Szyszak (po czesku Vysoké Kolo, po niemiecku Hohe Rand, Hohe 
Rad lub Hohes Rad) o wysokości 1509 m n.p.m. to czwarty pod względem 
wysokości szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, a drugi szczyt polskich 
Karkonoszy, położony w zachodniej części Śląskiego Grzbietu. Jako jedyny  
w Karkonoszach jest obecnie zaliczany do SOTA. 
Zabraliśmy ze sobą radio QRP FT-817 z zewnętrznym akumulatorem 8 Ah i dipol 
na pasmo 7 MHz. Podejście na Wielki Szyszak od strony Piechowic okazało się 
dłuższe i trudniejsze niż przewidywaliśmy, więc pracę rozpoczęliśmy dopiero po 
godzinie 13-tej na częstotliwości około 7150 kHz. Nawiązaliśmy kilkadziesiąt 
łączności, ale tylko ze stacjami zagranicznymi, bo niestety nie było propagacji na 
teren SP na 40m w ciągu tych kilku godzin obecności na szczycie. 
Fotoreportaż z wyprawy znajduje się na stronie: 

http://hf5l.pl/aktywacja-szczytu-sota-sp-ka-002-wielki-szyszak-11-08-2019/ 
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 Andrzej SP5DDF, Mirek SP5GNI 

Informacja powtórzona z powodu błędów w pierwotnej publikacji 

 

 
7. Dyplom „MILLENIUM” 
 
Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 1000-lecia miasta Brześć (Białoruś).  
Specjalna okolicznościowa stacja EV0BREST będzie pracowała w okresie 
01.09.2019 do 31.09.2019 na wszystkich pasmach KF (włączając 160 m.) i UKF  
wszystkimi emisjami (CW,SSB,DIGI). 
Aby otrzymać dyplom należy przeprowadzić łączności ze stacją EV0BREST; 
Europejskie stacje - 5 QSO 
Azjatyckie stacje  - 3 QSO 
Inne kontynenty   - 2 QSO 
Pasmo VHF/UHF   - 1 QSO 
Dyplom jest bezpłatny i wydawany w formie elektronicznej na adres e-mail. 
Pierwszych pięciu uczestników z największą liczbą przeprowadzonych QSO 
otrzyma specjalne nagrody. 
Zgłoszenia (wyciąg z logu) należy przesłać do Award Managera EW3W -Evgenij 
Lopurko. Nagrody i opłaty pocztowe są na koszt organizatorów programu. 
 
Info. Piotr SP5PB 
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7. Dyplom 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – 80. rocznica 
wojny obronnej na Pomorzu 
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Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie od 1 września do 2 października 
2019 r. 80 punktów za łączności ze stacjami pracującymi z terenu obecnego 
województwa pomorskiego i przesłanie wniosku o jego wydanie.  

Organizatorem akcji dyplomowej są krótkofalowcy kilku środowisk województwa 
pomorskiego. Dyplom jest bezpłatny, wydawany w formie elektronicznej. Pełna 
informacja na stronie http://sp2lqp.pl/80rocznica_dyplom/index_80ow.html  

Piotr SP2LQP 

 

8. Dyplom „Szarża pod Krojantami”, edycja 2019 

 

Od 1 do 8 września będzie wydawana edycja 2019 okolicznościowego dyplomu 
„Szarża pod Krojantami” upamiętniającego 80. rocznicę szarży 18. Pułku Ułanów 
Pomorskich 1 IX 1939 roku pod Krojantami. Wymogiem do uzyskania dyplomu 
jest zdobycie 6 punktów za łączności ze stacjami z gmin CJ01 i CJ03. UWAGA!  
W porównaniu z poprzednimi edycjami zmianie uległ sposób punktowania QSO! 
Regulamin dyplomu jest dostępny na stronie: 
http://sp2lqp.pl/krojanty_dyplom/index_dk19.html  
 

Piotr SP2LQP 
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III. Sport  

 
9. SN0HQ wyniki 
 

Wyniki stacji HQ 
  

   Rok     Miejsce     Liczba QSO  Mnożnik  Wynik 

2018   04  17051 481 20,029,321
2017   13 10356 442 11,530,896
2016   16 11923 453 12,921,825
2015   10 16119 512 21,190,144
2014   05 18463 513 26,327,673
2013   05 16498 511 21,034,804
2012   10 15929 494 19,515,470
2011   09 14230 463  16,432,796
2010   05 15587 445 19,615,155
2009   03 19899 505 23,403,215
2008   06 16159 439 16,075,301
2007   04 16676 445 15,331,140
2006   04 18851 459 20,643,525
2005   02 17584 401 14,002,920
2004    02 18387 437 18,621,007
2003     05 15257 440 14,483,480
2002   03 13804 424 16,514,800
2001   04 13630 389 14,847,741
2000   06 11204 368 13,074,304
 
10. Informacje DX-owe 
 
W okresie od 2 do 15 września 2019 roku grupa polskich krótkofalowców oraz 
członków SP DX Clubu w składzie SP6CIK, SP6OJK, SP9FIH, SP9FOW, SP9TCE  
i SP9HVW będzie aktywna z Kirgistanu.  
Na pasmach będą qrv pod znakiem EX6QP. Zapowiadana aktywność emisjami 
CW, SSB, RTTY, FT8 używając Inverted L, Vertical, Spiderbeam. QSL via 
SP6OJK.  
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**************************************  
 
Francesco IV3TMM przygotował mapy stref w formacie KMZ do programu Google 
Earth.  
Więcej na https://g7vjr.org/2019/08/google-earth-kmz-files-for-cq-zones-and-
itu-zones/  
 
**************************************  
 
DXCC Most Wanted:  
ClubLog opublikował zaktualizowaną listę Most Wanted stan na 29 lipca 2019 r. 
zgodnie z DXNL 2158:  
       1. P5 DPRK (North Korea)  
       2. 3Y/B Bouvet Island  
       3. FT5/W Crozet Island  
       4. BS7H Scarborough Reef  
       5. CE0X San Felix Islands  
       6. BV9P Pratas Island  
       7. KH7K Kure Island  
       8. KH3 Johnston Island  
       9. FT5/X Kerguelen Island  
      10. 3Y/P Peter 1 Island  
    Pełna lista na: https://secure.clublog.org/mostwanted.php  
 
**************************************  
 
Na pasmach można usłyszeć 5R8PX, 8Q7GB, TO5M, 4L/SP9DLM, 5W1SA, 
xx1919PS z okazji I Powstania Śląskiego.  
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
 
11. XXXV Jubileuszowe Zawody o Lampę Ignacego Łukasiewicza 
 
Oddział Podkarpacki PZK OT05 w Krośnie zaprasza na:  
Jubileuszowe XXXV Zawody o Lampę Ignacego Łukasiewicza  
już 25 sierpnia 2019 r.  
Do udziału w zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych, 
klubowych oraz nasłuchowców.  
Zawody odbędą się w dniu 25 sierpnia 2019 r. w godz. 15.00-17.00 UTC, 
/17,00-19,00 lok./ pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowiązującym podziałem 
pasma. Regulamin zawodów jest dostępny na stronie www.pzk.org.pl w zakładce 
„zawody” . 
 
Zapraszamy,  
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 Vy73! Wiesław SP8NFZ 
 
 

IV. Technika i oprogramowanie 

 
V. Silent Key’s 

SP7VCA S.K.  
 
Grzegorz Sierocki SP7VCA z Łodzi, telegrafista, 
wieloletni członek OT15 i PZK odszedł do 
krainy wiecznych DXów.  
Pogrzeb odbył się 21 sierpnia 2019 na 
cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi. 
 
Info. Zygmunt SP5ELA 

 
 
 

 

Wspomnienie o śp. Grzegorzu SP7VCA 

W dniu 14.08.2019 zmarł mój kolega krótkofalowiec Grzegorz Sierocki 
SP7VCA.Poznałem go w 1989 roku. W maju 1991 r. zdobyliśmy licencje II 
kategorii. Później postanowiliśmy nauczyć się telegrafii i zdać egzamin na  

I kategorię. Grzegorz chętnie udostępniał naszej grupce 12 osób pomieszczenia 
w swojej firmie, gdzie przez ponad rok, dwa razy w tygodniu po 3 godziny 
Czesław SP7CKG uczył nas alfabetu Morse’a. Kliku z nas zdało egzamin z CW 
pozytywnie:  Marzena SP7VCW, Grzegorz SP7VCA, Stanisław SP7VCO, ja czyli 
SP7VCK teraz SP7VC oraz Jurek SP7VVV (SK.). 

Grzegorz miał około 17 lat przerwy aktywności krótkofalarskiej. W 2016 r. wrócił 
do naszego hobby i zaczął nadrabiać zaległości DX-owe. Miał potwierdzone około 
270 krajów z listy DXCC. Preferował emisję CW którą miał przeprowadzone około 
80 % swoich łączności. Lubił pracować w zawodach krótkofalarskich. Przez 28 lat 
opłacał składki w łódzkim oddziale OT-15 i był członkiem PZK oraz klubu OTC. 
Dla klubu SP7PGK przekazał wzmacniacz na fale krótkie. 
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Ostatnio kupił sobie antenę HEXBEAM, którą lada dzień miał ustawić na dachu. 
Niestety już tego nie zrobi. 

Grzegorz był wspaniałym kolegą i takim pozostanie w mojej pamięci. 

Przemek SP7VC 

_______________________________________________________________ 

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Januszowi 
SP6IXF, Andrzejowi SP5AHT, Wiesławowi SP8NFZ, Przemkowi SP7VC, Piotrowi 
SP2LQP, Michałowi SP9XWM. 
 

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż 
do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich 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), zdjęcia muszą być opisane. 
 
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 materiału / 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 do 
usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy 
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. 
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Redakcja Komunikatów PZK:  

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


