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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  
NR 42/2019 z dnia 16 października 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. Poczta Polska i skrytki pocztowe 
 
Pisaliśmy o wprowadzeniu opłat za skrytki pocztowe w Komunikacie PZK nr 40. 
Wprowadzenie opłat wiąże się z koniecznością podpisania z Pocztą Polską 
stosownej umowy.  
Oddziały bez osobowości prawnej potrzebują w tym celu upoważnienia 
wystawionego przez wpisanego do KRS członka władz PZK oraz potwierdzonego 
przez Niego odpisu KRS. Proponuję przedstawicielom OT, którzy obsługują 
skrytki pobranie z okienka na poczcie stosownego druku, wypełnienie go  
i napisanie na adres sp2jmr@pzk.org.pl informacji o numerze skrytki, 
adresie placówki pocztowej oraz danych osoby obsługującej daną 
skrytkę (imię, nazwisko, znak oraz PESEL lub nr d. osobistego) i adres 
na który mam wysłać stosowne upoważnienie oraz potwierdzony KRS. 
Dotychczas tylko 3 OT wyraziły chęć posługiwania się płatną w kwocie 90 zł/rok 
skrytką pocztową. 
Zwracam wiec uwagę na potrzebę pilnego kontaktu z Waszą placówką Poczty 
Polskiej. Termin upływa wg mojej wiedzy 21 października. 
 
Info: Piotr SP2JMR 
 
II. Wydarzenia 
 
2. 60-lecie klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. 

W bieżącym roku, siemianowicki Klub Łączności SP9KJM obchodzi 60-lecie 
swojego istnienia. Z tej okazji od września br. operatorzy tego klubu pracują  
w eterze pod znakiem okolicznościowym HF60KJM. Główna uroczystość 
jubileuszowa pod patronatem prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha będzie 
miała miejsce 19 października br. o godzinie 16.00 w okazałej Willi Fitznera  

W 
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w Siemianowicach Śl. W uroczystości tej wezmą udział przedstawiciele lokalnego 
samorządu z prezydentem miasta, przedstawiciele ZW LOK w Katowicach i ZM 
LOK w Siemianowicach Śl., członkowie Zarządu Oddziału OT 06 PZK  
w Katowicach, przedstawiciele ZHP, członkowie Prezydium ZG PZK i GKR PZK,  
a także inni ważni goście. W tym dniu o godzinie 10.00 w siedzibie Domu Kultury 
„Chemik” w Siemianowicach Śl. (siedziba OT 06 PZK i siedziba klubu) odbędzie 
się posiedzenie wyjazdowe Prezydium i GKR PZK, a następnie uczestnicy 
posiedzenia udadzą się na uroczystość 60-lecia klubu. Honorowy Prezes klubu 
Eugeniusz SP9IIA, najbardziej zasłużeni członkowie klubu oraz inne osoby 
zostaną uhonorowane odznaczeniami LOK-owskimi. W ramach uroczystości 
zostanie przedstawiony krótki film dotyczący klubu, a następnie odbędzie się 
prelekcja na temat klubu, jak też zapoznanie zebranych z planem działań 
klubowych na najbliższe lata. Z okazji tak ważnej rocznicy, Tadeusz SP9HQJ 
napisał kolejną monografię na temat klubu tj. „Historia klubu SP9KJM – wydanie 
drugie”. Prezydent Siemianowic Śl. Rafał Piech, doceniając wieloletni dorobek 
tego klubu, objął sponsoringiem wydanie tego opracowania w nakładzie 200 
sztuk w postaci płyty CD, a uczestnicy spotkania otrzymają okolicznościową 
płytę. Monografia ta ukaże się niebawem na internetowej stronie klubowej  
tj. www.sp9kjm.pl  
Zapraszamy do odwiedzania tej strony. 
 
Info: Tadeusz SP9HQJ 
 
 
3. JOTA 2019 

W dniach 18-20.10.2019 odbędzie się Jamboree on the Air 
ogólnoświatowe spotkanie skautów i harcerzy na falach eteru 
(JOTA). Spotkaniom na pasmach towarzyszą spotkania na 

łączach Internetu (JOTI). W ramach JOTA-JOTI 2019 na pasmach 
będzie aktywna stacja SN2JOTA pracująca z Hufca ZHP w Gdyni 

zorganizowana przez SP2ZIE Team Uniwersytetu Morskiego  
w Gdyni. 
 
Zachęcamy do nawiązywania łączności ze skautami  

i harcerzami, dla których JOTA jest szansą na spotkanie 
nowych przyjaciół  
i poznanie wspaniałego radiowego hobby.  
 
Tym razem nawiążmy kilka łączności nie dla siebie, ale dla innych. Do 
usłyszenia. 
 
SN2JOTA/SP2ZIE Team 
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4. Skrócony spis treści „Świata Radio” 11/2019  

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
ANTENY: LW 27,2 m, to jest to! 
TEST: FLEX-6400M 
PREZENTACJA: Signal Fire AI-9 
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości MSPO 2019 - cz. 1., Cyfrowa analiza sygnałów 
HOBBY: Odbiornik Rx73-2017, EmComm DIGI APRS, PA-200 wg SP4LVC - 
dokończenie 
DIGEST: Dodatkowe wyposażenie radiostacji 
RETRO: Początki amatorskiego radia - cz. 2 
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA 
 

 
 
5. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 11/2019 
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50 Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy SPDXC 
VIII Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP 
Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OT50 PZK 
Skoordynowane ćwiczenia SPEmCom – Laskowa 2019 
Jodłówka Tuchowska 2019 
SN0ARCO-finał 
Spotkanie „Marina 2019” 
Silent Key’s 
 
Info: Andrzej SP5AHT 
 
 
6. Dyplom z okazji 100 lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy 
 
Na głównej stronie Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się informacja o akcji 
dyplomowej z okazji 100 lat istnienia PIP. Można się z nią zapoznać na stronie 
32. 
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/213691/IP%2010%202019%20internet.pdf 
 
Info: Waldemar 3Z6AEF 
 
III. Sport 
 
 
7. Bouvet 2019 update 

13 października 2019 r. na portalu 
“RebelDXGroup” (http://rebeldxgroup.com) 
opublikowana została informacja dotycząca 
ekspedycji na Bouvet Island (3Y0).  

Po wydaniu 200k$ prywatnych pieniędzy, głownie 
przez członków ekspedycji na Bouvet 2018/2019* oraz członków Rebel Dx 
Group, która zakończyła się niepowodzeniem spowodowanym katastrofalnymi 
warunkami pogodowymi (ekspedycja była w odległości 100km od Bouvet), 
podjęto decyzję o odstąpieniu od samofinansowania ekspedycji. Głównie dotyczy 
to kosztów paliwa statku ekspedycyjnego szacowanego na 80K$ na drugie 
„podejście” na Bouvet. Warunkiem drugiego podejścia jest zebranie przez 
międzynarodowa społeczność radioamatorów ww. kwoty. 

*Polski Związek Krótkofalowców udzielił dotacji dla tej ekspedycji. 
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Proponowane koszty ekspedycji są maksymalnie niskie. To nie jest kwota 
niemożliwa do zebrania, to przykładowo 800 dotacji po $100. Typowe dotacje 
wpłacane przez indywidualnych sponsorów ekspedycji, to kwoty od $30-$200. 
Dla przykładu (3Y0I) lista sponsorów, w tym stacje SP: 

https://www.rebeldxgroup.com/sponsors/ 

Przypomnijmy „śmiałków” tej ekspedycji, którzy płynęli statkiem Atlantic Tuna 
na 3Y0. 

 

Info: SP5ELA / The Rebel Dx Group 

 
8. Wiadomości DX-owe i nie tylko 
 
TO80SP QRT. Wyprawa na Saint Pierre i Miquelon w skład której wchodził nasz 
rodak Janek SP3CYY przeszła do historii.  
W logu znalazło się 34835 QSO, a karty QSL można zamawiać za pośrednictwem 
OQRS na http://www.dl7df.com/fp/oqrs.php  
 
*****  
 
Od 15.10 startuje 5K0K San Andres & Providencia 
http://spdxc.org/index.php/dx-news/dx-all/item/950-5k0k  
 
*****  
 
Od 18.10 startuje VP6R https://pitcairndx.com/ podróż na wyspę można śledzić 
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na https://share.garmin.com/vp6r  
 
*****  
 
Sebastian SQ1SGB będzie aktywny jako CE9/SQ1SGB i HF0ANT z Antarktydy od 
grudnia 2019 do lutego 2020.  
QTH - CE9/SQ1SGB Halley VI Base, HF0ANT Arctowski Station.  
Źródło: https://dxnews.com/ce9sq1sgb-hf0ant/  
 
*****  
 
Bouvet 2019 nowa wiadomość https://www.rebeldxgroup.com/bouvet-2019-
update/  
 
*****  
 
Log Analyzer 3.2 http://analyzer.adventureradio.de/ na stronie wgrywamy plik w 
formacie adif, cabrillo, edi wielkości maksymalnie 2MB.  
W zamian otrzymujemy mapy, statystyki i inne analizy łączności.  
 
Bardzo ciekawa strona po pracy w zawodach lub pod znakiem okolicznościowym.  
 
*****  
 
Zawody 19-20.10 Worked All Germany https://www.darc.de/der-
club/referate/conteste/worked-all-germany-contest/en/rules/  
Inne zawody na https://www.contestcalendar.com/  
 
*****  
 
Akcja dyplomowa Porwanie Baltazara Gąbki https://hf50bg.pzk.pl/  
 
*****  
 
Znaki okolicznościowe, jakie możemy spotkać na pasmach:  
9A01GPPVC, OR18RAT, OR18TRA, OR18LVN, OR18ZTM, 8C74PSM, EI0JOTA,  
5J500LDV, 5J500L, 5J500D, 5J500V, PH100ADL, R100AS, II9MY,  
TM75MAR, 9A525Z, DL250BTHVN, OR4JY, SP10WCA, PA350RB. 
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
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IV. Technika i oprogramowanie 

 

9. Z wycieczki do CERN 

Czolem! 

W miniony weekend byłem w CERN i oprócz wszystkiego innego zauważyłem 
mikrosatelitę (Cubesat) z takim sobie dipolem. 
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Pozdrawiam, Olek 3Z5A 

 

V. Prawo i przepisy  

10. IARU-MS. Obce stacje na naszych pasmach. 
 
IARU MS Manager PZK informuje, że najnowszy biuletyn IARU Region 1 
Monitorng System jest dostępny pod adresem https://www.iarums-
r1.org/iarums/news2019/news1909.pdf 
 
W nim m. in. raportowano: 

1. Niemądre zabawy z rysowaniem grafik na wodospadzie. 

2. Tajemnicze ćwierkanie na 3510 kHz. 

3. Rosyjski radar pozahoryzontalny (OTH) w paśmie 14 MHz. 
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4. Radary na Cyprze i w Rosji namierzone metodą różnicy czasowej nadejścia 

sygnału (TDoA). 

5. Emisje wojskowe z Rosji na 7012,9 kHz. 

6. Nielegalna praca hiszpańskich rybaków na 5350 kHz. 

7. Szyfrowana emisja głosowa z Ukrainy na 14212 kHz. 

8. Emisja F1B z Rosji na 14008 kHz. 

9. Tajwańska radiostacja “Sound of Hope” wraz ze stacją zakłócającą z Chin na 

18080 kHz. 

10. Chińskie radary pozahoryzontalne (OTH) aktywne codziennie w paśmie 14 

MHz, w odsłuchu przypominające dźwięk syreny. 

11. Pakiety cyfrowe na 14005.5 kHz - lokalizacja Chiny. 

12. Irański radar na 28000 kHz. 

Obserwacje dotyczące emisji nie-amatorskich użytkowników naszych pasm 
(legalnych i nielegalnych) można zgłaszać do Mirka mailem sp5gni@gmail.com 

73 Mirek SP5GNI IARU MS Manager PZK  
 
 
11. Afera w Kalifornii (USA) – instalacje amatorskie, przemienniki 
 
Link do materiału K6UDA (znany ze wspaniałych publikacji wideo): 
https://youtu.be/YxEty6jC5po 
 
Podobnie, jak 10 lat temu w Polsce (przypadek kilku operatorów 
udostępniających lokalizacje dla PZK) nastąpił “incydent” w Kalifornii (USA) 
dotyczący instalacji radiokomunikacyjnych amatorskich, głównie przemienników 
umieszczonych na komercyjnych obiektach. „Ktoś” się wygłupił w tej kwestii, 
wywołało to falę protestów, w tym wielu oficjalnych czynników władz Kalifornii 
zaangażowanych we współpracę z krótkofalowcami.  
 
Charakterystyczne podejście do problemu dla niektórych oficjeli zupełnie nie 
rozumiejących zagadnienia współpracy, nieodpłatnego zaangażowania amatorów 
w dziedzinie ratowania życia i zdrowia ludzi w obliczy zagrożeń. 
 
Cytat: “HRN 414: There Is No Such Thing As Free Rack Space! David Goldenberg 
W0DHG and Jim Aspinwall NO1PC discuss this week's BIG California ham radio 
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story. Was the repeater kicked out of the CalFire vault, or did the state just 
decide that it needed to be "official"... 
 
Ten rodzaj przeinaczenia sprawy jest tym, co nadaje operatorom Ham Radio złą 
sławę. No i przy takim podejściu to rzeczywiście “ręce opadają”. 
 

 
 
Nie można wszystkiego przeliczać na pieniądze i zyski! Kalifornia jest na terenie 
uskoku płyt tektonicznych, ludzie żyją w obliczu permanentnego zagrożenia. 
A niektórzy urzędnicy siedzący w swoich „bezpiecznych biurach” szybko 
zapominają o pożarach, powodziach, huraganach i trzęsieniach ziemi/ 
 
Na postawie materiału: 
https://qrz.com, 
K6UDA wideo na Youtube, 
Korespondencji pomiędzy amatorami z CA i władzami stanowymi. 
 
Info: Zygi SP5ELA 
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VI Silent Key’s 

 
SP5BZX S.K.  
 
Ś.P. Wiesława Janeczek SP5BZX (28.07.1956 – 10.10.2019).  
W dniu 10 października br. odeszła od nas Wiesława Janeczek SP5BZX. 
Wiesia była operatorem stacji SP5PMT w Muzeum Techniki. Z domu pracowała 
rzadko, bo poświęcała swój wolny czas dla potrzeb naszego środowiska. 
Zapamiętajmy ją jako redaktora „Krótkofalowca Polskiego” (edycja 1992 - 
1995). 
Była w nim tłumaczem tekstów, wykonywała skład każdego numeru, 
przygotowywała szatę graficzną, odpowiadała na korespondencję od czytelników, 
tworzyła bazy adresowe prenumeratorów… 
Nie było by naszego czasopisma bez pracy Wiesi. Pamiętajmy o tym. 
 
Żegnamy Wiesię - dobrego człowieka, życzliwego wszystkim. Zamyka się 
bezpowrotnie ważny rozdział w polskim krótkofalarstwie. 
Spoczywaj w spokoju! Zostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci. 
 
Łączymy się też w tych trudnych chwilach z Andrzejem SP5AHT - mężem Wiesi. 
 
Tomasz SP5CCC 
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 12 października br. w Kościele 
Garnizonowym pw. św. Józefa oblubieńca NMP w Legionowie, ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego. 
 
Kondolencje dla Benedykta SP8IQQ 
 
Benedyktowi Brodowiczowi SP8IQQ skarbnikowi i współzałożycielowi 
Jarosławskiego oddziału PZK szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci żony 
Teresy składa Zarząd Oddziału Jarosławskiego PZK –OT35 oraz redakcja 
Komunikatów. 
 
Zbigniew SP8AUP & Piotr SP2JMR 
 

Stefan Kuryłko SP4YR Silent Key 

 W dniu 12 października 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 71 lat 
zmarł Stefan Kuryłko SP4YR. 
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Stefan swą krótkofalarską przygodę rozpoczął w 1967 roku jako SP4CLX. Po 
wyjeździe do USA pracował początkowo pod znakiem AA2SZ, a następnie do 
końca swego pobytu w USA pod znakiem N2TN. Po powrocie do Polski wznowił 
pozwolenie radiowe i otrzymał znak SP4YR i zamieszkał w Bolęcinie. 
Od 30 stycznia 2014 roku był członkiem Oddziału Terenowego PZK (OT-17)  
 w Białymstoku. 
Pogrzeb Stefana odbędzie się w piątek 18 października 2019 roku  
 w Białymstoku.  
Cześć Jego pamięci! Niech spoczywa w spokoju! 
 
Tadeusz SP4GFG 
 

 
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Waldemarowi 3Z6AEF, 
Tadeuszowi SP9HQJ, Mirkowi SP5GNI, Andrzejowi SP5AHT, Tomkowi SP5CCC, 
Teamowi SN2JOTA/SP2ZIE, Zbyszkowi SP8AUP, Adamowi SQ9S. 
 
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie 
później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy 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 
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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. 
 

  
Redakcja Komunikatów PZK:  

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


