KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 09/2020 z dnia 04 marca 2020 r.

W

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 uroczystym spotkaniu z okazji 90 rocznicy powstania PZK
Zgodnie z zapowiedzią 29 lutego br.
w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy
Warszawa Praga Południe odbyła się
inauguracja obchodów 90. rocznicy
powstania Polskiego Związku
Krótkofalowców.
Uroczystość otworzył Piotr Eichler SP2LQP
witając gości: Pana Jakuba Drożdża
przedstawiciela Ministra Cyfryzacji, Pana
płk Czesława Perlaka reprezentującego
Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej,
Włodzimierza Karczewskiego SQ5WWK
reprezentującego Prezesa LOK, dh Piotra
Stanisławskiego SQ5JRC przedstawiciela
Naczelnika ZHP oraz pozostałych
przedstawicieli organizacji współpracujących z PZK.
Po otwarciu, wystąpił Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF, który
podziękował obecnym za przybycie, a następnie krótko omówił teraźniejszy
stan Związku i najbliższe planowane działania organizacyjne dla obchodów 90.
rocznicy powstania PZK. Zachęcał również do dyskusji nt. perspektyw
krótkofalarstwa, szczególnie przed zbliżającym się Krajowym Zjazdem
Delegatów PZK (czerwiec, Burzenin) oraz Konferencją 1. Regionu IARU
(październik, Novi Sad - Serbia). Pełny tekst wystąpienia (transkrypt) będzie
dostępny na Portalu PZK.
Po wystąpieniu prezesa głos zabrali: przedstawiciel Ministra Cyfryzacji Pan
Jakub Drożdż, który odczytał i przekazał list gratulacyjny, Pan płk Czesław
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Perlak, który oczytał list gratulacyjny od Dowódcy WOT oraz wręczył Prezesowi
PZK ryngraf WOT, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK, który oczytał pismo od
Prezesa LOK oraz udekorował Prezesa PZK „Medalem z okazji 75 lecia Ligi
Obrony Kraju”. Ostatnim akcentem tej części uroczystości było odczytanie listu
gratulacyjnego od Prezesa SKiR "Delta” z Dębicy.
Tak ważne spotkanie stało się okazją do uroczystego wręczenia Odznak
Honorowych PZK przyznanych uchwałami Zarządu Głównego PZK 7 grudnia
2019 r. w Łodzi. Złotą Odznakę PZK otrzymał Kol. Tadeusz Breś SP4GFG
w jego imieniu odebrał ją Prezes OT17 Rafał SQ4O. OH PZK zostały wręczone
Kolegom: Wojciechowi Rydzkowskiemu SP2ALT, Krzysztofowi Nowakowi
SP2DPK, Dariuszowi Mankiewiczowi SP2HQY, Broniusowi Sriubasowi LY5O,
Albinasowi Staraitisowi LY2MM, Hansowi Jurgenowi Hahn DM2CNE/SO1NE,
Kazimierzowi Sikora SP9RQB, Wiesławowi Pietrzykowi SP9RPV, Jarosławowi
Zwolakowi SP1C oraz Włodzimierzowi Jażdżykowi SP2HHX.
Nieobecnym beneficjentom Odznaki Honorowe PZK zostaną wręczone podczas
Walnych Zebrań ich macierzystych Oddziałów PZK.
Kolejnym elementem części oficjalnej było uhonorowanie osób zasłużonych,
okolicznościowymi grawertonami z okazji 90 lecia powstania PZK. Grawertony
z podziękowaniem za pracę społeczną dla polskiego krótkofalarstwa i Polskiego
Związku Krótkofalowców zostały przyznane:
Kol. Tomaszowi Ciepielowskiemu SP5CCC, Zygmuntowi Szumskiemu SP5ELA,
Bogdanowi Szkudlarkowi SP3LD, Sławomirowi Szymanowskiemu SQ3OOK,
Maciejowi Muszalskiemu SQ5EBM, Adrianowi Matusikowi SQ5AM, Michałowi
Wilczyńskiemu SP9XWM, Jackowi Lipkowskiemu SQ5BPF, Tomaszowi
Barbachowskiemu SP5UAF, Markowi Niedzielskiemu SP7DQR, Armandowi
Budzianowskiemu SP3QFE, Janowi Dąbrowskiemu SP2JLR, Władysławowi
Wdowczykowi SP1AEN, Adamowi Gawrońskiemu SP3EA, Stanisławowi
Podkowie SP6BGF, Dionizemu Studzińskiemu SP6IEQ, Leszkowi Przybylakowi
SP6CIK, Kazimierzowi Drzewieckiemu SP2FAX, Jerzemu Kucharskiemu
SP5BLD, Wiesławowi Postawce SQ9V, Markowi Czarneckiemu SP9UO,
Andrzejowi Janeczkowi SP5AHT, Sylwestrowi Jarkiewiczowi SP2FAP, Pawłowi
Zakrzewskiemu SP7TEV, Stefanowi Jaworskiemu SP1JJY, Markowi Buremu
SP1JNY, Tomaszowi Niewodniczańskiemu SP6T ex SP6AYP, Izabeli Zając,
Zbigniewowi Guzowskiemu SP8AUP, Markowi Kulińskiemu SP3AMO, Ryszardowi
Grabowskiemu SP3CUG, Jerzemu Jakubowskiemu SP7CBG, Zbigniewowi
Gniotkowi SP7MTU, Romanowi Hennig SQ2RH, Hubertowi Marcinkowi SP9MDY,
Pawłowi Szmyd SP7SP, Gabrielowi Stogowskiemu SP2FMN, Jerzemu Śleźnikowi
SP7CVW, Kazimierzowi Malczykowi, Andrzejowi Korczinowi SP4KA, Tadeuszowi
Bresiowi SP4GFG.
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Grawertonami z podziękowaniem za wsparcie udzielone Polskiemu Związkowi
Krótkofalowców uhonorowano: Henryka Kruszyńskiego SP2BUW, Andrzeja
Kubiaka SP7DDD oraz Janusza Szymańskiego SP6IXF.
Kolejnym punktem części oficjalnej było wręczenie „Pucharów Prezesa PZK” za
I, II i III miejsce w klasyfikacji Oddziałowej SP DX Contest 2019. Puchary
odebrali Prezesi: OT 31 za I miejsce, OT73 za II miejsce oraz OT04 za III
miejsce.
Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie plakiet dla najlepszych
stacji w klasyfikacji SP Contest Maraton od lat prowadzonej przez Kol.
Kazimierza Malczyka SP9GFI.
Po trwającej nieco ponad półgodziny przerwie przyszedł czas na część
historyczną uroczystości.
Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedstawił prezentację „Geneza ruchu
radioamatorskiego w Polsce”, obejmującą wszystkie aspekty oraz kulisy
powstania PZK oraz funkcjonowania krótkofalowców w okresie
międzywojennym.
Drugim punktem była prelekcja Kol. Adama Nogaja SP5EPP „Moja 50-tka
w eterze”, w której Kol. Adam arcyciekawie opowiadał o zmieniających się
realiach uprawiania krótkofalarstwa. Słuchając wystąpienia, wielu
przypomniało sobie dawne trudne czasy lat 60, 70, 80 ub. wieku, kiedy
fabryczne urządzenia należały do rzadkości i były przedmiotem marzeń.
Prelekcja Kol. Adama była poniekąd wprowadzeniem do ostatniego elementu
części historycznej, a mianowicie prezentacji, połączonej z wystawą, pt.
"Sprzęt na jakim pracowali krótkofalowcy w okresie 90 lat PZK"
przygotowanej przez Bogdana Szkudlarka SP3LD. Kol. Bogdan opowiadał
o ewolucji używanego przez krótkofalowców sprzętu, a co najważniejsze część
tego o czym opowiadał można było zobaczyć, a nawet dotknąć na wystawie
w holu CPK.
Impreza zgromadziła około 100 uczestników (na listach obecności podpisało się
97 osób) i trwała 4 godziny.
Szczególne podziękowania należą się Dyrekcji CPK za udostępnienie wspaniałej
sali kinowej, Kol. Monice Olszewskiej SQ5KWH, która wraz z Piotrem
Pawłowskim SP8WIP prowadziła recepcję naszej akademii oraz Piotrowi
Eichlerowi SP2LQP po mistrzowsku prowadzącemu całą uroczystość.
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Widok na część sali podczas uroczystości

Przemawia Prezes PZK
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Wystawa historycznego sprzętu przygotowana przez Bogdana SP3LD
Info: Piotr SP2JMR, zdjęcia SP2JMR i SP5ELA
*Podczas uroczystości drogą elektroniczną dotarły do nas dwa pisma od ważnych
osobistości zajmujących się ARISS–em: tj. od Olivera Amenda DG6BCE oraz
Gastona Bertelsa ON4WF przewodniczącego ARISS.
Pierwsze z nich pozwolę sobie przytoczyć. Oliver DG6BCE pisze:
„Szanowny Panie Prezesie Polskiego Związku Krótkofalowców - PZK,
Drodzy Członkowie Zarządu Głównego PZK,
Drodzy Członkowie PZK,
Drodzy Goście,
Z wielką przyjemnością gratuluję w imieniu ARISS obchodów 90-lecia Polskiego
Związku Krótkofalowców. Trzeba przyznać, że krótkofalowcy w Polsce
zorganizowali się w PZK zaledwie 5 lat po utworzeniu Międzynarodowego Związku
Radia Amatorów IARU w 1925 r.
Od dawna ARISS jest aktywnie wspierany przez członków PZK. Od 2004 r.
nawiązano około 20 szkolnych łączności ARISS ze szkołami w Polsce i będzie to
nadal kontynuowane podczas istnienia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do co
najmniej 2030 r. Pozwoli nam to zapewnić również przyszłe łączności ARISS dla
szkół i młodzieży w Polsce. Cieszymy się również z corocznych Konferencji ARISS
w Polsce. W tym roku odbędzie się 10. konferencja. Specjalne podziękowania od
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ARISS należą się Armandowi Budzianowskiemu SP3QFE za wsparcie jako
lokalnego mentora ARISS i będącego ważnym punktem kontaktowym ARISS oraz
pomocą dla lokalnych zespołów, które pomogły w sukcesie bezpośrednich
łączności ze stacją kosmiczną. Dzięki za wasz wysiłek!
W ostatnich latach nadawanie SSTV z ISS w paśmie 2 metrów odżyło. Wielu
zainteresowanych uczestników - i nie tylko amatorów radia, ale także uczniów
szkół – odebrało sygnały radiowe na całym świecie i przesłało swoje raporty
odbioru do zespołu nagradzającego ARISS SSTV. Ten zespół nagradzający SSTV
skupia się wokół Armanda Budzianowskiego SP3QFE i Sławka Szymanowskiego
SQ3OOK i na przykład podczas 4-dniowej imprezy SSTV w grudniu 2019 r.
obsłużyli Oni 2754 nagród. Ogólnie ARISS otrzymał wówczas 11756 przesłanych
zdjęć SSTV. Takie wydarzenia SSTV miały miejsce w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy.
Armand poinformował mnie, że wiele nagród zostało przekazanych osobom bez
znaków wywoławczych, podając w raporcie tylko swoje imię. Nawet jeśli SSTV jest
bardzo podstawową amatorską metodą transmisji radiowej, to duże
zainteresowanie SSTV, a zwłaszcza nagrodami SSTV, jest świetnym sygnałem do
zwiększenia zainteresowania komunikacją radiową. Dlatego kieruję wielkie
podziękowania dla Armanda, Sławka i zespołu ARISS Polska, którzy projektowali
nagrody i obsługiwali zgłoszenia z krótkim czasem reakcji pod parasolem ducha
wolontariuszy radioamatorskich. Wielkie dzięki!
ARISS International opracował nową generację amatorskiego sprzętu radiowego
dla międzynarodowej stacji kosmicznej ISS. Składa się ona z KENWOOD D-710
i zasilacza wielonapięciowego. Sprzęt ten jest wysyłany do ISS wraz z kapsułą
SpaceX Dragon SpX-20 w marcu 2020 r.
Kolejna bieżąca aktywność ARISS polega na naprawie systemu wideo HAM
i ponownym umieszczeniu do na ISS podczas misji SpX-21 w listopadzie 2020 r.
Wówczas będzie można przesyłać filmy z modułu COLUMBUS w formacie DVB-S za
pomocą anten szerokopasmowych ARISS L / S na ISS / COLUMBUS.
W ramach współpracy ARISS z oddziałem edukacyjnym Europejskiej Agencji
Kosmicznej ESA, wspieranym lokalnie przez Europejskie Biuro Zasobów Edukacji
Kosmicznej (ESERO), Polska zapewni dodatkowe możliwości dla amatorskiego
projektu radiowego ARISS.
Od ARISS-Europa i w imieniu ARISS-International mogę tylko jeszcze raz
podziękować za wielkie wsparcie PZK i ich członków, a zwłaszcza zespołu ARISS
Polska. Czekamy na wiele przyszłych działań dla szkół i nowe ciekawe możliwości.
Mój polski może nie jest bardzo dobry, ale spróbuję: „Jeszcze raz: Dziękuję
serdecznie!”
Oliver Amend DG6BCE
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Przewodniczący ARISS Europa
Wiceprezes ARISS International
Tłumaczenie Armand SP3QFE
-------------------------------------------------2. Walne Zebrania Oddziałów Terenowych PZK
a) Walne Zebranie Bydgoskiego OT PZK
Zarząd Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje na dzień
28 marca br. godz. 10:00 walne zebranie wyborcze w celu wyboru delegatów na
XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zebranie Odbędzie się o w Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5.
Początek godz. 10.00 – pierwszy termin, drugi termin to godz. 10.15.
Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków naszego oddziału do wzięcia
udziału w Walnym Zebraniu.
[Info: Witek SP2JBJ prezes OT04]
b) Walne Zebranie Lubuskiego OT PZK
Zarząd Lubuskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców zawiadamia, że
w dniu 4 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 w pierwszym, o 10.30 w drugim
terminie w Zespole Edukacyjnym Nr 4 w Drzonkowie odbędzie się Walne Zebranie
sprawozdawczo - wyborcze członków Oddziału. Na Walnym Zebraniu wybierzemy
delegatów Oddziału na KZD zgodnie PZK Ordynacją Wyborczą uchwaloną przez ZG
PZK w dniu 15 czerwca 2019 r.
Proponowany porządek obrad znajduje się na stronie OT32: www.otpzk32.vgh.pl
Na Zebranie zapraszamy wszystkich kolegów krótkofalowców zainteresowanych
sprawami Związku. Zarząd nie zwraca kosztów podróży.

Marek Kuliński SP3AMO prezes OT32
II. Wydarzenia
3. 59 Zjazd Stowarzyszenia PK UKF
Zjazd odbędzie się w dniach 15-17 maja 2020 r.
Miejsce zjazdu: Hotel AGAL, Zieleniec 50, 57-340 Duszniki Zdrój, (JO80EI)
Przyjazd zapowiedzieli już goście z zagranicy, m.in.: Jacques Verleijen ON4AVJ
Przewodniczący Komitetu C5 IARU Region I i Dominique Faessler HB9BBD.
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W programie referaty techniczne, a także ogłoszenie decyzji Kapituły Nagrody im.
SP6LB.
Przewidywana jest transmisja referatów technicznych i obrad Zjazdu przez satelitę
Es'heil2/QO-100 realizowaną przez stację SQ6QV w jakości HD.
W niedzielę 17.05 wycieczka do siedziby stacji Kłodzkiej Grupy EME
Pełna informacja, w tym i program znajduje się pod adresem:
https://pk-ukf.pl/59-zjazd-pk-ukf/
Zarząd PK UKF
4. Dyplom „Żołnierze Wyklęci” to prywatne przedsięwzięcie klubu
SP3POB
W związku z publikacją regulaminu oraz wzoru dyplomu „Żołnierze
Wykleci” na portalu QRZ.com prezydium ZG PZK oświadcza, że:
1. Klub SP3POB nie jest klubem PZK i PZK nie jest odpowiedzialny za treści,
dokumenty, umowy i oświadczenia tego klubu.
2. Firmowanie w jakikolwiek sposób - poprzez logo, znak, informacje
o przynależności do PZK, itp. jest jawnym nadużyciem i wprowadza odbiorców
w błąd.
3. PZK odcina się od wszelkich akcji klubu SP3POB sugerujących, że jest to klub
PZK.
Prezydium ZG PZK
III. Sport
5. Informacje nie tylko DX-owe
PJ7 - Sint Maarten
Tom AA9A do 28 marca ponownie nadaje z Sint Maarten jako PJ7AA.
YN - Nikaragua
Gerhard OE3GEA jest aktywny jako YN3GEA od 1 do 6 marca 2020 roku.
W dniach 7 i 8 marca usłyszymy go z wyspy Corn IOTA NA-013.
HP - Panama
Team w składzie HP1DAV, HP3AK, G4BVY, G4CLA, i GD4XUM będzie aktywny pod
znakiem H33K z zachodniej Panamy EJ88qs.
Aktywność pomiędzy 2 a 13 marca. QSL via direct HP1DAV.
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PJ4 - Bonaire
Od 2 do 9 marca George K5KG będzie aktywny na CW jako PJ4/K5KG z wyspy
Bonaire.
Na czas zawodów ARRL SSB dojadą do niego K2NG, W1MD, i K4NHW skąd będą
nadawać pod znakiem PJ4G.
QSL via WA2NHA.
ZF - Kajmany
Joel NF3R będzie nadawać z Kajmanów, używając znaku ZF2RJ.
Aktywność od 3 do 10 marca 2020. QSL via znak domowy.
VP5 – Turks & Caicos
K4QPL, K4BAI, N9NB i WU4V będą aktywni z Turks & Caicos od 3 do 12 marca
2020 roku.
W zawodach ARRL SSB będą pracować pod znakiem VP5M. Przed zawodami
usłyszmy ich jako VP5/znak domowy.
QSL VP5M via K4QPL.
J6 - St Lucia
Steven NY3B będzie aktywny z St Lucia jako J68SS od 4 do 11 marca 2020 roku.
T32 - Wschodnie Kiribati
Od 4 do 11 marca Ken KH6QJ ponownie będzie nadawać pod znakiem T32AZ.
QSL via KH6QJ.
FR - Reunion
Od 4 do 16 marca niemiecki team DL7DF, DK1BT, DL4WK, DL6SAK i DL7UFR
będzie nadawać z wyspy Reunion jako TO7DL.
Strona wyprawy http://www.dl7df.com/fr/
Wcześniej team odwołał wyprawę do J2 Dżibuti.
9X - Rwanda
Harold DF2WO ponownie wybiera się do Rwandy, skąd będzie nadawać pod
znakiem 9X2AW.
Aktywność od 4 do 22 marca 2020 roku.
9J - Zambia
Moncy zespół wybiera się do Zambii, gdzie w okresie od 5 do 15 marca będą
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pracować jako 9J2LA. Strona wyprawy https://9j2la.com/ QSL via M0OXO.
EX - Kirgistan
Rosjanie Yuri R2DY, Pavel R2DX i Eugeni RW3FB od 6 do 17 marca będą aktywni
jako EX0QR z Kirgistanu. Praca od 160 - 10m, CW, SSB i DIGI. QSL via R2DX.
GJ - Jersey
Od 8 do 20 marca team w składzie Wolf DL1CC/SO1CC, Hans DK8RE/SO1RE,
Hans DL8UUF/SP8UUF i Wies SP1EG/DL6ES będą nadawać z Jersey pod znakiem
MH0ESP. QTH: Trinity, Loc. IN89wf, IOTA EU-013. QSL via SP1EG.
T30ET wyprawa przełożona na październik 2020. J20DX wyprawa odwołana.
Na październik 2020 również planowana jest duża międzynarodowa wyprawa na
wyspę Chesterfield.
Najbliższe zawody 7-8 marca 2020
ARRL DX SSB Contest http://www.arrl.org/arrl-dx
Zapowiedzi https://www.ng3k.com/Misc/adxs2020.html
7 marca od 6-7utc - SP YL Contest 2020
http://sp9pkz.cba.pl/__Komunikaty/SPYLContest%202020.pdf
Wyniki zawodów UK/EI DX CW Contest 2020 https://www.ukeicc.com/dx-results0.php?year=20&mode=C
Mathurin TU5JZ otrzymał w prezencie radio Kenwooda TS570D od Czeskiej DX
Pedycji TU5PCT. Wyprawa używała tego radia i większość łączności na CW była
przeprowadzona na tym urządzeniu.
http://spdxc.org/index.php/dx-news/dx-all/item/987-tu5pct
Kalendarz DXowy 2020: https://sq9s.pzk.pl/kalendarz-dxowy/
Obecnie na pasmach:
P40A, V47JA, H44MS, PJ7AA, JD1BON, TO3Z, FG/F6HMQ, FG/F6GWV, 5H3DX,
TO7D, FG/F6ITD, HQ9X, 6W7/ON4AVT, JD1BPH, TI5/W1USN, TI5/AA1M, VP8PJ,
C6AAN, PJ4/N2HX, FR/F8EN, 5H3AX, CP6/DK7PE, YN3GEA.
Pozdrawiam Adam SQ9S
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6. Zaproszenie do Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia
Zarządy Jarosławskiego OT PZK oraz Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF zapraszają do udziału w tegorocznej
edycji Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia. Zawody te odbędą się
w niedzielę 8 marca br. w godz. od 07 do 08 czasu lokalnego.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
Info. Zbyszek SP8AUP prezes OT35
7. Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2019 - puchary
Na uroczystości 90-lecia PZK jednym z punktów było wręczenie pucharów dla
zwycięskich OT PZK w ww.
współzawodnictwie. Vide pkt.1
Komunikatu.
Szczegółowe wyniki Współzawodnictwa
znajdują się na portalu PZK:
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4602

Na zdjęciu puchary OT31 (większy)
i OT73 (mniejszy).Trzeci puchar OT04 nie
był osiągalny w momencie robienia zdjęć.
Chyba ładne, fajna pamiątka dla OT PZK
po akcji mobilizacji!

Info i fotka: SP5ELA
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8. Zakończenie akcji dyplomowej „90 Lat PZK i 95 Lat IARU”

Akcja dyplomowa trwała od 1 lutego do 1 marca 2020 r.
Strona akcji dyplomowej: https://90.pzk.org.pl/
Logi on-line: http://spawardlog.pzk.org.pl/
Stan “realizacji”:
Callsign

QSOs Unique calls

Last uploaded

SN95IARU 19509 13022

2020-03-02 22:51:14

SP90PZK

11544 8519

2020-03-03 00:22:17

HF2020PZK 11326 8665

2020-03-03 00:49:39

SO90PZK

11035 8260

2020-03-03 22:31:55

3Z95IARU

7744

6120

2020-02-27 20:22:29

SN2020PZK 6223

4657

2020-03-03 22:01:59

SP95IARU

5948

4846

2020-03-02 23:16:02

SO95IARU

5813

4464

2020-03-02 23:55:51

HF90PZK

4513

3817

2020-03-02 21:32:58
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HF95IARU

4224

3547

2020-03-02 21:14:17

SQ90PZK

3221

2766

2020-03-02 23:29:52

3Z90PZK

2489

2146

2020-03-02 20:50:01

SQ95IARU

2449

2158

2020-03-03 22:19:59

SN90PZK

1382

1233

2020-03-03 19:58:39

Total QSOs in the Log: 97420
Total unique CALLs in the Log: 27696
Pracowały wszystkie stacje dyplomowe (14).
Na podstawie stanu dnia 03.03.2020 r. z serwera: http://spawardlog.pzk.org.pl/
(Manager - SQ2RH)
Wysiłek operatorski był poważny, propagacja w okresie akcji była słaba. Wszyscy
operatorzy zasługują na pochwałę, wszyscy dali z siebie „max-a”.
Info: SP5ELA
IV. Technika
9. Winter Field Day
Wydarzenie na pograniczu przygody i technik
przetrwania. Tzw. „survivalu”, albo „off grid”.
Krótkofalowiec z Finlandii OH8STN zaaranżował zimową
akcję „Winter Field Day” W warunkach zimowych
temperatur arktycznych w Finlandii (-14oC).
Link do materiału wideo w oryginale:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=jCfdIonDL8I&feature=emb_logo

Wyposażenie stacji OH8STN: Yaesu FT-891, Rasberry Pi 4b 4Gb, bateria słoneczna
576wh SolGen (120W), antena ¼ vertical na 20m i 40m. No i piecyk z tytanu!
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Zdjęcia: widok ogólny obozowiska „Winter Field Day” i wyposażenia stacji.
Info: SP5ELA
Na podstawie materiału OH8STN na qrz.com i YouTube.
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V. Informatyka
_______________________________________________
VI. Prawo i przepisy
10. Zmiany w IARUMS-R1 w roku 2020
Od początku roku 2020 mamy nowego koordynatora Systemu Monitorowania
(znanego również jako Intruder Watch) IARUMS-R1. Jest to Peter Jost
HB9CET.
Jak widzimy, w ciągu ostatnich kilku lat zagrożenia ze strony różnych
systemów elektronicznych, takich jak np. radary pozahoryzontalne (OTHR - Over
the Horizon Radars) i sygnały pochodzenia militarnego stają się coraz częstsze
i silniejsze. Także wielu innych intruzów, takich jak np. rybacy, taksówki, i wiele
nieznanych systemów nadużywa amatorskich pasm radiowych praktycznie
każdego dnia. Zasady i przydziały częstotliwości ITU są niestety całkowicie
ignorowane. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wielu wyjątków krajowych,
a także konwencji ITU, art. 48 „Installations for National Defence Services”.
Ponadto nie powinniśmy narzekać w przypadku pasm przydzielonych na zasadach
drugorzędności (np. 5 MHz). Zwiększamy i koordynujemy nasze wysiłki i zasoby
na całym świecie. Przede wszystkim potrzebujemy również szerokiego wsparcia ze
strony władz (OFCOM). Tylko częste międzynarodowe skargi i podobne działania
mogą pomóc w poprawie sytuacji.
Należy pamiętać, że System Monitorowania nie jest policją radiową!
Zakres uprawnień wyraźnie stwierdza w § 12: „IARUMS nie bierze udziału
w monitorowaniu i zgłaszaniu szkodliwych zakłóceń w pasmach amatorskich
spowodowanych przez stacje zidentyfikowane jako lub uznane za stacje
amatorskie”.
Nowa wersja strony "Monitoring System (IARUMS)" jest dostępna pod adresem
https://www.iaru-r1.org/spectrum/monitoring-system/. Tam też można znaleźć
bieżący raport "IARU Monitoring System Region 1 Monthly Newsletter".
Mirek SP5GNI
Koordynator krajowy IARUMS-R1
VI. Humor w PZK
11. Nasi zawodnicy – krótkofalowcy wędkarze.
To spora grupa uprawiająca wędkarstwo, rzeczne, jeziorowe
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i morskie. Kto jest mistrzem połowów? Proszę o zgłoszenia do tej konkurencji!

SP7VC pseudonim „Dorsz” („słynne” ekspedycja na Bornholm)

Janusz SP6IXF

(w czasie ekspedycji VK9XSP)

Włodek SP6EQZ

VII. Silent Key’s
____________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Witoldowi SP2JBJ, Zbyszkowi
SP8AUP, Jackowi SP2CNV, Markowi SP3AMO, Adamowi SQ9S, Mirkowi SP5GNI.
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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
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.
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Motto Redakcji*. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem
odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni
publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko
słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich
członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem.
Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada
wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
„z terenu” często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty
materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany
Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej
„Komunikatem sekretariatu ZG PZK”). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt
SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na
3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są
wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do
osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku
Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi
z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400)
dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została
zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na
adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości
(subscribe - bez apostrofów).
Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
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Załącznik
Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
Organizuje

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA
JAROSŁAWIA
REGULAMIN
1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie
hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944
roku.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 8 marca 2020 roku (niedziela) od godz. 600 do
700 czasu UTC – od 700 do 800 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora 3Z50PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony
dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia" - 10 pkt.
c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi
- 1 pkt
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS
i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót
JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ
np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer
posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają
ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „Jarosław”: np. 59/001/JA + 2 pkt. do
dyplomu „JAROSŁAW”.
7. Klasyfikacja.
a) Radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu „Zasłużony dla rozwoju
Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia” oraz „Dyplom „JAROSŁAW”,
b) pozostałe radiostacje indywidualne,
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c) radiostacje Klubowe,
d) radiostacje zagraniczne,
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub
okolicznościowy „GRAWERTON”.
b) za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
c) dla najaktywniejszej stacji zawodów – ALBUM O JAROSŁAWIU
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów
I
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy
wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane
bezpośrednio do uczestników na koszt organizatora zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 14 marca
2020 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno
zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz
z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500
Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną e-mail: ot35@o2.ol
Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez
organizatora zawodów.
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
Przewodniczący - SP8AUP
Członkowie:
- SP8IE
- SP8IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom
bez potrzeby wysyłania zgłoszenia.
Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości
10 zł, a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału
w zawodach.
VY - 73! Zbyszek SP8AUP

www.pzk.org.pl

20

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi
krótkofalowcami indywidualnymi, oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi
pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP8PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.; EU – 5 pkt.; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy
wysłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa
127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".
Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.
Organizatorzy
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