KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 14/2020 z dnia 08 kwietnia 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/

Wielkanoc 2020
Wszystkim Koleżankom i Kolegom krótkofalowcom, z okazji
zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy zdrowia, spokoju i Świąt
pełnych nadziei. Życzymy także, aby znalazł się czas na nasze piękne
hobby.
Prezydium ZG PZK
I. Sprawy organizacyjne
1% podatku na PZK KRS 0000088401
Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy, członkowie oraz wszyscy sympatycy PZK.
Kwiecień jest miesiącem w którym najwięcej z nas rozlicza się z naszych
dochodów. Apelujemy o przekazywanie 1% od podatku na rzecz Polskiego
Związku Krótkofalowców. Z tych środków finansujemy co roku zakupy sprzętu dla
klubów krótkofalarskich, infrastrukturę przemiennikową, spotkania służące
promocji regionów Polski i krótkofalarstwa oraz integracji środowisk
radioamatorów. Finansujemy też wiele innych przedsięwzięć zgodnie z Ustawą.
Przykładowo podam, że w ub. roku ze środków 1% zakupiono 20 urządzeń dla
naszych klubów w tym 9 transceiverów oraz całe mnóstwo drobnych urządzeń,
w tym anten i setki metrów kabli antenowych. Dofinansowano kilkanaście spotkań
promocyjnych o różnym zasięgu oraz działalność na rzecz bezpieczeństwa czyli
EmCom.
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Dzięki przekazanym przez Was środkom syndrom polskiego klubu krótkofalowców,
w którym pracuje się na bardzo starym lub wypożyczonym urządzeniu przeszedł
w znacznym stopniu do historii. Wsparcia z Waszej strony potrzebuje także nasza
działalność sportowa, w tym praca reprezentacji SP w Mistrzostwach Świata IARU
czyli zespołu SN0HQ.
Rozliczając się elektronicznie korzystaj z rządowego portalu:
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Sposób rozliczenia jest przyjazny i umożliwia swobodny dostęp do wszystkich
opcji w Waszych zeznaniach. Inne reklamowane na różnych przeglądarkach
portale i programy wymuszają przekazanie darowizny z 1% na różne podmioty nie
zawsze zgodne z wolą podatnika.
Tym wszystkim, którzy wsparli naszą działalność swoim 1% w ubiegłych latach
dziękujemy i prosimy o następne środki.
Wpisujemy: Polski Związek Krótkofalowców KRS 0000088401.
Prezydium ZG PZK
2. Po SP DX Contest 2020
Startuję w SP DX Contest od początku lat 80. ub. wieku i nie
pamiętam tak wielkiej aktywności stacji spoza SP. Chwilami miałem
wrażenie, że to nie te zawody, oczywiście gdyby nie „CQ Poland”.
Cały eter na miarę propagacji był nasz. Na palcach można było
policzyć stacje, które nie startowały w naszych flagowych
zawodach. Te zawody poza tym, że nasze, są jednymi z niewielu zawodów,
w których punkty dają QSO’s z jednym krajem czyli z Polską.
Do chwili obecnej logi nadesłano 1900 stacji z zagranicy oraz 710 z SP.
W zawodach wzięło udział ponad 3000 stacji ze świata oraz 1100 stacji z SP. Taki
wynik czyni nasze zawody zbliżone do CQWW czy CQWW WPX Contest, co było
świetnie słychać w eterze. To jest ilościowy rekord wszechczasów.
Aż miło pomyśleć co by było, gdybyśmy byli w innym okresie propagacyjnym.
Niestety pasmo 10 praktycznie nie istniało. Miłośnikom wyższych pasm pozostało
20 m oraz na krótko ok. południa otwierająca się 15 –tka.
Na ten sukces wg mnie złożyły się dwa czynniki. Jednym jest pandemia i związane
z nią ograniczenia w poruszaniu się i dzięki czemu było przy radiu potencjalnie
więcej krótkofalowców.
Natomiast najistotniejszym dla tegorocznego sukcesu było ogromne
zaangażowanie w organizację tych zawodów Zygmunta SP5ELA przewodniczącego
komisji oraz Jacka SQ5BPF wspieranych przez Waldemara 3Z6AEF naszego
Prezesa i Tomka SP5UAF. Koledzy Ci nie tylko dopracowali regulamin SP DX
Contest eliminując z niego szereg drobnych choć istotnych niejasności, lecz
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wykonali ogromną akcję promocyjną zapraszając do udziału w naszych zawodach
kilkadziesiąt tysięcy potencjalnych uczestników.
Wg mojej wiedzy najwięcej pracy organizacyjnej i informatycznej wykonali
Zygmunt SP5ELA i Jacek SQ5BPF.
Dzięki Nim praca w tych zawodach dawała wielką satysfakcję.
Koledzy, dziękuję z całego serca…
Piotr SP2JMR
II. Wydarzenia i historia
3. Z kart historii krótkofalarstwa polskiego
Mija 45 lat jak w dniach 14-18 kwietnia 1975 r. w salach PKiN w Warszawie odbył
się X Kongres I Regionu IARU. Był to Kongres Jubileuszowy odbywający się w 50
rocznicę powstania IARU i 25 Regionu 1 IARU.
Mimo jubileuszowego charakteru był to Kongres wybitnie roboczy, co było
spowodowane zbliżającą się Światową Konferencją Administracyjną ITU.
Na Kongres przybyły delegacje organizacji krótkofalarskich z 27 krajów. Przy czym
niektóre z nich reprezentowały dalszych 8 organizacji nie mogących przysłać
swoich przedstawicieli.
Delegatami ze strony PZK na Kongres byli: Zdzisław Bieńkowski SP6LB, Zbigniew
Cielecki SP5PA, Zbigniew Kłosowski SP4BQW, Zbyszko Kupczyk SP5ZK, Edward
Masajada SP5SM i Krzysztof Mirosław SP9MM.
Na otwarcie Kongresu przybyli m.in. Sekretarz Generalny ITU, Przewodniczący HQ
IARU, Minister Łączności PRL, przedstawiciele Regionu 2 i 3 IARU, Prezes PZK.
W ostatnich dniach obrad odbyły się wybory Komitetu Wykonawczego, którego
przewodniczącym został L. Nadort PA0LOU, zaś na wiceprzewodniczącego wybrano
Wojtka SP5FM, który tą funkcję pełnił przez kilka kadencji.
Na zakończenie obrad Prezes ZG PZK gen. Leon Kołatkowski SP5PZ
szczególnie zasłużonym dla rozwoju krótkofalarstwa światowego wręczył pięć
Odznak Honorowych PZK. Odznaki te otrzymali SM5ZD, VE3CJ, G2BVN, UA3AF,
LX1JW.
Prace przygotowawcze i obsługę Kongresu prowadził zespół członków PZK pod
kierownictwem ówczesnego sekretarza generalnego PZK Anatola SP5CM. Również
z tej okazji pracowała stacja okolicznościowa SP0IARU zainstalowana w hotelu
„Polonia”. Oczywiście pod stałym nadzorem „Kuby” SP5BB. Ponadto wydany był
znaczek pocztowy z okazji odbywającego się Kongresu oraz okolicznościowy
datownik. Natomiast Oddział PZK w Bydgoszczy wydrukował
okolicznościowe karty QSL i koperty z nadrukiem.
Info. Jerzy/SP8TK
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Prezydium X Kongresu R1 IARU
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Okolicznościowa koperta ze znaczkiem i stemplem z 1975 roku
III. Sport
4. Wiadomości nie tylko DX-owe
Rekordowy SP DX Contest 2020 przeszedł do historii. Dzienniki zawodów
wysyłamy do 30.04.2020 r. Stacje polskie proszone są o ładowanie logów
przez WWW: https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/
"Zostań w domu" motto całego świata w dobie walki z koronawirusem.
Na pasmach pracują stacje okolicznościowe z sufiksem STAYHOME
HZ1STAYHOME, 9K9STAYHOME, A60STAYHOME, 8A1HOME, AX2020STAYHOME,
TC1STAYHOME, VC2STAYHOM,
OHxPYSYKOTONA gdzie X oznacza liczbę od 0 do 9. QSL via pysykotona@oh3ac.fi
A60SH/x gdzie X oznacza liczbę od 1 do 10 oraz operatora.
Nowozelandzcy krótkofalowcy podczas epidemii mogą używać prefiksu ZM zamiast
ZL w swoim znaku wywoławczym:
https://www.nzart.org.nz/news/blog/200331-use-of-zm-callsigns-during-covid19-lockdown
S7 - Seszele
Na pasmach możemy spotkać Kornela S79KW. Kornel urodził się 1986 roku
w Polsce.
Egzamin zdał w 2010 roku w Anglii, gdzie otrzymał znaki 2E0KAM, M6MIX.
Od 2015 roku na stałe mieszka na Seszelach.
https://www.qrz.com/db/s79kw
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GU - Guernsey
Z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Guernsey od 9 maja na pasmach będzie nadawać
stacja GU75LIB.
https://www.qrz.com/DB/GU75LIB
VE2CSI CQ Zone 2 ponownie w eterze! QSL via M0URX
https://www.m0urx.com/ve2csi-cq-zone-2-back-on-air/
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca na pasmach nadaje stacja 3Z0WARD,
której operatorem jest Dionizy SP6IEQ.
WARD przypada na dzień 18 kwietnia. https://www.qrz.com/db/3z0ward
JL1KBS wdrożył pomysł, aby na koniec QSO emisją CW nadawać OCV lub OCCV co
oznacza Overcome the Corona Virus w tłumaczeniu Pokonaj koronowirusa.
https://www.dx-world.net/support-against-covid-19/
Z okazji rocznicy zatonięcia Titanica będzie pracować hiszpańska stacja
okolicznościowa EE1MGY.
https://www.qrz.com/db/ee1mgy
Dyplom VILNIUS GAON 300. Regulamin na stronie:
https://www.qrz.com/db/4z0gaon
Zawody 11-12 kwietnia 2020 r.
JIDX Contest CW http://www.jidx.org/jidxrule-e.html
OK/OM DX CONTEST SSB http://okomdx.crk.cz/index.php?page=englis
Yuri Gagarin International DX Contest http://gc.qst.ru/en/section/32
Wyniki zawodów:
CQ WW SSB 2019 https://cqww.com/results/
All Asia 2019 https://www.jarl.org/English/4_Library/A-43_Contests/2019/AA2019-index.html
SAC 2019 https://www.sactest.net/blog/sac-2019-final-scores/
Wyniki przed sprawdzeniem dzienników:
CQ WPX SSB Contest 2020 https://www.cqwpx.com/raw.htm?mode=ph
F2DX film z prac przy antenach: https://t.co/q921h6dN3Q?amp=1
Mapa QTH Lokatorów: https://k7fry.com/grid/
Kalendarz DXowy: https://sq9s.pzk.pl/kalendarz-dxowy/
Pozdrawiam Adam SQ9S

www.pzk.org.pl

6

5. Zawody Świętokrzyskie Edycja 2020
Świętokrzyski Oddział Terenowy PZK oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zapraszają do
udziału w Zawodach Świętokrzyskich.
Termin i czas: niedziela 12 kwietnia 2020 r., od 5:00 do 5:59 UTC (7:00 do 7:59
czas lokalny).
Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu HF, odpowiednio dla emisji).
Maksymalna moc wyjściowa: 100W.
Emisje: CW i SSB.
Link do regulaminu: https://kielce.qrz.pl/ZAWODY_2020.pdf
Oraz https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=785
Zarząd Świętokrzyskiego OT PZK w Kielcach
6. XV Zawody „O Pisankę Wielkanocną” – 2020, Część HF
Organizatorzy zapraszają do udziału w tegorocznej edycji zawodów „O Pisankę
Wielkanocną”.
Organizatorem jest jak co roku Śląski Oddział Terenowy PZK OT-06 w Katowicach
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.
Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2020 r., od 16.00 do
16.59 UTC (18.00 do 18.59 lokal).
Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu HF, odpowiednio do emisji).
Maksymalna moc wyjściowa: 100 W.
Emisje: CW i SSB.
„O Pisankę Wielkanocną – VHF”
Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2020 r., od 18.00 do
18.59 UTC (20.00 do 20.59 lokal).
Link do regulaminu: http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=161
oraz https://logsp.pzk.org.pl/?page=contests
Zarząd Śląskiego OT PZK
IV. Technika
V. Informatyka
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______________________________________________
VI. Prawo i przepisy

VI. Humor w PZK
7. Humor – starocie. Dzięki uprzejmości i czujności Jurka SP8TK
przekazuję kolejne rysunki śp. Ryszarda SP5QQ
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*Przyglądając się tym rysunkom najlepiej wdać, jak zmieniła się nasza
krótkofalarska rzeczywistość.
Materiały Jerzy SP8TK
8. Krata
Któregoś pięknego dnia wracam do QTH i włączam aparaturę mikrofalową.
Coś jest „nie hallo”, co? Ciemno już jest, ciężko sprawdzić. Nie działa jeden link
2Mb/s na pasmo 2.4GHz. Antena jest o zysku 23dB, grid, siatkowa pół-parabola.
Wyjaśnienie jest proste – „zafasowano” mi przed anteną stalową kratę! Krata od
lokalnego dźwigu przy remoncie obiektu. Krata rozstroiła antenę i zablokowała
wiązkę kierunkową.

Krata w QTH SP5ELA. Musiałem z tym żyć przez 2 tygodnie.
SP5ELA

VII. Silent Key’s
____________________________________________

www.pzk.org.pl

9

_______________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Jankowi SQ7LQJ, Markowi
SP9HTY, Jerzemu SP8TK, 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
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.
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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