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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  
NR 18/2020 z dnia 06 maja 2020 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. Logi za SP DX Contest efekty końcowe 
 

"Wyniki" zgłoszeń logów za SP DX Contest można sprawdzić pod 
linkiem zamieszczonym na końcu tej wiadomości. Faktem  jest, że 
w ciągu ostatnich godzin m-ca kwietnia odnotowano wzmożony 
napływ logów (przed tzw. „deadline”). 
Logów jest 3330, startowało około 4300 zawodników. 

 
Zakładka - "Zgłaszanie logów" została wyłączona. Wszyscy mogą zobaczyć 
"wyniki" zgłoszenia logów za SP DX Contest 2020. 
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/claimed_logs.php 
 
Kto w tym roku wyczuł sprawę (a było wiadomo po RDXC "co jest grane") mógł 
„wykręcić” dobry wynik. W tym roku prace Komisji są zgodne z podanym na 
portalu zawodów harmonogramem. Wszystkie logi nadesłane po terminie zostaną 
zaliczone do kontroli. 
 
73! Komisja SP DX Contest 2020 
 
 
2. Dyskusja na temat zmian w Statucie  
 
W ciągu ostatnich dni na liście dyskusyjnej skupiającej delegatów, członków ZG 
PZK oraz osoby funkcyjne  PZK toczyła się dyskusja na temat zmian w Rozdziale 
III Statutu PZK, a konkretnie zmniejszenia ilości rodzajów członkostwa. Dotyczy 
to likwidacji członkostwa nadzwyczajnego, czyli ujednolicenia praw i nazewnictwa 
nadawców i nasłuchowców. W kwestii członkostwa wspierającego  
i wspomagającego mógłby pojawić się „członek wspierający” obejmujący obydwie 
w. wym. kategorie. 
Piszę o tym, ponieważ dotyczy to przyszłości naszego stowarzyszenia,  
a więc nas wszystkich i dobrze by było, gdyby zarówno Członkowie ZG PZK, jak 
 i Delegaci na KZD znali opinie na ten temat członków PZK ze swoich 
macierzystych OT oraz ze swoich środowisk. 

W 
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Oczywiście jak przy większości tematów dyskutowanych na tej i innych listach 
dyskusyjnych najwięcej jest głosów krytycznych, nieco mniej doradczych 
natomiast tylko pojedynczy dyskutanci podejmują się skonkretyzować 
proponowane rozwiązania. 
 
Info. Piotr SP2JMR 
 
II. Wydarzenia i historia 

3. Poczet Prezesów PZK 
 
Jeśli ktoś nie wie to informuję, a jeśli wiedział i zapomniał to przypominam: 
Na stronie RBI zamieszczony jest Poczet Prezesów PZK wraz z serwisem 
fotograficznym. 
Zawiera notki biograficzne 16 Prezesów PZK od prof. Groszkowskiego poczynając. 
Także tam można poczytać biografie 125 bardziej lub mniej znanych 
krótkofalowców, także ilustrowanych historycznymi zdjęciami. 
Tę prace wykonał zespół pod przewodnictwem  Ryszarda SP3CUG, byłego prezesa 
PZK.   
Poczet Prezesów PZK 
 
Info. Andrzej SP9ENO 
 
3a. Galeria Prezesów PZK na portalu PZK 
 
Na portalu PZK znajduje się dokument z 2014 „galeria Prezesów PZK”. 
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=3025 
Materiał ten został zebrany przez: SPOTC, SP8TK, SP5HS (S.K.), SP5BFW (S.K.), 
grafika SP8BWR. 

 
Info: SP5ELA 
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III. Sport 

4. Wiadomości nie tylko DX-owe 
 
4U2STAYHOME  
Międzynarodowe Centrum ONZ w Wiedniu dołącza do akcji Stay-at-Home.  
Regulamin dyplomu na stronie https://www.qrz.com/db/OH2STAYHOME  
Najnowsze znaki 4X2BESAFE, AT20SH, AU2IAG, CB2HOME, E2STAYHOME, 
EH7STAYHOME, GB1KEY, GB5SAH, OZ7STAYHOME, PC19STAYSAFE, 
XR3STAYHOME i YO1STAYHOME.  
 
9A - Chorwacja  
W okresie od 3 do 10 maja na pasmach będzie czynna stacja 9A1CHRIS.  
Stacja będzie pracować Ku pamięci zmarłego 9A5K Krešimir Kovarik 1974-2019.  
"Chris" jest twórcą znanego programu do zawodów DXLOG.net  
 
Hannes OE1SGU będzie aktywny jako OE30MAGICBAND, aby świętować 30 
rocznicę otwarcia pasma 6 metrów w Austrii.  
QRV tylko na 6m, emisjami CW, SSB, DIGI. QSL przez LoTW, eQSL.  
 
Kolejne stacje pracujące z okazji zakończenia II wojny światowej:  
Do 10 maja będą qrv 4X75V i 4Z75V. QSL via 4X6ZM.  
Natomiast do końca maja będzie czynna stacja LI8MAI. QSL via LA5YJ.  
 
W 1942 i 1944 roku odbyły się dwie pierwsze wystawy związane z „Konferencją na 
żywo”.  
W ostatnich latach Chiński Związek CRAC organizował kilka wydarzeń 5 maja 
każdego roku i wyznaczył tę datę jako festiwal chińskiego radia amatorskiego 
zwany „Festiwalem 5.5”.  
Z tej okazji od 1 do 7 maja na pasmach usłyszmy 10 okolicznościowych znaków 
B0CRA — B9CRA.  
Do zdobycia okolicznościowy dyplom https://www.dx-world.net/chinese-5-5-ham-
festival/  
 
14 maja 2020 r. od 12:45 UTC startuje Contest University online.  
Żeby wziąć udział należy się zarejestrować na stronie: 
https://www.contestuniversity.com/  
Plan prezentacji https://www.contestuniversity.com/course-outline/  
 
Zawody 9 - 10 maja 2020 r.  
Alessandro Volta RTTY DX Contest http://www.contestvolta.com/  
CQ-M International DX Contest https://cqm.srr.ru/en-rules-2/  
 
Wyniki zawodów:  
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CQ WW CW 2019 https://www.cqww.com/scorescw.htm?yr=2019&mode=CW  
OK-OM DX SSB http://okomdx.crk.cz/index.php?page=2020-2  
 
IOTA Contest 2020  
RSGB ogłosiło, że coroczne zawody IOTA, które planowane są w ostatni pełny 
weekend lipca (25/26 lipca), odbędą się w tym roku zgodnie z wytycznymi 
„Zostań w domu”, aby zminimalizować wpływ Covid-19.  
Zawody 2020 będą wyłącznie dla pojedynczych operatorów korzystających z ich 
stacji domowych. Ponadto RSGB nie przyzna w tym roku trofeów, ale zwycięzcy 
będą mogli pobrać certyfikaty.  
Kolejną zmianą zasad na 2020 rok jest to, że nadawanie raportu w każdym QSO 
jest obowiązkowe, zmiana z 2019 roku, gdzie raport był opcjonalny.  
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/riota.shtml  
 
W sieci ukazał się film z czeskiej wyprawy 5K0K na San Adres 2019  
https://youtu.be/S8OIF8ZlWxU  
 
Niemieckie giełdy krótkofalarskie online:  
https://www.fa-kleinanzeigen.de/  
https://www.xn--funkbrse-r4a.com/  
https://funkboerse.de/  
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
 
5. Zawody Dolnośląskie 2020 
 
Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PZK oraz Ziębicki Klub Krótkofalowców SP6KYU 
zapraszają do udziału w XVIII edycji Zawodów Dolnośląskich w niedzielę 10 maja 
br. godz. 15-16 UTC (17-18 lokalnego czasu). 
Wszelkie informacje i regulamin pod linkiem: 
 
http://www.sp6kyu.ziebice.pl/pliki/rzd2020.pdf 
 
Info. Kuba SQ6NEJ prezes DOT (OT01) 
 
6. Zawody Zamkowe 2020 
 
Jak co roku w trzecią sobotę maja (16.05.2020) odbędą się Zawody Zamkowe. 
Jest to zawsze duża okazja dla chętnych do zdobycia kolejnych obiektów 
zamkowych, a dla aktywatorów sympatyczna wyprawa w teren. W tym roku 
zmodyfikowaliśmy regulamin z uwagi na ograniczenia w poruszaniu się, by nie 
narażać miłośników zamków na nieprzyjemności i nie przymuszać do wyjazdu na 
zamek. Zatem została wykreślona klasyfikacja stacji pracujących terenowo  
z zamku i nie będzie dodatkowych punktów za dawno nie aktywowany zamek. 
Uzasadniamy to tym, że zamki w większości są powiązane z miejscowościami,  
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a dodatkowym problemem mógłby być wymóg pracy w masce w terenie 
zabudowanym. Trudno się mówi, będzie mniej zamków w zawodach.  
W przyszłorocznym regulaminie mieliśmy w planie włączyć do grupy pierwszej 
stacji terenowych wyprawy na wczesnośredniowieczne obiekty obronne - 
grodziska. Postanowiliśmy przyśpieszyć i dopisać możliwość pracy z grodziska  
i przyznawania 5 punktów już w tym roku. Wyprawy na grodziska dobrze wpisują 
się na ten rok, lepiej niż zamki, bo większość z nich to tereny "zielone", poza 
miejscowościami - zatem można przy nich pracować terenowo/rekreacyjnie  
i w miarę bezpiecznie. 
Uwaga: w Świecie Radio 5/2020 jest opublikowany regulamin pierwotny, 
przewidziany na ten rok - większość zapisów się zgadza, ale obowiązuje 
regulamin opublikowany na stronach: zamkisp.pl oraz logsp.pzk.org.pl,         
a dokładnie: 

http://zamkisp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346&Itemid=
37  oraz 
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=787 
 
Zapraszamy 

Marek SQ5GLB i Wojciech SP2ALT 

 

IV. Technika  
 
7. Uwaga na „solary”! 

Zdarza się, że baterie słoneczne, a właściwie towarzysząca im nieraz wątpliwej 
jakości elektronika są powodem uciążliwych zakłóceń lub wzrostu poziomu 
szumów uniemożliwiających odbiór na falach krótkich. Ostatnio na europejskim 
rynku pojawiły się instalacje fotowoltaiczne produkcji jednej z zagranicznych 
firm, które nie spełniają norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 
i ich bliskość praktycznie eliminuje krótkofalarstwo. W związku z tym sugeruję 
wszystkim, którzy są ofiarami pracy złej jakości instalacji zgłaszanie swoich 
zastrzeżeń wprost do najbliższej Delegatury UKE. Oczywiście można powiadomić 
o tym sekretariat ZG PZK lub Marka SP1JNY Managera PZK ds. Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC). 

Info. Piotr SP2JMR 

V. Informatyka 
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______________________________________________  
VI. Prawo i przepisy  
 
8. Konsultacje w Ministerstwie Cyfryzacji 
 
W dniu 8 maja w Ministerstwie Cyfryzacji w formie telekonferencji odbędą się 
Warsztaty dot. konsultacji projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej 
mającej zastąpić obecną ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Do przedstawionego 
projektu ustawy PZK wniósł kilka propozycji. Najistotniejsze z nich to:  
1. Pełne zdefiniowanie Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej obejmujące 

Służbę Radiokomunikacyjna Amatorską Satelitarną. 
2. Wydłużenie okresu ważności pozwoleń radiowych w SRA do 25 lat (obecnie 10) 
3. W Rozporządzeniu dot. pozwoleń proponujemy określenie warunków używania 
urządzeń radioamatorskich. 
4. Wnioskujemy od zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej w przypadku 
przeprowadzania egzaminów w SRA przez organizację zrzeszająca radioamatorów. 
 
W warsztatach z ramienia PZK będą uczestniczyli: Roman SP9MRN wiceprezes 
PZK oraz Piotr SP2JMR sekretarz PZK. 
 
Info. Piotr SP2JMR 
 
VII. Humor w PZK 

9. Humor – 1969 rok.  

 

Dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK 
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Czarny humor…. 

 

Może to humor, a może i nasza PZK- owska rzeczywistość. Nic dodać, nic ująć! 

Humor cd… Zasłużona działaczka spotkań w Woli Okrzejskiej 

 

Harmoniczna SQ8JCB* Katarzyna SP8-20-131 na „recepcji” spotkania. To zdjęcie 
zawsze adminowi poprawia humor. 

73 SP5ELA 
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____________________________________________ 
VIII. Silent Key’s 
 
_______________________________________________________ 
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Jerzemu SP8TK, Adamowi 
SQ9S,  Kubie SP6NEJ, Markowi SQ5GLB, Wojtkowi SP2ALT, Andrzejowi SP9ENO, 
Komisji SP DX Contestu 2020, Mariuszowi SQ8JCB* (zgoda na publikację zdjęcia).  

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). 
 


