KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 19/2020 z dnia 13 maja 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. ŁOŚ 2020 odwołany
Mimo wysiłku wielu ludzi, podpisanych umów z zakresu logistyki,
przejechanych kilometrów i poniesionych w związku z tym kosztów
zmuszeni jesteśmy do zastosowania się do rozporządzeń wyższego
rzędu i odwołania Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ
2020 w wyznaczonym wcześniej terminie.
Na dzień dzisiejszy jest nie możliwe ustanowienie nowej daty z powodu bardzo
dynamicznego rozwoju sytuacji.
Na pewno nie zrezygnujemy z organizacji tego wydarzenia w kolejnych latach,
a wszystkich chętnych zapraszamy na "Łosiową Górkę" w dowolnym czasie, bo
dalej gospodarzem terenu jest Polski Związek Krótkofalowców.
Mając na względzie ogromne zainteresowanie wielu uczestników dotychczasowych
spotkań i nasze możliwości w tym zakresie, proponujemy przeniesienie imprezy na
fale eteru i ogłaszamy konkurs którego warunki zamieszczamy poniżej.
VY 73 PZK i zespół krótkofalowców z SP7KED, SP9KDA
Konkurs "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020"
W związku z tym, że w tym roku tradycyjne spotkanie ŁOŚ się nie odbędzie
z powodów epidemiologicznych, kluby SP7KED i SP9KDA proponują spotkanie
"ŁOŚ" na falach eteru pod hasłem:
"SPRAGNIENI ŁOSIA 2020"
1. Cel spotkania: podtrzymanie "łosiowych przyjaźni" na falach eteru.
2. Organizatorzy - kluby SP7KED i SP9KDA.
3. Termin 30 maja 2020 (sobota) od godziny 0.00 UTC do 24.00 UTC.
4. Pasma - wszystkie dostępne pasma i przemienniki.
5. Wywołanie SSB i FM: "wywołanie w konkursie Łoś na falach eteru", inne emisje
"CQ LOS".
www.pzk.org.pl
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6. Uczestnicy nawiązują łączności ze stacjami organizującymi spotkania ŁOŚ.
7. Emisje: wszystkie jakie się da (dopuszcza się tam-tamy i znaki dymne).
8. Łączność może być przeprowadzona tylko raz z jednym korespondentem.
9. Organizatorzy podają raport RS(T) + ile razy uczestniczyli w organizowaniu
spotkania ŁOŚ np. SP9UO podaje np. 59(9) 13 Łosi, np. SP6MQO podaje np. 57
10 Łosi, SQ6IUS podaje np. 59 06 Łosi itp.
10. Uczestnicy podają raport w formie RS(T) + NR od 01.
11. Wykaz stacji organizujących spotkania ŁOŚ (znak + ilość ŁOSI).
SP6CNU 04, SQ9WRT 05, SO9AHH 05, SP6GCU 05, SQ9OUA 05,
SP9EKF 04, SQ9OUD 03, SP9TDX 05, SQ9SBF 05, SP9LJE 10,
SQ9KFR 04, SP6MQO 10, SQ9ORQ 03, SP9UO 13, SQ9RNQ 03,
SQ9CWO 04, SQ9FMC 04, SQ9RNO 04, SQ6IUS 06, SQ6RMI 06,
SQ9CYD 13, SQ6IUF 13, SQ9CWI 13, SP2JMR 13, HF0LOS 13,
SP9KDA 13, SP7KED 13. SP7SZN 11. SQ7CGN 13. SP7VV 13. SQ7OIU 05,
SQ7LRQ 13. SQ7NHY 05. SQ7JS 09, SP7BIX 06, SQ7OVZ 05,
SQ7JZH 05, SQ6SGV 04,
12. Uczestnicy spotkania "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020" starają się zebrać jak
największą ilość "ŁOSI"
13. Nasłuchowcy starają się usłyszeć jak najwięcej stacji rozdających ŁOSIE.
Poszczególne stacje można wpisać do logu tylko raz.
14. Wszyscy uczestnicy, którzy nadeślą dzienniki otrzymają certyfikat "SPRAGNIONEGO ŁOSIA" do wydrukowania ze strony www.losnapograniczu.pl
15. Zwycięzcą w kategorii nadawców zostaje uczestnik, który zbierze jak
największą ilość ŁOSI. Zwycięzca zostaje "ŁOSIEM HONOROWYM", a kolejnych
10 zyskuje tytuł "ŁOSIA STADNEGO". Te dyplomy będą rozdane uroczyście na
następnym spotkaniu ŁOŚ 2021.
16. Pierwsze trzy stacje w kategorii stacji nasłuchowych dostają tytuł
"ŁOSIUCHOWCA HONOROWEGO".
17. Dzienniki (wyciąg z logu) za konkurs "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020" w terminie do
20 czerwca należy przesłać e-mailem z tytułem - ZNAK ŁOS 2020 w formacie
załącznika adif w formie sp6mqo.adi na adres sp6mqo1@poczta.onet.pl lub
w postaci papierowej na adres klubu SP9KDA.
SP9KDA Klub Łączności46-300 Olesno
Wielkie Przedmieście 51
46-300 Olesno
18. Rozliczenie konkursu nastąpi w terminie do 30 września 2020 i zostanie
ogłoszone na stronach internetowych PZK i www.losnapograniczu.pl.
Dla najaktywniejszych przewiduje się specjalne nagrody niespodzianki
Info: Marek SP9UO
www.pzk.org.pl
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2. QSL SN95IARU
Karty QSL za stacje okolicznościową SN95IARU z klubu SP9YGD.
Przygotowane do wysyłki przez Kazia SP9GFI i Mietka SP9NWN.
Ponad 6200 sztuk, czyli ponad 31 kg. Przesyłka wysłąna 11.05.2020 do CB QSL.
de Artur SQ9BDB
QSL Manager OT-06, QSL Manager SP9

Na zdjęciu karty QSL SN95IARU
3. SP90PZK QSL gotowe do wysyłki
Również karty QSL stacji SP90PZK (SP0PZK) zostały w całości oklejone naklejkami
podpisane i podzielone na podmioty. Tych kart było w sumie 8276. Z racji
bliskości CB QSL wszystkie są już w odpowiednich przegródkach lub kartonach
przygotowanych do wysyłki po SP i zagranicę.
Serdeczne Podziękowania dla Daniela SQ2KLU, który zaprojektował i wydrukował
b. ekonomiczne naklejki na karty, co bardzo usprawniło pracę.
Piotr SP2JMR QSL manager SP90PZK
II. Wydarzenia i historia
www.pzk.org.pl
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III. Sport
4. Wiadomości nie tylko DX-owe
A9 - Bahrain
A91WTIS pod takim znakiem od 10 do 17 maja 2020 roku usłyszymy kolegów
A92AA, A92AB, A93LT z okazji dnia World Telecommunication and Information
Society. https://www.qrz.com/db/A91WTIS
OX - Grenlandia
Bo OZ1DJJ od 7 do 21 maja ponownie będzie aktywny jako OX3LX z wyspy
Aasiaat IOTA NA-134.
Zawody 16 - 17 maja 2020 r.
UN DX CONTEST http://undxc.kz/2015-2/
His Majesty The King of Spain CW Contest https://concursos.ure.es/en/s-m-elrey-de-espana-cw/bases/
Hamvention QSO Party https://wwrof.org/hamvention-qso-party/
UA2 QSO Party
http://ua9qcq.com/en/contestinfo.php?lang=en&t_id=228&mo=5&Year=2020
Wyniki zawodów:
Oceania DX Contest 2019 SSB i CW.
http://www.oceaniadxcontest.com/Results/results.html
http://www.oceaniadxcontest.com/Results/2019/ocdx19ph-results-table-v1.htm
http://www.oceaniadxcontest.com/Results/2019/ocdx19cw-results-table-v1.htm
Film RI0B AS-068
https://www.youtube.com/watch?v=CRtwqrQ8lr0
Pierwsza łączność w paśmie 40 MHz
https://ei7gl.blogspot.com/2020/05/first-contact-made-on-40-mhz-between.html
ŁOŚ 2020 odwołany
http://www.losnapograniczu.pl/los/los-2020-odwolany/
World Radio TV Handbook Sezon A20
http://www.wrth.com/_shop/wpcontent/uploads/WRTH2020IntRadioSuppl2_A20Schedules.pdf
Pozdrawiam Adam SQ9S
5. Zawody Zamkowe 2020
www.pzk.org.pl
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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,
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
6. Baltic Contest 2020
Prezes LRSF Rolandas LY5AA zaprasza do udziału w 56 zawodach „Baltic
Contest”. Zawody odbędą się w pasmie 80 m w nocy z 23/24 maja, a konkretnie
od godz. 21.00 UTC 23 maja do godz. 02.00 UTC 24 maja br. Regulamin pod
poniższym linkiem
http://www.lrsf.lt/en/
Info i zaproszenie przekazał Bronius LY5O
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IV. Technika
7. „Cyfra” i DMR
Nie wdając się w zawiłości związane z technikami łączności cyfrowych
i kontrowersjami z tym związanymi (vide temat WSJT-X /
K1JT / FT8) informuje, że Wirtualny OT PZK (OT73) prowadzi
prace logistyczne i techniczne w temacie „DMR”. Po 40 latach
praktykowania organizacyjnej łączności pomocniczej typu UKF
FM 144 MHz i 430MHz nadszedł czas na postęp.
Mój szatański plan polega na tym, aby w ten temat wciągnąć członków Prezydium
ZG PZK. Jeden członek prezydialny ma radio DMR i jest na dobrej drodze (?)
Aktualnie indoktrynuję Prezesa PZK, aby „wszedł w temat”. To by jednak było coś
fajnego! Zapewne jak zwykle podpadnę… wychyliłem się.
DMR (inne techniki cyfrowe również) to lekko diabelskie wynalazki wymagające od
radioamatora użycia mózgu! Używanie mózgu powoduje wydłużenie życia
(podobno). Być może nie jest to dla każdego, bo jakieś inwestycje trzeba zrobić,
jak zwykle zresztą w naszym technicznym hobby.

Humor „DMR”. Fotka z sieci (podpisane „ham crazy.com”), tnx SP5TA.
*Tłumaczenie tekstu: „Proszę o pomoc, bezdomnym nie jestem, po prostu
potrzebuje pomocy z DMR”
73 Zygi SP5ELA
www.pzk.org.pl

6

V. Informatyka
______________________________________________
VI. Prawo i przepisy
8. Po Konsultacjach w Ministerstwie Cyfryzacji
W dniu 8 maja w Ministerstwie Cyfryzacji w formie telekonferencji odbyły się
Warsztaty dot. konsultacji projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej
mającej zastąpić obecną ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Do przedstawionego
projektu ustawy PZK wniósł kilka propozycji. W czasie „warsztatów”, bo tak
nazwało konsultacje Ministerstwo, były omawiane i wstępnie przyjęte do dalszego
procedowania dwie z nich:
1. Wydłużenie okresu ważności pozwoleń radiowych w SRA do 25 lat (obecnie 10)
Takie rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania SRA oraz nieco
ułatwi życie krótkofalowcom.
2. Usunięcie z zapisu o świadectwach w SRA z Art. 130 projektu Ustawy, co
otworzy możliwości legislacyjne dla uproszczenia procedur związanych
z uzyskiwaniem Pozwoleń radiowych dla krótkofalowców. Np. w taki sposób, aby
informacja o uzyskanych w wyniku zdanego egzaminu uprawnieniach znalazła się
online na portalu UKE. Nasze uprawnienia mogły by być zapisane w jednym
wydawanym elektronicznie przez UKE dokumencie „Pozwoleniu Radiowym
w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej” ważnym np. przez 25 lat.
Podczas konsultacji wsparcia merytorycznego udzielił Mariusz SP5ITI biorący
udział w Warsztatach z ramienia PIIT. Poparł je w większości także Witold
Zakrzewski SP5UHW.
Warsztaty prowadził Pan Tomasz Proć Z-ca Dyrektora Departamentu
Telekomunikacji w MC.
W warsztatach z ramienia PZK uczestniczył Piotr SP2JMR sekretarz PZK.
Info. Piotr SP2JMR
VII. Humor w PZK
Obie ilustracje dzięki uprzejmości Jurka SP8TK

www.pzk.org.pl
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____________________________________________
VIII. Silent Key’s

________________________________________________________________________
SP5CQJ s.k.
Pragnę poinformować Państwa o odejściu mojego ojca Konrada Macka
Wiśniewskiego / SP5CQJ.
Tata przez lata próbował zarazić mnie swoja pasja. Śp. Konrad SP5CQJ został
pochowany w piątek 8 maja na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.
Z poważaniem
Konrad Wiśniewski jr
_________________________________________________________________
SP2WHE s.k.
Mieczysław Lubański, SP2WHE urodził się 17
stycznia 1935 r. w Toruniu, gdzie uczęszczał do
szkoły podstawowej i średniej. Po ich ukończeniu
wyjechał do Gdańska i tam podjął studia na
Politechnice Gdańskiej. Jest absolwentem Wydziału
Łączności PG, po zakończeniu studiów podjął pracę
na macierzystym wydziale jako asystent. Po
otrzymaniu ciekawej oferty, zgodnej z jego
zainteresowaniami, przeniósł się do pobliskiego
Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. W krótkim czasie
przygotował rozprawę doktorską, celująco obronioną w czerwcu 1975 roku.
Specjalizując się w zagadnieniach związanych z plazmą, otrzymał zgodę i
skierowanie na dwuletni staż naukowy do jednego z najlepszych europejskich
ośrodków naukowych w Zurichu (1982/3). Po jego zakończeniu i powrocie do
kraju pracował w IMP PAN w Gdańsku aż do emerytury. Jest autorem bądź
współautorem kilku patentów z dziedziny fizyki laserowej, głównie mikrofalowej
techniki antenowej w zimnej plazmie izotropowej.
Znakomity ultrakrótkofalowiec, członek SPDXC, elektronik, pasjonat fotografii i
astronomii, miłośnik wędkarstwa i przyrody, człowiek wielu zainteresowań i
ogromnej wiedzy, życzliwy, przyjaciel, dobry kolega i znajomy wielu z nas.
Nienaganny w zachowaniu na pasmie, nade wszystko przekładał ham-spirit. Każda
złowiona przez niego ryba wracała do wody. Każdy papierek, puste opakowanie po
wyprawie wracało do domu. Redukował moc do najmniejszej, potrzebnej do
podtrzymania skutecznej łączności. Taki był.
Mietku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Tymczasem żegnaj!

www.pzk.org.pl
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Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ
(Informacja na podstawie tlf od synowej, p. Bogusławy Lubańskiej, W. Brytania i
nekrologu zamieszczonego w Dzienniku Bałtyckim z dn. 23.04.2020)

_______________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Konradowi Wiśniewskiemu jr,
Broniusowi LY5O, Staszkowi SQ2EEQ, Jurkowi SP8TK, Markowi SQ5GLB,
Wojciechowi SP2ALT, Adamowi SQ9S, Markowi SP9UO, Arturowi SQ9BDB,
Jacentemu SP5TA.

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.
www.pzk.org.pl
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Nie będą przyjmowane
poprawności językowej.

teksty

nie

spełniające

podstawowych

wymogów

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.
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
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apostrofów).
Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
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