KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 44/2020 z dnia 04 listopada 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. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK
XXVI KZD jest zwołany uchwałą ZG PZK na 14-15 listopada br. w ośrodku Nad
Zalewem w Kobylej Górze. Ale w tym terminie i miejscu KZD się nie odbędzie
z powodu decyzji Rządu RP ograniczającej możliwości zgromadzeń.
Info. Piotr SP2JMR
2. Po Posiedzeniu Prezydium ZG PZK
W dniu 22 października 2020 r. w godzinach 19.00 - 22.30 z wykorzystaniem
Komunikatora Skype odbyło się 6. w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK.
Prezydium zdecydowało o przeprowadzeniu głosowania elektronicznego ZG PZK
w sprawie uchwały o zwołaniu XXVI KZD w formie zdalnej. Pierwotnie ogłoszone
i rozpoczęte głosownie zostało przerwane i powtórzone w dniu 31 października
2020 o godz. 21.35.
Info. Tadeusz SP9HQJ
*Obecnie zakończyło się głosowanie elektroniczne ZG PZK wymienionej powyżej
uchwały. W głosowaniu udział wzięło 24/33 członków ZG PZK. Wszystkie głosy
były „ZA”.
II Wydarzenia
3. Pamiętamy o przyjaciołach 2020
Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY informuje, że wzorem lat ubiegłych
w dniach 09.11 do 22.11.2020 r. włącznie uruchamiamy akcję dyplomową
poświęconą pamięci naszych zmarłych kolegów klubowych Bolesława SP2ESH,
www.pzk.org.pl
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Zbyszka SP2IU oraz Rysia SP2IW. Koledzy ci są wielce zasłużonymi dla naszego
klubu, a właściwie dla całego polskiego środowiska krótkofalarskiego.
Wystarczy przypomnieć, że Bolek SP2ESH był ikoną ARS, organizatorem wielu
imprez w tym Mistrzostw Polski w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej oraz od
momentu powstania oddziału PZK w Bydgoszczy był na początku kierownikiem
biura, a potem sekretarzem zarządu tegoż oddziału. Zbyszek SP2IU znany jest
na pewno wszystkim ze swojej aktywności we współzawodnictwie Zamki
Polskie, Parki Narodowe, czy jako aktywator gmin i powiatów. Rysiek SP2IW to
poza tym, że zajmował się poważnie DX-singiem przez 30 lat pełnił funkcję
prezesa OT-04 w Bydgoszczy oraz przez wiele lat prezesa SP OLD TIMERS Club.
Przez wiele lat razem ze Zbyszkiem SP2IU pracowali w CB QSL i to dzięki Nim
powstała nowa jakość w obsłudze QSL PZK i dzięki ich sumiennej pracy
otrzymywaliśmy karty QSL.
Uruchamiamy trzy znaki okolicznościowe: SN3ESH, SN3IU i SN2IW.
Regulamin akcji dyplomowej na stronie www.sp2pby.pl w zakładce Aktualności
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszej akcji dyplomowej.
Info. Andrzej SP2GJI
III. Sport
4. Zgłoszenia do kalendarza zawodów krajowych 2021
W związku z przygotowywaniem kalendarza krajowych zawodów
krótkofalarskich na rok 2021 r. uprzejmie proszę Organizatorów o przesyłanie
zgłoszeń i regulaminów zawodów w terminie do 15 listopada 2020 r. na adres
mailowy zawody@pzk.org.pl. Zgłoszenie zawodów powinno zawierać nazwę,
datę, czas UTC rozpoczęcia i zakończenia, pasma, emisje, dane Organizatora
oraz załącznik – regulamin zawodów. Ponadto uprzejmie proszę Organizatorów
o stosowanie zasad podanych w Regulaminie Kalendarza Zawodów
Krajowych PZK link:
https://pzk.org.pl/download/public/Kalendarz_zawodow/Kalendarzregulamin.pdf
VY 73!
Jerzy SP3SLU (wiceprezes PZK ds. sportowych)
5. Wiadomości nie tylko DX-owe
4U - Organizacja Narodów Zjednoczonych
Z okazji 75 rocznicy Organizacji Narodów Zjednoczonych do końca roku na
pasmach usłyszymy stację 4U75UN. QSL via HB9BOU.
www.pzk.org.pl
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4X - Izrael
W dniach 13-14 listopada z parku Ramon Crater czynna będzie stacja 4X0RMN.
QSL via 4X6ZM.
7Q - Malawi
Członkowie Russian Robinson Club w składzie R7AL, EW7L, R9LR, RA1ZZ i RZ3K
od 7 do 17 listopada będą QRV jako 7Q7RU.
QSL via R7AL. https://dxpedition.wixsite.com/7q7ru
DL - Niemcy
Stacja okolicznościowa DR5THBT nadaje do września 2021 roku z okazji
5 spotkania górników z Turyngii i Colliers. QSL via biuro.
F - Francja
Michel F8GGZ od 9 do 22 listopada będzie używać znaku TM50GDG z okazji 130
urodzin zmarłego Charles de Gaulle 50 lat temu. QSL via biuro.
I - Włochy
Od 4.11 do 5.12.2020 r. odbywa się akcja dyplomowa Grazia Deledda.
Aktywna będzie stacja okolicznościowa II0GD.
Grazia Deledda jest laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok
1926. QSL via 9A8URI. http://www.grsnm.it/grazia-deledda/
LU - Argentyna
Członkowie klubu QRM Belgrano LU4AAO, LU4AAO/A i LU4AAO/D od 7 do 15
listopada celebrować będą Dzień Tradycji.
Do zdobycia również dyplom http://lu4aao.org/cert_dia_tradicion_2020.htm
QSL via LU4AAO.
ON - Belgia
Z okazji zakończenia I Wojny Światowej stacja OP0PEACE wskazuje na potrzebę
pokoju w obecnych czasach.
Znak okolicznościowy usłyszymy na pasmach do końca listopada br.
Drugim znakiem jest OP20FENIKS https://www.flandersfields.be/en/feniks2020
QSL via ClubLog OQRS.
UA - Rosja
Z okazji 30 rocznicy Miller DX Club od 16 do 29 listopada czynne będą stacje
okolicznościowe R2020DX, R30MDXC, RA30DX, RC30DX, RD30DX, RG30DX,
RJ30DX, RK30DX, RL30DX, RM30DX, RN30DX, RO30DX, RQ30DX, RT30DX,
RU30DX, RV30DX, RW30DX, RX30DX, RY30DX, RZ30DX i UE30DX.
Do zdobycia dyplom http://mdxc.ru/ QSL via RQ7L.
YI - Irak
Georgio IU5HWS stacjonuje w Iraku z Włoskim wojskiem.
www.pzk.org.pl
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Na pasmach nadaje jako YI9/IU5HWS w oczekiwaniu na YI9WS.
Będzie aktywny do 20 stycznia 2021 r. QSL via IU5HWS.
Zawody 7 - 8 listopada:
Ukrainian DX Contest http://urdxc.org/rules.php?english
Zawody Rybnickie https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=779
lub http://ot31.pzk.org.pl/konkurs2020.html
Wyniki:
Worked All Germany
https://www.dxhf.darc.de/~waglog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=en
CQ WW SSB https://cqww.com/raw.htm?mode=ph
Logi za HSC Contest wysyłamy na
http://hsc-contest.ddns.net:8080/WebEditor/app
WRTC 2022 dodano nowe wyniki zawodów http://www.wrtc2022.it/
Nowy Yeasu FTDX10 https://www.inradio.pl/aktualnosci/423-yaesu-ftdx10
Pozdrawiam Adam SQ9S
6. Zaproszenie do udziału w Zawodach Rybnickich
Mamy zaszczyt zaprosić koleżanki i kolegów do wzięcia udziału w Zawodach
Rybnickich 2020, które odbędą się 7 i 8 listopada na dwóch pasmach 80m
i 40m emisjami CW i SSB.
Ze względu na dużą liczbę uczestników Zawody Rybnickie są zaliczane do
Współzawodnictwa SP Contest Maraton prowadzonego przez PZK. W zeszłym
roku w naszych zawodach wystartowało 145 stacji w 6 kategoriach.
Zawody odbywają się w dwóch turach. W sobotę od 14.00-16.00 UTC
i w niedzielę od 10.00-12.00 UTC. W raportach oprócz RST podajemy ilość lat
posiadania licencji nadawczej.
Dodatkowo stacje z Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK i Rybnickiego
Okręgu Przemysłowego podają w raporcie literę R, która daje korespondentowi
dodatkowo 5 pkt. Wynik to suma uzbieranych lat posiadania licencji od naszych
korespondentów i dodatkowych punktów za literę R. Według opinii uczestników
w poprzednich latach, Zawody Rybnickie są chwalone za nietuzinkowy
regulamin, szybkie i solidne rozliczenie oraz ciekawe nagrody.
Szczegółowy regulamin widnieje na stronie LogSP, OT 31 PZK i w listopadowym
Świecie Radio. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!
73! Gienek SQ9HZM
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7. UKF – zawody
W najbliższym czasie:
MMC – Memory Marconi Contest, zawody telegraficzne pod patronatem IARU
R1, pasmo 144 MHz, sobota/niedziela 7/8 listopad,
godz.14:00-14:00 UTC.
Regulamin: http://www.ari.it/englisharea/vhf/6495-48th-marconi-memorial-contestvhf.html
G. Marconi (1874-1937), laureat Nagrody Nobla
z 1909 r.
Dzienniki prosimy wysyłać na adres:
https://iaru.oevsv.at/ (organizator) oraz do
krajowego managera na adres
http://vhfcontests.pk-ukf.pl/
Przed zawodami została uruchomiona funkcja pn.
"Kto i skąd będzie QRV".
Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhfshf/kto-i-skad-bedzie-qrv/
SPAC - 432 MHz – zawody aktywności UKF – wtorek, 10 listopad 2020, godz.
17:00-21:00 UTC. Regulamin: https://pk-ukf.pl/wpcontent/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 12 listopad 2020, godz.
17:00 - 21:00 UTC Regulamin: https://pk-ukf.pl/wpcontent/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
/Stanisław SQ2EEQ/
8. Ciekawe dyplomy
W poprzednim wydaniu pokazaliśmy stary dyplom kol. SP3BES za 3 łączności
z UC2. Poniżej zapowiadany dyplom za 2 QSO's, też z ubiegłego wieku choć
nieco młodszy. No i odległość od celu trochę większa.
www.pzk.org.pl
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Jest to porcelanowy, ręcznie malowany talerz, na odwrocie znajduje się numer
255 i sygnatura - Rudi Muller DJ5CQ. Pisał kiedyś do mnie, że lubi spędzać
wakacje w Australii, a szczególnie na VK9L. Tam też powstał pomysł na ten
i inne VK-dyplomy. Muszę dodać, że Rudi był jednym z niewielu obcokrajowców
nadających z Mount Athos.
Jego aktywności zawdzięczam swoje pierwsze potwierdzone CW-QSO z tym
krajem.
Dziś nie ma Go wśród nas. Tak więc tuż po Zaduszkach poświęcam kilka słów
wspomnień Jego pamięci. Piotr SP5PB.

Dziękuję kolegom: SP2FAP, SP3BOS, SP5BLI, SP5DZE, SP5ICQ, SP5TZC za
nadesłane skany ciekawych dyplomów.
73, dyplomata39
skany + info proszę kierować na dyplomata39@gmail.com

www.pzk.org.pl
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9. Najstarszy krótkofalowiec świata
W wieku 109 lat zmarł najstarszy krótkofalowiec
świata, W4KKP.
Cliff Kayhart urodzony 14.10.1911 r. Licencja od
1937 W2LFE, następnie W9GNQ, potem W4KKP.

Link: www.qrz.com/db/W4KKP
Irek SP3SUX
IV. Technika
10. Projekty antenowe. Antena RL3AA.

SP5ELA znalazł w sieci Internet
www.pzk.org.pl
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V. Informatyka
11. Prace informatyczne – konta delegatów PZK na KZD
W związku z podjętymi pracami zmierzającymi w kierunku przeprowadzenia
KZD PZK w formie zdalnej Administrator SI PZK podjął inicjatywę nakłonienia
wszystkich delegatów PZK do posiadania i używania kont poczty elektronicznej
na serwerze PZK i w domenie PZK (znak-delegata@pzk.org.pl). Procedura jest
obecnie wdrażana.
Admin IT PZK
___________________
VI. Prawo i przepisy
VII. Humor w PZK

Humor dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK

www.pzk.org.pl
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Trochę smutno bez tego gościa po prawej (SP9NJ)!
Z zasobów fotek PZK przypomina SP5ELA
VIII. Silent Key’s
______________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Jerzemu
SP8TK, Stanisławowi SQ2EEQ, Piotrowi SP5PB, Irkowi SP3SUX.
Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK
zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK
„z urzędu”, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane
w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny
odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków
Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu
(jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę
dystrybucyjną drugi raz.
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
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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 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.

*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
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„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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