KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 45/2020 z dnia 11 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.
Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PZK nr 662/2020/2/E XXVI KZD
odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
w dniu 12 grudnia br. od godz.10.00. Warunkiem jego odbycia jest wyrażenie
zgody na taką formę KZD przez Delegatów. Zawiadomienia, informacja Prezesa
PZK oraz formularze zgody na zdalną formę podczas KZD zostały do Delegatów
wysłane w dniu 7 listopada br. Proponowany porządek obrad XXVI KZD został
ograniczony do spraw związanych z absolutorium oraz wyborem nowych władz
naszej organizacji.
Info. Piotr SP2JMR
II Wydarzenia
2. Pamiętamy o przyjaciołach 2020
Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY informuje, że wzorem lat ubiegłych
w dniach 09.11 do 22.11.2020 r. włącznie uruchomiliśmy akcję dyplomową
poświęconą pamięci naszych zmarłych kolegów klubowych Bolesława SP2ESH,
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
www.pzk.org.pl
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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.
Z tej okazji uruchomiliśmy 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
3. 70 lat SP5KAB
To już 70 lat znaku krótkofalarskiego SP5KAB Warszawskiego Klubu Łączności
LOK, który cały czas słyszany jest w eterze na falach krótkich i ultrakrótkich.
Trudno obecnie odtworzyć i napisać historię Warszawskiego Klubu Łączności,
który miał kilka lokalizacji w Warszawie. Na początku lat 50. ubiegłego wieku
był to Warszawski Radioklub LPŻ i mieścił się przy Alei Krakowskie Przedmieście
w siedzibie Ligi Przyjaciół Żołnierza, później ..... w odbudowanym budynku przy
placu Zbawiciela (adres ulica Nowowiejska 1), następnie w Ośrodku Żeglarskim
na Wale Miedzyszyńskim nad Wisłą, aby znowu powrócić do starej lokalizacji
przy placu Zbawiciela z adresem przy ulicy Mokotowska 17. Klub może
pochwalić się osiągnięciami naszych Kolegów z lat 50. 60. 70. ub. stulecia,
zdobyciem światowych dyplomów oraz znakomitymi wynikami w odległościach
z przeprowadzonych łączności na falach UKF. Znak SP5KAB w eterze, to pewien
symbol wśród stacji polskich..
Wychowało się tu wielu znakomitych krótkofalowców, szereg nowych osób
uzyskało kwalifikacje na organizowanych kursach i otrzymało upragnione
licencje.
Obecnie ... to już trzecie pokolenie krótkofalowców Klubu, zapewniające
ciągłość działalności .... tak ... aby znak SP5KAB był aktywny
w przeprowadzanych łącznościach i w zawodach krótkofalarskich.
Szanowni...
Zwracamy się do byłych członków Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB,
sympatyków klubu i innych osób posiadających pamiątki klubowe, szczególnie
dokumenty, karty QSL SP5KAB, fotografie i napisane wspomnienia, aby
udostępnili je, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Klubu.
Jeżeli ktoś z Koleżeństwa chciałby nam pomóc... proszę o kontakt na mój adres
internetowy - sp5ayy@poczta.onet.pl
Zygmunt SP5AYY
Członek Warszawskiego Klubu Łączności LOK SP5KAB
www.pzk.org.pl
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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
4X - Izrael
W programie „Kraina kraterów” cztery stacje działają na pustyni Negew
w Izraelu. Pierwsza aktywność odbędzie się w dniach 13-14 listopada, gdzie
QRV będą stacje 4X0ARF, 4X0GDL, 4X0KTN, 4X0RMN.
Za QSO z trzema z czterech stacji okolicznościowych dostępny jest dyplom
https://www.iarc.org/craters/
QSL dla wszystkich znaków wywoławczych via 4X6ZM.
7Q - Malawi
7Q7RU miał być QRV w dniach 7-18 listopada. Zespół ekspedycji DX-owej nie
był w stanie złapać lotu z Kenii do Malawi z powodu pewnych problemów
wizowych, które próbują rozwiązać w Malawińskiej Wysokiej Komisji w Nairobi.
W międzyczasie próbują uzyskać tymczasowe zezwolenie na nadawanie z Kenii
5Z4.
OE - Austria
Austrian DX Board (ADXB) świętuje swoje 50 urodziny.
Z tej okazji od 13.11 do 12.12 będą używać znaku okolicznościowego
OE50ADXB. QSL via OE1XBC.
HP - Panama
www.pzk.org.pl
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HP3BSM i inni w dniach 1 - 30 listopada będą aktywni jako 3E1FP z okazji 117
rocznicy powstania Republiki Panamy 3 listopada 1903 roku.
QSL via direct HP3BSM.
LU - Argentyna
Członkowie klubu QRM Belgrano LU4AAO, LU4AAO/A i LU4AAO/D od 7 do 15
listopada celebrować będą Argentyński Dzień Tradycji.
Do zdobycia również dyplom http://lu4aao.org/cert_dia_tradicion_2020.htm
QSL via LU4AAO.
OX – Grenlandia. Bo OZ1DJJ od 29 października ponownie nadaje jako OX3LX z
wyspy Asiaat NA-134. Ma być QRV do 16 listopada. QSL via OQRS lub OZ0J.
TZ - Mali
Ulmar DK1CE w połowie listopada będzie ponownie aktywny z miasta Bamako
Mali jako TZ1CE z QTH Jeffa TZ4AM. QSL via DK1CE.
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.
Z8 - Południowy Sudan
Sigfrido IW9FMD jest członkiem Misji Narodów Zjednoczonych.
Od początku listopada przebywa w Południowym Sudanie, skąd jest aktywny
jako Z81S. QSL direct to IT9YVO.
Zawody:
11.11 Narodowe Święto Niepodległości
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=781
14-15.11: Japan International DX Contest SSB http://jidx.org/jidxrule-e.html
OK-OM DX CW Contest http://okomdx.crk.cz/index.php?page=english
Wstępne wyniki Oceania DX Contest 2020
SSB http://www.oceaniadxcontest.com/oceania-dx-2020-ph-raw-scores.htm
CW http://www.oceaniadxcontest.com/oceania-dx-2020-cw-raw-scores.htm
Essex CW Activity Weekend - członkowie są QRV od 9 do 15 listopada.
Do zdobycia dyplom https://sites.google.com/site/essexcw/essex-cw-activityweekend
Pozdrawiam Adam SQ9S
www.pzk.org.pl
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6. UKF – zawody
W najbliższym czasie:
SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 17 listopad 2020, godz.
17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wpcontent/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC - 70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 19 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/

7. Ciekawe dyplomy
Kol Andrzej SP4BES napisał:
...łączność miała miejsce w rok po 50 rocznicy 3 objawienia Fatimskiego. Było
to moje jedyne QSO z CT od 1967 do 1977.
A miałem wówczas przecież 99 cfm krajów...
Minęło przeszło pół wieku, a emocje i wspomnienia pozostały. Dlatego prosimy,
do starych dyplomów dołączajcie krótkie notki.
Info. dyplomata39
skany + info proszę kierować na dyplomata39@gmail.com

www.pzk.org.pl
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IV. Technika
VII. Humor w PZK
Wartościowa myśl. „Jeżeli zainteresujesz swoje dzieci
krótkofalarstwem, to nigdy nie będą one miały pieniędzy na alkohol
i narkotyki. Replika z portalu hf5l.pl. Z zasobów sieci Internet.
(sp5ela)

www.pzk.org.pl
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Humor dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK

www.pzk.org.pl
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VIII. Silent Key’s
_________________________________________________________
Wojciech Nietyksza SP5FM s.k.
6 listopada 2020 roku, w wieku 87 lat zmarł Wojciech
Nietyksza SP5FM. Członek Honorowy Polskiego Związku
Krótkofalowców.
Zmarły był konstruktorem i producentem radiotelefonów
"Klimek" i "Wawa" - radiotelefonów, które przez wiele lat
służyły ratownikom GOPR oraz polskim himalaistom. Śp.
Wojciech był jedynym, jak dotychczas, członkiem Komitetu
Wykonawczego 1 Regionu IARU z Polski. Wielce zasłużył się
dla polskiego ruchu krótkofalarskiego i przez wiele lat
godnie reprezentował nasz kraj w I Regionie IARU. Za całokształt osiągnięć na
arenie krajowej i międzynarodowej został uhonorowany przez IARU nagrodą im.
Michaela J. Owena VK3KI za wybitną działalność na rzecz rozwoju
krótkofalarstwa, którą otrzymał w czasie posiedzenia Zarządu Głównego PZK
w Warszawie w dniu 17 maja 2014 roku. Aktu dekoracji dokonał wówczas
przewodniczący Rady Administracyjnej IARU w Newigton (USA) Ole Garpestad
LA2RR i przewodniczący I Regionu IARU w Genewie Hans Timmermans PB1T.
Na zdjęciu Śp. Wojciech po otrzymaniu odznaczenia.
Nie sposób przecenić wkładu pracy śp. Wojciecha SP5FM w rozwój i umacnianie
pozycji IARU oraz PZK w środowisku zajmującym się radiokomunikacją
amatorską na świecie.
Jako członek Prezydium ZG PZK uczestniczyłem w tej miłej uroczystości i byłem
jednocześnie protokolantem posiedzenia ZG PZK (sp2jmr). Cześć Jego pamięci!
Poniżej wyciąg ze sporządzonego wówczas przez mnie Protokołu z Posiedzenia
Zarządu Głównego PZK odbytego w dniu 17.05.2014 r. w Warszawie:
"Wystąpienie przedstawicieli IARU i uroczyste odznaczenie Wojciecha Nietykszy
SP5FM.
Ole LA2RR, jako wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej IARU przedstawił
sylwetkę Wojciecha Nietykszy SP5FM jako człowieka wielce zasłużonego dla
światowego rozwoju amatorskiej służby radiokomunikacyjnej. W uroczystym
wystąpieniu Ole LA2RR zwrócił uwagę na fakt, iż wieloletnie dokonania
Wojciecha Nietykszy SP5FM na rzecz I Regionu IARU, ITU i aktywny udział
w licznych spotkaniach międzynarodowych zaowocowały znacznym wzrostem
znaczenia amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, a jednym z osiągnięć jest
chociażby możliwość pracy w rozszerzonym paśmie 7 MHz. W uznaniu zasług,
Wojciech Nietyksza SP5FM został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem,
przyznawanym przez Radę Administracyjną IARU dla osób zasłużonych na
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arenie międzynarodowej - Odznaczeniem im. Michaela Owena, VK3KI.
Uroczystego wręczenia odznaczenia w postaci grawertonu dokonał Ole LA2RR
w towarzystwie Hansa PB2T. Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG, w imieniu
PZK wręczył Wojciechowi SP5FM kolejny, okolicznościowy grawerton
ufundowany przez PZK. Wojciech Nietyksza SP5FM podziękował za wyróżnienie
stwierdzając, że jest tym bardzo wzruszony i nie spodziewał się aż tak
wysokiego odznaczenia.
Reportaż filmowy z uroczystości odznaczenia przez IARU Wojciecha Nietykszy
SP5FM, w tym wyróżnienie Wojciecha Nietykszy SP5FM znajduje się na
stronie: https://www.youtube.com/watch?v=9hOO5x1tt4g
Poniżej tekst Pawła SP7TEV, polskiego oficera łącznikowego ds. kontaktów PZKIARU, przekazany do przedstawicieli organizacji międzynarodowych:
Info: Tadeusz SP9HQJ
Śp. Wojciech SP5FM Był ostatnim z "Wielkiej
Czwórki" działaczy PZK na poziomie
międzynarodowym. Pozostali to Krzysztof
Słomczyński SP5HS, Wiesław Wysocki SP2DX,
Zdzisław Bieńkowski SP6LB -wszyscy już nie żyją.
Ostatni raz byli razem na Konferencji Pierwszego
Regionu IARU w Cavdat w Chorwacji w listopadzie
2008 r. Mnie się wydaje, że to było wczoraj.
Wraz z Nim przeszła do historii pewna epoka
w funkcjonowaniu PZK mająca swój początek
w 7 dekadzie ub. wieku.
Uroczystości pogrzebowe Śp. Wojciecha odbędą się
20 listopada o 14:30 na cmentarzu Stare Powązki
w Warszawie - grób 12, kwatera 7, rząd 1.
Piotr SP2JMR
_______________________________________________________
SQ6ADN s. k.
W dniu 9 listopada 2020 w wieku 47 lat po krótkiej chorobie
opuścił nasze szeregi Wojciech Malinowski SQ6ADN,
skarbnik Dolnośląskiego OT PZK wspaniały i życzliwy
wszystkim Kolega. Śp. Wojtek odznaczał się wyjątkową
dokładnością i sumiennością w pełnieniu funkcji
społecznych.
Będzie Go nam bardzo brakowało.

www.pzk.org.pl
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Pogrzeb śp. Wojtka SQ6ADN odbędzie się w dniu 13.11.2020 o godz. 12.00 na
cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.
Drogi Wojtku, odpoczywaj w pokoju!
Info. Piotr SP2JMR
John Devoldere ON4UN S.K.
Znany dx-man i pionier wielu technik radiowych John ON4UN
(79), guru antenowy i autor książki Low Band Dx-ing zmarł
w dniu 8 listopada 2020 r. w domu rodzinnym.
Ze smutkiem, wdzięcznością i dumą informuje jego córka,
fanka Ham Radio bez znaku.
Marleen Devoldere
Info: SP5ELA

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Pani Julii Kaczorowskiej,
Tadeuszowi SP9HQJ, Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Stanisławowi SQ2EEQ,
Piotrowi SP5PB, Andrzejowi SP4BES, Zygmuntowi SP5AYY.
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
24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą
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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
„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
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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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