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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 48/2020 z dnia 2 grudnia 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. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK 

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. Uchwała ZG PZK zawiadamiająca  
o zwołaniu XXVI KZD, 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. 
 
Do dnia 2 grudnia taką zgodę wyrazili nast. delegaci (pogrubione dane). 
Czyli w sumie 39 delegatów (na 51 wszystkich delegatów). 
 
OT01- Jakub SQ6NEJ, Waldemar 3Z6AEF, Grzegorz SQ6WZ 
OT03 -Jerzy SP7CVW 
OT04- Piotr SP2LQP, Krzysztof SP2GUT 
OT05- Jan SP8BPX, Bartłomiej SP8EET 
OT06- Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB 
OT08- Jacek SP3JB, Tomasz SP3QDM 
OT09- Roman SQ2RH, Wojciech SP2ALT 
OT10- Adam SP9XUM 
OT11- Marek SP9UO, Andrzej SP6RTX 
OT12- Michał SP9XWM, Paweł SP9OM 
OT13- Dionizy SP6IEQ 
OT14- Stefan SP1JJY, Janusz SP1TMN 
OT15- Andrzej SP7DDD, Przemek SP7VC, Zbyszek SP7MTU 
OT16- Stanisław SQ2EEQ 
OT17- Wiesław SP4Z 
OT18- Adam SP8N 
OT20 -Andrzej SP8AB, Radosław SQ8SET 
OT21- Bolesław SP4AAZ 

W 
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OT22- Zdzisław SP1II 
OT23- Robert SP3SLD 
OT24- Andrzej SQ5FBI  
OT25- Jerzy SP5SSB, Tomasz SP5CCC, Michał SP1MM 
OT26- Mariusz SQ2BNM 
OT27- Sławomir SP3OKS, Bogdan SP3LD 
OT28- brak delegata  
OT29- Marek SP6MN 
OT31- Eugeniusz SQ9HZM, Andrzej SP9N 
OT32- Marek SP3AMO, Piotr SQ3JPV 
OT35- Zbigniew SP8AUP 
OT37- Piotr SQ5PTZ 
OT50- Roman SP9MRN, Andrzej SP9ENO 
OT51- Leszek SP7WOL 
OT73- Zygmunt SP5ELA 
 
Info. Piotr SP2JMR 

2. Informacja Skarbnika PZK 

Są już pierwsze wpłaty składek członkowskich za 2021 rok. 
Pierwszym jest Stanisław SQ2EEQ.  

Informuję, że do składki - nad_ulg71 upoważnieni są nadawcy, 
którzy w 2021 roku będą mieli ukończone 71 lat tj. urodzeni w roku 

1950 i wcześniej. Proszę o uzupełnienie w OSEC roku urodzenia, co najmniej 
tych, którym taka składka przysługuje. W przypadku braku tej danej WLW 
będzie zwracana do OT, do uzupełnienia. 

 Jan Dąbrowski - Skarbnik PZK 

3. Przerwa w pracy sekretariatu ZG PZK 
 
Informuję, że z powodu choroby i konieczności izolacji mojej osoby do dnia  
15 grudnia 2020 Sekretariat ZG PZK będzie nieczynny. Sprawy bieżące są 
załatwiane przez inne osoby. W pilnych sprawach proszę o kontakt tel. lub  
e-mailowy. W miarę możliwości postaram się ważne sprawy załatwiać zdalnie. 
 
Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK / prowadzący sekretariat 

 
 

II Wydarzenia 
 

4. Stacja okolicznościowa PI4CGR 

 Aktywna dnia 03.12.2020 (Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych) 
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W ramach Programu Informacyjnego dla Krótkofalowców Niepełnosprawnych 1. 
Regionu IARU (Information Programme for Disabled Radio Amateurs / IPDA - d. 
IPHA) oraz z okazji przypadającego na trzeci dzień grudnia pod patronatem 
Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, dnia 03.12.2020 r. pod znakiem PI4CGR aktywna będzie 
stacja okolicznościowa Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych (Commissie 
Gehandicapte Radio-amateurs / CGR), której operatorem i QSL Managerem jest 
Kol. Joop PA1JLG.  
Aktywność jest przewidziana emisjami cyfrowymi (FT8 i FT4) w pasmach KF 10-
80 m, zgodnie z band planem. 
Informacje o ewentualnych innych stacjach czynnych ze wspomnianej powyżej 
okazji można znaleźć pod poniższym adresem: 
https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/ipha/ 
 
Źródło informacji: wewnętrzna droga organizacyjna 
Autor informacji: Joop Lankhaar PA1JLG - Sekretarz Komisji ds. Krótkofalowców 
Niepełnosprawnych (CGR) / Fundacja dla Krótkofalowców Niepełnosprawnych 
Opracowanie: Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK 

III Sport 

5. Wiadomości nie tylko DX-owe 

4X - Izrael  
W dniach od 10 do 19 grudnia usłyszymy stacje okolicznościowe 4X0NER, 4X1C, 
4X2H, 4Z3A, 4X4N, 4X5U, 4X6K, 4Z7A i 4X8H z okazji Święta Chanukah.  
Do zdobycia certyfikaty "Chanukah-2020" https://www.iarc.org/chanukah/  
QSL via 4Z5MU.  
 
7Q - Malawi  
Członkowie wyprawy 7Q7RU pozostają w Malawi, gdzie u dwóch członków 
wyprawy wykryto koronawirusa.  
Operatorzy pozostają w izolacji, a wyprawa jest dalej aktywna na pasmach.  
 
C6 – Bahamy. AA7JV, W6IZT, W8HC i KN4EEI od 24 listopada są aktywni jako 
C6AGU z Wood Cay NA-001. QSL via HA7RY.  
 
CT - Portugalia  
Valdemar CT7AQD będzie aktywny przez cały 2021 rok jako CQ750RSI z okazji 
750 rocznicy urodzin Królowej Portugalii i patronki miasta Coimbra Elżbiety 
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Aragon 1271-1336.  
 
EA – Hiszpania. Znakiem EF42C w dniach 28.11-13.12 zostanie upamiętniona 
42 rocznica promulgacji hiszpańskiej konstytucji 1978 r. QSL via EB5R.  
 
EA5BJ/p, EA5EL/p, EA5RM/p i EA5BCQ/p będą QRV z wyspy Tabarca EU-093.  
QSL via znaki domowe.  
 
F – Francja. TM63SC "Santa Claus" usłyszymy do 30 grudnia br.  
QSL via Jean-Pierre F8DZU.  
 
VP8 - Południowe Szetlandy. Lee DS4NMJ jest członiem wyprawy na King 
Sejong Station na wyspie King George, Południowe Szetlandy AN-010.  
Od 4 grudnia do połowy stycznia 2021 roku powinien być słyszany jako DT8A.  
QSL via DS5TOS.  
 
I -  Włochy. II1DCC "Drake & Collins Collectors" okolicznościowa stacja QRV 
będzie ok 1 do 31 grudnia 2020 r.  
Marco IK1RAE i inni operatorzy używać będą urządzeń  Drake i Collins.  
QSL via IK1RAE. Do zdobycia również dyplomy https://www.qrz.com/db/II1DCC  
 
INORC - Italian Naval Old Rhythmers Club IQ1NM będzie aktywny podczas 40 
edycji zawodów INORC Contest 5 i 6 grudnia.  
Podczas zawodów zostanie uczczona 10 rocznica śmierci Nicola Mastroviti 
IT9XNM 1912-2010, który był założycielem INORC w 1976 roku.  
Regulamin na https://www.qrz.com/db/iq1nm  
 
Od 6 do 20 grudnia członkowie ARI Grosseto IQ5GR będą używać znaku 
IO5CNPP dla uczczenia pamięci tych, którzy zostali wezwani, aby poradzić sobie 
z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku.  
Do zdobycia dyplom Heroes of Chernobyl https://www.qrz.com/db/IQ5GR  
 
LU – Argentyna. Hernan LU7EHR w dniach 5-8 grudnia będzie QRV z wyspy 
Martin Garcia SA-055 jako LU7EHR/E.  
 
S5 - Słowenia  
Od 4 grudnia do 3 stycznia 2021 roku będzie czynna stacja okolicznościowa 
S521PMC celem promocji zawodów PMC "Peace Messenger Cities".  
Pełne informacje http://www.s59dcd.si/  
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YB – Indonezja. Dziesięciu operatorów od 1 do 10 grudnia będzie QRV z wyspy 
Sumbawa OC-150 jako 7C9B. QSL via DL3KZA.  
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku usłyszymy kolejne stacje 
okolicznościowe:  
TM20XMAS, TM21HNY, GB1XMS, GB2XMS, GB5XMS, GB9XMS, LZ2020XMAS.  
 
Zawody 5-6 grudnia 2020 r.  
PRO CW Contest (PCC) http://www.procontestclub.ro/PCC%20Rules.html  
Wake-Up! QRP Sprint http://qrp.ru/contest/wakeup/333-wakeup-eng  
UFT Meeting 
http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=116&mnuid=105&tconfig=0  
EPC Ukraine DX Contest https://epc-ukraina.ucoz.com/  
 
Wstępne wyniki:  
Russian DX http://www.rdxc.org/results/2020/results.asp  
SAC SSB https://www.sactest.net/blog/sac-ssb-preliminary-scores/  
 
IARU informuje, że grudzień jest miesiącem aktywności YOTA (Youngsters On 
The Air). https://www.iaru-r1.org/2020/december-yota-month-activity-dym-2020/  

Do zdobycia okolicznościowe dyplomy za łączności ze stacjami z sufiksem YOTA.  
https://events.ham-yota.com/  
 
EA5GL jest nowym QSL Managerem stacji YV6BTF, TK4QL i V51LZ.  
 
Archiwalne numery CDXC Chiltern DX Club można pobrać na https://e-
digest.cdxc.org.uk/  
 
Dayton Hamvention 2021 odbędzie się w dniach 21-23 maja w Greene County 
Fairgrounds and Expo Center w Xenia w stanie Ohio.  
http://www.arrl.org/news/dayton-hamvention-announces-its-2021-theme-the-
gathering  
 
Wspomnienia "Z radiem na Biegunie Południowym" 
https://www.forbes.com/sites/jimclash/2020/11/23/south-pole-radio-contact-
spurs-visit-to-the-bottom-of-the-world/  
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
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6. UKF – zawody 
W najbliższym czasie: 
 
SPAC - 432 MHz – zawody aktywności UKF – wtorek, 8 grudnia 2020, godz. 
17:00-21:00 UTC 
Regulamin:  
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf 
 
SPAC-50 MHz  - zawody aktywności UKF - czwartek, 10 grudnia 2020, godz. 
17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:  
https://pk-ukf.pl/wp-content/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 
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Link do obu dyplomów https://wwff.co/logsearch/ 

 
Link do dyplomu   https://parksontheair.com/pota-awards/ 
 

Dyplomata39 
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IV. Technika  

8. GP7DX. Najlepsza reklama anteny polskiego producenta (SP7GXP).  

GP7DX w drodze na Bouvet.  

Inne anteny w czasie wielkiej fali 
sztormowej uległy uszkodzeniu, co 
zresztą spowodowało odwrót 
ekspedycji 100km od celu – wyspy 
Bouveta 3Y0. 

Antena GPDX przetrwała! 

Pięknie zresztą się prezentuje na 
statku Atlantic Tuna. 

Fotka autorstwa Marcina SP5ES.  

Z archiwum polskiej ekspedycji na 
Bouvet, niestety nie zakończonej 
pomyślnie. 

Info: SP5ELA 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. BPK OE1KDA - nowości 

Krzysztof OE1KDA w dniu dzisiejszym 2.12.2020 r. nadesłał korespondencję: 

”Witam Kolegów! W załączeniu przesyłam kolejne opracowanie z serii 
"Biblioteka polskiego krótkofalowca" z prośbą o umieszczenie w Internecie i 
rozpowszechnianie w każdy inny dowolny sposób, jak zwykle dotąd. Jest to 
pierwszy tom opracowania poświęconego konstrukcjom prostych odbiorników 
na zakresy fal długich, średnich, krótkich i UKF do odbioru radiofonii  
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i krótkofalowców. Oprócz schematów i opisów konstrukcji tom wyjaśnia zasady 
działania opisanych odbiorników. Tom drugi wysyłam w następnej 
wiadomości. Drugi tom opracowania poświęconego konstrukcjom prostych 
odbiorników na zakresy fal długich, średnich, krótkich i UKF do odbioru 
radiofonii i krótkofalowców. Oprócz schematów i opisów konstrukcji tom 
wyjaśnia zasady działania opisanych odbiorników.  
 
Pozdrawiam serdecznie 
73 Krzysztof OE1KDA 

Przypominamy, że archiwum BPK znajduje się na serwerze: 

https://bpk.pzk.org.pl 

Info: SP5ELA 
 

V. Informatyka 

10. Działania informatyczne przez KZD – 12.12.2020 r. 

Trwają ćwiczenia z MS TEAMS oraz systemu głosowań SecretVote.  

Delegaci spotykają się na Teams codziennie, główna aktywność jest wieczorami 
od 20-tej do północy. Szybko też w praktyce okazało się, że płaszczyzna MS 
Teams jest znakomitym miejscem dyskusji i wymiany poglądów, także pracy 
nad regulaminami i dokumentami na KZD. To zupełnie inna jakość  
w porównaniu z np. klasyczną listą dyskusyjną mailową. 
 

Mamy obraz wideo z kamerek, głos z mikrofonu, zintegrowany czat, system 
plików. Praca jest możliwa na różnych kanałach tematycznych oraz 
indywidualnych, bez kolizji. 

Przypomnę, że PZK dysponuje w ramach grantu Microsoft stu (100) licencjami 
MS365 oraz Teams Exploratory Experience. 

Info: Zygi SP5ELA 

 

VII. Prawo i przepisy 

11. Teoria NGO – KZD PZK 

Link: https://publicystyka.ngo.pl/zarzady-na-czas-epidemii-wydluzenie-
kadencji-organow-organizacji-pozarzadowych 

Mariusz SP5ITI  
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VIII. Humor w PZK   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP5-73-008 nasłuchów robić nie chce, czasem pomoże 
Redakcji Komunikatów, ale zjada tęczę… 
 
 
SP5ELA 
 
 
 
 

 
 
AKG N90Q. Piękne słuchawki firmy AKG. Wielka pokusa, ale cena… 
 

   
 
Pokusa szybko się oddala. To cena dobrego TRX-a! 
 
73 Zygi SP5ELA 
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IX. Silent Key’s 
 ______________________________________________________ 
 
SP9WPR S.K. 
 
W dniu 20.11.2020 r. zmarł Mariusz SP9WPR ze Skoczowa. Członek OT50  
w Gliwicach. 
Pogrzeb odbył się w dniu 25.11.2020 r. i pożegnała go grupa krótkofalowców 
Śląska Cieszyńskiego. 
 
Cześć Jego pamięci! 
 
Bronek SP9WZO 
____________________________________________________________ 
 
SP5AMR S.K. 
 
W dniu 27 listopada 2020 r. odszedł od nas do krainy wiecznych DX, Leszek 
Andrzejewski SP5AMR. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 grudnia 
2020 r. o godzinie 13:00 w Kościele św. Anny Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie. 
Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego nastąpi wyprowadzenie zwłok na 
Cmentarz Komunalny w Piasecznie ul. Julianowska 27.  
 
Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliżej osoby składa Zarząd 
Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. 
  
Informacje przekazał SP5COY 
_______________________________________________________________ 
SQ9ITR S.K. 
 
24 listopada 2020 r., po długiej chorobie, przeżywszy lat 72, odszedł do Domu 
Ojca Janusz SQ9ITR. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 grudnia 2020 r.  
 
Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. 
 
Piotr SP8MRD 
 
 
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Tadeuszowi SP9HQJ, Pawłowi 
SP7TEV, Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Stanisławowi SQ2EEQ, Krzysztofowi 
OE1KDA, Piotrowi SP5PB, Bronkowi SP9WZO, Henrykowi SP5COY, Piotrowi 
SP8MRD, Janowi SP2JLR, Mariuszowi SP5ITI. 

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK 
zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK  
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„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 
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. 
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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). 


