KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 49/2020 z dnia 9 grudnia 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 KZD
Jak już informowaliśmy, w dniu 12.12.2020 r.
odbędzie się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK
w formie zdalnej za pośrednictwem platformy
Microsoft Teams. Aby zminimalizować ilość
możliwych problemów technicznych i funkcjonalnych
w dniu 6 grudnia od godz. 18.00 odbyła się próba
generalna Zjazdu - warsztaty, mające ma celu
przygotowanie do odbycia XXVI Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców w formie zdalnej
z wykorzystaniem sieci Internet w której uczestniczyło 40 delegatów oraz
6 gości.
Administratorzy ocenili ten próbny zjazd na 4+ w 6 -cio punktowej skali ocen.
Zjazd w formie zdalnej, to dla PZK, Delegatów, Prezydium i GKR PZK nowe
doświadczenie i potwierdza się zasada: potrzeba matką wynalazków. Dzięki
zdalnemu Zjazdowi PZK zaoszczędzi znaczną kwotę, ponieważ odpadną znaczne
koszty związane głównie z kosztami dojazdu, zakwaterowaniem i wyżywieniem
delegatów, gdybyśmy to robili w formie bezpośredniej. Dotychczasowe
warsztaty-ćwiczenia, a w zasadzie cała seria ćwiczeń pokazały, że delegaci
przygotowani są do odbycia Zjazdu w formie zdalnej. W ćwiczeniach i w próbie
generalnej brała udział zdecydowana większość uprawnionych.

Wirtualny baner próby generalnej XXVI KZD PZK
www.pzk.org.pl
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Część delegatów biorąca udział w próbie generalnej
Prezes PZK, Tadeusz SP9HQJ
II Wydarzenia
III Sport
2. Wiadomości nie tylko DX-owe
EA – Hiszpania. AO50UPC obchodzi 50 rocznicę Politechniki Katalonii.
Stacja będzie QRV pomiędzy 15 a 30 grudnia br.
Dyplomy na https://50aniversario-upc.dxfun.com/
Stacja okolicznościowa EG5DSI zorganizowana przez Mike Delta Victor DX
Group zwraca uwagę na badania nad autyzmem.
Będą aktywni od 14 do 28 grudnia 2020 roku.
Oddział Terenowy URE San Fernando obchodzi 40 rocznicę powstania.
Nadają pod znakiem EG40URF. QSL via EA7URF.
F – Francja. Członkowie F6KEH do 12 grudnia nadają jako TM100P ku pamięci
Louisa Paulhana 1883-1963, pioniera lotnictwa, który wygrał wyścig lotniczy
w 1910 roku Londyn i Manchester. QSL przez F6KEH.
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OA – Peru. Do końca roku usłyszymy stację OA90O, która pracuje z okazji 90
rocznicy klubu Peruano (RCP). QSL via OA4O.
OH - Finlandia . H9SCL ponownie będzie QRV z Laponii.
Do zdobycia okolicznościowy dyplom https://www.qrz.com/db/oh9scl
SV – Grecja. Z okazji Bitwy pod Salaminą nadaje stacja SX2500S.
Do zdobycia okolicznościowe dyplomy za określone liczby QSO:
https://xromio.gr/SX2500S/
Historia pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Salamin%C4%85
SX40ARES jest aktywna na pasmach do 30 grudnia 2020 roku.
Stacja nadaje z okazji 40 rocznicy utworzenia Grupy Służb Ratowniczych
(O.E.A) RAAG. Była to pierwsza dobrowolna grupa w Grecji składająca się
z licencjonowanych radioamatorów, której celem było pokrycie potrzeb
telekomunikacyjnych między służbami publicznymi w przypadku katastrof.
Zawody 12-13 grudnia: ARRL 10m Contest http://www.arrl.org/10-meter
TRC Digi Contest https://trcdx.org/rules-trc-digi/
SKCC WES
http://www.skccgroup.com/operating_activities/weekend_sprintathon/
Wyniki zawodów:
Wstępne CQ WW CW 2020 https://www.cqww.com/rawcall.htm?mode=cw
Video z wyprawy 7C9B
:https://www.youtube.com/watch?v=NMfCq4JDmhE&feature=emb_title
Różne analizy za CQ WW CW 2020 na podstawie odebranych spotów rbn.
https://public.tableau.com/profile/oh2bbt#!/vizhome/CQWorldwideDXContestC
W2020RBNstatistics/DXCallanalyse
Idzie nowe, telefony VoIP dla krótkofalowców: https://hamshackhotline.com/
Grudniowy numer Asian DX Review dla miłośników broadcastingu:
https://idxci.in/wp-content/uploads/2020/12/ADXR-Volume-38-No-554December-2020.pdf
Pozdrawiam Adam SQ9S
www.pzk.org.pl
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3. Wyniki zawodów Covid-19
Szczegółowe wyniki zawodów dostępne są pod adresem:
http://ko8sca.com/results.pdf
Również można je znaleźć na OH2STAYHOME w QRZ.COM
Vy! 73, Ville PY2ZEA- OH2MM
Menedżer bazy danych.
Wydarzenie komunikacyjne Covid-19 w czerwcu 2020 r.
Info. Krzysztof SP6DVP
4. UKF – zawody
w najbliższym czasie:
SPAC - 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 15 grudzień 2020, godz.
17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC - 70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 17 grudzień 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
5. Ciekawe dyplomy

www.pzk.org.pl

4

Ilość czy jakość? Chyba to i to. Zapewne niemało trudu i lat kosztowało
zdobycie dyplomu za 5644 WFF - to ilość. Ale zrobienie ponad połowy
z 61 parków z maleńkiego państwa Luksemburg to jakość.
dyplomata39
www.pzk.org.pl
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IV. Technika
V. Informatyka
6. XXVI KZD PZK systemy oprogramowania
Jak informowaliśmy wcześniej w Komunikatach PZK, PZK pozyskało 100 licencji
MS 365 na okres 10 lat.
Podjęto decyzję użycia MS Teams do przeprowadzenia KZD w trybie zdalnym.
Drugi wymagany do przeprowadzenia KZD PZK system, to system głosowań.
Statut PZK określa tryb głosowań i część głosowań musi być przeprowadzona
w trybie tajnym. To dość poważnie komplikuje sytuację i zarówno w oparciu
o MS Teams oraz system SAG PZK (System ankiet i głosowań PZK) nie jest
możliwe ich przeprowadzenie. Postawiono na polski system „SecretVote”. Jest to
system komercyjny i PZK podpisało na realizację umowę z firmą ze Szczecina.
Jednym z argumentów wyboru tego systemu było to, że system obsługuje język
polski. Inne rozpatrywane systemy głosowań, nawet jeśli umożliwiały głosowania
jawne i tajne były w języku angielskim.

Raport użycia aplikacji Teams-30 dni. 6 grudnia 2020 – próba generalna przed
KZD PZK 2020 – 53 zalogowanych.
SP5ELA
VII. Prawo i przepisy

www.pzk.org.pl
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VIII. Humor w PZK

Zawsze aktualne. Krata, to krata, dach to dach… chwila nieuwagi i lecisz!
Pamiętaj – z wiekiem słabniesz, pół sekundy utraty świadomości i odpadasz
z kraty!
SP5ELA
www.pzk.org.pl
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IX. Silent Key’s
______________________________________________________
SP7EBM s.k.
Z żalem i smutkiem informujemy, że w ostatnich dniach odszedł od nas
na zawsze Kolega Wiktor Gagas SP7EBM z Konstantynowa Łódzkiego.
Wiktor był aktywnym instruktorem harcerskim, doskonałym i wszechstronnym
konstruktorem, znakomitym operatorem, wykształcił także wielu adeptów
krótkofalarstwa. Jako aktywny nadawca, na wielu pasmach i przy użyciu
różnych emisji, Wiktor w ostatnich latach szczególnie angażował się
w propagowanie emisji cyfrowych oraz czynne wykorzystywanie ich w ramach
częstej obecności w eterze.
Wiktor SP7EBM był wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego
Polskiego Związku Krótkofalowców, a za całokształt swojej działalności
organizacyjnej został uhonorowany Odznaką Honorową oraz Złotą Odznaką
Honorową PZK.
Ostatnie pożegnanie Wiktora miało miejsce dnia 03.12.2020 r.
Będziemy zawsze o Nim pamiętać, niech odpoczywa w pokoju.
Źródło: ot15@pgk.net.pl
___________________________________________________________
SP2MW ex SP2HPM s.k.
Dnia 4 grudnia 2020 r. zmarł w wieku 77 lat śp. Marian Zbroiński SP2MW ex
SP2HPM emerytowany żołnierz Polskiej Marynarki Wojennej. Przez całe
krótkofalarskie życie był członkiem klubu SP2KAC. Znakomity telegrafista,
uczestnik bardzo wielu zawodów krajowych i zagranicznych, zajmujący wysokie
lokaty. Wspaniały i absolutnie bezkonfliktowy kolega.
Z wielkim żalem pożegnamy go w sobotę 12 grudnia 2020 r. o godz. 11 na
cmentarzu w Nowym Porcie w Gdańsku.
Członkowie Klubu SP2KAC
oraz Zarząd Pomorskiego OT PZK
Info. od Stanisława SP2XX
___________________________________________________________
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SP5BWO s.k.
W dnu 3 grudnia 2020 r. odszedł do krainy wiecznych DX-ów
Tadeusz Gajdemski SP5BWO, barwna postać polskiego krótkofalarstwa.
Działalność krótkofalarską rozpoczął w latach 50-tych uzyskując znak
nasłuchowy SP8-608, później jako nadawca SP8AKE, SP4BWO, 3Z4BWO,
SP5BWO. Aktywny uczestnik klubów krótkofalarskich LPŻ, ZHP, LOK, PZK.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 (piątek) na
Cmentarzu Północnym - Brama Południowa w Warszawie (Wólka Węglowa) ul.
Kazimierza Wóycickiego 14.
Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby
składają koleżanki i koledzy oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB
Zdzisław SQ7BQA s.k.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 30 listopada 2020 roku odszedł od nas
w krainę wiecznych DX-ów Kolega Zdzisław Owczarek SQ7BQA.
Swoje życie zawodowe związał przede wszystkim ze szkołą, był wychowawcą
wielu pokoleń uczniów. Uczestniczył w budowach elektrowni w Połańcu
i Kozienicach. Przez wiele lat był Naczelnikiem Miasta i Gminy Połaniec.
Pełnił również wiele funkcji społecznych, między innymi w latach 90-tych
pełnił funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału PZK.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 10 grudnia o godz. 11:15 na
cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci!
Zarząd OT-15

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje:, Prezesowi PZK Tadeuszowi
SP9HQJ, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Piotrowi SP5PB, Stanisławowi
SP2XX, Jerzemu SP5SSB, Krzysztofowi SP6DVP, Stanisławowi SP2XX,
Zarządowi OT15.
www.pzk.org.pl
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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
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).
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