KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 50/2020 z dnia 16 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 PZK 2020 zwołany na dzień 12.12 2020 r. zakończony.
XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK odbywający się 12 grudnia br. w trybie
zdalnym przeszedł do historii. W KZD PZK na łączną liczbę 51 delegatów wzięło
udział 47 uprawnionych (co stanowiło 92%).
Obrady XXVI KZD trwały od godziny 10:00 do godziny 20:30. KZD PZK 2020
funkcjonował w trybie zdalnym, używano dwóch systemów - Microsoft TEAMS
do komunikacji audio-wideo oraz SecretVote do głosowań.
Poza nielicznymi przypadkami „słabego łącza delegata” wszystko pozostałe
działało super. Wcześniejsze ćwiczenia z Teams i SecretVote zaprocentowały!
Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium ZG PZK.
Wybrani członkowie Prezydium ukonstytuowali się w następującym składzie:
-

prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
wiceprezes PZK Mariusz Busiło SP5ITI,
wiceprezes PZK Piotr Eichler SP2LQP,
sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR,
skarbnik PZK Jan Dąbrowski SP2JLR.

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:
- Marek Kuliński SP3AMO,
- Tomasz Mańkowski SQ3QDM.
Wybrana Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym
składzie:
- przewodniczący Stanisław Leszczyna SQ2EEQ,
- wiceprzewodniczący Krzysztof Joachimiak SQ2JK,
- sekretarz Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
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- członek GKR Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,
- członek GKR Adam Swiontek Brzezinski SQ1GPR.
Zastępcami członka GKR zostali wybrani:
- Grzegorz Sapijaszko SQ6WZ,
- Krzysztof Romatowski SP2GUT.
Delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym
się do trybu powiadamiania delegatów na KZD PZK. Zapis zawarty w § 14 ust.
12 ulega zmianie, poprzez zmianę zawiadomienia z formy pisemnej na formę
dokumentową, wysyłaną na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl.
Oraz trybu powiadamiania członków ZG PZK zawartym w § 22 ust. 6 poprzez
zmianę zapisu o powiadamianiu z formy pisemnej na formę dokumentową
wysyłaną na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl.
Obrady KZD PZK trwały 10 godzin i przeprowadzone przez Piotra SP2LQP.
W opinii Delegatów Zjazd należał do najbardziej udanych i panowała tu niezwykła
atmosfera przyjaźni i ham spiritu.
Nowe twarze:
Prezydium: https://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=4
GKR PZK: https://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=23
Prezes PZK, Tadeusz SP9HQJ
2. Zaproszenie wszystkich chętnych do rozmów o sposobach
usprawnienia prac w PZK i współpracy w tym zakresie.
W każdą środę od godziny 1800 do 1900 UTC, Mariusz SP5ITI dostępny będzie
do rozmów na wskazane wyżej tematy dla wszystkich chętnych w sieci DMR (DMR
ID 2605271). Do dyskusji w tych godzinach można wykorzystać również grupę
26056 na przemienniku SR5WAD. Kolega Marcin SP5IOU udzieli wsparcia
w aktywacji w sieci DMR wszystkim zainteresowanym.
Wiceprezes PZK, Mariusz SP5ITI
3. OT PZK. Wirtualny OT PZK OT73 – WZC.
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Wirtualnego
Oddziału Terenowego PZK OT73.
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Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) na podstawie zapisów
Statutu PZK § 35 i 36 zawiadamia niniejszym o podjęciu uchwały o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków OT73.
1. Termin zebrania – 30.12.2020 r., godzina 18:00 w pierwszym terminie,
18:30 w terminie drugim.
2. Miejsce zebrania – Internet Warszawa w trybie zdalnym z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej - MS Teams (opis uczestnictwa jest zawarty
w instrukcjach powszechnie dostępnych dla systemu MS Teams) oraz systemu
głosowań SecretVote*.
3. Porządek obrad w załączeniu.
*Instrukcję wykonywania prawa głosu załączono do zawiadomienia.
Zygmunt Szumski SP5ELA
Wirtualny OT PZK OT73 (VOT PZK)
II Wydarzenia
4. 230 rocznica urodzin Samuela Morse
Staraniem członków Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK
w Szczecinie od początku stycznia będzie aktywna stacja okolicznościowa
SQ0MORSE pracująca z okazji 230. rocznicy urodzin Samuela Morse.
Praca głównie na telegrafii. Karty QSL via biuro OT-14.

73 Wiesiek SP1EG
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III Sport
5. Wiadomości nie tylko DX-owe
4S - Sri Lanka
Krótkofalowcy Sri Lanki z okazji 70 rocznicy związku Radio Society of Cejlon
używają znaków z cyfrą /70 np. 4S7VK/70.
4X - Izrael
Członkowie Holy Land DX Group w dniach 25 - 26 grudnia będą QRV jako 4X7T
z Tel Be'er Sheva wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kwadrat F23BS. QSL via 4Z5LA.
5B - Cypr
Alex 5B4ALX w grudniu jest aktywny pod znakiem okolicznościowym C4XMAS.
QSL via IZ4AMS.
5T - Mauretania
Tom DL7BO do 20 grudnia nadaje jako 5T7OO z Mauretanii.
QSL via DJ6TF.
CP – Boliwia. Antonio EA5RM planuje być aktywny z Boliwii jako CP1XRM
pomiędzy 9 a 26 stycznia 2021 roku.
QSL via znak domowy.
HZ - Arabia Saudyjska
HZ18SAT to znak, jakim zostanie upamiętniona 18 rocznica wypuszczenia
Saudyjskiego satelity SO50, która miała miejsce 20 grudnia 2002 roku.
Stacja okolicznościowa będzie nadawać od 17 do 27 grudnia br.
Należy zwrócić uwagę na aktywność również przez satelitę SO50.
JA - Japonia
Kenji JA4GXS w dniach 25 - 26 grudnia będzie QRV jako JA4GXS/4 z wyspy
Otsu IOTA AS-117.
JD1 - Ogasawara
W dniach 14 grudnia do 9 stycznia 2021 Harry JG7PSJ ponownie będzie
aktywny jako JD1BMH z miejscowości Chichijima na Ogasawara AS-031.
QSL via JD1BMH lub JG7PSJ. Online log na http://jd1bmh.webcrow.jp/
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SV - Grecja
W marcu 2021 roku dla upamiętnienia 200 lat od Helleńskiej Wojny
o niepodległość w 1821 roku czynne będą stacje okolicznościowe SX9A, SX8A,
SX7A, SX6A, SX5A, SX4A, SX3A, SX2A i SX1A.
Rozpoczyna się wielkie odliczanie i tak od 16 do 25 grudnia usłyszymy stację
SX9A/99 do SX9A/90, gdzie cyfry oznaczają dni do rozpoczęcia aktywności.
Następnie od 26 grudnia do 4 stycznia nadawać będzie stacja SX8A/89 do
SX8A/80 itd.
Więcej informacji na qrz.com/db/SX1A
W – USA.
Brad N9EN w dniach 18 do 20 grudnia będzie używał znaku W4A
z okazji 130 rocznicy urodzin Edwin H. Armstrong (1890-1954).
QSL via N9EN.
YB – Indonezja. Ram YB8BRI pomiędzy 26 a 30 grudnia będzie aktywny
z wyspy Gusung, Celebes Coastal Islands IOTA OC-236 jako 7C8M.
QSL via YB8BRI.
Ciąg dalszy znaków z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku:
OG1XMAS, LZ1XMAS, PA20XMAS, PB20CLAUS, PD20SANTA, TM20XMAS,
TM21HNY, GB1XMS, GB2XMS, GB5XMS, GB9XMS, LZ2020XMAS, C4XMAS,
PH20XMAS, PH21HNY, HF2021HNY.
Zawody 19-20 grudnia 2020 r.
Croatian CW Contest https://9acw.org/index.php/rules/english/129-rules-2020
Russian 160m DX Contest http://www.topband.ru/
OK DX RTTY Contest http://okrtty.crk.cz/index.php?page=english
RAC Winter Contest https://www.rac.ca/rac-canada-winter-contest-2020/
Na stronie https://logsp.pzk.org.pl/ znajduje się kalendarz zawodów krajowych
na 2021 rok.
Wszelkie zauważone błędy i uwagi proszę kierować na e-mail:
zawody@pzk.org.pl
Pozdrawiam Adam SQ9S
6. UKF – zawody
W najbliższym czasie:
www.pzk.org.pl
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SPAC- 2.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 23 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/
Uwaga:
Ukazała się nowa wersja VHF Handbook v 9.00 zawierająca podjęte decyzje
na ostatniej wirtualnej Konferencji Generalnej IARU R1.
Plik można pobrać ze strony głównej PK UKF. Link: https://pk-ukf.pl/wpcontent/uploads/2020/11/VHF_Handbook_V9.00.pdf
Na dole tej strony treść maila od sekretarza VHF+ IARU Jacques’a ON4AVJ.
Stanisław SQ2EEQ

7. Ciekawe dyplomy
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http://smff.5inch.dk/?fbclid=IwAR3CnuKvb27D7LEouo2BQE5t7ocpWcWmvg_1aUk67spnA02ADXjuHzSAl4c

Koledzy, jeżeli macie ciekawe dyplomy z serii FF proszę o skany.
dyplomata39@gmail.com
Dyplomata 39
www.pzk.org.pl
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VII. Prawo i przepisy
8. Logotyp PZK

Urząd Patentowy RP. Etap końcowy okresu procesu zatwierdzenia logotypu PZK.
Zastrzeżenie znaku towarowego jest na 10 lat – 2020-2030.
VIII. Humor w PZK
Zjazd SPDXC 2020. Trzech śmiałków w basenie.

Fotka ”strzelona” przez: SP3SLA
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Raczej czarny humor, analizowanie
tego przyprawia o lekki ból głowy. To
log z urządzenie łączącego TRX z
komputerem. MicroHam. Coś
dziwnego z PTT.
To powoduje efekty humorystyczne
na paśmie jak poniżej.

Zaliczyłem któregoś pięknego razu „nagrodę tygodnia” za spot na dx-cluster.
SP5ELA
www.pzk.org.pl
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IX. Silent Key’s
_________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Prezesowi PZK Tadeuszowi
SP9HQJ, Wiceprezesowi Mariuszowi SP5ITI, Adamowi SQ9S, Stanisławowi
SQ2EEQ, Piotrowi SP5PB, Wiesławowi SP1EG.
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.
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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
apostrofów).
Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie
(unsubscribe - bez apostrofów).
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