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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 

NR 18/2021 z dnia 05 maja 2021 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. Posiedzenie Prezydium ZG PZK 
 
W dniu 10 maja br. z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams odbędzie 
się 5. w tym roku Posiedzenie Prezydium ZG PZK. W porządku obrad znajdzie się 
dyskusja na temat współpracy z WOT, współpracy POLSA – PZK, organizacja 
Posiedzenia ZG PZK, organizacja zjazdu zespołu SN0HQ, propozycje odznaczeń 
oraz sprawy bieżące wniesione przez członków Prezydium. 
 
Info. Piotr SP2JMR 
 

2. Podpisanie Porozumienia z 13 Śląską Brygadą WOT w Katowicach 
 

Ścisła współpraca PZK z Wojskami Obrony Terytorialnej 
datuje się od połowy 2019 roku i odbywa się na podstawie 
podpisanego 15 lipca 2019 roku w Warszawie Porozumienia 

o współpracy pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej i Polskim 
Związkiem Krótkofalowców. Bezpośrednim realizatorem przedsięwzięć ze strony 
PZK został Koordynator ds. kontaktów pomiędzy WOT i PZK Krzysztof Gaudnik 
SP7WME, który w międzyczasie odbył 4 spotkania i szkolenia w Dowództwie WOT 
w Zegrzu. Przeprowadził też w Brzegu wstępne szkolenie kadry 13 Śląskiej 
Brygady WOT zacieśniając bliższą współpracę z tą jednostką. 

30 kwietnia br. w Dowództwie 13 Śląskiej Brygady WOT w Katowicach odbyło się 
spotkanie trzech przedstawicieli PZK z Dowódcą Brygady pułkownikiem 
Tomaszem Białasem mające na celu dalszą konkretyzację założeń podpisanego 
Porozumienia z dnia 15 lipca 2019 roku. Ze strony PZK w spotkaniu wzięli udział: 
Krzysztof SP7WME, Marek SP9UO oraz prezes PZK Tadeusz SP9HQJ.  
Po uzgodnieniu stanowisk nastąpiło podpisanie Porozumienia pomiędzy PZK,  
a 13 Śląską Brygadą WOT. Porozumienie to podpisał Krzysztof SP7WME  

W 
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i pułkownik Tomasz Białas. Dowództwo Brygady deklaruje daleko idącą pomoc  
w zakresie zabezpieczenia logistycznego imprez krótkofalarskich odbywających 
się terenie działania brygady oraz obecność swoich drużyn łączności w ramach 
doszkolenia przez PZK. Uzgodniono również, że miejscem szkolenia będzie 
infrastruktura na Kopie Biskupiej.  
 
Info: Krzysztof SP7WME i Tadeusz SP9HQJ 
  
Piotr SP2JMR 

 

II Wydarzenia 

4. Polskie wyprawy DX-owe 
 
Po kilku miesiącach pracy udostępniam wszystkim stronę: Polskie wyprawy DX-
owe - https://sp.dxpeditions.org/  
 
Powyższa strona została opracowana głównie dla krótkofalowców zajmujących się 
dx-ingiem oraz zainteresowanych jego historią w Polsce, a w szczególności 
wypraw organizowanych przez polskich krótkofalowców. Zawiera wykaz 
radiowych aktywności zagranicznych, które były typowymi wyprawami dx-owymi 
i aktywnościami podczas wyjazdów służbowych czy wakacyjnych. Ogółem strona 
zawiera wykaz 885 różnego rodzaju aktywności radiowych poza granicami Polski 
począwszy od 1957 roku. Ponad 500 aktywności zawiera co najmniej liczbę 
przeprowadzonych łączności. W większości przypadków przedstawione dane 
oparte są na tabelach wypełnionych przez uczestników wypraw lub danych 
zamieszczonych w Club Logu.  
 
Oczywiście strona nie jest zakończona i liczę na jej uzupełnianie przez 
przeglądających stronę lub nadsyłanie danych po zakończonej wyprawie.  
 
Serdecznie dziękuje za pomoc w opracowaniu Januszowi SP9FIH, Tomkowi 
SP5UAF oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wypełnili przesłane do 
nich tabele, a nawet uzupełnili je o wspomnienia z wypraw, w których brali 
udział.  
 
Zachęcam do zajrzenia na stronę.  
 
73, Leszek SP6CIK 
  
*Informacja z listy dyskusyjnej SPDX Klubu lista@spdxc.org 
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5. Co się stało z Królową (Puszczy Barlineckiej)? 
 

Coś wiedzą załoganci z klubu SP1KRF? 

  

Była fajna karta QSL… 

Pyta Was: SP5ELA 

 

III. Sport  
 
6. Wiadomości nie tylko DX-owe 
 
5U - Niger  
Adrien F4IHM od 10 maja do 15 czerwca będzie aktywny jako 5UAIHM z Niamey.  
QSL via znak domowy.  
 
DL - Niemcy  
Z okazji 65 rocznicy DARC Essen (DOK L05) członkowie klubu używają znaku 
DL65ESSEN (DOK 65L05). QSL via biuro.  
 
Członkowie DARC Ludwigsburg (DOK P06) obchodzą 75 rocznicę klubu DL0LB 
(DOK 75P06). QSL via biuro.  
 
DL25GDXF nadaje z okazji 25 rocznicy German DX Foundation.  
 
EA – Hiszpania. Członkowie URE Cullera i Les Basores DX Group z okazji 76 
rocznicy ITU od 8 do 23 maja używają znaku AN5ITU. QSL via EB5R.  
 
Stacje okolicznościowe AO1EU, AO2EU, AO3EU, AO4EU, AO5EU, AO6EU, AO7EU, 
AO8EU i AO9EU od 7 do 9 maja obchodzą powstanie Unii Europejskiej w 1950 
roku. QSL via EURAO.  
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F - Francja  
TM0ISS wspiera misję ISS francuskiego astronauty Thomasa Pesquet (KG5FYG  
i FX0ISS). Stacja będzie QRV do września 2021.  
Wszystkie QSO będą potwierdzone kartą QSL. https://apra-62.site123.me/  
 
Michel F8GGZ i Serge F6HFI do 15 maja używają znaku TM200NB zwracając 
uwagę na 200 rocznicę śmieci Napoleona Bonaparte.  
 
G - Anglia  
GB50AGC (operator Duncan G3WZD) to kolejna stacja nadająca z okazji  
50 rocznicy niemieckiego klubu telegrafistów AGCW.  
QSL via M0LXT. Do zdobycia dyplom, którego regulamin na stronie 
qrz.com/db/sn50agcw 
 
GU - Guernsey  
Członkowie Guernsey Amateur Radio Society GARS od 8 do 14 maja z okazji 
wyzwolenia Guernsey używają znaku GB5LIB.  
 
HL - Korea Południowa  
HL41GDM i D73M wspominają 41 rocznicę demonstracji w Gwangju.  
QSL via HL4CCM.  
 
JA - Japonia  
Z okazji Igrzysk Olimpijskich do 5 sierpnia nadają stacje okolicznościowe 
8N1OLP, 8N2OLP, 8N3OLP, 8N4OLP, 8N5OLP, 8N6OLP, 8N7OLP, 8N8OLP, 
8N9OLP i 8N0OLP. Do zdobycia dyplom. QSL via biuro.  
https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-2_Awards/T2020-e.htm  
 
8J1ITU do końca maja nadaje z okazji kolejnej rocznicy powstania ITU.  
 
LY - Litwa  
LY57BC nadaje z okazji Baltic Contest (22/23 maja) stacja będzie QRV  
do 1 czerwca. QSL przez LoTW, eQSL. http://www.lrsf.lt/en/balticcontestrules/  
 
ON - Belgia  
Klub Noord Oost Limburg obchodzi 40 rocznicę, używając znaku OR40NOL.  
QSL via ON6NL. Do zdobycia również dyplom.  
 
TA – Turcja. TC568FA nadaje do 28 czerwca z okazji zdobycia miasta Istanbul  
w 1453. Na qrz.com informacje na temat dyplomu.  
 
VK9 - Christmas Island  
Steve VK6SJ informuje, że planowana aktywność VK9XX pomiędzy 7 a 28 maja 
została przesunięta na 25 maja do 15 czerwca. QSL via EB7DX.  
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ClubLog - zaktualizowana lista Most Wanted:  
1. P5 DPRK (North Korea)  
2. 3Y/B Bouvet Island  
3. FT5/W Crozet Island  
4. BS7H Scarborough Reef  
5. CE0X San Felix Islands  
6. BV9P Pratas Island  
7. KH7K Kure Island  
8. KH3 Johnston Island  
9. 3Y/P Peter 1 Island  
10. FT5/X Kerguelen Island  
11. FT/G Glorioso Island  
12. VK0M Macquarie Island  
13. YV0 Aves Island  
14. KH4 Midway Island  
15. ZS8 Prince Edward & Marion Islands  
16. PY0S Saint Peter and Paul Rocks  
17. PY0T Trindade & Martim Vaz Islands  
18. KP5 Descheo Island  
19. SV/A Mount Athos  
20. VP8S South Sandwich Islands  
 
Zawody 8 - 9 maja 2021 r.  
ALESSANDRO VOLTA RTTY DX Contest http://www.contestvolta.com/rules.pdf  
CQ-M International DX Contest https://cqm.srr.ru/en-rules-2/  
 
Wyniki zawodów:  
CQWW CW 2020 https://www.cqww.com/scorescw.htm?yr=2020  
Film 9J2LA https://www.youtube.com/watch?v=3b25Y-Pv0dE  
 
Bouvet 2023 aktualizacja #2 https://3y0j.com/uncategorized/press-release-2-
from-the-intrepid-dx-group/  
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
 
 
7. UKF - zawody 
 

W najbliższym czasie: 

SPAC - 432 MHz – zawody aktywności UKF – wtorek, 11 maja 2021, godz. 
17:00-21:00 UTC. 
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-
content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf 
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SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 13 maja 2021, 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/ 

UHF-FT8 Activity – rumuńskie zawody aktywności FT8 – 432 MHz, środa  
12 maja 2021, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: 
https://www.ft8activity.eu/index.php/en/ 
 
Stanisław SQ2EEQ 

 

8. Ciekawe dyplomy - Zamki 

Szanowni czytelnicy, rozpoczynamy nową serię. Będą to dyplomy za zamki.  
Kol SP5PB przysłał coś co już jest historią. A jak się zaczęło? 
 
Pierwszy dyplom o jakim dowiedziałem się był za szkockie zamki. Warunki 
spełniłem, zgłoszenie wraz z opłatą (w dewizach) wysłałem. Dyplomu nie 
otrzymałem. 
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Dwadzieścia lat temu nasi włoscy przyjaciele stworzyli świetny i przejrzysty 
program DCI czyli zamki włoskie. Rzuciłem się w wir roboty. Każdy tydzień 
przynosił 20, a czasem 30 nowych. Raz wziąłem udział w czymś na kształt 
ichniejszych DCI zawodów. Jako obcokrajowiec wygrałem. Po jakimś czasie 
poczta dostarczyła mi pudło, a w nim ponad 15 kg różnych włoskich makaronów. 
My w SP nawet nie mamy pojęcia ile rozmiarów, kształtów, smaków czy kolorów 
mają tamtejsze kluchy. Hi. Fundatorem nagrody był IK1AWV.  
Po obu stronach dyplomu widoczne nalepki za wszystkie prowincje. Oprócz 
głównego DCI są dyplomy za zamki z poszczególnych prowincji. Jeden z nich  
w załączeniu.  
Gdyby ktoś chciał, znajdzie info na https://dcia.it/dci/home-dci/regolamento.html 
Dwa czy trzy lata później do zamkowych akcji włączyli się Francuzi z programem 
DFCF, potem długo nic, aż powstał program WCA i różne inne, mniej czy bardziej 
udane programy w różnych krajach. Ale w żadnym europejskim nie spotkałem się 
z określeniem: „miejsce po zamku”. 
----------------------------------------------------------------------------------  
Dziękuję koledze SP5PB za ciekawy tekst. Innych zachęcam do przysyłania 
swoich zamkowych osiągnięć.  

 
44, Mietek SP5DZE  

IV. Technika  

V. Informatyka i oprogramowanie 

VI Prawo i przepisy 
 

 

  VII. Humor w PZK  
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Cześć, ostatnio zauważyłem, że kobiety zupełnie inaczej odbierają dźwięk 
wydawany przez radia i "szumisie" i postanowiłem to zwizualizować, jak potrafię 
dla humoru w biuletynie PZK. Może czytelnicy mają jakąś teorię na 
wytłumaczenie tego zjawiska.  
 
Pozdrawiam,  
Janek, SQ9NIL 
 

SQ0MORSE 

Chyba z serii „czarny humor”. Operator stacji SQ0MORSE pracujący 
na paśmie 80M na SSB korespondentom podawał, ze nie zna 
telegrafii! Stacja nadawała z lokalizacji Gorzów Wlkp. 
Samuel Morse chyba się w grobie przewróci! Minęło 230 lat od jego 
urodzenia. 
 

Info: SP5ELA 

 

VIII. Propagacja fal radiowych 

 

Czy jesteśmy w czarnej dziurze? Oto jest pytanie. 

 

 
 

Żródło danych: Space Weather Prediction Center 
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Żródło danych: Space Weather Prediction Center 

Info: SP5ELA 

 

IX. Silent Keys 

__________________________________________________________ 
SP5LP SK. 
 
Z przykrością informuję, że 26 kwietnia 2021 odszedł w wieku 91 lat Jerzy 
Ignacy Chmielewski SP5LP.  
Sercem związany z krótkofalarstwem. Wieloletni członek i działacz PZK. Autor 
felietonów "Leniwego Papcia" Hi - Signals publikowanych w Biuletynie WKK PZK 
(1965-1971) i w KP 1993.  
 
Jego historia była publikowana w „Świecie Radio” numer 04/2018 (autor Andrzej 
SP5AHT) i w książce Ryszarda Reicha SP4BBU "Z kart historii krótkofalarstwa".  
 
Pożegnanie odbędzie się w dniu 7 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w Kaplicy 
Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej 
52/54/56 w Warszawie.  
 
Maciej Chmielewski wnuk 
_________________________________________________________________________________________ 
SP9AEC SK. 
  
Z przykrością informuję, że do Krainy Wiecznych DX-ów w wieku 78 lat, odszedł 
Kol. Teofil Terlecki – SP9AEC. Niegdyś aktywny członek ZOW – PZK w Tarnowie. 
Pierwszą licencję otrzymał w 1973 r. W 1975 r. V-ce Prezes ZOW PZK  
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w Tarnowie. Współzałożyciel, a później kierownik Harcerskiego Klubu Łączności 
SP9ZBC – LELIWA. Działał w Klubie „Mors” przy Zakładach Chłodniczych  
w Tarnowie. Odznaczony OH PZK nr 504. W ostatnim czasie nieaktywny  
w środowisku krótkofalarskim.  
Teofilu dziękujemy za pracę włożoną w rozwój i propagowanie krótkofalarstwa 
szczególnie wśród młodzieży.  
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 5 maja 2021 r. na Cmentarzu 
Komunalnym w Tarnowie – Mościcach.  
 
Z wyrazami współczucia dla najbliższych, Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy. 
 
Info. Stanisław SQ9AOR 
__________________________________________________________ 

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Panu Maciejowi 
Chmielewskiemu, Adamowi SQ9S, Staszkowi SQ2EEQ, Mietkowi SP5DZE, 
Stanisławowi SQ9AOR, Krzysztofowi SP7WME, Tadeuszowi SP9HQJ, zespołom 
klubów SP7KED i SP9KDA, Leszkowi SP6CIK. 

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 
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(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 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 – subskrypcja 
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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). 


