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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 

NR 25/2021 z dnia 23 czerwca 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. Sekretariat ZG PZK nieczynny 

Informuję, że w dniach 18-28 czerwca br. sekretariat ZG PZK będzie nieczynny. 
W tym okresie nie będę odbierał e-maili oraz mogą być problemy z łącznością 
telefoniczną. 
 
Piotr SP2JMR sekretarz PZK 
 
2. Wręczenie medalu PZK im. Braci Odyńców b. Pani Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
 

W marcu 2006 roku odbyło się w Istebnej w Hotelu „Szarotka” spotkanie wójtów 
i burmistrzów województwa śląskiego. Jako uczestnik spotkania, samorządowiec  
i zarazem krótkofalowiec korzystając z obecności byłej już Pani Wójt Gminy 
Istebna Danuty Rabin poprosiłem ją o pomoc we wskazaniu miejsca do 
organizacji krótkofalarskich Pikników Eterowych. I tym to sposobem w dniach 
14-15-16 lipca 2006 roku odbył się I Piknik Eterowy w Koniakowie. 
Warto przypomnieć, że ten udany start był przy współudziale Klubu 
SP9PKS z Mikołowa. 
Przy organizacji wszystkich Pikników Eterowych na bieżąco współpracowałem  
z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej Panią Elżbietą Legierską-
Niewiadomską, która zawsze wykazywała niezwykłą życzliwości i zrozumienie dla 
środowiska krótkofalowców. Po tych kilkunastu latach obecności krótkofalowców 
w Koniakowie mam przekonanie, iż w wielotysięcznym środowisku 
krótkofalowców KONIAKÓW wpierw kojarzy się z Piknikiem Eterowym, potem 
dopiero z koronkami.  
Wniosek do ZG PZK o nadanie Pani Elżbiecie Legierskiej-Niewiadomskiej Medalu 
im. Braci Odyńców to podziękowanie za kilkunastoletnią współpracę z Polskim 
Związkiem Krótkofalowców przy organizacji aż 14-tu Pikników Eterowych  

W 
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w Koniakowie.  

 

By wręczyć Pani Elżbiecie Legierskiej-Niewiadomskiej nasze krótkofalarskie 
wyróżnienie na miejscu skorzystaliśmy z zaproszenia na „Rodzinny Festyn Na 
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Świyntego Jona”, który odbył się w dniu 20 czerwca w „Karczmie pod Ochodzitą” 
w Koniakowie. Licznie zebranym przedstawiono naszą już 14-letnią obecność  
w Koniakowie i promocję Gminy Istebna przez krótkofalowców. 
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Grupa w składzie: Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ, Prezes OT-06 Marek SP9HTY, 
Edward SP9ME mieszkaniec Koniakowa oraz Henryk SP9FHZ organizator wręczyła 
Pani Elżbiecie Medal oraz bukiet czerwonych róż. 
Na pamiątkę wykonano kilka foto, które prezentujemy. 

Henryk Jegła SP9FHZ 

Tadeusz Pamięta SP9HQJ 

 

II Wydarzenia 

3. KRÓTKOFALARSKIE BIOGRAFIE 

W imieniu zespołu (SP2BZR, SP2IW (SK.), SP3CUG, SP6AEG, SP8DA, SP8TK, 
SP9LDB przy wsparciu SP8GSC) redagującego życiorysy krótkofalowców SP ze 
stażem licencyjnym powyżej 50 lat uprzejmie zapraszam do odwiedzin stron 
Klubu Seniorów SP OTC oraz www.rbi.ampr.org na której oprócz 180 życiorysów 
znajduje się dokumentacja fotograficzna. 

Jesteśmy przekonani, że większość opracowań można uzupełnić, o co bardzo 
prosimy. 

Koleżanki i kolegów, którzy licencje otrzymali przed 1973 r., a zainteresowani są 
publikacją swego życiorysu proszę o kontakt. Dziękujemy kolegom Grzegorzowi 
SP3CSD oraz Januszowi HF1L za zamieszczanie biografii na ww. stronach www. 

Jednocześnie informuję, że w dniu 24.06.2021 r. kolega Jurek SP8TK obchodzić 
będzie 62 rocznicę otrzymania licencji. Miesiąc później, bo 22.07.2021 
Andrzejowi SP6AEG minie 61 lat od uzyskania zezwolenia. Jubilatom gratulujemy 
i życzymy długich lat aktywnego życia! 

Ryszard SP3CUG 

 
4. Dni Aktywności SPCWC 
 
1. Impreza organizowana jest z okazji 26. rocznicy powołania SPCWC.  
2. Organizatorami dni aktywności Polskiego Klubu Telegrafistów (SPCWC) są: 
SP1AEN, SP2FAP, SP3CW, SP4AWE, SP6CES i SP9MDY. (Stacje organizatora 
przydzielają podwójną ilość punktów). 
3. Impreza odbywać się będzie na HF w dniach 3-4 lipca br., od godziny 00.00Z 
w sobotę do godz. 23.59Z w niedzielę.   
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4. Pamiątkowy dyplom będzie można otrzymać za zdobycie 26 pkt., przy 
założeniu, że każde QSO z członkiem SPCWC daje 2 pkt. Stacje Eu obowiązuje 
zdobycie 13 pkt., a DX - 10 pkt.  
5. Punktowane są łączności przeprowadzone na każdym innym paśmie, odrębnie 
w sobotę i w niedzielę.     
6. Wymiana: członkowie SPCW nadają RST + nr członkowski, np. 599036, 
pozostali RST + NM np. 599NM.   
7. Wykaz wymaganych QSOs należy przesłać w ciągu 7 dni na adres:  
sp-cw@o2.pl. 
8. Pamiątkowy eDyplom w formacie PDF lub .jpg wysłany zostanie na podany  
w zgłoszeniu adres email.  
9. Analogicznie punktowany dyplom dostępny jest dla stacji SWL.  

 
 
SPCWC members: 
001 SP2AO 002 SP2FAP 003 DJ0MAQ ex SP3FUK 004 SP3VBV 005 SP6EVX 006 SP4AWE 007 SP9BRP 008 SP6BAA 
009 SP1IXG 010 SP7AW 011 SP7VCA 012 SP5CEQ 013 SP3CW 014 SP6XP ex SP6CXH  
015 SP1AEN 016 SP5EVW 017 SP2QVS 018 DL2NAI 019 SP6YF ex SP6SYF 020 SP7HQ 021 SP3FAR 022 SP9TA 
023 SP7EJS 024 SP3LPR 025 DJ0MBF 026 SP3CQP 027 SP4GHL 028 SP2GUC  
029 DJ8OT 030 SP1DPA 031 032 SP5BWO 033 SP8LZC 034 035 SP2UKB 036 SP9MDY 037 SP1DTQ 038 SP4-208 
039 SP6RGU 040 SP5RDX 041 SQ9I ex SP9RTI 042 SP2HHX 043 SP6BOW  
044 045 SP6CZ 046 SP4ZO & SP2QCH 047 SP1EOI 048 049 SP5KP & SN5N 050 K1CC 051 US1RR 052 SP2IW 
053 SP4SAS 054 ON5ME 055 SP9EIJ 056 SP2MDD 057 SP9AVZ 058 SP5AHR  
059 SP9ZW 060 SP3FLR 061 SP6GNO 062 DK3AX 063 K1BV 064 SP9AVR 065 SP2JFB 066 SP8DHJ 067 SP8UFY 
068 DL8SAD 069 DJ5QK 070 SP2BMX & SP2B 071 SP2GSI 072 DL1DRA 073  
DM3UH 074 DL1RMW 075 SP6FZA 076 SP3ESV 077 SP3LFV 078 SP5TZC 079 DL3BBR 080 ON4CAS 081 SQ5W 
ex SQ5BUO 082 SQ2AJI 083 SP9CAT 084 SP3BOL 085 SP4JFR 086 SQ3BMC  
087 088 SP5FLA 089 SP6CT 090 SP2AHD 091 SP7QJI 092 SP9VEG 093 SP9IJU 094 SP9BVC 095 SP8LZE 096 
SP6JOE 097 DL9UAA 098 SP7FGP 099 SP6CES & SN6A 100 SP2CA ex SP2FHS  
101 9A3ZG 102 SP2BOF 103 SP6STS 104 SP7FUH 105 SP2DNI 106 SP4NDU 107 SP6BEN 108 SP5CJQ 109 SP3JFK 
110 SP9EWM 111 SP4GFG 112 SP1JXJ 113 SP2AVE 114 115 SP2JGK  
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116 SP3C ex SP3KB 117 SP3NUT 118 SP9XLN 119 SP5MBA 120 SP1AFU 121 122 SP8ASP 123 SP9IHP 124 SP3JUN 
125 SP9DUX 126 9A4RC 127 SP3VT 128 SP8JMA 129 9A3SM 130 SP9ADU  
131 SP9UXL 132 SP9UPH 133 SP9QJ 134 SQ9BZK 135 SP9IIL 136 SP7MJL 137 SP3MGP 138 DJ8EF 139 DL1AVD 
140 DL3JVN 141 DL7ET 142 DL2MIJ 143 DL8KAZ 144 SP7ASQ 145 ON6CW  
146 SP7CXV 147 UT1ZZ 148 SQ2CFJ 149 DL6UCW & SO3UCW 150 IN3NJB 151 SP5OXJ 152 SP9DAM 153 SP3DBD 
154 SP8FHM 155 VE3AT 156 SQ1EIX 157 SP2LNW 158 SP1GPI 159 SP1LJP  
160 SQ2AJS 161 SP2AGO 162 DL2RM 163 SP2QCN 164 SP2IU 165 SP2342EL 166 SP8GYR 167 SQ2FRO 168 
SP8UFB 169 SP5OAU 170 SP5ANX 171 SQ2DMR 172 SQ3BYH 173 SP8DA  
174 ZS5ADU 175 SQ3DWR 176 SQ6ELP 177 SP2EIW 178 SQ9AOJ 179 SP9TM 180 SP1NQF 181 SP9NWB 182 
SP2FMN 183 DL1CL 184 SP6YGB 185 SP5WA ex SP5CPR 186 SP6CRU  
187 SP1GZF 188 DD7LI 189 SP9EMV 190 UU2JA 191 SP2BKX 192 9K2RR 193 IK8VRP 194 WX5DX 195 SP2JVN 
196 SQ6BBE 197 OE4CSK 198 7J6AAK 199 HB9DOT 200 SP1PEA  
201 SP9RTZ 202 SP3GIL 203 VE3PND 204 SP7QO 205 SP9NVY 206 207 SP8QED 208 G4KPN 209 M0AVW 210 
SP5ULV 211 G3GUR 212 SP7JYM 213 HL5AP 214 SP8GBG 215 SP8MI ex SQ8AMI  
216 SQ9DJD skreślony 217 SP2EPV 218 SV1EDY 219 9A3FO 220 SQ5TT 221 SQ2EEQ 222 SP9XCJ 223 SQ4DW 
224 G3GOX 225 DL2AYJ 226 SP9KRT 227 SQ9CAQ 228 DK6AP 229 SP3RNZ  
230 SP8AQA 231 SP1DTM 232 DL3RAX 233 DH0BRO 234 235 ON5GK 236 ER1DA 237 IK2RMZ 238 DF4BV 239 
I2DMK 240 DL3HWO 241 JH2QFI 242 DL1NEO 243 SP7XK 244 PA3CLQ 245 SP2IHG  
246 SP1EYG 247 SP9XWD 248 249 250 251 252 SP8EDD 253 254 255 256 257 258 SQ4NR 259 260 261 262 
263 264 265 SV1MF 266 267 268 269 270 SP9NFB 271 sp2rbm  
272 SQ6R ex SP6GTZ 273 SP4AVG 274 276 278 279 280 281 283 SQ9ZM 284 SP6BCC 285 SP3SL 286 SQ8LEI 
287 IT9RZU 288 PC7CW & M0HEN) 289 290 291 292 293 SP3VST  
294 PY2DBU 297 DK7FK 298 IZ3ERJ 299 DL4FCH 300 SP2FKE 301 DH2RF 302 SP3AZO 303 DL7VAF 304 SP1PBW 
305 SP6TGI 306 SP5IMK 307 SP1DOZ 308 DL2HQA 309 SV1BJW  
310 SQ1EUG 311 SP5JXK & SN5J 312 SP5EPP 313 SQ9QR 314 DH1BHE 315 G3VGR 316 DK8RE 317 DL1CC & 
SO1CC 318 SP9KN ex SQ9CYG 319 SQ9FMU 320 SP8ZV 321 SP7CPT 322 SP1CQZ  
323 SQ8LUV 324 UA9CGL 325 SP4YFJ 326 SP2DNT 327 SP8HKT 328 DL8UVG 329 SQ9DXT 330 SV1HEM 331 
SP6LV 332 SP3MY 333 SP1F ex SP1EUS 334 SP1JW 335 SP6DHH 336 SP1FLP  
337 SQ9QI 338 SQ6IYP 339 SP9FWQ 340 EA1APA 341 SP3IOE 342 SP2IKP 343 SP1KQR 344 SQ9BDN 345 
SP1MWK 346 RU9HM 347 SQ3XBC 348 SP2WXZ 349 DM5WF 350 HB9DAX 351 PG7V  
352 OH3OJ 353 OH3GZ 354 SQ9IWS 355 DE1KKG 356 SP7VVK 357 SP7LFT 358 SP9BNM 359 DL8KAC 360 
SP8BWE 361 SP2ILQ 362 SP7OGP 363 SP4KDX 364 SP0PGC 365 366 367  
368 SP1C ex SP1MHZ 369 YU1PC 370 SP1TJ 371 SP6IEQ 372 DK9WE & SO1WE 373 DE1LME 374 DM3RB ex 
DL2SZZ 375 SP1RKR 376 SP5AZN 377 YT7EC 378 DJ2RG 396 SP2DKI  
397 SQ7Q ex SQ7IQI 398 DL2LQC 399 SP2JS 400 SP2JKC 401 SP3DG 402 SP2AGH 403 SP5HS 404 SP5IXi & 
VK6DXI 405 SP5LM 406 9A2KL 407 9A4MF 408 SP2DVH 409 DE0DXM  
410 DE0WSM 411 DE1JSH 412 DJ8OT 413 DL1ATR 414 415 DL2LFH 416 417 418 DL6WT 419 420 DM7DX 421 
422 F6JOE 423 SP1110LG 424 IK2DMK 425 SP2ARV 426 K8XF 427 LX1HP  
428 OM7VF 429 ONL4003 430 SV1EEP 431 SP5CM 432 UU2JA 433 K2AR 434 W3RSR 435 WX5DX 436 YT1EC 
437 YT5FD 438 SQ5EF 439 SQ9S 440 9A1AA 441 SP5WAZ 501 SP9KJU. 

 
---------------- 
SP CW Club (SPCWC) Activity Days 
1. The event is organised on the occasion of the 26th anniversary of the 
establishment of the SPCWC. 
2. The organisers of the Activity Days of the Polish Telegraphists Club (SPCWC) 
are as follows: SP1AEN, SP2FAP, SP3CW, SP4AWE, SP6CES and SP9MDY (the 
stations of the organiser grant the double number of points). 
3. The event will take place on HF bands on 3rd - 4th July 2021, from 00.00z on 
Saturday until 23.59z on Sunday. 
4. It will be possible to obtain the commemorative Award for having collected 26 
points, assuming that each QSO with a SPCWC Member grants 2 points. The 
European stations have to collect 13 points, and the DX stations – 10 points. 
5. The points are granted for contacts made on different bands, separately on 
Saturday and Sunday. 
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6. The exchange data: the SPCW Members send RST + their membership number 
(e.g. 599 036), the others send RST + NM (eg. 599 NM). 
7. The list of the required QSOs has to be submitted within 7 days to the following 
e-mail address: sp-cw@o2.pl. 
8. The commemorative e-Award in the PDF or JPG format will be submitted to the 
e-mail address specified in an application. 
9. The Award is available to the SWL stations, the points have to be collected 
analogically. 
 
SPCWC Members 
[…] 
Translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV 
 
Info: Hubert SP9MDY 
 

III Sport 

5. SN0HQ prace i ćwiczenia 
 
Trwają przygotowania do startu Zespołu SN0HQ w zawodach IARU 
HF Championship. 
Kapitan napisał: „Koledzy, od kilku dni obserwujemy z Jurkiem 

SP6ZT sytuację z VPN'em i logowaniem się do logu sieciowego N1MM. Widzimy, 
że wielu z Was już opanowało logowanie i wprowadzanie QSO. 
Proponujemy przeprowadzenie pierwszych ćwiczeń jutro, tj. 22.06 o godzinie 21 
MEZ. Ćwiczenia będzie prowadził Jurek SP6ZT na Skype” Ćwiczenia odbyły się. 
 
73! Kapitan SN0HQ Włodek SP6EQZ 
 
6. SP DX Contest 2021 - wyniki końcowe, plakiety dla Zwycięzców 
i współzawodnictwo OT PZK 

 
Informujemy, ze zgodnie z harmonogramem prac zostały 
opublikowane wyniki końcowe zawodów SP DX Contest edycji 
2021. 

 
SP DX Contest 2021: https://spdxcontest.pzk.org.pl/2021/index.php 
Wyniki: https://spdxcontest.pzk.org.pl/2021/results.php 
 
Trwają obecnie prace nad ustaleniem zwycięzców plakiet ufundowanych przez 
PZK, OT PZK i sponsorów indywidualnych. 
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Wyniki współzawodnictwa OT PZK w SP DX Contest zostaną opublikowane po 
decyzji, czy zostanie to policzone manualnie (tak, jak w ostatnich 2 latach), czy 
automatycznie.  
 
Są do pobrania dyplomy za SP DX Contest 2021 dla wszystkich startujących, bez 
względu na zajęte miejsce. 
 
Komisja SP DX Contest 2021 
 
 

7. Zawody Poznańskie pamięci majora Jerzego Grabusa 

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK zapraszam nadawców  
i nasłuchowców do udziału w tegorocznej dziesiątej edycji Zawodów Poznańskich 
znanych też pod nazwą Poznański Czerwiec 1956, gdyż poświęcone są pamięci 
ofiar i uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956. Zawody 
organizowane są w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Poznańskiego Czerwca 1956, obchodzonego w naszym kraju każdego 28 
czerwca, począwszy od 2006 roku, tj. w kolejne rocznice pamiętnych wydarzeń 
na ulicach Poznania. Od tegorocznej edycji pełna nazwa zawodów to Zawody 
Poznańskie im. mjr. Jerzego Grabusa.  Zmarły 9 września 2020 roku  
mjr Jerzy Grabus był Weteranem Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej  
i uczestnikiem walk z bronią w ręku na ul. Kochanowskiego przed 65. laty, za co 
był represjonowany przez ówczesne władze. Za życia patronował i wielokrotnie 
wspierał wcześniejsze edycje tych zawodów, szczególnie młodych operatorów 
stacji organizatora Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR. Zawody realizowane 
są w czwartą sobotę czerwca, w tym roku przypada to w dniu 26 czerwca,  
w godzinach 7:00-7:59 czasu lokalnego na paśmie 80 metrów, emisjami SSB  
i CW. Termin nadsyłania logów na adres pzk_ot-08@wp.pl upływa o północy dnia 
27 czerwca, a wyniki zostaną opublikowane do końca czerwca na stronie www 
organizatora https://ot08.pzk.org.pl. Tam też dostępny jest regulamin, dołączony 
również do niniejszego komunikatu. 
 

*Regulamin Zawodów Poznańskich znajduje się w załączniku (na końcu 
Komunikatu 25/2021). 

Info: Jacek SP3JB, prezes OT-08 PZK 

 

8. UKF – zawody. Brak informacji. 
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9. Komunikat Zarządu Stowarzyszenia PK UKF z dnia 18.06.2021 

Zarząd Stowarzyszenia PK UKF informuje o organizacji 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIACH 20 – 22 SIERPNIA 2021 
ROKU W ZIELEŃCU. 
O szczegółach, w tym i programie Zjazdu, powiadamiać będziemy w kolejnych 
komunikatach. Termin Zjazdu ustalony został na tydzień przed spotkaniem  
w Holicach. Zatem część Kolegów może wykorzystać tą zbieżność do spędzenia 
urlopu w Sudetach. 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC 

12. HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN CW CONTEST RESULTS 

Drodzy Uczestnicy zawodów! 

Dziękujemy za Wasze uczestnictwo w zawodach „His Majesty The King of Spain 
CW Contest 2021”.  

Informujemy, ze wyniki końcowe oraz pliki PDF dyplomów są dostępne na: 
https://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/resultados/  
 

Mamy też nadzieję, że zobaczymy Was ponownie 26 i 27 czerwca 2021 r.  
w części SSB zawodów His Majesty The King of Spain SSB Contest 2021: 
https://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-ssb/  

73, 

URE HF Contest Commitee 

https://concursos.ure.es/en/ 

hf@ure.es 
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Kilka wybranych dyplomów stacji polskich, 
które wzięły udział w zawodach His Majesty 
The King of Spain CW Contest 2021. 

 

 

Info i tłumaczenie: Zygi SP5ELA 

13. Wiadomości DX-owe 

4J - Azerbejdżan: Stacje okolicznościowe 4J880M, 4J880N, 4J880NZM, 4K880NZ 
i 4K880NZM obchodzą 880 urodziny poety Nizami Ganjavi żyjącego w latach 
1141-1209.  
Do zdobycia dyplom. Stacje są czynne do końca 2021 roku. Więcej na qrz.com. 
 
9A - Chorwacja: Do 24 czerwca nadaje stacja 9A10FF IOTA EU-016, Park 9AFF-
0011, Latarnia Morska CRO-148.  
 
EA8 - Wyspy Kanaryjskie: Od 19 czerwca do 18 lipca czynna będzie stacja 
EG8VCAN Wulkany Kanaryjskie.  
Do zdobycia dyplom. QSL via EA8URA. https://diplomavcan.blogspot.com/  
 
F - Francja: Członkowie klubu F5KPO od 26 czerwca do 10 lipca będą aktywni 
jako TM84MV Mont Ventoux i TM84TDF Tour de France 2021.  
Do zdobycia dyplom. QSL via F5KPO.  
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Członkowie F6KBR od 26-30 czerwca i 3-12 lipca będą używać znaku TM66TDF.  
QSL via F6AEW.  
 
GM - Szkocja: Paul G4PVM od 29 czerwca do 4 lipca będzie używał znaku 
GM4PVM z wyspy Lismore Loc. IO76fm.  
 
J2 - Djibouti: Jeje F8FKJ do końca lipca br. jest QRV jako J20EE z Djibouti Loc. 
LK11nn.  
 
JA - Japonia: Klub Krótkofalowców Mitsubishi Electric świętuje swoje 55 urodziny.  
Członkowie używają znaków 8J1ME (Wschodnia Japonia) i 8J3ME (Zachodnia 
Japonia) do końca 2021 roku. QSL via JM3XHD. https://melcoamc.jp/  
 
Taka JA8COE w dniach 25 - 27 czerwca będzie QRV jako JA8COE/8 z AS-147 Loc. 
QN04qk. QSL via OQRS. https://blog.goo.ne.jp/takaja8coe  
 
LU - Argentyna: Członkowie LU4AAO od 19 do 27 czerwca używają znaku 
LU4AAO Dnia Flagi Argentyny. Do zdobycia dyplom. Stacja jest głównie QRV 
emisją FT8. QSL via LU4AAO.  
 
VP5 - Turks i Caicos: Timothy W3QP nadaje w stylu wakacyjnym z Turks i Caicos 
NA-002 jako VP5/W3QP. QSL via znak domowy.  
 
YB - Indonezja: W dniach 24 - 27 czerwca mocny zespół w składzie YB9BHJ, 
YB9BUD, YB9ELS, YF9DSW, YB9DE i WQ2M będzie QRV jako 7D9BA z wyspy 
Lembongan. QSL via EA7FTR.  
 
Planowane aktywności:  
- 5 do 14 października S9OK - Sao Tome https://www.cdxp.cz/  
- październik/listopad 3DA - Swaziland https://dxpedition.wixsite.com/3da0ru  
 
Prognoza propagacji:  
Data            Flux    A index      Kp index  
2021 Cze 21      78           5          2  
2021 Cze 22      78           5          2  
2021 Cze 23      78           5          2  
2021 Cze 24      78           8          3  
2021 Cze 25      78           5          2  
2021 Cze 26      76           5          2  
2021 Cze 27      76           5          2 

Jak czytać propagację: http://spdxc.org/index.php/op-manuals/dx-manual/prop-
jak  
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Zawody 26 - 27 czerwca 2021 roku:  
His Maj. King of Spain Contest SSB http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-
espana-ssb/bases/  
Ukrainian DX DIGI Contest http://www.izmail-dx.com/  
QRP UFT Contest https://www.uft.net/concours-qrp-uft/  
 
Nowy Dyplom za 12 QSO z SN0HQ https://awards.pzk.org.pl/polskie-
dyplomy/sn0hq.html  
 
Sezon burzowy rozpoczęty. Dla przypomnienia https://burzowo.info/  
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 

 

IV. Technika 

14. Transceiver Tulip (Tulipan) 

Przy okazji akcji pt. „Piknik u 
Mariana” (Marian to SP5EWX) 
udało się przeprowadzić testy 
transceivera Tulipan w wykonaniu 
SP7OGR. TRX Tulipan został 
podłączony do instalacji antenowej 
SP5EWX-a.  

TRX Tulip (Tulipan) to 
zaawansowana konstrukcja w 
oparciu o projekt rosyjski. Niestety 
wymaga „atencji”, kompletna 
dokumentacja nie jest w prosty 
sposób dostępna.  

Mówię do OGR-a, że chcę kupić to 
radio, ale on mówi, że OK, ale jak 
zrobi drugi. Ale SP5EWX mówi, że 
OGR tak zawsze mówi! I nigdy 
drugiego nie zrobił! 
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Wg. podanych danych przez Jurka SP7OGR-a koszt części do Tulipana 
wyniósł około 2000 PLN. Natomiast wykonanie transceivera wymagało  
3 miesięcy pracy. Jurek nie podał ile, to de facto było rbh. 
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Info i fotografie: Zygi SP5ELA 

15. WSTRATOFERE – start balonu 

Kiedy? piątek, 25 czerwca 2021. Gdzie? Marki, 05-260 Marki, Polska (mapa) 

Opis: 25 czerwca grupa wstratosfere.pl (Kluby SP5YAM oraz SP5WWL) 
zapraszają do nasłuchów. Balon zostanie przygotowany i wypuszczony przez 
nową grupę adeptów krótkofalarstwa (8 uczniów klas VI, VII, VIII oraz 1 KLO),  
a wystartuje, jak zazwyczaj, z terenu katolickich szkół w Markach. 
 
Kiedy lecimy? Start 25 czerwca g. 16.00 czasu lokalnego z KO02NI. 
 
Co będzie można posłuchać? 
 
* RTTY 437.650MHz 300/540 7N1 (może ulec zmianie) 
* 4FSK (poinformujemy o szczegółach) 
* APRS - 432.500MHz, 
* SSTV- 144.500MHz (FM) - format obrazków podamy później (obrazki 
przygotowane przez uczniów) 
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Zgłoszone do PAŻP (jest już pozytywna odpowiedź), będzie na 
http://habitat.habhub.org, ładunek do odzysku. 
 
Okolicznościowe dyplomy za nasłuchy będą do wygenerowania na 
stronie https://wstratosfere.pl - już są przygotowane 
 
Jak nasłuchiwać? Instrukcja konfiguracji dl-fldigi: 
https://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:polish 
 
Instrukcja Tomka SP9UOB 
http://sp9uob.verox.pl/rtty_tracking.html 
 
SSTV 
Potrzebujesz radia FM 2 m ustawionego na częstotliwość 144.500 MHZ. Na 
komputerze lub telefonie komórkowym/tablecie odpowiednie oprogramowanie 
(np. MMSSTV, QSSTV lub inne). Format obrazków podamy później. 

Info: Zbyszek SP5DXM 

V. Informatyka i oprogramowanie 
 

16. TECHSOUP. Oferta dla NGO. Autenti - Platforma do E-podpisu, 
dostęp do 99,9% zniżki. 

CZEŚĆ 
Mamy świetną wiadomość: do grona naszych Partnerów dołączyła firma 
Autenti! Jest to platforma do e-podpisu, dzięki której już nie będziecie 
musieli drukować dokumentów. 
 
W TechSoup platforma Autenti jest dostępna ze zniżką aż 99,9%. Szczegóły 
poniżej! 

 
 

Autenti: nowy partner TechSoup 
 
 

 
Autenti to internetowa platforma do zatwierdzania 
dokumentów i podpisywania umów online w formie podpisu 
elektronicznego. Dzięki Autenti podpisywanie dokumentów jest 

możliwe za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, w dogodnym 
czasie i miejscu: w biurze, w domu lub  w podróży. Platforma jest unikalnym 
połączeniem podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii oraz środowiska 
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prawnego opartego na przepisach prawa krajowego i europejskiego. E-podpis 
może być wykorzystywany zarówno w relacjach z partnerami biznesowymi 
(B2B), jak i konsumentami (B2C) oraz pracownikami (B2E). Jest to pierwsze tego 
typu rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie. 
Ta oferta zapewnia 99,9% zniżki na PRO PLAN (konto biznesowe)  
w abonamencie 12-miesięcznym. 
W ramach niniejszej oferty Autenti oferuje 2 konta w ramach Planu PRO 
na 1 rok w cenie 1 zł netto, zamiast standardowej 1656 zł netto. 

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na tę ofertę przez TechSoup, zapłacisz Autenti 
bezpośrednio za swój zniżkowy abonament. 

Więcej informacji znajduje się w zakładce Szczegóły i koszty usługi. 

Korzyści dla organizacji 

  Wygodne podpisywanie - Wszystkie narzędzia potrzebne do podpisania 
dowolnego dokumentu w jednym miejscu, gdziekolwiek jesteś 

  Oszczędność czasu - Podpisywanie dokumentów zajmuje tylko kilka 
minut, a nie wiele dni 

  Pewność - Podpisany dokument jest zawsze zgodny z oryginałem - nie 
ma możliwości zmiany jego treści po wysłaniu. 

  Bezpieczne zawieranie umów - Autenti to usługa godna zaufania, 
która wykorzystuje zaawansowane technologie bezpieczeństwa, dzięki 
czemu w razie sporu zyskujesz skuteczniejszy dowód z procesu 
podpisywania, niż w przypadku korzystania z papierowej wersji 
dokumentu. 

  Oszczędność pieniędzy - Oszczędność na kosztach urządzeń, serwisu, 
druku, tradycyjnej wysyłki i archiwizacji wszystkich papierowych 
dokumentów 

Główne możliwości 

Dzięki 99,9% zniżce na PLAN PRO, Twoja organizacja otrzyma dostęp do 
poniższej listy funkcjonalności: 

  Podpisywanie dokumentów na dowolnym urządzeniu z dostępem 
do Internetu - m.in. na smartfonie, tablecie czy laptopie. Wybierz 
dowolne urządzenie z dostępem do Internetu, za pomocą którego z 
powodzeniem podpiszesz dokument. Zarówno Ty, jak i każdy z jego 
sygnatariuszy. 
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  Brak kosztów dla podpisującego - Podpisywanie nigdy nie było 
prostsze. Odbiorcy Twoich dokumentów nie ponoszą żadnych kosztów 
związanych z podpisem, a dodatkowo oszczędzają czas i pieniądze 
poświęcone na procedury pocztowe czy usługi kurierskie. 

  Możliwość wysyłki dokumentów do wielu odbiorców - Wyślij ten 
sam dokument do jednego lub wielu odbiorców jednocześnie, dzięki czemu 
podpisanie go zajmie minuty zamiast dni. 

  Wszystkie rodzaje e-podpisów - Nie musisz się martwić o wybór 
odpowiedniego podpisu elektronicznego. Platforma umożliwia korzystanie 
zarówno z e-podpisu Autenti, jak i kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

  Dwuskładnikowa identyfikacja podpisującego - Jeżeli nie znasz 
odbiorcy dokumentu, skorzystaj z dodatkowej autoryzacji osoby, z którą 
podpisujesz dokumenty. Wykorzystaj kody wysyłane SMS-em lub inne 
dodatkowe metody dostępne na platformie. 

  Cyfrowe archiwum dokumentów - W cyfrowym archiwum Autenti 
gromadzisz nieograniczoną liczbę umów, zamówień, a także wszystkich 
innych dokumentów, które podpisujesz elektronicznie. Masz do nich dostęp 
online 24/7. 

  Szablony dokumentów - Możesz skorzystać z gotowych wzorów 
najczęściej stosowanych umów lub stworzyć własne, aby przyspieszyć 
przygotowanie dokumentów i ich dostarczenie do wybranej grupy 
odbiorców. 

  Twój własny branding - Dodaj logo swojej organizacji na platformie 
Autenti, aby odbiorcy dokumentów wysyłanych przez Ciebie i Twoich 
współpracowników mogli je łatwo rozpoznać i szybciej podpisać. 

  Role użytkowników konta - Zdefiniuj role swoich kolegów z zespołu  
w procesach administracji kontem i zarządzania przepływem 
dokumentów. 

  Przeglądanie dokumentów przez członków zespołu - Udostępniaj 
wszystkie dokumenty lub tylko wybrane do przeglądania przez członków 
Twojego zespołu. Możesz tworzyć podgrupy i przypisywać im odpowiednie 
uprawnienia, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę odbiorców. 

  Współdzielone etykiety dokumentów - Kategoryzuj dokumenty, 
przypisując im wybrane etykiety. Dzięki temu dostęp do nich mają tylko 
wybrane osoby lub działy w organizacji, nawet jeśli nie są zaangażowane 
w proces podpisywania. 

Wsparcie 
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Autenti zapewnia czat online, infolinię i wsparcie e-mail dla wszystkich 
abonentów. 

Wybieraj ostrożnie 

Opłata administracyjna za ten produkt nie podlega zwrotowi, a produkt nie może 
zostać wymieniony. 

Otrzymanie tego produktu. Po zatwierdzeniu wniosku przez TechSoup, 
wyślemy wiadomość na adres e-mail organizacji z instrukcjami dotyczącymi 
uzyskania i aktywacji tego produktu. 

UMOWY DARCZYŃCÓW. Rozumiem, że po uiszczeniu opłaty administracyjnej 
na rzecz TechSoup, będę musiał również zapłacić Autenti za roczną subskrypcję  
z 99,9% procentowym rabatem. Rozumiem, że opłata administracyjna za tę 
usługę online nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości jej wymiany. 

Info: Zygi SP5ELA 

 

17. DYPLOM Lubelski Lipiec 1980 

 

Dyplom Lubelski Lipiec 1980 

Dyplom Lubelski Lipiec 1980 wydawany jest dla upamiętnienia strajków 
w Świdniku, Lublinie i innych miejscowościach województwa lubelskiego jakie miały 
miejsce w lipcu 1980 roku i były początkiem walki o zmiany ustrojowe w Polsce. 
Wprawdzie już od 1 lipca w następstwie wprowadzonych podwyżek cen mięsa i wędlin 
którą komunistyczne władze wprowadziły bez rytualnej zapowiedzi i zwyczajowych 
rekompensat płacowych wybuchały nieskoordynowane strajki w różnych zakładach  
w kraju, m.in. w WSK „PZL-Mielec”, Fabryce Samochodów „Autosan” w Sanoku, 
Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Wygasały jednak dzień później lub 
po kilku dniach, kiedy władze ustępowały przed żądaniami płacowymi. Strajki na 
Lubelszczyźnie zaczęły się 9 lipca od Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-
Świdnik” i zakończyły 25 lipca. W szczytowym okresie - 18 lipca strajkowało 79 
zakładów pracy i ponad 40 tys. pracowników Strajki te utorowały drogę do strajków na 
wybrzeżu (Gdańsk, Gdynia, Szczecin) i na Śląsku (Jastrzębie Zdrój) a następnie do 
utworzenia Związku Zawodowego Solidarność. 

Jako stacje biorące udział w akcji mogą uczestniczyć: 
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• wszyscy nadawcy mieszkający na terenie obecnego województwa lubelskiego, 
• nadawcy mieszkających w innych regionach Polski lub w innych krajach, którzy 

brali czynny udział w wydarzeniach lipca 1980 r. (w roku 1980 i w latach 
następnych, zwłaszcza po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 
roku, wielu krótkofalowców z województwa lubelskiego zmieniło miejsce 
zamieszkania. Obecnie mieszkają w innych regionach Polski lub w innych 
krajach całego świata). 

Zapraszamy wszystkich krótkofalowców, zarówno zrzeszonych w PZK, jak  
i niezrzeszonych do zgłaszania swego udziału w akcji dyplomowej. Stacja, która nie 

zgłosi swojego udziału w akcji nie będzie uwzględniania jako stacja biorąca udział w 
akcji dyplomowej Lubelski Lipiec 1980 i punkty za QSO z ta stacją nie będą zaliczane 
do punktów niezbędnych do uzyskania dyplomu. Zgłoszenia mailowe (w przypadku 
stacji spoza Lubelszczyzny z krótka informacją o udziale w lipcowych wydarzeniach) 
prosimy przesłać na adres sp8ab@vp.pl. 

Wyrażamy przekonanie, że akcja dyplomowa Lubelski Lipiec 1980 przyczyni się do 
solidarności krótkofalowców bez względu na przynależność organizacyjną i będzie 
wspomagać dążenia do ustanowienia zjednoczonego, wolnego i prawem stanowionego 
świata. 

Akcja trwa od 01.07.2021 do 31.07.2021. 

Prezes Zarządu  
Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK 

 

 

 

Jerzy Kowalski, SP8HPW 

 

 

Strona dyplomu: 
https://logsp.pzk.org.pl/a/ll1980/in
dex.php 

 

Sekretarz Zarządu  
Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK 

Manager Dyplomu Lubelski Lipiec 1980 

 

 

Andrzej Bojan, SP8AB 
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REGULAMIN DYPLOMU LUBELSKI LIPIEC 1980 

Dla uzyskania dyplomu należy w czasie trwania akcji uzyskać następującą liczbę 
punktów: 

Stacje SP - 80 punktów, 

Stacja EU - 50 punktów, 

Stacja DX - 20 punktów. 

Punktacja za QSO: 

QSO ze stacją okolicznościową z liczbą 1980 w znaku - 10 pkt, 

QSO z inną stacją, biorącą udział w akcji dyplomowej - 5 pkt. 

Wykaz stacji biorących udział w akcji znajduje się na stronie 
https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=award&id=92. 

Stacje okolicznościowe biorące udział w akcji dyplomowej: 

3Z1980LL - QSL via SP8PJL 

HF1980LL - QSL via SP8HPW 

SN1980LL - QSL via SP8KAF 

SO1980LL - QSL via SP8LKSR 

SP1980LL - QSL via SP8PAI 

SP1980LS - QSL via SP8CHI 

SQ1980LL - QSL via SP0PGA 

QSO można przeprowadzać różnymi rodzajami emisji na wszystkich pasmach 
amatorskich zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym. Nie są zaliczane QSO 
cross-mode, cross-band i przez przemienniki. 

QSO z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz bez względu na pasmo 
i emisję. 

QSO z jedną ze stacji okolicznościowych (z liczbą „1980” w prefiksie) jest 
obowiązkowe. 

Dyplom wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej i będzie do pobrania 
ze strony akcji dyplomowej https://logsp.pzk.org.pl/a/ll1980/index.php. 

QSO ze stacjami okolicznościowymi będą potwierdzane okolicznościowymi 
kartami QSL wysłanymi przez biuro QSL. 

Stacje biorące udział w akcji (rozdające punkty) proszone są o wysyłanie swoich 
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logów na stronę LogSP https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=sendlog.html,  
terminie do 8 sierpnia 2021 r. 

Wykaz stacji biorących udział w akcji (rozdających punkty do dyplomu) znajduje 
się na stronie https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=award&id=92. Ostateczny 
termin zgłoszenia stacji biorącej udział w akcji dyplomowej upływa w dniu 31 lipca 
2021 roku. 

Info: SP8AB, SP8HPW 

 

  VII. Humor w PZK  

 

18. Podróże małe i duże Irka SP3SUX 

  

 

Berlin, Check Point 
Charlie. 

Info: Irek SP3SUX 
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19. Humor w OT73 

 
73 z Mediolanu :) SP5ITI 

jakimi wakacjami, Prezes... ;-)  SO6XL 

czw., 17 cze 2021 o 22:43 SP5ELA <sp5ela@rf.pl> napisał(a): 

> On 17.06.2021, at 22:43, SP5ELA <sp5ela@rf.pl> wrote: 

> Nikt? Nie ma śmiałków? Słabo... przed wakacjami. > ZYGI 

>> W dniu 17.06.2021 o 22:17, SP5ELA pisze: 

>> Aktywność SP5ELA - 7010.00 CW - teraz! 

>> Gdyby ktoś chciał mnie "zaliczyć".  >> ZYGI SP5ELA 

 

*Nie będę tego tekstu tablicy z Mediolanu tłumaczył! 

 

Info: SP5ELA, SO6XL, SP5ITI 
 

 

VIII. Propagacja fal radiowych 
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18. W oczekiwaniu na propagację! ARRL T-shirt CYCLE 25. 

 
Strumień słoneczny rośnie, dzisiaj FLUX=81! 

Taka koszulka, to fajny prezent! Tak, jest moja, dostałem prezent. 

 

I artykuł Andrzeja SP5DDF zamieszczony na portalu klubu HF5L - „Niespotykane 
od lat silne rozbłyski Słońca”: 

Niespotykane od lat silne rozbłyski Słońca | Klub Krótkofalowców PZK LAB-EL HF5L 

 

Info/foto: Zygi SP5ELA 

 

VIII. Kącik kart QSL 
 

19. Karty QSL – przykłady 

Karty QSL od zawsze były ważnym elementem w krótkofalarstwie. To finalna 
kurtuazja po przeprowadzeniu QSO. Obecnie w wyniku postępu technologicznego 
występują potwierdzenia QSO elektroniczne (vide systemy LoTW, eQSL). 

Od pewnego czasu pojawiają się karty QSL generowane elektronicznie i wysyłane 
np. e-mail do korespondentów.  



 

www.pzk.org.pl 24 

 

 

Przykład takiej karty QSL 
przysłanej e-mail do SP5ELA. 
Kartę należy samodzielnie 
wydrukować. Karta nie 
spełnia kryteriów IARU 
wymiarów 140x90 mm. Karta 
QSL „cyfrowa” za QSO 
cyfrowe (FT8). 

 

 

 

 

Subsystemy potwierdzeń elektronicznych mogą mieć wymiar „lokalny”.  

W odróżnieniu od systemów LoTW i eQSL, które są globalne. 

Tego typu rozwiązanie jest przykładowo zaimplementowane w instalacji LOGSP. 
W tym przypadku karty QSL należy pobrać samodzielnie po wcześniejszym 
załadowaniu do systemu własnego logu. 
 

Karta QSL klasyczna. 

 

 
To karta za QSOs 
ze stacją SP0FOX 
pracującą podczas 
zawodów 
radiopelengacji – 
„Łowy na lisa”. 
Unikat! 

 



 

www.pzk.org.pl 25 

 

 

 

 

Nowy projekt pięknej 
karty QSL Włodka 
SP6EQZ.  

Włodek był „szefem” 
wielu polskich 
ekspedycji dx-owych. 

 

 

 

Kącik QSL będzie kontynuowany. Można nadsyłać skany ciekawych kart QSL! 

73 Zygi SP5ELA 

 

________________________________________________________ 

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Henrykowi 
SP9FHZ, Tadeuszowi SP9HQJ, Ryszardowi SP3CUG, Tomkowi SP5CCC, Adamowi 
SQ9S, Hubertowi SP9MDY, Pawłowi SP7TEV, Jurkowi SP7OGR, Staszkowi 
SQ2EEQ, Zbyszkowi SP5DXM, Komisji SP DX Contest 2021, Jackowi SP3JB, 
Andrzejowi SP8AB, Jurkowi SP8HPW, Irkowi SP3SUX. 

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. 
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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. 

  

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. 
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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 

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). 

 
 



 

POLSKI  ZWIĄZEK  KRÓTKOFALOWCÓW 

ODDZIAŁ  POZNAŃSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Źródło:  http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl 

Poznański Czerwiec 1956, tym mianem określa się pierwszy w PRL strajk generalny połączony z demonstracjami 

ulicznymi, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję w końcu czerwca 1956 roku. Poznański Czerwiec miał istotny wpływ na 

późniejsze tzw. przemiany październikowe w Polsce oraz krwawo stłumione powstanie węgierskie. 28 czerwca, w rocznicę 

tamtych wydarzeń uchwałą Sejmu RP z 21.06.2006 r. ustanowiony został świętem -  Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego 

Czerwca 1956. W dniu 4 października 2007 roku otwarto Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956,  które swoją 

siedzibę ma w tym samym budynku co siedziba współorganizatora zawodów. 

 

Ogólnopolskie  Zawody  Krótkofalarskie 

Poznański Czerwiec 1956 
Zawody Poznańskie 
im. mjr. Jerzego Grabusa 

Regulamin 

1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie 
uczczenie pamięci mjr. Jerzego Grabusa i innych uczestników oraz ofiar tamtych wydarzeń, promocja 
Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, 
klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich i węgierskich krótkofalowców. 

2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, 
pok. 336,  e-mail: pzk_ot-08@wp.pl). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, 
a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA sp3oka@wp.pl.  

3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego 
nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż 
jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić 
w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji. 

4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2021 roku przypada to w dniu 26 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. 
Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach. 

5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza 
się łączności cross-band i cross-mode. 

6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”. 

mailto:pzk_ot-08@wp.pl


7. Klasyfikacje: 

A – stacje poznańskie – miasto Poznań i powiat poznański  /POZNAŃ/ 
B – stacje klubowe /MO/ 
C – stacje indywidualne /SO/ 
D – stacje nasłuchowe  /SWLs/ 
Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co 
najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do 
kontroli (CHECKLOG). 

8. Raporty i grupy kontrolne: 

- stacje SP3PGR i SP3KPH oraz posiadające w znaku liczby 1956 lub 65 podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O, 

- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ, 

- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP 
(w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP), 

- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9). 

Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności – po jednej w określonym 
wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie 
swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności 
czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów). 

9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem: 

- ze stacjami SP3PGR, SP3KPH oraz posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 65 (O) – 10 pkt. 

- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZP) – 5 pkt. 

- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZ)  – 3 pkt. 

- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) – 2 pkt. 

- z pozostałymi stacjami – 1 pkt 

10. Mnożniki: 

Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami: 
SP3PGR, SP3KPH, posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 65 (O), pracującymi z terenu Poznania lub 
z powiatu poznańskiego (PZ), stacjami węgierskimi, a także stacjami, których operator nosi imię Piotr lub 
Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP). 

Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie 
od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą 
miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników 
zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej 
podanych zasad. 

11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy 
nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.  

12. Nagrody: 

- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom 
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy. 
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach 

(plik w formacie PDF).  

Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej. 
Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych 
i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału 
Poznańskiego PZK https://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów. 

13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku 
wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony 
w nieprzekraczalnym terminie do północy 27 czerwca 2021 roku na adres e-mailowy pzk_ot-08@wp.pl. 
W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie 
zamieszczony na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu 
w podanym wyżej terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl. 

14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów 
oraz na portalu PZK do końca czerwca 2021 roku.  

15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. 
Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji 
zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
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