KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców (wakacyjny)
NR 29/2021 z dnia 21 lipca 2021 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/

1. Po Mistrzostwach IARU HF Championship 10-11 lipca 2021
i SN0HQ
W poprzedni weekend odbyła się kolejna edycja zawodów
IARU HF Championship w której, jak zwykle wystartował
Zespół SN0HQ – oficjalna reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców.
Wg nieoficjalnych danych nasza reprezentacja zajęła (albo zajmie) 6 miejsce,
albo 5-te w kategorii HQ.
Humor SN0HQ
12 QSO z SN0HQ Nawiązało 110 stacji SP.
11 unikalnych QSO - tu jest tylko 35 stacji.
Rekordzista to SQ3XBC=24 QSO (nie wysłał logu), SP2HMR=18 QSO,
SP3KWA=17 QSO, SP9KJU=16 QSO itd.
Jak widać niektórzy na wszelki wypadek powtarzali QSO by mieć pewność, że są
w naszym logu na 100%.
73! SP6EQZ

I Sprawy organizacyjne
II Wydarzenia

2. 59 Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Polski Klub UKF
Koleżanki i Koledzy
Przypominamy, że w dniach 20 - 22 sierpnia 2021 roku w Zieleńcu odbędzie się
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59 Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Polski Klub UKF i jednocześnie
20 Zjazd Techniczny UKF.
Pełny program spotkania wraz z informacjami o kosztach podany jest na stronie:
https://pk-ukf.pl/59-zjazd-pk-ukf/
Natomiast program obrad Zjazdu, który jest Zjazdem Sprawozdawczowyborczym podany jest pod linkiem:
https://pk-ukf.pl/59-zjazd-pk-ukf-program-obrad-wzc-komunikat-nr-4-z-dnia16-07-2021/
W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy interesujący się UKF-em.
Za Zarząd PK UKF
Jacek SP1CNV

3. Akcja dyplomowa "WYŚCIG GÓRSKI LIMANOWA 2021"
Limanowski Klub Krótkofalowców “BESKID” zaprasza do udziału w wydarzeniu:
"WYŚCIG GÓRSKI LIMANOWA 2021".
Akcja dyplomowa jest przygotowana z okazji 12-tego Wyścigu Górskiego
Limanowa – Przełęcz pod Ostrą 2021 organizowanego przez Auto Moto Klub
Limanowa.
Członkowie Radioklubu “BESKID” będą pracować używając znaku
okolicznościowego SN0L podczas trwania zawodów w dniach 24 oraz 25 lipca
2021 na pasmach 80m, 40m oraz 20m. Dyplom w formie elektronicznej będzie
przydzielany za jedną łączność ze stacją okolicznościową.
Więcej informacji o akcji dyplomowej można znaleźć pod adresem gsmp.sp9krj.pl
natomiast informacje dotyczące wyścigu są dostępne pod adresem
wysciggorski.pl
Wszystkich miłośników krótkofalarstwa zapraszamy do czynnego udziału
w naszej akcji dyplomowej.
Vy 73! Janusz SP9OYB
www.pzk.org.pl
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4. Dyplom „Halo Tu Błyskawica”
W 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 roku wydawany do tej
pory w wersji papierowej dyplom „Halo Tu Błyskawica” zostaje wznowiony
w wersji elektronicznej.

Warunkiem zdobycia dyplomu jest zgromadzenie w dniach 01.08.2021 do
04.10.2021 (4 października 1944 roku był dniem w którym nadano ostatni
komunikat przez radiostację) minimum:
77 punktów dla stacji SP,
35 punktów dla stacji EU,
25 pkt dla stacji z poza EU,
Emisje: SSB, CW
Punkty przyznają stacje:
HF60B - 22 pkt
SQ5ABG - 10 pkt
SP5HEN - 10 pkt
SQ5ABF - 10 pkt
SP5DU – 10 pkt
SP5CI - 10 pkt
www.pzk.org.pl
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SP5PAT- 10 pkt
SP5PMD - 10 pkt
SN5L – 5 pkt
SN5Z – 5 pkt
Członkowie Rybnickiego OT PZK – 10 pkt
Liczą się łączności uzyskane także podczas zawodów.
W zgłoszeniu wysłanym na adres: garkowo202@gmail.com
podajemy: datę, godzinę, emisję i znak stacji z którą zrobiono QSO.
Dyplom dostępny jest również dla nasłuchowców.
Regulamin i wzór dyplomu jest umieszczony na stronie Rybnickiego OT PZK oraz
qrz.com. Award Managerem dyplomu jest Wiesław SQ5ABG sq5abg@o2.pl.
Info. Wiesław SQ5ABG

5. Podsumowanie akcji eterowej 3-4.07.2021 z okazji 26 rocznicy
powstania Polskiego Klubu Telegrafistów.
Do upłynięcia regulaminowego terminu na wysyłkę logów
wpłynęło 10 logów, dlatego komisja ustaliła, iż oprócz
dyplomów za zdobycie 26 pkt. roześle dyplomy uczestnictwa
tym korespondentom którzy byli w naszych logach (oprócz
uczestników zawodów równoległych) których adresy email da
się ustalić na stronie qrz.com.
I tak dyplomy za osiągnięcie 26 pkt uzyskały stacje:
SP2FAP, DL1EJG, SP5GEO, SP4AWE, SP1AEN, SP7OGP, 9A1AA, SP6CES, SP9KJU
i SP9MDY.
Za udział w akcji dyplomy otrzymały stacje:
SQ5EF, SQ4NR, DL3MBE, 4Z4NM, EA5IYL, HA5AEK, SM3PZG, W4JKC, ES1BH,
F5IQJ, DK2FG, EA2AJB, CT1DRB, IK7MIY, I1QII, SA6NIA, DL3BBR, F5MNO,
SP8HWM, SP2JFY, SP6EIY, SP3VT, SP8GWO, SQ9S, SP3CW, SQ6OEP, SQ3MZU,
F4VSQ, R9XAR, LZ950TM, DK6HM/P, SQ6DZW, F8NUH, SQ6JNX, SP7Q, DL1OP,
G0FEA, RI1OZ, LZ2PP.
Razem wysłano 49 dyplomów. Dziękujemy wszystkim 6 stacjom głównym, które
były bardzo aktywne i przydzielały po 4 punkty. Dziękujemy za piękny projekt
oraz wysyłkę dyplomów Jurkowi SP5GEO (w fazie projektów uczestniczył
Darek SP3TYJ). Dziękuję Adamowi SQ9S za utworzenie nowej strony
https://spcwc.pzk.pl. Dziękujemy wszystkim za wspólne uczczenie rocznicy
Polskiego Klubu Telegrafistów i do kolejnych spotkań w eterze.
73 w imieniu organizatorów Hubert SP9MDY
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6. Zaproszenie na XVI Beskidzki Piknik Eterowy Zarzecze nad

Jeziorem Żywieckim 27–29 sierpnia 2021
Zapraszamy wszystkich pasjonatów radia i fal eteru na XVI Beskidzki
Piknik Eterowy, który tym razem odbędzie się nad Jeziorem Żywieckim
w Zarzeczu.
Miejsce Pikniku Eterowego przenosimy bowiem na stałe
z Koniakowa do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu, gdzie
corocznie chcemy się spotykać w ostatni pełny weekend sierpnia. Pięknie
położony obiekt jest we władaniu Starostwa Powiatowego w Żywcu, pod którego
patronatem funkcjonuje Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB.
Spotykamy się w piątek 27 sierpnia na spotkaniu integracyjnym przy ognisku.
W sobotę rejestracja pierwszych gości od godz. 9-tej.
Rozpoczynamy XVI Beskidzki Piknik Eterowy o godz. 10-tej, pewnie jak zwykle
hucznie.
W programie m.in. wykłady, odczyty, prelekcje, zawody sportowe, radiostacja
klubowa SP9PSB, biuro QSL, giełda sprzętowa, bufet.
Podsumowanie XVI Pikniku Eterowego w niedziele 29 sierpnia tuż po śniadaniu.
Ze względów organizacyjnych zachęcamy do rejestrowania się poprzez wysłanie
maila potwierdzającego swoje uczestnictwo na adres organizatora:
sp9fhz@gmail.com.
Tradycyjnie już uczestnik otrzyma okolicznościowy identyfikator, będący niejako
potwierdzeniem udziału w Pikniku.
Wszystkie informacje dotyczące zakwaterowania oraz dane kontaktowe
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Zarzecze dostępne są na stronie
https://ssmzarzecze.pl.
Dostępne są noclegi:
-w domkach campingowych typu "Brda" – 9-cio osobowe
-w domku rodzinnym "Beskidek " -7- osobowy
-noclegi w Centrum Konferencyjno–Wypoczynkowym: pokoje 2 i 3 osobowe

www.pzk.org.pl
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-miejsce pod przyczepy kempingowe i kampery
-miejsce pod namioty.
Oprócz Sali konferencyjnej oraz wiaty grillowej dla uczestników pikniku
wynajmiemy również jadalnię i kuchnię, gdyż SSM Zarzecze nie sprzedaje
posiłków.
W dniach naszego spotkania obiekt będzie do naszej wyłącznej
dyspozycji tylko wtedy, jeżeli jak najprędzej zarezerwowana zostanie
większa ilość noclegów. Bardzo proszę o pilne dokonywanie rezerwacji,
gdyż później wolne miejsca noclegowe zostaną wystawione do wolnej
sprzedaży!!!
Mam informację, iż można rozliczyć koszty pobytu w SSM Zarzecze także
tzw. bonami wakacyjnymi!!!
Firmy handlujące sprzętem radiowo-krótkofalarskim zapraszamy do
zorganizowania własnego stoiska dającego możliwość jego sprzedaży.
Oczekujemy również na dalsze ciekawe propozycje wykładów oraz prezentacji
interesujących nasze krótkofalarskie środowisko.
Zachęcamy również do ekspozycji własnych konstrukcji amatorskiego sprzętu
oraz anten.
Do prezentacji organizatorzy zapewniają projektor, ekran oraz nagłośnienie.
Serdecznie zapraszamy w dniach 27–29 sierpnia 2021 na XVI Beskidzki Piknik
Eterowy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
Adres: Zarzecze, ul. Beskidzka 80; 34-325 Łodygowice.
Email: ssm-zarzecze@zywiec.powiat.pl; Tel.: 33 863 35 81;
Kom.: 48 519 187 094
W imieniu organizatorów:
* Henryk SP9FHZ, Śląski Oddział Terenowy PZK, e-mail: sp9fhz@gmail.com, tel.
502-286-600,
* Józef SQ9EJ, Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB
e-mail: sp9psb@op.pl, tel. 697-020-538

III Sport
www.pzk.org.pl
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7. Wiadomości nie tylko DX-owe
F - Francja: Członkowie F8KGH od 23 lipca do 8 sierpnia będą QRV jako TM21OG
z okazji Igrzysk Olimpijskich. QSL via F4GPB.
Również od 23 lipca czynna będzie stacja TM21MAB, której operatorami będą Will
F4ESV, Bernard F5PLY i Phil F8EFU z okazji Grand Est Mondial Air Ballons 2021.
Mistrzostw w baloniarstwie. QSL via F5PLY.
HI - Dominikana: HI95RCD to stacja, która obchodzi 95 rocznicę
Dominikańskiego Radioklubu. Stacja będzie nadawać do końca 2021 roku.
QSL via RW6HS.
J8 - St. Vincent: Brian GW4DVB od 23 lipca do 1 sierpnia będzie aktywny
z wyspy Palm NA-025 Loc. FK92ho jako J88PI.
QSL via GW4DVB. https://www.g4dvb.co.uk/
OH - Finlandia: Ric DL2VFR planuje objazd po Finlandii. Pomiędzy 22 a 25 lipca
będzie QRV jako OH1/DL2VFR z Reposaari/Rafso EU-173, w planie start w IOTA
Contest.
Następnie udaje się do OH73ELK, gdzie będzie QRV pomiędzy 26 a 30 lipca.
W dniu 2 lub 3 sierpnia w planie aktywność z OHFF-0423 jako OH9/DL2VFR.
W drodze powrotnej do domu odwiedzi Bjoerkoen EU-101, gdzie będzie w dniach
4 i 5 sierpnia jako OH6/DL2VFR.
Ostatnim przystankiem będzie Suur-Pellinki/Storpellinge EU-097 jako
OH2/DL2VFR od 6 do 8 sierpnia. QSL via DL2VFR.
PY - Brazylia: Marco HB9OCR wybiera się do nowego domu niedaleko Gravata,
gdzie będzie używał nowego znaku PY7ZC od 160m-23cm. QSL via HB9OCR.
V8 - Brunei: Z okazji 75 urodzin Sułtana Brunei członkowie związku Brunei
Darussalam Amateur Radio Association (BDARA) będą używać znaku V84SKP do
24 lipca. QSL direct to BDARA qrz.com.
Zawody 24 - 25 lipca 2021 r.
RSGB IOTA Contest https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2021/riota.shtml
Planowane aktywności IOTA https://www.ng3k.com/Misc/iota2021.html
Warto poświęcić weekend i dorobić kilka punktów!
Najlepsi w SP http://www.spdxc.org/index.php/sport/tabele-res/iotaspdxc-res
Przypominam, że współzawodnictwo jest dla wszystkich stacji SP!
Wyniki zawodów:
GACW Contest http://gacw.ar/
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7

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. UKF – zawody
W najbliższym czasie:
SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 27lipca 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/
Stanisław SQ2EEQ
IV. Technika

9. Tuner antenowy dużej mocy PI4DX*

To tylko ciekawostka, a nie artykuł o tunerach. To jakby taka reklamowa karta
QSL. Ale to jest ciekawa konstrukcja, zainteresowani mogą zapoznać się pod

www.pzk.org.pl
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adresem sieciowym

stockcorner.nl ze szczegółami. Różnica pomiędzy

konstrukcją automatycznego tunera przekaźnikowego małej mocy (100W),
a tunera dużej mocy (1kW) jest zasadnicza. Przy dużej mocy konstrukcja jest
determinowana elementami dużej mocy – przekaźnikami, cewkami
i kondensatorami wysokonapięciowymi. Kondensatory dużej mocy są trudne do
zdobycia i nie są tanie.

*PI4DX Contest Group "Zeeuws Vlaanderen"

Tunery, projekty: stockcorner.nl
Info: Zygi SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie
VI Prawo i przepisy

www.pzk.org.pl
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VII. Humor w PZK
10. Humor – klasyka
Tłumaczenie tekstu
z obrazka.
Czy byłabyś tak uprzejma
pobiec schodami na górę
i sprawdzić, czy ja nie
zakłócam telewizji Twojej
mamie?

Humor K6BJH

11. Humor – szpiegują mnie! No nie! To ci z SP8, Albigowa Team. Szpiedzy
używają do tego celu 2 x R-140? Notebooki podłączone do R-140?

www.pzk.org.pl
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VIII. Propagacja fal radiowych
12. Prognoza

Strumień słoneczny idzie w górę! Są szansę na poprawę propagacji.
Zródło: https://www.spaceweatherlive.com
Info: SP5ELA
IX. Silent Key’s
________________________________________________________
SQ5HAU SK.
W dniu 7 lipca 2021 roku w wieku 81 lat do krainy wiecznych DX-ów odszedł
Krzysztof Wieczerzyński SQ5HAU. Krzysztof był jednym z pierwszych
członków Południowopraskiego Klubu Krótkofalowców SP5PPK oraz Praskiego OT
www.pzk.org.pl
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PZK, gdzie między innymi pełnił funkcję QSL Managera. Był honorowym
członkiem Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. Drugie hobby Krzysztofa to
żeglarstwo. Był zawsze pomocny w sprawach technicznych i organizacyjnych.
Będzie nam Ciebie brakowało Krzysztof, żegnaj!
Grono Koleżanek i Kolegów
Info. Wiesław SQ5ABG
________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Jackowi SP1CNV,
Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Włodkowi SP6EQZ, Wiesławowi SQ5ABG,
Hubertowi SP9MDY, Henrykowi SP9FHZ, Jackowi SP1CNV, Januszowi SP9OYB.
.
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
www.pzk.org.pl
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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
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą
elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych
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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: komunikatpzk@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).

www.pzk.org.pl
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