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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  

NR 48/2021 z dnia 1 grudnia 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. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK 25.11.2021 

W dniu 25 listopada w godz. 19.10-23.30 odbyło się 10 w tym roku posiedzenie 
Prezydium ZG PZK w mocno rozszerzonym składzie. W posiedzeniu udział wzięli: 
Tadeusz SP9HQJ prezes PZK, Piotr SP2LQP wiceprezes PZK, Jan SP2JLR skarbnik 
PZK, Piotr SP2JMR sekretarz PZK, Marek SP3AMO z-ca członka prezydium, 
Stanisław SQ2EEQ – GKR, Krzysztof SQ2NIG - GKR, Krzysztof SQ2JK – GKR. 
Gośćmi posiedzenia byli: Waldemar 3Z6AEF, Zygmunt SP5ELA, Jacek SQ5BPF, 
Jakub SQ2PMN, Tomek SP5UAF. Nieobecny z powodów obiektywnych Mariusz 
SP5ITI wiceprezes PZK wyraził swój sprzeciw z powodu zbyt skróconego trybu  
i terminu zwołania Posiedzenia. 
 
Na wstępie skarbnik PZK zapoznał zebranych z sytuacją finansową PZK na dzień  
25 listopada 2021 roku, która przedstawia się następująco: 
 

- ZG PZK na koncie głównym   145 357,36 zł,  
- na koncie 1% OPP     153 483,46 zł,  
- Na kontach Oddziałów Terenowych 169 324,01 zł, 
Razem:            468 164,83 zł. 
 

Składki opłaciło – w OT 3457 członków. 
 
Pozostała część posiedzenia w całości była poświęcona tematyce związanej  
z informatyzacją PZK w tym zmianą sposobu przyjmowania nowych członków do 
PZK, tworzeniu nowej strony PZK w zmienionej technologii. Przedyskutowano 
wiele zagadnień związanych z tworzeniem nowego portalu PZK i podjęto 
ustalenia dotyczące przyszłości SI PZK. 

W ciągu najbliższych kilku dni będzie opublikowany protokół z tego posiedzenia. 

Info. Piotr SP2JMR 

W 
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2. Grudzień miesiącem YOTA 

Od dziś, 1 grudnia 2021 r. usłyszymy na pasmach wiele stacji krajowych  
i zagranicznych z sufiksem YOTA - Yongsters On The Air, czyli młodzi w eterze. 
Pamiętajmy, że młodzież to nasza przyszłość. Wspierajmy ich, uczestnicząc 
zarówno w akcji krajowej, jak i IARU. Zachowujmy wszystkie najlepsze praktyki 
ham spiritu, nie spieszmy się, bądźmy wyjątkowo uprzejmi dla młodych, w pile-
upie zawsze wołajmy pełnym znakiem, nie przekrzykujmy się. Konkurs krajowy 
to nie są typowe zawody, mamy czas aby przeprowadzić pełną łączność,  
a przynajmniej z wymianą imion i QTH. 
 
Młodzież zachęcam do wspólnej zabawy - róbcie łączności na wielu pasmach i na 
różne sposoby, zbierajcie punkty i poznawajcie smaki wspaniałego hobby, jakim 
jest krótkofalarstwo. Nie krępujcie się w łącznościach mówić do starszych 
koleżanek i kolegów po imieniu - to jest nasza wspaniała tradycja, nikt nie 
powinien się obrazić. 
Wszystkim - młodym i starszym - życzymy wielu udanych łączności! 
 
W imieniu ZG PZK - Mirek SP5GNI 
 

3. Dodatkowa nagroda w konkursie "Miesiąc YOTA SP 2021" 
 
Krótkofalarstwo nie ma przyszłości bez dopływu młodzieży. Każde akcja, która  
przyciąganie nowych uczestników do naszego hobby jest godna uwagi i poparcia.  
Doceniając inicjatywę PZK w postaci organizacji konkursu dla młodych 
krótkofalowców pod nazwą "Miesiąc YOTA SP 2021", redakcja magazynu 
wszystkich użytkowników eteru "Świat Radio" postanowiła ufundować 
dodatkową, pozaregulaminową nagrodę. W naszej intencji powinna być ona 
rozlosowana pośród tych uczestników, którym nie udało się zostać laureatami 
konkursu. 

Nagroda to mini-transceiver 
QCX-mini CW na pasmo 80m.  
Kit tego TRX-a firmy QRP-
Labs zmontował i opisał w ŚR 
7-8/21 Mirek SP5GNI.  
 
Redakcja magazynu "Świat 
Radio" życzy uczestnikom 
konkursu wielu ciekawych 
łączności i powodzenia  
w losowaniu! 
 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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4. Zmiana siedziby sekretariatu ZG PZK 
 
Informuję, że od 16 listopada br. Sekretariat ZG PZK, CB QSL PZK, 
księgowość PZK znajdują się w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 
A II piętro, pokój nr 204. Można do nas pisać także na ten adres z kodem 
85-825 Bydgoszcz - dotyczy to zwłaszcza poczty kurierskiej. 
Również z tego QTH będzie pracowała radiostacja SP0PZK. Zapraszamy do 
odwiedzin po uprzednim umówieniu się pod numerem 602-248-182 lub  
784-479-407, tel. stacjonarny sekretariatu ZG PZK to 52 391-37-31. 
Tak jak informowałem: adres korespondencyjny pocztowy pozostaje bez zmian. 
Czyli piszemy na: 
Polski Związek Krótkofalowców skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13. 
 
Piotr SP2JMR 
 

II Wydarzenia 

 

5. Wyprawy kamperem po Europie Przemka SP7VC oraz wywiad 
dla „Caravaningowców 
 
Przemek pisze:  
„Witajcie, 
  
Jak wiecie w marcu 2020 roku kupiłem kampera i przystosowuję go również pod 
kątem krótkofalarskim na moje przyszłe wyprawy po Europie. 
  
Mam już zainstalowaną skrzynkę na agregat prądotwórczy Honda EM-30 o mocy 
3 KW i maszt pneumatyczny firmy Clark dzięki pomocy Andrzeja SP2AJ. 
Pozostało mi tylko do zrobienia okablowanie wewnątrz kampera i zainstalowanie 
sprzętu na odpowiednich półeczkach. 
  
W między czasie udzieliłem wywiadu dla społeczności caravaningowej ( ponad 40 
tys osób) jaka jest skupiona na Facebooku w grupie Polski caravaning- nasza 
 społeczność. Zapraszam do wysłuchania tego wywiadu który dotyczy połączenia 
naszej pasji krótkofalarskiej i podróżowania kamperem. 
 
polskicaravaning.pl/dzial/820-podcasty/artykuly/radio-kamper-
sp7vc,55550?fbclid=IwAR0dEp05G0EUqCqUj-DXUopgrMnEs5QmnADSUgsr-ibtVtYZY6oj3YIXs_c 
 
*Uwaga. Link należy skopiować i wkleić do przeglądarki, przed linkiem dopisać https:// 
 



 

www.pzk.org.pl 4 

Załączam również kilka fotek z instalacji na kamperze anten na pasma UKF i KF” 

 

 

Przemek SP7VC 

6. AD VOCEM. Propozycja z dedykacją dla Przemka! 

Kolega Larry Ciummo „Camper” z Nevady (USA) napisał w odpowiedzi na 
pytanie” Jaki jest najtańszy 2-osobowy helikopter? W dobrym stanie  
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i niezawodny. Mini śmigłowiec Robinson R-22. Tani, niezawodny, szybki. Możesz 
zabrać tylko dwie osoby! Zawsze go zabieram ze sobą, bardzo poręczny! 

 

Info: SP5ELA 

III Sport 

7. Wiadomości nie tylko DX-owe 

Grudzień miesiącem YOTA - Youngsters On The Air.  
Na pasmach spotkamy następujące stacje w akcji dyplomowej:  
Argentina             LR1YOTA              Lebanon OD5YOTA  
Bahrain               A91YOTA               Namibia V55YOTA  
Bosnia & Hercegovina  E71YOTA        Macedonia Z30YOTA, Z39YOTA  
Croatia               9A0YOTA, 9A21YOTA    Peru OA0YOTA  
Cuba                  CO0YOTA               Poland HF0YOTA, SN0YOTA  
Cyprus                5B4YOTA               Portugal CQ7YOTA  
Czech Republic    OL21YOTA          Senegal 6V1YOTA  
England              GB21YOTA             Serbia YT21YOTA  
Estonia               ES9YOTA               Slovakia OM21YOTA  
Finland               OF2YOTA, OH2YOTA     South Africa ZS9YOTA  
Germany             DC0YOTA               Spain EF4YOTA  
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Hungary              HA6YOTA, HG0YOTA     Sweden SH9YOTA, SK8YOTA  
Iceland               TF3YOTA                 Netherlands    PA6YOTA, PD6YOTA  
Indonesia            8C2YOTA               Turkey TC21YOTA  
Iraq                  YI0YOTA                 Ukraine EM6YOTA  
Ireland               EI0YOTA                USA K8A, K8O, K8T, K8Y  
Italy                  II3YOTA, II6YOTA  
Na większości stacji operatorami będzie młodzież (niektórzy nie posiadają jeszcze 
swoich znaków), wobec czego należy wykazać się cierpliwością.  
Karty QSL via OQRS. Szczegóły akcji na stronie https://events.ham-yota.com/  
 
5Z - Kenia: Ferdy HB9DSP pomiędzy 2 a 16 grudnia będzie aktywny jako 
5Z4/HB9DSP z Malindi w Kenii.  
 
A9 - Bahrain: Od 1 do 16 grudnia z okazji obchodów 50 Narodowego Święta 
Królestwa Bahrajnu, członkowie Bahrain Amateur Radio Society BARS używać 
będą znaku A950ND. QSL via EC6DX.  
 
EA - Hiszpania: Członkowie klubu EA1URL od 1 do 19 grudnia będą używać 
znaków okolicznościowych AM1111D, AM1111E, AM1111I, AM1111L, AM1111N, 
AM1111O i AM1111R.  
Stacje będą aktywne z okazji 1111 rocznicy od ustanowienia starożytnego 
Królestwa Leon, obecnie część autonomiczna Kastylii i Leonu Królestwa Hiszpanii.  
Szczegóły na stronie https://reinodeleon.ure.es  
 
F - Francja: F1PHB, F5BQU, F5TLZ, F6BGH i  F8EFU będą QRV jako TM57STN od 
2 do 16 grudnia Św. Mikołaj i TM57MC od 12 do 26 grudnia Wesołych Świąt 
(Merry Christmas). QSL via F-11734.  
 
HB9 - Szwajcaria: W grudniu stacja HB1BCG obchodzi 100 rocznicę 
historycznego Transatlantyckiego QSO pomiędzy 1BCG - znak stacji  
z Connecticut, której sygnał był odebrany w Szkocji. QSL via HB9ACA.  
 
HI - Dominikana: Kazik DL2SBY w dniach 1 do 14 grudnia 2021 r. będzie QRV  
z Dominikany jako HI/DL2SBY.  
W drugim tygodniu pobytu planuje aktywność z wyspy Saona IOTA NA-122.  
QSO będą wysłane na LOTW i Clublog. QSL przez OQRS. Planowana aktywność 
na 160m. Szczegóły na https://www.qrz.com/db/hi/dl2sby  
Tnx Henryk SP2FOV.  
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Hrane YT1AD i Milos YT3M od 4 do 14 grudnia będą aktywni jako HI7/YT1AD. 
QSL via YT1AD.  
 
I - Włochy: II1ZB to stacji okolicznościowa pamięci zmarłego Antonio Zerbini 
I1ZB. Antonio w latach 1992 - 2013 był prezydentem INORC.  
W dniach 4-5 grudnia obędzie się INORC Contest. Do zdobycia okolicznościowe 
dyplomy https://www.qrz.com/db/ii1zb  
 
OE - Austria: OE50ADXB to znak z okazji 50 rocznicy klubu Austrian DX Board 
https://www.adxb-oe.org/ QSL preferowana direct na adres: ADXB, c/o 
Musisches Zentrum, Zeltgasse 7, 1080 Wien, Austria.  
 
W grudniu członkowie klubu 4U1A https://4u1a.club/ będą aktywni jako 4Y1A od 
7 do 11 oraz 4U1XMAS od 12 do 31. QSLs via UA3DX.  
 
OH - Finlandia: Członkowie klubu OH9A do 26 grudnia używają znaku OG1XMAS 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  
 
PA - Holandia: Stacje okolicznościowe PA21XMAS, PD21SANTA i PD22HNY będą 
QRV od 1 grudnia 2021 r. Do zdobycia dyplomy. 
https://www.qrz.com/db/PA21XMAS  
 
PJ7 - Saint Maarten: Do 4 grudnia Chris N0UK nadaje jako PJ7/G4JEC z Saint 
Maarten NA-105. QSL via N0UK.  
 
VE - Kanada: W grudniu stacja okolicznościowa VX3INSULIN będzie aktywna  
z okazji 100-lecia prac naukowców Uniwersytetu w Toronto nad insuliną.  
QSL via VE3NOO.  
 
VU - Indie: Od 3 do 6 grudnia stacja AT7SJ będzie aktywna z wyspy St George 
IOTA AS-177. Ostatnia aktywność wyspy miała miejsce w kwietniu 2009 roku  
i była to stacja AT9RS. QSL via VU3NPI.  
 
XT - Burkina Faso: Harald DF2WO od 3 do 20 grudnia ponownie będzie aktywny 
jako XT2AW z Ouagadougou. QSL via M0OXO.  
 
YB - Indonezja: Z okazji 13 rocznicy miasta Tangerang do 12 grudnia nadają 
stacje 8H13H, 8H13U, 8H13T, 8G13T, 8G13A, 8G13N, 8G13G, 8G13S, 8G13E  
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i 8G13L. Szczegóły dyplomu na stronie https://oraritangsel.or.id/award2021/  
 
Z2 - Zimbabwe: Tom DJ6TF i Tom DL7BO od 2 do 25 grudnia będą aktywni jako 
Z21A i Z22O z Harare, Zimbabwe. QSL via DJ6TF.  
 
Zawody 4-5 grudnia 2021 r.  
ARRL 160-Meter Contest http://www.arrl.org/160-meter  
PRO CW Contest http://www.procontestclub.ro/PCC%20Rules.html  
UFT Meeting https://www.uft.net/les-rencontres-uft/  
Wake-Up! QRP Sprint http://qrp.ru/contest/wakeup/333-wakeup-eng  
INORC Contest https://www.inorc.it/wp/2021/11/10/41-contest-i-n-o-r-c-
memorial-antonio-zerbini-i1zb/  
FT Roundup https://www.rttycontesting.com/ft-roundup/rules/  
 
Wyniki zawodów:  
WAE CW 2021 
https://dxhf2.darc.de/~waecwlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=de  
 
Na stronie https://www.cqww.com/logs_received_cw.htm jest wykaz 
otrzymanych za CQ WW CW 2021 logów.  
W 2020 roku SP DX Club w Club Competition zajął 40 miejsce na 300 klubów!  
Żeby punkty były zaliczone, należy w logu Cabrillo prawidłowo wskazać klub, 
któremu chcemy przyznać nasze punkty np. CLUB: SP DX CLUB. 
W otrzymanych dotychczas logach mamy takie rodzynki SP DX, SPDX-CLUB, 

SPDX CLUB, SPDXC, SP DX CLOB itp. Punkty liczy automat i źle zapisany 
klub straci punkty. Zalecana jest poprawa na SP DX CLUB i ponowne 
wysłanie dziennika.  
 

 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
 
 

8. UKF – zawody 
 
W najbliższym czasie: 

SPAC–144 MHz – zawody aktywności UKF – wtorek, 7 grudnia 2021, godz. 
18:00-22:00 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, 9 grudnia 2021, godz. 
18:00 - 22:00 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 – zawody aktywności FT8 – 432 MHz, środa 8 grudnia 2021, 
godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/ 

 

Stanisław SQ2EEQ 

 

 
Silent keys 
 
SP8NFZ SK 

 
Dzisiejszej nocy  (01.12.2021 r.) w wieku 74 lat zmarł 
Wiesław Such SP8NFZ. Prezes Oddziału Podkarpackiego 
PZK, członek Klubu Seniorów PZK, harcmistrz ZHP, 
emerytowany nauczyciel ZSE w Krośnie. QSL Manager 
okręgu 8. Odznaczony OH PZK w 2011 roku. 
Niezastąpiony organizator i dowódca klubu SP8ZBX.  
 
Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu Wiesławie! 
  

 
Koledzy z Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK - OT05 
________________________________________________________________ 
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, 
Stanisławowi SQ2EEQ, Mirkowi SP5GNI, Andrzejowi SP5AHT, Przemkowi SP7VC, 
Markowi SP8NFX, Wojciechowi SP8MI.  
 

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. 
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*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest 
to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi 
raz. 

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż 
do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć 
się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. 
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 
24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. 
 

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą 
praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda 
opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików 
graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone  
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane. 
 
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców 
(zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału 
fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak 
poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów 
nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego 
opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na 
portalu PZK jest nieodpłatne. 

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt 
nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian 
tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu 
(np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia 
artykułu bez podania przyczyny.  

Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności 
językowej. 

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez 
Redakcję Krótkofalowca Polskiego. 

  

Redakcja Komunikatów PZK:  
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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 
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). 
 


