25
2022
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców
nr

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zabierz radio w teren!
Odwiedź Parki Narodowe w Polsce

3702,5 KHz +/- QRM
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 komunikat.pzk.org.pl

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Broniusowi LY5O,
Tadeuszowi SP9HQJ, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Krzysztofowi SQ8GBE,
Pawłowi SP1MWN, Ryszardowi SP5EWY, Tomaszowi SP4GHL, Stefanowi SP1JJY,
Januszowi SP1TMN, Kazikowi SP9GFI, Tomaszowi SP3QDM..
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.
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. 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 co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
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).

W komunikacie 25/2022
Sprawy organizacyjne

Po Posiedzeniu ZG PZK
Po zebraniu Żuławskiego OT
Zostań naszym Ambasadorem
Pomoc walczącej Ukrainie
Wydarzenia

V Wolsztyńskie Spotkanie Krótkofalowców
35 rocznica powstania HKŁ SP8ZIV
VII Zlot PSZCZELNIK 2022
W hołdzie kapralowi Janowi Borkowi
1050 rocznica Bitwy pod Cedynią
Zaproszenie na litewski HAM FEST
Sport

Wiadomości nie tylko DX-owe
Zawody - UKF
Zaproszenie na Dni Morza 2022
SPCM SP Contest Maraton
Zawody Poznańskie
Inne

Informatyka i telekomunikacja
Silent Keys

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E
Jurek SP3SLU, także nadający komunikaty środowe.

Piotr SP2JMR

Po Posiedzeniu
ZG PZK
Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu
18 czerwca 2022 w Warszawie w DBFO
przy ul. Grochowskiej 262 odbyło się
posiedzenie ZG PZK. W posiedzeniu
uczestniczyło 23/33 członków ZG PZK
co stanowiło 70 % składu ZG PZK.
W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący GKR Stanisław SQ2EEQ. Obradom
przysłuchiwało się także 2 gości
w osobach Krzysztofa SP7WME oraz
Tomka SQ5T. ZG podjął uchwały
o odznaczeniu Złotymi Odznakami Honorowymi PZK kol. Stefana Jaworskiego
SP1JJY oraz Marka Burego SP1JNY.
Odznaki Honorowe PZK zostały nadane
kol. Zygmuntowi Szumskiemu SP5ELA
oraz Jerzemu Karczewskiemu SP1MWF.
Ponadto ZG PZK podjął nast. uchwały:
1. O przyjęciu protokołu z posiedzenia
ZG PZK z dnia 04.09.2021
2. O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 r., w tym bilansu
rocznego oraz rachunku zysków i strat,
zamykających się kwotą sumy bilansowej
w wysokości 611 623,60 zł oraz nadwyżką
przychodów nad kosztami w wysokości
65 467,42 zł
3. O przeznaczeniu kwoty 65 467,42 zł
stanowiącej wynik finansowy za rok 2021
na fundusz rezerwowy.
4. O przyjęciu budżetu Polskiego Związku
Krótkofalowców na rok 2022 zawierającego kwotę przychodów 424890,44. zł
oraz łączną kwotę wydatków 435044,04 zł.
Posiedzenie trwało ok. 5,5 godziny i
przebiegało w bardzo konstruktywnej
atmosferze.
Po
jego
formalnym
zakończeniu był czas na wystąpienia gości
oraz dyskusje na temat przyszłości
krótkofalarstwa i Polskiego Związku
Krótkofalowców.

To temat bardzo istotny szczególnie
w obliczu starzenia się społeczności
krótkofalarskiej. Szczegółowy przebieg
Posiedzenia będzie dostępny w protokole
po jego otrzymaniu przez sekretariat
ZG PZK oraz opublikowaniu.

Prezydium
posiedzenia
ZG
PZK
18 czerwca 2022 od lewej: Piotr SP2LQP,
Tadeusz
SP9HQJ,
Piotr
SP2JMR,
Tomasz SP3QDM, Michał SP2IQW,
Marek SP3AMO.

Sala obrad w czasie Posiedzenia ZG PZK
w dniu 18.02.2022 r.
Zdjęcia Stanisław SQ2EEQ
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Stanisław SQ2EEQ

Po zebraniu
Żuławskiego OT
4 czerwca 2022 w sali konferencyjnej
Zespołu Szkół Technicznych w Malborku,
po
nieomal
trzyletniej
przerwie
spowodowanej pandemią odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 16.
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie,
ale frekwencja dopisała – 48 procent!
Minutą ciszy uczciliśmy naszych Kolegów,
którzy w czasie od ostatniego zebrania
(grudzień 2019) opuścili nas na zawsze –
Ryszarda SP2FAV, Piotra SP2AQP,
Heńka SP2WDU i Janusza SP4ISX.
Pierwszym punktem porządku zebrania
było wręczenie 11 (!) nowym członkom
naszego Oddziału legitymacji członkówskich PZK i pakietów startowych.
To znaczące osiągnięcie; na przestrzeni
4 lat stan osobowy Żuławskiego Oddziału
Terenowego PZK wzrósł z 66 do 81
członków. Niewiele oddziałów w Polsce
może się pochwalić podobnym wynikiem.
Kolejnymi punktami zebrania były sprawozdania prezesa OT Jurka, SP2GUB
i skarbnika Grzegorza SQ2MTK.

Oba wystąpienia były krótkie, ale bardzo
konkretne. Przewodniczący Oddziałowej
Komisji Rewizyjnej, Włodek SP2HHX
nie miał w swoim sprawozdaniu
krytycznych uwag do pracy zarządu
Oddziału, przedstawił jednak kilka
zaleceń. Prowadzący zebranie Stanisław
SQ2EEQ przedstawił niektóre problemy
z działalności PZK, bowiem będąc
przewodniczącym
GKR
PZK
ma
na ten temat wiedzę "z samego środka".
Zebranie zakończyło się po dwóch
godzinach i trzeba na koniec powiedzieć,
że miłym, może nawet najważniejszym
jego punktem było wspólne zdjęcie,
na którym jest nas prawie 50 osób
Zebranie nie mogło
trwać długo,
bo chcieliśmy zdążyć na finałowy mecz
naszej Igi, która walczyła na korcie
w
Paryżu
o
swój
drugi
tytuł
wielkoszlemowy.
Już
wiemy,
że go zdobyła, więc nasz doping
okazał się skuteczny, hi... Dziękujemy
komendantowi Hufca ZHP Malbork,
hm. Tadeuszowi Orzęckiemu, który
pomógł
w
organizacji
zebrania,
załatwieniu sali i opiekował się nami
podczas całego spotkania. A w kuluarach
nie wykluczył podejścia do egzaminu
na świadectwo operatora..
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Krzysztof SP5E

Zostań naszym
Ambasadorem
Zostań naszym ambasadorem. To naprawdę fajne uczucie, kiedy dzięki Tobie
ktoś też odkrywa w sobie nową pasję
i zostaje krótkofalowcem. Już dziś odnajdź
profil PZK facebook.com/polskizwiazek
krotkofalowcow. Polub nas. Jeśli w kolejnych dniach, tygodniach zobaczysz post
kierowany
do
nowych
osób
np.
SUPER
MOCE
możesz
pomóc.
Udostępniaj go! Dla Ciebie to kilka sekund.
Wspólnie mamy wielką moc i ogromny
zasięg. Możesz pomóc nam mówić
o krótkofalarstwie. Chcesz porozmawiać o
akcji? Napisz śmiało do mnie sp5e@
pzk.org.pl
Prezydium ZG PZK

Pomoc
walczącej Ukrainie
W związku z krytyczną sytuacją po napaści
Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich
krótkofalowców SP o wsparcie ludności
Ukrainy. PZK nie ma w swoim statucie
działalności pomocowej lub charytatywnej
proponujemy
dokonywanie
wpłat
na pomoc Ukrainie, którą należy wpłacać
na konta stowarzyszeń i fundacji
zajmujących
się
statutowo
taką
działalnością. Przykładowo są to: Polska
Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska,
Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja
„Siepomaga”, fundacja „Polskie Centrum
Pomocy
Międzynarodowej”
PCPM
i wiele innych. Zbiórki prowadzą także
niektóre podmioty gospodarcze w tym
sieci sklepów. Wiele z nich prowadzi także
punkty
przyjęć
pomocy
rzeczowej,
zbierając odzież, art. spożywcze,

higieniczne oraz sprzęt survivalowy.
Szczegółowe
informacje
znajdziecie
na
ich
stronach
internetowych.
Szczegółowe aktualne informacje na
temat potrzeb w zakresie pomocy podaje
Narodowy Instytut Wolności pod adresem
http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy
pod którym znajduje się zaktualizowana
baza informacji, gdzie aktualnie pomoc
uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej
potrzebna z określeniem, jaki rodzaj
pomocy jest obecnie najbardziej pilny.
Zawiera ona bieżące zapotrzebowanie
przesyłane
przez
pełnomocników
wojewodów ds. organizacji pozarządowych.
Decyzją MSWiA udział NGO
w pomocy dla uchodźców jest koordynowany regionalnie. Każdy wojewoda
wyznaczył koordynatora do tego zadania.
Lista pełnomocników wojewodów jest
dostępna pod adresem www.gov.pl/
pozytek/dlaukrainy.
Przypominamy,
że kontakt telefoniczny należy podejmować tylko w sytuacjach wymagających
bezpośredniego kontaktu, aby nie blokować linii telefonicznych. W innym
przypadku
prosimy
o
zgłaszanie
oferowanej pomocy za pośrednictwem
rządowej
strony
internetowej
www.pomagamukrainie.gov.pl.
Z góry
dziękujemy za każdą formę pomocy
i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom
i organizacjom, które mogą włączyć się w
akcję #PomagamUkrainie. Na bazie
informacji
Komitetu
ds.
Pożytku
Publicznego NIW.
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Tomek SP3QDM

Stefan SP1JJY

V Wolsztyńskie
Spotkanie
Krótkofalowców

VII Zlot
PSZCZELNIK 2022

Sobota 25.06.2022 O 11:00, Camping
Ustronie Karpicko. Będziemy tam już
od piątku aż do niedzieli. Zapraszamy
członków klubu jak również sympatyków
i krótkofalowców z OT-32 i OT-8
czy każdego kto znajdzie chwilkę czasu
by nas odwiedzić. Jest gdzie rozbić namiot
a i jezioro w pobliżu. Zapraszamy SP3PWL
Więcej informacji: https://www.facebook.co
m/events/548889096630666
Tadeusz SP9HQJ
i Piotr SP2JMR

35 rocznica
powstania
HKŁ SP8ZIV
Polski Związek Krótkofalowców Zarząd
Oddziału Terenowego w Jarosławiu wspólnie z Harcerskim Klubem Krótkofalowców
SP8ZIV przy Komendzie Hufca ZHP
w Jarosławiu organizują OKOLICZNOŚCIOWE SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW z okazji 35-tej rocznicy działalności
Klubu SP8ZIV. Spotkanie odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 17,00
w Sali Narad Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17 II piętro.
Spotkanie ma charakter podwójnie
uroczysty ponieważ w tym roku przypada
także 20 rocznica powstania Jarosławskiego OT PZK. Gratulujemy prezesowi
OT 35 oraz klubu SP8ZIV Zbyszkowi
SP8AUP i życzymy dalszej owocnej pracy
na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w rejonie
Jarosławia.

Po trzyletniej przerwie Myśliborski Klub
Łączności
PZK
SP1PMY
wspólnie
z Zarządem ZOT PZK w Szczecinie w dniu
16 lipca br. organizuje otwarty VII Zlot
Krótkofalowców "Pszczelnik 2022", który
tradycyjnie odbędzie się
na terenie
Ośrodka Harcerskiego nad jeziorem
Myśliborskim. W tym roku tematami
przewodnimi zlotu będą: 75 rocznica
powstania
Zachodniopomorskiego
Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie
z tej okazji do końca sierpnia trwa akcja
dyplomowa i 89 rocznica przelotu
przez Atlantyk samolotu "Lituanica"
z dwoma litewskimi pilotami Steponasem
Dariusem i Stasysem Girenasem, którzy
17 lipca 1933 r zginęli w katastrofie
lotniczej w lesie obok miejscowości
Pszczelnik (6 km od Myśliborza).
Z tej okazji, w lipcu stacja klubowa
będzie
pracowała
pod
znakiem
wywoławczym SN89LOT. W programie
zlotu
między
innymi
znajdą
się
konkurencje takie jak: strzelanie z broni
pneumatycznej, rzut granatem do celu,
przeciąganie liny, konkursy nadawania
znaków Morse'a, wiedzy historycznej
i operatorskiej. Będą opowieści, prelekcje.
Spotkanie
zakończymy
tradycyjnym
ogniskiem. Wszyscy uczestnicy zlotu
zostaną
poczęstowani
grochówką.
Więcej informacji o zlocie można znaleźć
na stronie ZOT PZK pod adresem
OT14.pzk.org.pl Tam znajduje się również
link umożliwiający zarejestrowanie swego
przyjazdu na zlot.
Uczestnicy zlotu
będą mogli również zwiedzić wystawę
p.n. 75 LAT ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK. KRÓTKOFALARSTWO W POWIECIE MYŚLIBORSKIM, która znajduje się w pomieszczeniach
Miejskiej
i
Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.
Wystawę można oglądać do końca
sierpnia b.r. Serdecznie zapraszamy
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Krzysztof SQ8GBE

W hołdzie kapralowi
Janowi Borkowi
Jan Borek zginał w październiku 1946 r.,
jak bohater. Pochowano go po kryjomu,
jak wroga państwa polskiego, gdzieś
w leśnej kniei w okolicach Andrychowa,
w Beskidzie Małym. 15 maja 2022 r., blisko
Lubatowej. 76 lat po tych smutnych wydarzeniach, polskie społeczeństwo pożegnało jednego ze swoich synów, którzy
nie wahali się powiedzieć „nie” nieludzkiemu systemowi. Stanęli z bronią w rękach
przeciwko tym, którzy zdradzili swój naród
i poszli na współpracę z rosyjskim
okupantem. Stanęli w jednym szeregu, aby
strzec prawdziwej wolności i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Ten dzień,
to ważna data, nie tylko dla nas
mieszkańców Lubatowej, ale i dla całego
ruchu niepodległościowego w powojennej
Polsce. W tym dniu, w naszej miejscowości
miał miejsce powtórny pochówek kaprala
Jana Borka ps. ”Jastrząb”, żołnierza Armii
Krajowej. Uroczystości rozpoczęły się
w
kościele
parafialnym
uroczystą
Mszą świętą, w której uczestniczyła
najbliższa rodzina, osoby ze świata
polityki, naukowcy pracujący w Instytucie
Pamięci
Narodowej
oraz
wielu
mieszkańców Lubatowej. Przy skromnej
trumnie ze szczątkami naszego bohatera
wartę honorową zaciągnęli żołnierze
z podkarpackiej brygady „Podhalańczków”
z
Rzeszowa,
poczty
sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół
działających na terenie Gminy Iwonicz
Zdrój.
Następnie
szczątki
zostały
uroczyście odprowadzone na miejscowy
cmentarz komunalny, gdzie zostały
złożone w grobie poświęconym przez
ks. proboszcza Ryszarda Królickiego.
Na
koniec
uroczystości
naszemu
bohaterowi oddali hołd żołnierze, strażacy,
harcerze i władze naszego regionu.

Nasz bohater – kapral Jan Borek spoczął
wreszcie
wśród
swoich
bliskich
i krewnych na lubatowskiej ziemi. Czekał
aż 76 lat na godny pogrzeb i żołnierskie
honory. Szkoda, że jego rodzice
nie doczekali tej podniosłej chwili. Szkolny
Klub Krótkofalowców SP8PZI działający
przy placówce oświatowej w Lubatowej,
dla upamiętnienia tak podniosłego
wydarzenia, jaką był uroczysty pogrzeb
żołnierza niepodległościowego, zorganizował w dniach 15-29 maja 2022 r., pracę
okolicznościowej
stacji krótkofalowej
i ultrakrótkofalowej – SP46JB. Znak
wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie nawiązywał do daty
śmierci
oraz
imienia
i
nazwiska
partyzanta. Informację o stacji okolicznościowej zamieszczono na kilku portalach
krótkofalarskich: z USA – QRZ.com,
HamCall.net oraz z Polski w tym QRZ.PL.
Dwaj radioamatorzy, tj. Wojciech Jakieła
znak SQ8W oraz Krzysztof Więch znak
SQ8GBE – członkowie Szkolnego Klubu
Krótkofalowców SP8PZI - pracując różnymi technikami łączności: fonia, emisje
cyfrowe i na różnych zakresach fal
krótkich i ultrakrótkich nawiązało blisko
1100 łączności z Polską oraz krajami
i wyspami Afryki, Azji, Europy i USA. Ich
liczba osiągnęła 47. Lista podmiotów
DXCC, które nawiązały łączność ze stacją
SP46JB przedstawia się następująco:
Anglia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i
Hercegowina,
Bułgaria,
Chorwacja,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Guernsey, Hiszpania, Holandia,
Indonezja, Irlandia, Irlandia Północna,
Japonia, Kanaryjskie Wyspy, Kazachstan,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia,
Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja
Azjatycka, Rosja Europejska, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Sardynia,
Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina,
USA, Walia, Węgry, Włochy, Zjednoczone
Emiraty
Arabskie.
Dziękuję
Panu
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Lubatowej, Jerzemu Staroniowi
za zmotywowanie nas do pracy w eterze
pod znakiem okolicznościowym.
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Moje wyrazy wdzięczności wyrażam
kolegom krótkofalowcom z Podkarpackiego Oddziału Krótkofalowców w Krośnie,
w osobie Stanisława Irzyka SP6FEK
oraz z sekretarzowi PZK koledze Piotrowi
Skrzypczakowi SP2JMR. Moje podziękowanie kieruję także na ręce pracowników
Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej
w Warszawie, którzy w trybie przyśpieszonym wydali zgodę dla klubu na pracę
pod znakiem okolicznościowym SP46JB.
Cieszę się, że w ten szczególny sposób
mogliśmy oddać hołd bohaterowi z naszej
miejscowości, który poświęcił swoje młode
życie w walce o wolność i niepodległość
naszej Ojczyzny – Polski.

Warta honorowa podczas uroczystości
pogrzebowej Jana Borka.
Paweł SP1MWN

1050 rocznica
Bitwy pod Cedynią
W 1050 rocznice bitwy pod Cedynią
członkowie z klubu SP1KZE w dniu
25 czerwca 2022 roku będą nadawać
z góry Czcibora pod okolicznościowym
znakiem SP1050CED. W załączeniu awers
karty QSL.

Bronius LY5O

Zaproszenie
na litewski
HAM FEST
Litewskie Stowarzyszenie Radioamatorów
(LRMD) zaprasza radioamatorów z Litwy
i innych krajów do udziału w corocznym
HAMFEST od 30 lipca do 31 lipca 2022
roku. Hamfest lokalizacja: Marijampole
Camping, Kempingo g. 44, Marijampolė,
Litwa https://marijampoletic.lt/en/accomm
odation/rural-tourism/marijampole-campi
ng/
Współrzędne GPS: 54.520054
23.342152 Data. HAMFEST Rozpoczyna się o 9.00 rano 30 lipca (sobota),
kończy się o 15.00 31 lipca (niedziela).
Więcej
informacji
pod
linkiem:
https://lrmd.lt/en
Organizatorzy zapraszają już od piątku 29 lipca 2022 r. godzin
południowych
HAMFEST
gospodarz:
Marijampole Radio Club "HERCAS".
Kontakt LY2SA (tel. +370-699-29030) –
informacje ogólne. LY2AT (tel. +370-69858105) – informacja o lokalizacji. Możliwy
przyjazd w piątek 29 lipca.
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Marcin SP3BBS

Wiadomości
nie tylko DX-owe
5R - Madagaskar: Bernard F9VO
przeprowadził
się
na
Madagaskar
26 grudnia 2021 r. Od 17 czerwca będzie
aktywny jako 5R8BM z Nosy Be (AF-057).
6O - Somalia: Ali, EP3CQ oczekuje,
że będzie w Mogadishu w Somalii
16 czerwca i będzie aktywny ponownie
jako 6O1OO przez około miesiąc.
W wolnym czasie będzie aktywny na FT8,
FT4 i delikatnie na CW w pasmach 80
do 15m QSL direct na adres Ali Solhjoo,
Freienwalderstr.
35,
13359
Berlin,
Germany.
7P - Lesotho: Mark, KW4XJ jest aktywny
jako 7P8AB z Maseru w Lesotho.
Jego żona Arina KO4PZT ma znak 7P8NB.
Mark jest aktywny na digi, SSB i CW.
QSL na adres Mark A. Brewer, 2340
Maseru Pl, Dulles VA 20189-2340, USA.
7X - Algieria: Stacje 7R19MG (QSL via
IK2DUW) i 7Y19MG (QSL via 7X2VFK)
będą aktywne od 25 czerwca do 5 lipca
z okazji 19 edycji Igrzysk Śródziemnomorskich w Oranie. Igrzyska Śródziemnomorskie to międzynarodowa impreza
sportowa organizowana co cztery lata
wśród sportowców z krajów leżących
nad Morzem Śródziemnym w Afryce, Azji
i Europie.
A9 - Bahrajn: Członkowie Bahrain Amateur
Radio Society będą aktywni jako A91PSD
od 17 do 23 czerwca celem uczczenia UN
Public Service Day.
CT9 - Madera: Joe HA2EAV i Csaba
HA2KMR
będą
aktywni
w
stylu
wakacyjnym
jako
CT9/HA2EAV
i CT9/HA2KMR z Madery (Af-014) między
24 i 28 czerwca. Będą uczestniczyć w
zawodach King of Spain SSB (25 - 26
czerwca) jako CR3DX.

F - Francja: Radio Club Abbevillois będzie
używał
znaku TM2YT w
dniach
25 - 26 czerwca celem uczczenia pamięci
przyjaciela Paul-Joel Herbeta F2YT który
odszedł 31 grudnia 2021. QSL via F5KRH.
F - Francja: Guillaume, F1IEH będzie
aktywny jako TM72LMC od 19 czerwca
do 3 lipca z okazji 10 edycji Le Mans
Classic. QSL via znak domowy.
HP - Panama: Rafael EA5XV będzie
obecny w eterze od 28 czerwca
do 12 września na stacji HP1/EA5XV
na SSB na pasmach KF. QSL via EA5XV.
JD1
Ogasawara:
Nadchodzące
aktywacje
Chichijima
(AS-031),
Ogasawara:
*
Harry,
JG7PSJ
jako
JD1BMH
od 18 do 26 czerwca na CW, SSB i RTTY,
pasma 40 do 10m. QSL via JD1BMH
(biuro) lub JG7PSJ (direkt). Brak LoTW
lub PayPal.
*
Koh,
JA1ADT
jako
JD1AJD
od 24 czerwca do 2 lipca na CW, FT8
i FT4, pasma 20 do 6m ze szczególnym
uwzględnieniem Europy
i
Ameryki
Północnej na 6m.
* JD1BQI (JE3GRQ) i JD1/JR3DVL
od 30 czerwca do 8 lipca wyłącznie
na 6m z uwzględnieniem EME i multi-hop
sporadic E, głównie Ameryka Północna
i Europa. Należy spodziewać się
aktywności
na
50323kHz
FT8
i w okolicach 50200kHz Q65-60A (EME).
OA - Peru: Daniel IK2SGL wraca do Peru
i będzie aktywny jako OA9DVK
do 31 sierpnia. Po tym czasie opuści Peru
na dobre. Skoncentruje swoje działania
na SSB i CW. QSL via LoTW, eQSL
i ClubLog OQRS, lub via IK6BFH
(preferowane biuro).
OJO - Market Reef: Henri OH3JR i Pertti
OG2M będą aktywni jako OJ0JR i OJ0MR
z Market Reef (EU-053)
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między 26 czerwca i 6 lipca. OJ0JR będzie
aktywny na górnych pasmach a OJ0MR
skoncentruje się na paśmie 6m FT8, CW
i SSB z uwzględnieniem obydwóch
ameryk i Azji.
ON - Belgia: Czlonkowie Club Radio
Durnal (ON4CRD) będą aktywni jako
OO22FLY między 25 a 26 czerwca
podczas "Fly'in Festival" w bazie lotniczej
Saint-Hubert
na
różnych
pasmach
emisjami CW i SSB. Qsl via biuro.
SV - Grecja: Alex SQ9UM jest aktywny
w stylu wakacyjnym jako SV2/SQ9UM
z Paliouri między 16 i 24 czerwca na CW,
SSB, FT8 i FT4 w pasmach 80 do 6m. QSL
via znak domowy i ClubLog.
VK0/M - Macquarie Island: Matt VK5HZ
będzie aktywny jako VK0MQ z Macquarie
Island (AN-005) od 11 czerwca i spędzi
tutaj "kilka miesięcy". Będzie aktywny
na SSB i FT8. QSL via LoTW i ClubLog
VP8 - Falklandy: Bob VP8ADR i inni będą
aktywni jako VP8GGM z Goose Green War
Museum na East Falkland Island (SA-002)
między 24 i 26 czerwca na FT8/FT4
i trochę SSB, 80 do 10m.
Z2 - Zimbabwe: Stacja Z21RU będzie
aktywna
z
Zimbabwe
pomiędzy
17 i 29 czerwca. Zespół (R7AL, R9LR,
RA1ZZ i RW9JZ) będzie aktywny
na pasmach od 160 do 6m a także
na satelicie QO-100, emisjami CW, SSB
i digi. QSL via ClubLog OQRS i LoTW.
Wyniki zawodów:
CW Fieldday raw score:
https://dxhf2.darc.de/~fdcwlog/user.cgi?fc=
loglist&form=referat&lang=de

Stanisław SQ2EEQ

Zawody - UKF
W najbliższym czasie:
SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody
aktywności UKF - wtorek, 28 czerwca
2022, 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/
Janusz SP1TMN

Zaproszenie
na Dni Morza 2022
Zachodniopomorski Odział Terenowy
i Środkowopomorski Oddział Terenowy
PZK zapraszają do udziału w 51 edycji
zawodów ,,Dni Morza 2022". Zawody
odbędą się 26 czerwca 2022 r. /niedziela/
Czas trwania od godz. 05.00-07.00 UTC.
Pasma 80 i 40 m, emisje CW i SSB.
Więcej https://dnimorza.ot14.pzk.org.pl
Kazik SP9GFI

SPCM
SP Contest Maraton
SPCM wyniki z dnia 12.06.2022 r.
(częściowe): https://pzk.org.pl/download.p
hp?action=subcat&id=106

Nadchodzące zawody:
His Maj. King of Spain Contest, SSB:
25.06.2022, 12:00 UTC
-26.06.2022 12:00 UTC.
https://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-deespana-ssb/bases/
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Tomek SP3QDM

Zawody Poznańskie
W imieniu Zarządu OT-8 oraz organizatorów zapraszamy wszystkich krótkofalowców do wzięcia udziału w Zawodach
Poznańskich mających na celu upamiętnienie wydarzeń czerwcowych w Poznaniu. Zawody mają miejsce co roku
w 4 sobotę czerwca, w tym roku przypada
to w dniu 25 czerwca, godz. 05:00-05:59
UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed
i po zawodach. Pełen regulamin
znajdziemy na stronie https://logsp.pzk.o
rg.pl/?page=contest&id=1438
Zygi SP5ELA

Informatyka
i telekomunikacja
Otrzymaliśmy według rozdzielnika pismo z
sekretariatu DRC MC. Szanowni Państwo,
zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
z 2022 r. poz. 348), uprzejmie informuję,
że w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny udostępniony został projekt
ustawy
o
zwalczaniu
nadużyć
w komunikacji elektronicznej (RD402).
Zwracam się z uprzejmą prośbą
o zgłoszenie ewentualnych uwag (w tym
w wersji edytowalnej) do ww. projektu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszego
pisma.
Uwagi
proszę
przekazywać
również
na
adres:
sekretariat.drc@mc.gov.pl. Jednocześnie
uprzejmie informuję, że brak stanowiska w
wyznaczonym
terminie
potraktowany
zostanie, jako rezygnacja z przedstawienia
stanowiska. wg rozdzielnika Szanowni
Państwo, zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr
190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2022 r. poz. 348), uprzejmie i

informuję, że w Biuletynie Informacji
Publicznej
na
stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy
Proces
Legislacyjny
udostępniony został projekt ustawy
o zwalczaniu nadużyć w komunikacji
elektronicznej (RD402). Zwracam się
z
uprzejmą
prośbą
o
zgłoszenie
ewentualnych uwag (w tym w wersji
edytowalnej) do ww. projektu w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszego
pisma. Uwagi proszę przekazywać również
na
adres:
sekretariat.drc@mc.gov.pl.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak
stanowiska w wyznaczonym terminie
potraktowany zostanie, jako rezygnacja
z przedstawienia stanowiska. Z poważaniem z up. Adam Andruszkiewicz
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów /podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/ Otrzymują:
1) American Chamber of Commerce in Poland;
2) Busines Centre Club;
3) Federacja Konsumentów;
4) Fundacja Bezpieczna Przestrzeń;
5) Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego;
6) Fundacja im. Stefana Batorego;
7) Fundacja Instytut Mikromakro;
8) Fundacja Moje Państwo;
9) Fundacja MY Pacjenci;
10) Fundacja Nowoczesna Polska;
11) Fundacja Panoptykon;
12) Fundacja Projekt: Polska;
13) Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW;
14) Izba Gospodarki Elektronicznej;
15) Klaster #CyberMadeInPoland;
16) Konfederacja Lewiatan;
17) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;
18) Krajowa Izba Gospodarcza;
19) Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej;
20) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej;
21) Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej;
22) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.;
23) Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych;
24) Naczelna Organizacja Techniczna;
25) Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług;
26) Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich;
27) PKP TELKOL sp. z o.o.;
28) Polska Federacja Szpitali;
29) Polska Izba Handlu;
30) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
31) Polska Izba Komunikacji Elektronicznej;
32) Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei;
33) Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej;
34) Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji;
35) Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności;
36) Polska Rada Biznesu;
37) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych;
38) Polski Związek Krótkofalowców;
39) Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
40) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.;
41) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo;
42) Polskie Koleje Państwowe S.A.;
43) Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB;
44) Polskie Towarzystwo Informatyczne;
45) Polskie Związek Przemysłu Motoryzacyjnego;
46) SABI – stowarzyszenie inspektorów ochrony danych;
47) Sieć Obywatelska Watchdog Polska;
48) Stowarzyszenie „Archiwizjoner”;
49) Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji;
50) Stowarzyszenie ISACA;
51) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;
52) Związek Banków Polskich;
53) Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE
Cyfrowa Polska;
54) Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska;
55) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM;
56) Związek Pracodawców Mediów Publicznych;
57) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
58) Związek Telewizji Kablowych w Polsce – Izba Gospodarcza.
*Dokumenty związane z projektem Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji
elektronicznej znajdują się w załączniku do Komunikatu.
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SILENT KEY
SP5BR SK
W dniu 20 czerwca br. zmarł Janusz Kozłowski SP5BR ex SP5DBR.
Niegdyś bardzo aktywny krótkofalowiec i konstruktor specjalista od lampowych
wzmacniaczy dużej mocy. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 23.06.2022 r. o 14:30
na Cmentarzu Południowym w Warszawie.
Ryszard SP5EWY

SP4IGV SK
13 czerwca 2022 po długiej chorobie zmarł w szpitalu iławskim kol. SP4IGV
Roman Dembiński. (jedyny jego znak) Bardzo aktywny członek radioklubu
(kiedyś SP4KGB) SP4KVA, telegrafista. Członek PZK, oddziału 17.
Tomasz SP4GHL

10 sekund
dla krótkofalarstwa

image: Flaticon.com

Wspólnie stwórzmy krótki film.
W nie więcej niż 10 sekund
dokończ przed kamerą jedno zdanie.
Dlaczego warto zostać krótkofalowcem?
Prześlij nagranie. My zmontujemy film,
który pomoże nam wszystkim promować
naszą pasję! Jest wiele powodów
dla których warto! Jesteśmy ciekawi
co jest najważniejsze dla Ciebie!
Łączy nas pasja i miłość do radia.
Nagranie prześlij na adres sp5e@pzk.org.pl najwygodniej z pomocą wetransfer.com
lub podobnych serwisów do przesyłania dużych plików. Co ważne - plik wideo bez
edycji, filtrów, dodatkowych napisów. Optymalnie wersja „w poziomie”, czyli tak jak
widzimy obraz w kinie. Wersję pionową też zaakceptujemy i połączymy. Za każdym
razem potwierdzę, że plik dotarł poprawnie. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w
ciągu jednego dnia to proszę o ponowny kontakt. Chcesz porozmawiać o akcji?
Napisz śmiało sp5e@pzk.org.pl
Vy 73! Krzysztof SP5E
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