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Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Igorowi UR4WG, Tadeuszowi

SP9HQJ, Andrzejowi SP5AHT, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ. 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, sp5e@krotkofalow.cy 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 cośrodowym 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).

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

https://komunikat.pzk.org.pl/


Prezydium ZG PZK

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 zajmują-

cych 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 jeszcze 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.

Lista pełnomocników wojewodów

jest dostępna pod adresem www.gov.pl/

pozytek/dlaukrainy. Prosimy o zgłaszanie

oferowanej pomocy za pośrednictwem

rządowej strony internetowej www.poma

gamukrainie.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.

Prezydium ZG PZK
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Pomoc 

walczącej Ukrainie

http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy
http://www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy
http://www.pomagamukrainie.gov.pl/
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Andrzej SP5AHT

• AKTUALNOŚCI: Zawody

• ANTENY: Anteny wakacyjne

• TEST: Baofeng GT-5R, Yaesu FTDX10,

ICOM ID-52E

• PREZENTACJA: ROTOMAG, rozwój

i produkcja

• ŁĄCZNOŚĆ: 75 lat Radmor, System

łączności ERA, Polujemy na DX-y

• ŚWIAT KF/UKF: ŁOŚ 2022 (część 2),

Wyprawa DX-wa SP5EAQ

• WYWIAD: Jak zostałem krótkofalowcem

• HOBBY: Generator LCg-1 (część 1),

Kit Morseino-32, Przystawka do pomia-

ru mocy

• FORUM CZYTELNIKÓW: Porady

• RYNEK I GIEŁDA

Tadeusz SP9HQJ

• Po Posiedzeniu ZG PZK

• Mistrzostwa IARU na falach Krótkich

• Radio zlot na Sośnej Górze

• Canoe w SP2KMH

• 35 rocznica HKŁ SP8ZIV

• SN89LOT i Pszczelnik 2022

• Kopa Biskupia 2022

• Zaproszenie na Zjazd SPDXC

• Zaproszenie na Zjazd techniczny

• Silent Keys
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Świat Radio 

nr 9-10/2022

Krótkofalowiec 

Polski 9-10/2022

Piotr SP2JMR

Zapraszam do lektury artykułu Igora

Adamowskiego UR4WG, krótkofalowca

ze Lwowa w Głosie Podlasia. Link:

https://www.slowopodlasia.pl/artykul/1919

4,kapitan-w-rezerwie-igor-adamowski-

wojna-moze-trwac-jeszcze-dlugo

Andrzej SQ5NAP

Motto Biegu Katorżnika brzmi: katuje,

upadla i miesza z błotem – prognoza

pogody dla Lubińca – Kokotka z dnia

10 sierpnia brzmiała ulewny deszcz

i burza, ale obyło się bez burzy…

12 sierpnia 2022, w godz. 1300 – 1430

(LT): pół-gwiaździsty zlot załogi SNØRUN

w Lublińcu, stolicy biegania ekstre-

malnego: Warszawa (SP5VIH i SQ5M)

i Wrocław (SQ5NAP). Instalujemy się

w pomieszczeniu radiostacji SP9ZAK,

w Bazie Hufca Lubliniec. IC-7300, podpięty

dopalacz 500 W i wspaniała delta…

Andrzej SP5VIH odpala maszynerię

i wrzuca w mikrofon: wywołane ogólne

w paśmie 80 metrów, podaje Stefan

Natalia Zero Robert Urszula Natalia

i o 1523 (GMT) jest pierwsza łączność

z SP9AED z Tarnowa. Raporty jak zwykle

59 z DUŻYMI plusami. Mariusz zamienia

SSB na klucz i praca w telegrafii. Łączności

z Niemcami, Czechami, Ukrainą, Serbią.

Zgłaszają się z stacje ze Wschodu,

ale konsekwentnie SNØRUN nie widzi

ich …

Igor UR4WG 

w Głosie Podlasia

Bieg Katorżnika 

czas zacząć…

https://www.slowopodlasia.pl/artykul/19194,kapitan-w-rezerwie-igor-adamowski-wojna-moze-trwac-jeszcze-dlugo
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Kończymy pracę o 2143 (LT) i wracamy

do Sielankowych Klimatów. Bieg Kator-

żnika to brudne przedsięwzięcie, ale spo-

tyka się corocznie z wielkim zaintereso-

waniem. Krótka statystyka: dopuszczonych

do biegu - 982, wystartowało - 877,

ukończyło - 822. Następnego dnia

rozpoczynamy pracę o 0722 (GMT)

– pierwsze łączności z emisją SSB,

po czym zmiana na telegrafię. Zaliczamy

Niemicy, Włochy, Hiszpanię, Francję,

Wielką Brytanię i Polskę. Która statystka

pracy za dwa dni: ogółem – 81, SSB – 55,

CW – 25, DIGI – 1. Wynik może

nie najlepszy, ale z uwagi na DX Contest

CW w dniu biegu – ilość łączności

była jaka była. Podczas przerwy spotkanie

Komendantem Hufca hm. Mariuszem

Maciówem. Zastanawiamy się jak

wymienić balun (delta pionowa, na dwóch

masztach o wysokości 28 metrów), linki

do wciągania anteny – tylko do połowy

masztu. Pada pytanie do Komendanta

czy istnieje możliwość wykorzystania

drona (którego nie posiadaliśmy).

Zamiast odpowiedzi Komendant

wyjął telefon i po kliku minutach

zjawiał się operator z dronem - harcerskie

mówisz i masz. W międzyczasie

zdobywamy kolejną specjalność:

szczepienia wycieczek młodych druhen

i druhów, którym próbujemy zaszczepić

bakcyla krótkofalarstwa. Szczepienia

wypadły pomyślnie – wielkie

zainteresowanie i dużo pytań. I jeszcze

jedno – załoga SNØRUN została

wyróżniona medalami okolicznościowymi

(…) za przyczynienie się do akcji wysłania

10 karetek z Wielkiej Brytanii do Ukrainy.

Medale zostały wręczone przez Dowódcę

Jednostki Wojskowej Komandosów

płk Wojciecha Danisiewicza oraz Prezesa

WKB META Zbigniewa Rosińskiego…

Załoga SNØRUN.



Marcin SP3BBS 

4W - Timor Wschodni: Satoshi, JH2EUV,

jest ponownie aktywny jako 4W/JH2EUV

z Timoru Wschodniego (Oc-148). Aktyw-

ność głównie na FT8, 40 - 10m. Długość

pobytu jest w tej chwili nieznana. QSL via

JH2EUV, przez Biuro, direct lub LoTW.

4X - Izrael: W dniach 19-21 sierpnia

z Izraela spodziewanych jest pięć aktyw-

ności na latarniach morskich: 4X01LH

(Jaffa), 4X02LH (Stela Maris), 4X03LH

(Ashdod), 4X04LH (Akko) i 4X05LH

(Tel Aviv). QSLs via 4X6ZM.

5B - Cypr: G0KPH, będzie aktywny jako

5B/G0KPH z Paphos, Cypr, do 25 sierpnia.

Aktywność będzie w stylu wakacyjnym

na różnych pasmach KF na CW, SSB i digi

(FT8/FT4). QSL via G0KPH, direct,

przez Biuro, eQSL, ClubLog lub LoTW.

AT3 - Indie: Rajesh, VU2EXP, z Rajkot

(Gujarat), Indie, aktywuje po raz pierwszy

latarnię morską Veraval (ILLW IN0026,

ARLHS WLOL IND 166, WW Loc. ML50ev)

w dniach 19-22 sierpnia jako AT3VLH

na pasmach 40/20/15/10 CW SSB i digi.

Latarnia znajduje się na południowym

wybrzeżu stanu Gujarat w Indiach. QSL via

VU2EXP, direct lub przez Biuro.

AT75 / AU75 - Indie: Indie obchodzą

75 rocznicę uzyskania niepodległości.

Następujące stacje będą aktywne:

AT75CW -- Op Rajesh, VU2CW, z Gurgaon

(ML88mk); między 1 września

a 2 października. QSL via VU2CW.

AT75RADIO -- Op Rajesh, VU2CW,

z Gurgaon (ML88mk); 10 - 21 sierpnia.

QSL via VU2CW. AT75RS -- Op Sarath,

VU2RS, z Vidyanagar; 10 - 21 sierpnia.

QSL via VU2RS. AU75BGG -- Op Balu,

VU2BGG, z Belgaum; do 12 września.

QSL via VU2BGG. AU75JRO -- Op Mani,

z Hubi; 10 - 21 sierpnia. QSL via VU2JRO,

direct. AU75SMS -- Op Manju, VU2SMS,

z Karnataki; 10 - 21 sierpnia. QSL via

VU2SMS, direct.

GB - Anglia: Członkowie Humber Fortress

DX Amateur Radio Club (HFDXARC) będą

aktywować GB2SL podczas International

Lighthouse/Lightship Weekend (ILLW),

20-21 sierpnia, z Spurn Point 'High Light'

Lighthouse (Spurn Head Peninsula) [ILLW

UK0080]. QSL tylko przez eQSL.

DL - Niemcy: Chris, DL4FO, będzie

aktywny jako DL4FO/P z Baltrum Island

(DLFF-0010, POTA DA-0094) w dniach

16-22 sierpnia w stylu wakacyjnym

na różnych pasmach HF używając

głównie CW z odrobiną SSB i FT8,

podczas pracy QRP. QSL via DL4FO.

OH0 - Aland Island: Alex/UT5UY/OH5UY,

Pasi/OH2MZB, Jouni/OH2JIU, Niko/

OH5CZ, Toni/OH5CY, Jere/OH5ELX

i Juha/OH5CW będą aktywni jako OG0C

z Aland Islands (Rare QRA KO09)

w terminie 20-27 sierpnia na 160-2m

z naciskiem na 6 metrów i pasma WARC

używając CW, SSB, RTTY i FT8. QSL

via OH5C.

CN - Maroko: Biorąc udział w corocznych

obchodach Dnia Młodzieży, członkowie

Stowarzyszenia Association Royale

des Radioamateurs du Maroc (ARRAM)

będą używać specjalnego prefiksu 5E9

w dniach 16-29 sierpnia. Obchodzony

w dzień narodzin panującego monarchy

(21 sierpnia), Dzień Młodzieży

jest świętem państwowym które

honoruje wkład młodzieży w rozwój

Królestwa.

F - Francja: Niemiecki zespół (DJ5KX,

DJ8EI, DK5OPA, DL1DCT, DL5KA

i DL8KR) będzie aktywny jako TM0BSM

z latarni morskiej w Berck-sur-Mer,

Francja w dniach 17 - 22 sierpnia CW,

SSB i digi na 80-10 metrów, plus satelita

QO-100. QSL via DK5OPA.
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FH - Mayotte: Lance, W7GJ będzie

aktywny jako TO7GJ z Mayotte w dniach

6-18 września. Będzie to DXpedycja na 6m

EME. QSL via LoTW lub bezpośrednio

do W7GJ.

FH - Mayotte: Marek Lamachou

(ex SQ6WR, J28WR i F4VVJ) będzie

aktywny jako FH4VVK w swoim wolnym

czasie podczas stacjonowania na Petite-

Terre, Mayotte (AF-027) począwszy

od około 20 sierpnia do 1 kwietnia 2024

roku. QSL via eQSL lub direct.

I - Włochy: Członkowie ARI Genova

(IQ1GE) będą aktywni jako II1L

z La Lanterna podczas International

Lighthouse/Lightship Weekend (20-21

sierpnia) na 80 - 2m SSB, CW, FM i digi

pomiędzy 8 a 16 UTC w oba dni.

QSL przez biuro i eQSL.

PA - Holandia: Członkowie VERON Utrecht

będą aktywni jako A22VUELTA w różnym

czasie na różnych pasmach i trybach

między 18 sierpnia i 11 września.

QSL przez biuro do PI4UTR.

VK - Australia: Stacja VK2FM (obsługiwana

przez VK2VK, VK4NGN i samego VK2FM),

będzie aktywna z South Solitary Island

(OC-194) zaczynając około 2 UTC w dniu

19 sierpnia do około 2 UTC 22 sierpnia

na 80/40/20m. Główna aktywność będzie

miała miejsce podczas Międzynarodo-

wego Weekendu Latarni Morskich.

QSL direct do VK2FM.

EA8 - Wyspy Kanaryjskie: Członkowie

Radio Club Islas Canarias (EA8RCK) będą

pracować jako EG8HKT w dniach

8-15 sierpnia dla upamiętnienia

Maksymiliana Marii Kolbego.

ES - Estonia: Ed, ES2TT będzie aktywny

jako ES2TT/1 z Aegna Island (EU-149)

w dniu 27 sierpnia i jako ES2TT/0

z Hiiumaa Island (EU-034) w dniach

3-4 września. Będzie pracował CW i SSB

na 40, 30 i 20 metrów. QSL via Club Log's

OQRS, lub przez znak domowy (direct

i biuro).

F - Francja: Radio Club Vendeen (F6KUF)

będzie aktywny jako TM3GGR

od 20 sierpnia do 4 września z okazji

Golden Globe Race (Wyścig Złotego

Globu), (https://goldengloberace.com/),

wyścigu samotników żeglarskich

dookoła świata, które rozpoczną się

w Les Sables-d'Olonne we Francji

4 września. QSL via F6KUF (biuro)

lub F5OEV (direct).

GM - Szkocja: Członkowie Klubu Radia

Amatorskiego Zetland będą aktywni

jako GB2ELH z Eshaness Lighthouse

na kontynentalnych Szetlandach (EU-012)

podczas International Lighthouse

& Lightship Weekend w dniach

20-21 sierpnia. QSL via GM0GFL.

J2 - Djibouti: J28RC jest znakiem

wywoławczym nadanym dla Riverine

Amateur Radio Club w Camp

Lemmonnier. Jest obsługiwany przez

członków służb wojskowych i amerykań-

skich kontrahentów służący siłom amery-

kańskim. Mogą oni pracować na SSB,

CW i digi na 80-10 metrów. QSL via

EA5GL i LoTW.

J3 - Grenada: Greg, N9GB będzie

aktywny jako J38GB z Grenada Island,

IOTA NA - 024, 13 - 18 sierpnia 2022.

Będzie pracował w stylu wakacyjnym

na 40 - 10m, CW, SSB, FT8. QSL via

home call.

LY - Litwa: Znak wywoławczy LY770CT

będzie używany na wszystkich pasmach

i trybach od 15 sierpnia

do 14 października dla upamiętnienia

770. rocznicy założenia litewskiego miasta

Kłajpeda. QSL via LY1CT i LoTW.

PY - Brazylia: Team ZV8C (Ronaldo

PS8RV, Jean PY7BR i Sandro PY8SL)

będzie aktywny z Morskiego Rezerwatu

Ekstremalnego Cuinarana, w brazylijskim

ian state of Para, w dniach 19-21 sierpnia.

Będą pracować SSB, CW i FT8 na 80-10

metrów.
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SP - Polska: Członkowie Dobrzyckiego

Klubu Radioamatorskiego (SP3PDO)

będą pracować jako SO550MK, SP550MK

i SQ550MK dla uczczenia 550. rocznicy

urodzin Mikołaja Kopernika (19 lutego

1473). QSL przez SP3PDO, biuro

lub bezpośrednio.

XZ - Birma: "Z przyjemnością informuję,

że wkrótce wracam do Myanmaru

aby ponownie podjąć pracę nauczyciela

w pełnym wymiarze godzin i zaangażować

się w edukacyjną działalność charytatywną

na rzecz sierocińców, którą prowadziłem

wcześniej" Simon Luttrell (XW0LP, HS0ZIB,

G6JFY) ogłosił 11 sierpnia. "Byłem już

w kontakcie z odpowiednimi władzami,

które potwierdziły, że będę mógł ponownie

ubiegać się o mój znak wywoławczy XZ2A

oraz importować swój nowy transceiver.

"Będę mógł tylko pracować od 20 MHz

wzwyż", mówi i dodaje: "z powodu ograni-

czenia pozwolenia na pracę, planuję

aktywować tylko jedno pasmo przez 300

dni (maksymalny czas, na jaki wydawane

jest pozwolenie). Tak więc 15m, 12m, 10m

i następnie 6m w łącznym okresie

4 x 300 dni.

Wyniki zawodów:

Marconi Memorial Contest HF:

https://www.arifano.it/2022_results.html

Nadchodzące zawody:

North American QSO Party, SSB:

1800Z, 20 sierpnia do 0559Z, 21 sierpnia

http://www.ncjweb.com/NAQP-Rules.pdf

International Lighthouse/

Lightship Weekend

https://illw.net/index.php/entrants-list-2022

Stanisław SQ2EEQ

W najbliższym czasie:

LY VUSHF Contest 144 MHz – 10 GHz,

sobota 20 sierpnia 2022, godz. 17.00 –

23.00 UTC, Organizator LRMD, regulamin

http://www.qrz.lt/ly2sa/rules1.htm

SPAC - 2.3 GHz i wyżej - zawody

aktywności UKF - wtorek, 23 sierpnia

2022, godz. 17:00 - 21:00 UTC.

Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/u

ploads/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/
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