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SP 31WOSP
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także

akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. Jednym z wydarzeń jest akcja dyplomowa SP31WOSP, która powstała

dzięki radioamatorom z Akademickiego Klubu Krótkofalarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego SP3PGX. E-SKARBONKA : https://eskarbonka.wosp.org.pl/6ngx2g

https://eskarbonka.wosp.org.pl/6ngx2g
https://eskarbonka.wosp.org.pl/6ngx2g
https://eskarbonka.wosp.org.pl/6ngx2g


Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS,

Stanisławowi SQ2EEQ, Michałowi ex SQ9ITP, Maciejowi SP3BKR, Zbigniewowi SP8AUP.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłanenie 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 wymaga-

jące 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 po-

moc 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 jesz-

cze wiele innych. Zbiórki prowadzą także

niektóre podmioty gospodarcze, w tym

sieci sklepów. Wiele z nich prowadzi także

punkty przyjęć pomocy rzeczowej,

zbierając odzież, artykuły spożywcze,

higieniczne oraz sprzęt survivalowy.

Szczegółowe informacje znajdziecie

na ich stronach internetowych. Szczegół-

owe informacje na temat potrzeb

w zakresie pomocy podaje Narodowy

Instytut Wolności pod adresem strony

http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy,

na której znajduje się zaktualizowana

baza informacji, gdzie aktualnie pomoc

uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej

potrzebna i jaki rodzaj pomocy

jest obecnie najbardziej pilny.

Lista pełnomocników wojewodów jest

dostępna pod adresem www.gov.pl/

pozytek/dlaukrainy . Prosimy o zgłasza-

nie oferowanej pomocy za pośredni-

ctwem rządowej strony internetowej

www.pomagamukrainie.gov.pl. Z góry

dziękujemy za każdą formę pomocy

i zaangażowania, także poprzez przeka-

zywanie niniejszej wiadomości osobom

i organizacjom, które mogą włączyć się

w akcję #PomagamUkrainie.
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Pomoc 

walczącej Ukrainie

http://www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy
http://www.pomagamukrainie.gov.pl/


Zbyszek SP8AUP

Walne Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze OT-35 odbędzie się w dniu

27 Stycznia 2023 r. (piątek), o godzinie

15.15 w pierwszym terminie lub o 15.30

w drugim terminie bez względu na ilość

uczestników zebrania. Zebranie odbę-

dzie się w sali bocznej Restauracji

u „SŁOWIKA” w Jarosławiu, przy ulicy

Słowackiego 4. Ponadto uprzejmie infor-

muję, że w tym samym dniu

i w tym samym lokalu, lecz o godzinie

17.00, odbędzie się nasz tradycyjny

„OPŁATEK KRÓTKOFALARSKI”. Pozostałe

szczegółowe informacje na temat spot-

kania opłatkowego podam dla wszystkich

Koleżanek i Kolegów Krótkofalowców

w terminie późniejszym. Ewentualne

zapytania proszę kierować na sp8aup@

o2.pl.

Maciej SP3BKR 

Akcja Okolicznościowa z okazji

31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy organizowana przez Akademicki

Klub Krótkofalarski Uniwersytetu Zielono-

górskiego SP3PGX będzie pracować

w dniach 1-31 stycznia 2023. Szczegóły

dostępne na stronie klubu: https://

sp3pgx.pl/sp31wosp.html

Krajowe Zawody "31 Finał WOŚP 2023"

organizowane przez Akademicki Klub

Krótkofalarski Uniwersytetu Zielono-

górskiego SP3PGX odbędą się 29

stycznia 2023 roku w godzinach 17:00 -

19:00 UTC, emisja SSB, pasma 80 i 40 m.

Regulamin zawodów dostępny na stronie

klubu: https://sp3pgx.pl/zawody.html.
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Walne Zebranie 

Jarosławskiego 

OT PZK- OT-35

WOŚP 2023
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Marcin SP3BBS

9A - Chorwacja: Znak 9A66AA jest znakiem

wywoławczym Toma 9A2AA, będzie

go używał przez cały 2023 rok celem

uczczenia 66 lat swojej działalności

radiowej. QSL via znak domowy.

D4 - Cape Verde: Harald DF2WO

będzie aktywny jako D44TWO z Sao Tiago

(AF - 005) pomiędzy 3 a 21 stycznia

w pasmach 160 do 6 m na FT8, SSB i CW,

dodatkowo poprzez satelitę QO-100. QSL

via M0OXO OQRS.

DL - Niemcy: Stacja DB100RDF będzie

aktywna prze cały rok 2023 celem

uczczenia "100 lat radia w Niemczech".

Pierwsze oficjalny radiowy program

rozryWkowy w Niemczech został nadany

29 grudnia 1923 roku. QSL via biuro

lub direct do DO2PZ.

EA - Hiszpania: Stacja EG1NMP będzie

aktywna od 7 do 10 stycznia celem

upamiętnienia katastrofy "Monte Palo-

mares" (10 stycznia 1966). Hiszpański

frachtowiec zatonął na Północnym

Atlantyku i uratowało się tylko sześć osób

z jego 38 osobowej załogi. Jednym z nich

był elektryk okrętowy Manuel Gonzalez,

VK3DRQ, którego relację z pierwszej ręki

o tym tragicznym zatonięciu można

znaleźć na https://maritimeradio.org/in-

distress/1966-monte-palomares/.

QSL via LoTW i eQSL.

FW - Wallis & Futuna Islands: Darren

VK4MAP będzie aktywny w stylu

wakacyjnym jako FW/VK4MAP - późnym

grudniem do "pierwszej połowy stycznia",

na SSB w pasmach 80, 40, 20, 15 i 10 m.

QSL direct via znak domowy.

GM - Szkocja: Stacja GB2KW będzie

aktywna od 1 do 28 stycznia z okolic

Inverness w Szkocji używając zabytko-

wego sprzętu produkowanego przez

KW Electronics Ltd. w latach 60 i 70-tych.

QSL via LoTW.

KP4 - Puerto Rico: Manuel WP4TZ będzie

aktywny z Isla de Vieques (NA - 249)

od 29 grudnia do 3 stycznia na SSB,

w pasmach od 40 do 10 metrów.

LA - Norwegia: Stacja LA100K będzie

aktywna przez cały rok 2023 z okazji

100 rocznicy założenia Akademisk

Radioklubb LA1K. Zlokalizowany w miej-

scowości Trondheim klub jest najstarszym

klubem radioamatorskim w Norwegii.

QSL via biuro lub direct.

LZ - Bułgaria: Radio Club Blagovestnik

(LZ1KCP) będzie używał 6 różnych

znaków wywoławczych przez cały rok

2023 aby uczcić prawosławnych świętych.

LZ319TS (styczeń - luty), LZ522ME

(marzec - kwiecień), LZ78KA (maj-

czerwiec), LZ1015RW (lipiec - sierpień),

LZ288MS (wrzesień - październik),

LZ600PA (listopad - grudzień). Szczegóły

"All Saints 2023 Award": https://www.

lz1kcp.com/.

OE - Austria: Stacja OE40XTU będzie

aktywna przez cały rok 2023 z okazji

40-lecia Amateur Radio Club w TU

Wiedeń (Vienna University of Technology).

QSL via LoTW i eQSL lub papierowe

poprzez Club Log OQRS (zostaną

wysłane w 2024).

ON - Belgia: Stacja OQ95RCL będzie

aktywna przez cały rok 2023 z okazji

95-lecia Radio Club Leuven (ON4CP).

QSL via LoTW, eQSL, biuro lub direct do

ON3AR.

SM - Szwecja: Stacja 8S80AA będzie

aktywna przez cały rok 2023 z okazji

80-lecia Vasteras Radio Klubb SK5AA.

QSL via Club Log OQRS, biuro do SK5AA

lub direct SM5FUG. Więcej informacji:

https://www.sk5aa.se/.
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Wiadomości 

nie tylko DX-owe
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SP - Polska: Akcja Okolicznościowa

z okazji 31. Finału WOŚP. Stacja

SP31WOSP będzie aktywna od 1

do 31 stycznia 2023, szczegóły dostępne

na stronie klubu SP3PGX:

https://sp3pgx.pl/sp31wosp.html.

VK - Australia: Stacja VI75G będzie

aktywna przez cały rok 2023 z okazji

75-lecia Geelong Amateur Radio Club.

QSL via LoTW, eQSL lub via VK3ATL

(direct lub biuro).

VP2M - Montserrat: Stacja VP2MDX będzie

aktywna od 3 stycznia do 28 marca

w pasmach 80 do 10 m na CW i SSB. QSL

via LoTW lub W2APF.

VU - Indie: Stacja AT18BSG będzie

aktywna od 1 do 156 stycznia z okazji

18th National Jamboree of Bharat Scouts

and Guides. QSL via VU2NRO.

W - USA: Doroczna impreza The Straight

Key Century Club (SKCC) upamiętniająca

założenie klubu w 2006 roku i uczczenie

oryginalnych konstrukcji wczesnej

radiotelegrafii (klucze proste, bug i cootie)

odbędzie się w dniach od 2 do 31 stycznia.

Stacha K3Y będzie nadawać z dziesięciu

amerykańskich obszarów wywoławczych

(K3Y/0 do K3Y/9), plus /KH6, /KL7 i /KP4.

Dodatkowe informacje: https://skccgroup.

com/k3y/k3y.php.

Wyniki zawodów

Croatian CW Contest 2022 Claimed:

https://www.hamradio.hr/hfrobot/index.ph

p?What=p&CID=2022-12-17

Worked All Germany Final:

https://www.dxhf2.darc.de/~waglog/user.c

gi?fc=loglist&form=referat&lang=en

SP Contest Maraton 2022:

https://ot31.pzk.org.pl/index.php/2022/12/

28/sp-contest-maraton-2022/

Nadchodzące zawody:

WW PMC Contest

12:00 UTC 7.01 - 12:00 UTC 8.01

http://www.s59dcd.si/index.php/sl/ww-

pmc/ww-pmc-contest-rules

Tony IK1QBT

Przekazuję najlepsze życzenia Szczęśli-

wego Nowego Roku 2023 dla wszystkich

członków PZK. „MARCONI CLUB A.R.I.

LOANO” organizuje dzień wprowadzający

do naszego Klubu dla nowego pokolenia

i skupiający wszystkich tych, którzy

naprawdę kochają wspaniałą sztukę

telegraficzną. Prosimy wszystkich

członków PZK o poświęcenie kilku godzin

na pracę na kluczu w „Qso Party Day

Marconi Club” w sobotę 07 stycznia 2023.

W trosce o jak najszerszy udział członków

PZK w tych zawodach w załączniku

przesyłamy ich regulamin w języku

polskim. Regulamin stanowi załącznik

do niniejszego Komunikatu. Pakiety

oprogramowania obsługujące zwody

MCD to N1MM, DXLog i QARTest.

Tony IK1QBT, Sekretarz Klubu Marconi

A.R.I. www.ariloano.it/marconiclub

Stanisław SQ2EEQ

UKF – zawody w najbliższym czasie:

SPAC - 432 MHz – zawody aktywności

UKF – wtorek, 10 stycznia 2023, godz.

18:00-22:00 UTC. Regulamin: https://pk-

ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC

_regulamin_PL.pdf

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF

- czwartek, 12 stycznia 2023, godz. 18:00 -

22:00 UTC. Regulamin: https://pk-ukf.pl/

wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regu

lamin_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 11 stycznia 2023,

godz. 18:00-22:00 UTC, regulamin:

https://www.ft8activity.eu/index.php/en/
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Zaproszenie do udziału 

w Marconi Contest 2023

UKF - zawody
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Załącznik do Komunikatu nr 1/2023

MARCONI CLUB ARI LOANO

QSO PARTY DAY edycja 2023

Biorąc pod uwagę duży sukces 4 edycji

i osiągnięty duży wzrost aktywności

naszych mini zawodów, A.R.I Loano

organizuje 5 edycję QSO Party Day w 2023

roku. Celem jest przybliżenie naszego

klubu nowemu pokoleniu, zgromadzenie

wszystkich tych, którzy naprawdę kochają

i wierzą w telegrafię oraz promowanie

MARCONI CLUB A.R.I. LOANO założonego

8 maja 1988 roku przez Libero Meriggi

I1YXN, który był mocno zmotywowany

przez słynnego DXpedytora Baldura DJ6SI.

Nasz historyczny klub liczy ponad

900 członków na całym świecie, którzy

pasjonują się tą niesamowitą i wspaniałą

sztuką. Podczas tego wydarzenia

postaramy się zaangażować do aktyw-

ności jak największą liczbę członków.

Data: 7 stycznia 2023 r.

Czas: 07:00 UTC – 21:00 UTC

Pasma: 20m - 40m - 80m

Emisja: CW

Cel: Krótkofalowcy z całego świata

nawiązują łączności z innymi krótko-

falowcami oraz z jak największą możliwą

liczbą członków MARCONI CLUB A.R.I.

Loano.

Raporty: Wszystkie stacje podają

wywołanie “CQ MCD”. Członkowie

MARCONI CLUB A.R.I. Loano nadają

RST+MC+numer członkowski w trzy cyfro-

wym formacie np. (599 MC123).

Nie członkowie nadają RST + numer

łączności zaczynając od (599 001).

Punktacja: 5 punktów za QSO z członkiem

MARCONI CLUB A.R.I. Loano, 1 punkt

za QSO z pozostałymi stacjami. Z każdą

stacją można nawiązać po jednym QSO

na każdym z pasm. Mnożnik: Każdy

członek MARCONI CLUB A.R.I. LOANO

liczy się jako mnożnik na każdym paśmie.

Wynik: Ostateczny wynik to wynik suma

punktów za QSO pomnożona przez

całkowitą liczbę mnożników.

Logi: Dzienniki muszą zawierać prawi-

dłową datę i czas UTC, pasmo, znak

korespondenta, raport, nadany i odebrany

numer. Dzienniki bez tych informacji

będą sklasyfikowane jako do kontroli

(CHECKLOG). Dziennik musi być tylko

w formacie CABRILLO, nie innym i musi

zostać wysłany do 12 stycznia 2023 roku

na adres marconiclub@ariloano.it.

Oprogramowanie: Rekomendowane jest

używanie logów QARTest, N1MM

lub DXLog, które wspierają MCD contest.

Wynik końcowy: Wyniki zostaną uszere-

gowane zgodnie ze zgłoszoną sumą

punktów. Jeśli dwie stacje będą mieć

ten sam wynik, stacja z większą liczbą

QSO będzie miała wyższą pozycję

w końcowych wynikach. Jeżeli zgłoszenie

zawierać będzie zbyt dużą liczbę QSO,

które nie będą mogły być zweryfikowane,

zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane i

nie pojawi się w wynikach końcowych.

Wszystkie decyzje Sekretarza i Award

Managera MARCONI CLUB A.R.I. Loano,

organizatora imprezy są ostateczne.

Nagrody: Za pierwsze miejsca

w kategoriach Członkowie Marconi Club

A.R.I Loano oraz nie członkowie

zwycięzcy otrzymają deski. Dyplomy:

Certyfikaty w formacie PDF będą do

pobrania dla wszystkich uczestników

MCD. Dyplomy wydawane przez klub:

wszystkie łączności z członkami MAR-

CONI CLUB A.R.I Loano są ważne

i zaliczane do dyplomu “AWARD

MARCONISTA”. Zasady dyplomu oraz

członkostwa w klubie dostępne są na

stronie www.ariloano.it/marconiclub.

Przykładowa łączność:

Stacja podająca wywołanie: CQ CQ MCD

de IK1QAD AR K

Stacja wołająca: IK1QAD de IU1XXX K

Stacja podająca wywołanie: IU1XXX de

IK1QAD 599 MC269 K

Stacja wołająca: IK1QAD de IU1XXX 599

001 K

Mamy nadzieję, że usłyszymy się wkrótce!

73 de IK1QAD Walter Award Manager

Marconi Club A.R.I. Loano

Tłumaczenie: SQ9S Adam 8


