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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych
technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.
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Drodzy Czytelnicy!
Przekazuję do Waszych rąk kolejny numer statutowego organu
Polskiego Związku Krótkofalowców. Zwracam uwagę na pierwszą
pozycję, jako że wydarzenie którego ona dotyczy dopiero nastąpi
i polecam je szczególnej Waszej uwadze. Pozostały materiał to zapowiadane wcześniej w „Komunikatach” relacje z ważnych dla PZK
wydarzeń. Miłej lektury.
Piotr Skrzypczak SP2JMR
p.o. redaktora naczelnego KP

Mistrzostwa IARU na falach krótkich
czyli IARU HF Championship 2018
Mistrzostwa te są rzeczywistym testem
sprawności naszego środowiska krótkofalarskiego. To już za chwilę, bo drugi weekend lipca.
W Mistrzostwach HF Polskę reprezentuje zespół stacji znakomicie wyposażonych
i obsadzonych przez śmietankę polskich
operatorów. W latach minionych start był
trzykrotnie uwieńczony miejscem w pierwszej trójce, czyli na tzw. pudle. Jak będzie
w tym roku? To zależy nie tylko od super
stacji, lecz także od mobilizacji wszystkich
krótkofalowców SP. Są to jedyne zawody,
w których łączność z własnymi stacjami
daje punkty.
W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy mają dostęp do radiostacji,
do udziału w tych zawodach i do nawią-

Manager OH PZK:
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer Łącznikowy IARU-PZK:
Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Administrator portalu i systemów informatycznych PZK:
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
ARISS Kontakt Koordynator:
Sławomir Szymanowski SQ3OOK
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sułkowskiego 21, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany częstotliwości nadawania: niedziela
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV
o krótkofalowcach „Krótkofalowcy Bis”, www.videoexpres.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania
reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób
trzecich, w tym czytelników.

Zespól SN0HQ na spotkaniu w maju 2018. Fot: SP5ELA

zywania łączności ze stacją SN0HQ na jak
największej liczbie pasm. Są kraje, które
wygrywały mistrzostwa dzięki umiejętności mobilizacji środowiska. Zresztą celem
tych mistrzostw jest właśnie mobilizacja
wszystkich krótkofalowców, którzy mają
dostęp do radiostacji i nieważne czy swojej,
klubowej, czy należącej do kolegi.
Szansa na miejsce w pierwszej trójce
jest niewielka w związku z dołkiem propagacyjnym oraz bardzo silną konkurencją,
która w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia po prostu się nie liczyła. Mimo tych
przeciwności nasz zespół startujący pod
kierownictwem kapitana zespołu SN0HQ
Włodka SP6EQZ, wspieranego przez koordynatora Kazika SP2FAX, czyni wszystko,
by w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę

PZK na Ham Radio we
Friedrichshafen

Od lewej Tadeusz SP9HQJ, Włodek SP6EQZ. Fot. SP5ELA

niepodległości zająć godne miejsce w światowej klasyfikacji. Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy SP! Bez Waszego wsparcia zespół
SN0HQ sam tego nie zrobi.
Jak przebiegały przygotowania obrazuje krótka relacja ze spotkania przedkontestowego, które odbyło się 11–12 maja
w Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa
Osada w Burzeninie.
W spotkaniu uczestniczyło około 40
osób. Naradę zaszczycili swą obecnością:
Waldemar 3Z6AEF prezes PZK, Tadeusz
SP9HQJ wiceprezes PZK oraz „Spike” – koordynator PZK ds. sportu.
W spotkaniu uczestniczyli szefowie
i operatorzy stacji głównych i zapasowych
SN0HQ z całego kraju. Zdecydowano o wyborze programu do logowania, omówiono
sposób sieciowania stacji SN0HQ, co przyczyni się do większej mobilizacji zespołu i umożliwi bieżącą kontrolę wyników
konkurentów. Kapitan zespołu Włodek
SP6EQZ przeanalizował ubiegłoroczny start
w zawodach IARU HF Contest, porównując
wyniki stacji SN0HQ z pierwszą dwudziestką stacji HQ na każdym z pasm z osobna.
Z analizy zostały wyciągnięte wnioski, które
pozwoliły na wybór tegorocznych lokalizacji pod kątem wykorzystania maksymalnego potencjału, jakimi w tej chwili dysponujemy w SP. Po długiej i burzliwej dyskusji
zatwierdzono lokalizacje stacji głównych
i rezerwowych. Będą one na bieżąco aktualizowane i publikowane przed zawodami.
Wśród stacji głównych SN0HQ jest większość stacji zajmujących czołowe miejsca
w zawodach światowych, co pozwala liczyć
na dobry wynik. Tak jak piszę powyżej nasza
reprezentacja, czyli stacja SN0HQ, kilkakrotnie zajmowała miejsca w pierwszej trójce
klasyfikacji stacji HQ. Przy tegorocznym
dołku propagacyjnym ogromne znaczenie
będą miały łączności ze stacjami SP na jak
największej liczbie pasm. Oprócz tradycyjnych koszulek Worked All SN0HQ Stations
przewidujemy jeszcze nagrody rzeczowe dla
stacji SP. Szczegóły zostaną podane przed
zawodami po zgromadzeniu odpowiednich
funduszy i pozyskaniu sponsorów.
Na podstawie informacji kapitana zespołu SN0HQ
Włodka SP6EQZ Piotr SP2JMR
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W tegorocznych targach Ham Radio we
Friedrichshafen uczestniczyła ekipa Polskiego
Związku Krótkofalowców w składzie: Jerzy
SP7CBG, Paweł SP7TEV, Krzysztof SP7WME, Michał SP9XWM i Waldemar 3Z6AEF, wspomagana przez Łukasza SQ7BFS, Pawła SP9NJ oraz
Krzysztofa SP6JIU, którzy prezentowali polskie
konstrukcje radioamatorskie (Skorpion, Kaefelek, OMEGA+, Husarek i inne urządzenia).
Nasze stoisko na Ham Radio 2018 odwiedziło
kilkaset osób – do dziennika wpisało się ponad
300. Odwiedzający zainteresowani byli głównie wystawianymi urządzeniami polskich krótkofalowców, w tym szczególnie TRX OMEGA+.
Pomysł zorganizowania takiej miniwystawy
okazał się strzałem w dziesiątkę! Chwalono

Ham Radio – stoisko PZK

ekipa PZK na naszym stoisku

także wystrój i organizację polskiego stoiska
– tu podziękowania należą się Romanowi
SP9MRN, który całość przygotował, ale ze
względów osobistych nie mógł uczestniczyć
w targach.
Oczywiście poza obsługą stoiska, udzielaniem odpowiedzi zwiedzającym, częstowaniem „krówkami PZK” i rozdawaniem
buttonów ze związkowym logo, uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach. Ważną funkcję spełniał Paweł SP7TEV, który
jako oficer łącznikowy PZK w IARU brał
udział we wszystkich spotkaniach, gdzie
była oczekiwana obecność przedstawiciela związku. Istotna była zwłaszcza nasza
obecność na mityngu przedstawicieli organizacji narodowych IARU, w którym wzięli
udział: Waldemar 3Z6AEF (prezes PZK)
oraz Tomasz SP5CCC i Paweł SP7TEV, jako

Nasi goście także zabrali głos i otrzymali
okolicznościowe żółte koszulki organizatorów imprezy. Powitaliśmy także gości
w osobach kilkuosobowej reprezentacji
krótkofalowców z Litwy oraz pojedynczych
uczestników z Czech, Słowacji, Niemiec,
Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.
Po wstępnej oficjalnej części naszego
spotkania głos zabrał Ryszard SP4BBU opowiadając o swoich planach wydawniczych
oraz promując swoją najnowszą publikację.
Układ prelekcji był tak dobrany, by
w różnym czasie umożliwić wszystkim zainteresowanym uczestnictwo. I tak pierwszą
była ciekawa, ilustrowana zdjęciami i filmi-

Krzysztof SP6JIU demonstruje na Ham Radio TRX OMEGA

uczestnicy ubiegłorocznej konferencji Regionu 1. IARU w Landshut. Pełne sprawozdanie z uczestnictwa przedstawicieli PZK
w spotkaniach roboczych dostępne jest na
portalu PZK.
Należy podkreślić także duże wrażenie,
jakie wywarła multimedialna prezentacja
polskich sieci EmCom, przedstawiona przez
kolegów Michała SP9XWM i Krzysztofa
SP7WME na tematycznym spotkaniu grup
EmCom. Obok włoskiej grupy EmCom,
która jak zwykle wiodła prym na spotkaniu,
działania polskich sieci EmCom są mocno
zauważane i doceniane przez międzynarodową społeczność łączności ratunkowej
i kryzysowej, szczególnie w zakresie organizacji ćwiczeń i treningów oraz formalnej współpracy z organami administracji
państwowej i samorządowej. To naprawdę
ważne, gdyż stanowi o sensie określenia
„amatorska służba radiokomunikacyjna”.
Michał SP9XWM regularnie zamieszczał
też wpisy i zdjęcia na Facebooku z naszej
bytności na Ham Radio, pełniąc funkcję
dyżurnego informatora. Dzięki temu bieżące wiadomości z kolejnych dni targowych
ukazywały się i mogły być komentowane
online w mediach społecznościowych.
Chciałbym serdecznie podziękować
całej ekipie obsługującej stoisko Polskiego
Związku Krótkofalowców na Ham Radio
2018. Dziękuję równiej kolegom Tomaszowi SP5CCC i Leszkowi SP6CIK, którzy jak
zwykle wspierali nas w chwilach, kiedy odwiedzających było więcej. Dziękuję również
wszystkim odwiedzającym za miłe słowa
i wpisy do dziennika. Do zobaczenia za rok
we Friedrichshafen!
Waldemar 3Z6AEF

jak w ostatnich latach przez obozowisko
przewinęło się ponad 1500 ludzi. Dokładnej liczby nikt nie poda ponieważ część odwiedzających nie rejestrowała się, ale takie
Ich prawo. Prelegenci spisali się na medal.
Wszystkie 7 prezentacji cieszyło się sporym
zainteresowaniem, a w namiocie prelekcyjnym przez cały czas przebywało ponad 40
zmieniających się słuchaczy.
ŁOŚ tradycyjnie rozpoczął się od powitania przez prowadzącego Kazika Pokorskiego SP7SZN. Następnie Prezes PZK wręczył Januszowi SP9FIH piękny grawerton
otrzymany z ARRL z podziękowaniem za
aktywność z Palestyny. Główny organizator
Marek SP9UO podziękował Andrzejowi
SP5AHT redaktorowi naczelnemu „Świata
Radio” za relacjonowanie kolejnych odsłon
Łosia, wręczając specjalną statuetkę.
Oczywiście jak co roku nie obyło się bez
ważnych gości byli nimi Starosta Oleski Pan
Stanisław Belka oraz Wójt Gminy Rudniki
Pan Andrzej Pyziak, człowiek którego przychylności i operatywności organizatorzy
kolejnych Łosiów najwięcej zawdzięczają.

Andrzej SP5AHT, redaktor naczelny „Świata Radio” z dziękczynną statuetką

ŁOŚ 2018 –
podsumowanie
Jak co roku od 12 lat na granicy trzech
województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego odbyło się największe w SP spotkanie krótkofalowców i radioamatorów czyli
ŁOŚ 2018.
Dopisała zarówno pogoda, frekwencja
jak i prelegenci. Pogoda była optymalna
czyli ciepło i bez deszczu. Frekwencja: tak

ŁOŚ 2018 – Od lewej: Jurek SP7CBG, Krzysztof SP7WME, Kazik SP7SZN, starosta Powiatu Oleskiego, prezes PZK, Piotr SP2JMR,
Marek SP9UO, wójt gm. Rudniki
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Podziękowanie dla Janusza SP9FIH od ARRL

kami relacja z wyprawy DX-owej na Saint-Barthélemy (TO2SP) w wykonaniu Włodka
SP6EQZ. Po niej o zawodach krótkofalarskich wg LOG SP oraz o wstępnym podsumowaniu tegorocznego SPDX Contestu
opowiedział w sposób bardzo dynamiczny
Grzegorz Rendchen „Spike” SP9NJ, koordynator ds. sportu PZK. Następnie nadszedł
czas na prezentację odbiornika o konstrukcji modułowej Dosia w wykonaniu Adama
SQ5RWQ.
Mnóstwo dyskusji w trakcie i po spowodowała znakomicie przygotowana przez
Michała SP5XWM prezesa Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK prelekcja na tematy związane z łącznością
bezpieczeństwa czyli SPEmCom.
Po przerwie głos znów zabrał Adam
SQ5RWQ, prowadząc dwie kolejne prezentacje na temat syntezy oraz tranzystorowego PA. Organizatorzy odnotowali spore
zainteresowanie tematami technicznymi
wśród uczestników tegorocznego spotkania. Znajdowało to odzwierciedlenie
w niekończących się dyskusjach w czasie
i po kolejnych prezentacjach technicznych.
Równolegle Pani Dorota Sobczyk prowadziła zajęcia w tzw. „Module 2”. Były one
niezwykle interesujące dla dzieci młod-

szych i starszych. Ten element stanowił
swoiste novum w organizacji Łosia.
Jak zwykle na Łosiu można było mnóstwo rzeczy kupić i sprzedać, to największa giełda krótkofalarska w SP. Ale przede
wszystkim ŁOŚ to okazja do wspólnego
spędzania czasu, ciekawych dyskusji oraz
możliwość spotkania Kolegów niekiedy
znanych tylko z eteru. Również organizacyjne ŁOŚ był bez zarzutu, a informacja
o tym co jak i kiedy była aktualizowana na bieżąco. Niczego nie brakowało,
a ceny i asortyment w Łosiowym barze
poz walały na swobodne korz ystanie
z niego przez wszystkich spragnionych
i głodnych.
Organizatorzy zwracają się do wszystkich, którzy w kolejnych Łosiach uczestniczyli o propozycje dot. organizacji oraz
tematów, które ich zdaniem mogłyby być
przedmiotem prelekcji. Oczekujemy także
na prelegentów, którzy chcieliby się podzielić z uczestnikami spotkania swoimi
osiągnięciami, konstrukcjami, historiami
z życia klubu, startu w zawodach czy ze
zorganizowanej przez siebie imprezy.
Kontakt bezpośredni z głównym organizatorem Markiem SP9UO: mareksp9uo@
o2.pl oraz z autorem niniejszej informacji
czyli Piotrem SP2JMR: sp2jmr@pzk.org.pl
tel. 602 248 182.
Prezydium ZG PZK dziękuje wszystkim
zaangażowanym za wzorową organizację
tej ogromnej imprezy.
Tekst i zdjęcia Piotr SP2JMR

Krótkofalowcy Słupska
społeczeństwu
Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk oraz IV
Słupski Festiwal Historyczny organizowane
przez Gminę Słupsk, Centrum Kultury,
Bibliotekę Publiczną i Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej odbyły się
w dniu 12.05.2018 w Redzikowie przed
Parkiem Wodnym.

Obsada naszego stoiska na Dniu Mieszkańca

Zdzisław SP1II podczas pracy na stoisku OT22

Wśród wielu stanowisk, przyciągających
odwiedzających nie zabrakło krótkofalowców Środkowopomorskiego Oddziału
OT22. Od kilku lat uczestniczymy w tej
atrakcyjnej imprezie chcąc pokazać zwiedzającym nasze hobby.
Dzień wcześniej rozwieszona została
antena W3DZZ przez Andrzeja SQ2RSG,
Zbyszka SQ2KRT i Jurka SQ2NIA. Na radiostacji ICOM 7600 pod znakiem klubowym
SP1KIZ/2 pracował Zdzisław SP1II i Jurek
SQ2NIA. Trochę przeszkadzała w pracy
radiostacji głośna muzyka i zakłócenia od
innych urządzeń. Pomimo to udało się
przeprowadzić wiele łączności. Pogoda
dopisała, a atmosfera imprezy była równie
ciepła. Nasze stoisko cieszyło się sporym
zainteresowaniem, a odpowiedzi na zadawane pytania pozwoliły przybliżyć szerszemu gronu istotę krótkofalarstwa jako
sportu i wspaniałego hobby.

Silent Keys
Z wielkim żalem zawiadamiam, że
9 maja
2018 roku w wieku 63 lat zmarł

po długiej i ciężkiej chorobie

Piotr Kozik SP9MDO

Był wspaniałym kolegą
– miał
potwierdzenia QSOs ze wszystkimi
podmiotami DXCC.
Do czasu wyjazdu do DL mieszkał w Świerklanach, skąd bardzo
aktywnie pracował na pasmach KF.
Zachował polską licencję i członkostwo w OT 31 PZK. W DL używał
znaku DL3NDP.
i znakomitym dx-manem

Info Wojciech SP9PT

ŁOŚ 2018 – Namiot prelekcyjny cieszył się dużą popularnością
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