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Drodzy Czytelnicy!
Niechciany wirus Covid 19 nadal nie ustępuje i wdziera się również
w nasze krótkofalarskie szeregi. W ciągu ostatnich miesięcy z tego powodu do krainy wiecznych DX-ów odeszło wielu znanych i cenionych
krótkofalowców. Na chwilę obecną zawieszone zostały wszelkie formy
naszej masowej działalności. Pozostaje zatem obecność za pośrednictwem komunikatorów i na pasmach radiowych, gdzie zauważamy
zwiększoną aktywność. Miejmy nadzieję, że zapoczątkowane szczepienia ograniczą ten niepokojący trend i rok bieżący będzie nie tylko dla naszego środowiska
bardziej łaskawy. Może już niedługo powrócimy do normalności.
Zapraszam do słuchania komunikatów PZK prowadzonych przez Jerzego SP3SLU
w każdą środę na QRG 3700 MHz ± QRM, a publikowanych na stronie PZK https://pzk.org.
pl/news.php. Zapraszamy również do udziału w krajowych i międzynarodowych zawodach
krótkofalarskich.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Komunikat skarbnika
PZK
Uprzejmie proszę o uzupełnienie w systemie OSEC roku urodzenia, co najmniej
przez tych członków Związku, którym
przysługuje składka ulgowa w 2021 roku.
W przypadku braku tej danej WLW będzie
zwracana do OT w celu uzupełnienia.
Info: skarbnik PZK Jan Dąbrowski SP2JLR

Po Walnym Zebraniu
VOT (OT 73 PZK)
Na Walnym Zebraniu Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (VOT 73),
odbytym w trybie zdalnym 30 grudnia 2020 r.
wybrano nowy Zarząd i nową OKR na 4-letnią
kadencję 2020–2024. Skład Zarządu OT73:
– prezes – Zygmunt Szumski SP5ELA,
– sekretarz – Andrzej Łobzowski SP5DDF,
– skarbnik – Edward Krolski SP5EL,
– członek – Jarosław Seroczyński SP3SWJ,
– członek – Wojciech Borowski-Dobrowolski SP3U,
– członek – Marian Rybczyński SP5EWX.
Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:
– przewodniczący – Tomasz Rogowski
SP5AUC,
– członek – Rafał Kalinowski SQ5OUO,
– członek – Mirosław Sadowski SP5GNI.
Na zebraniu używano MS TEAMS i systemu
głosowań SecretVote. Frekwencja na zebraniu
wyniosła 62,5%. Udział wzięło 55 uprawnionych na ogólną liczbę 88 członków OT73.
Info: ZYGI SP5ELA

SP Contest Maraton
Zakończyła się kolejna edycja współzawodnictwa, którego celem jest m.in.
wyłonienie najlepszych operatorów oraz
podnoszenie umiejętności operatorskich.
Tak jak w poprzednich latach, w zestawieniu – łącznie we wszystkich kategoriach,
notowanych jest ponad 900 znaków. Stacje
mogą być klasyfikowane w dowolnych
kategoriach. Największą popularnością cieszą się kategorie: SO SSB – 373 i SO MIXED
–158 znaków. Na portalu PZK, w zakładce
współzawodnictwa zamieszczono końcowe, wstępne wyniki SPCM. Do 24 stycznia
br. można było zgłaszać uwagi i ewentualne poprawki na adres podany w regulaminie lub na sp9gfi@wp.pl Ostateczne, oficjalne wyniki współzawodnictwa zostaną
opublikowane na stronie PZK naprzełomie
stycznia i lutego br.

Humor krótkofalarski

Regulamin SPCM 2021
W bieżącym roku będzie kontynuowane
współzawodnictwo SP Contest Maraton.
Aktualny regulamin, z pewnymi nowymi
zapisami znajduje się w zakładce współzawodnictwa. Najważniejsza zmiana to próba
sklasyfikowania uczestników zawodów,
którzy w roku prowadzenia współzawodnictwa ukończą 18 lat. Takich uczestników
określiliśmy jako JUNIOR, a szczegóły w regulaminie. Liczymy na to, że poznamy już
startujących w zawodach juniorów oraz na
udział kolejnych, młodych adeptów krótkofalarstwa, którzy chcą skonfrontować
swoje umiejętności z pozostałymi. Pomysł
wprowadzenia do współzawodnictwa takiej grupy rozpatrywany był od kilku miesięcy. Z różnych przyczyn miał być podjęty
w kolejnym roku (2022), ale duże zainteresowanie, poparcie i pomysły Jurka SP3SLU
spowodowały, że początki współzawodnictwa dla juniorów będą już w tym roku.
Dziękujemy Jurkowi za chęć współpracy
i doprowadzenie do zmian w regulaminie
SPCM. Zdajemy sobie sprawę, że obecne
zapisy regulaminowe dotyczące juniorów
nie są optymalne, ale jest wiele uwarunkowań, które miały wpływ na takie zapisy.
Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach,
nie tylko tych z listy SPCM.
Komisja SPCM: Krzysztof SP1MGM,
Grzegorz SQ9E, Kazimierz SP9GFI
Info: Kazimierz SP9GFI

Wyróżnienie
dla SP9RNS
Na stronie: https://radioklub.pl/news.
php?readmore=130 czytamy o wyróżnieniu dla radioklubu SP9RNS w Nowym Sączu:

Prezes Klubu SPP9RNS Sławek SQ9JYE odbiera podziękowanie od
komendanta KP PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciecha Frączka
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230. rocznica urodzin
Samuela Morse’a

Na obszarze chronionym, właściwym
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej dobiegł końca
kolejny etap modernizacji systemu łączności radiowej w paśmie UKF PSP. Nasz klub
miał symboliczny wkład w pracach przygotowawczych do opracowania programu
organizacyjno-użytkowego modernizacji
systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu limanowskiego.
21 grudnia 2020 r. komendant Powiatowy PAP w Limanowej mł. bryg. Wojciech
Frączek w asyście naczelnika Wydziału ds.
kwatermistrzostwa i łączności KP PSP Limanowa mł. bryg. Witolda Chojnackiego
przekazał w imieniu KP PSP w Limanowej
podziękowania za wsparcie i pomoc przy
organizacji w/w przedsięwzięcia. Podziękowania w imieniu Radioklubu odebrał
Prezes Sławek SQ9JYE. Współpraca z KP
PSP w Limanowej była i jest dla nas wyjątkowym doświadczeniem i jako radioklub
mamy nadzieję na jej kontynuację w kolejnych latach.
Info ze strony klubowej SP9RNS w Nowym Sączu
PS. Nowosądecki Radioklub SP9RNS,
będący w strukturze OT 12 PZK w Krakowie,
powstał na przełomie lutego/marca 2017
roku i obecnie zrzesza ponad 25 członków. Mimo krótkiego stażu członkowie
tego radioklubu mają już niezłe wyniki. 17
sierpnia 2017 roku zawarto Porozumienie
pomiędzy Prezydentem Nowego Sącza
a Radioklubem w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie wykorzystania
łączności radiowej dla potrzeb zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony
ludności oraz spraw obronnych. Istotnym
elementem porozumienia jest również to,
że Radioklub zostaje włączony do Systemu
Łączności Radiowej Miasta Nowego Sącza.
Więcej informacji na temat tego klubu
znajduje się na stronie: https://radioklub.
pl/news Strona klubowa stanowi wzorcowy przykład dobrze prowadzonej polityki
informacyjnej klubu. Radioklubowi SP9RNS
życzymy powodzenia w dalszej aktywności.

Z okazji 230 rocznicy urodzin Samuela
Morse’a członkowie Zachodniopomorskiego OT PZK w Szczecinie (SP1DPA, SP1EG,
SP1MGM, SQ1PSA i SQ3PMX) w okresie
od 1 stycznia do 30 kwietnia br. pracować będą pod okolicznościowym znakiem
SQ0MORSE. Zapraszamy do QSO, a grupie
życzymy wielu korespondentów i dobrej
propagacji.
Info: 73 Wiesław SP1EG

Ciekawe opracowania
o krótkofalarstwie
Na stronie: https://bit.ly/kfelblag ukazało się dość ciekawe opracowanie autorstwa
Piotra Krupskiego SQ4MIK pt. „Historia krótkofalarstwa w Elblągu”
Również ciekawe opracowanie – praca
pod redakcją hm. Benedykta Sandomierskiego i Daniela Korzana pt. „Dzieje krótkofalarstwa płockiego 1934–2014” znajduje się na stronie: https://www.academia.
edu/31540765/DZIEJE_KR%C3%93TKOFALARSTWA_P%C5%81OCKIEGO_1934_2014
Kolejne opracowanie pt. „Historia krótkofalarstwa na Ziemi Częstochowskiej,
autorstwa Darka SP9XW w wersji Pdf ukazało się na stronie internetowej częstochowskiego klubu SP9KAJ: https://sp9kaj.

com/downloads.php?cat_id=10&download_id=26 Miłej lektury.
Wszystkie te pozycje są warte przeczytania. Przy okazji zapraszamy innych kronikarzy klubowych i oddziałowych do pisania
i publikacji podobnych opracowań.
Na stronie: https://www.youtube.
com/watch?v=VgmZ5QRYk-U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Ry9s9AD-HHiFaNkj2bK8R_tXKC7cRGWaQp1unQOqU-bgJ4Bys6AMwr24 znajduje się ciekawy pt.
„Z wizytą u Arka SQ2ICE”. Zapraszamy do
jego obejrzenia.
Info: Krzysztof SP6DVP-3Z6V, Darek SP9CLU
i Tadeusz SP9HQJ

celu upamiętnienie Marconiego i jego Magicznego Statku, a uczestnicy tej akcji dyplomowej mogą uzyskać ciekawy dyplom
zamieszczony poniżej.

Kolejne sukcesy
Kazimierza SP1-22055
Członek Zachodniopomorskiego OT
PZK (OT 22), nasłuchowiec Kazimierz Raczyński SP1-22055 bierze udział w wielu
zawodach i osiąga czołowe miejsca w kraju.
W ostatnim okresie zajął I miejsce w kraju
w kategorii nasłuchowców tj. w zawodach
pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości 2020” i „O replikę Lampy Ignacego
Łukasiewicza 2020”. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Info: Zarząd OT 22 PZK

Ciekawa inicjatywa
SP9MOA
w Niepołomicach

65-lecie klubu SP9KDU
Od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.,
w związku z 65-leciem Klubu Łączności
LOK SP9KDU w Tarnowskich Górach będzie
aktywna stacja klubowa pod znakiem okolicznościowym SN65KDU. Gwoli informacji
należy wspomnieć, że klub ten został założony 17 stycznia 1956 roku z inicjatywy Mariana SP9PX, Stanisława SP9PY oraz Karola
SP9QB. QSL via SP9KDU via OT 06.
Pozdrawiam, Robert SQ9FMU

I miejsce w kraju dla SP1-22055
w zawodach „Narodowe Święto
Niepodległości 2020”

I miejsce w kraju dla SP1-22055
w zawodach „O Replikę Lampy
Ignacego Łukasiewicza 2020”

Członkowie niepołomickiego klubu
SP9MOA, poza normalną działalnością
klubową zaimponowali miejscowemu środowisku najnowszą, ciekawą inicjatywą.
Postanowili bowiem pomóc zaprzyjaźnionym kolegom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach w odrestaurowaniu
starego i wysłużonego sprzętu radiowego
w zabytkowym, ale nadal sprawnym sa-

mochodzie gaśniczym. Zdążyli już odnowić przenośny, zabytkowy radiotelefon
przenośny FM-3115, odnowili manipulator
wraz z mikrofonem. Zamierzają doposażyć
OSP w dalszy sprzęt i zwracają się z prośbą
do konstruktorów i kolekcjonerów starego
sprzętu o pomoc w nabyciu drugiego egzemplarza radiotelefonu R-315, ładowarki
do R-315, anteny taśmowej, głośnika zewnętrznego oraz radiostacji R-2433 z 32-pinowym kablem. Szczegóły w tej sprawie
na stronie: https://www.facebook.com/
krotkofalowcy.org.

Poszukiwane urządzenie

Poszukiwana antena taśmowa

Elettra: the Miracle
Ship Award
Na stronie: http://www.southgatearc.
org/news/2020/december/elettra-the-miracle-ship-award.htm#.X_toTkHPyUk Cristiano IW4CLV informuje o ciekawej akcji
dyplomowej trwającej od 1 stycznia do 31
grudnia 2021 roku. Przedsięwzięcie to ma

Zabytkowy samochód gaśniczy OSP w Niepołomicach
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D-STAR na
przemienniku SR9JSR
Miło nam poinformować, że od 11 listopada 2020 roku 20 Śląska Amatorska
Sieć Ratunkowa uruchomiła sieć D-STAR na
przemienniku SR9JSR w Jastrzębiu Zdroju.
Dane szczegółowe:
– Antena – X50
– Power – 10 W
– 50 m nad poziomem gruntu
– SR9JSR częstotliwość: TX – 439,312500
MHz, RX – 431,712500 MHz
– Shift w radiu (–DUP 7,6 MHz)
– Znaki w radiu muszą być zgodne ze znakiem przemiennika (UR: CQCQCQ, RPTR1:
SR9JSR B, RPTR2: SR9JSR G,MY: znak
zgodny z posiadanym przez użytkownika)
Radio przy standardowym ustawieniu
powinno po nadaniu do przemiennika
samodzielnie ustawić sobie znaki RPTR1
i RPTR2 (chyba, że opcja jest wyłączona
w radiotelefonie). Zapraszamy do testów.
Info: Alan SQ9MAS

Piotr Szweda
SP2AQP SK
Kolejna smutna wiadomość. W wigilię,
24 grudnia 2020 r. po krótkim pobycie
w szpitalu zmarł nasz Kolega Piotr Szweda SP2AQP (65). Piotr przegrał walkę ze
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straszną chorobą, która zaatakowała go
niespełna dwa tygodnie wcześniej. Piotr
był znanym na Wybrzeżu krótkofalowcem,
DX-manem (jego wynik DXCC to znakomite
340/346) i konstruktorem transceiverów,
a ostatnio specjalizował się w budowie
lampowych wzmacniaczy dużej mocy. Pozwolenie radiowe uzyskał pod koniec lat
60.tych i pracował wszystkimi emisjami,
chociaż Jego ulubioną emisją była telegrafia. Za swą działalność krótkofalarską został
w 2013 r. odznaczony Odznaką Honorową
PZK. Piotr był doskonałym krótkofalowcem,
bardzo znanym i cenionym w środowisku,
chętnie służącym swą wiedzą młodszym
kolegom. Przez kilka lat kierował pracą jednego z klubów krótkofalarskich w Tczewie.
Cześć Jego pamięci!
Koledzy z Tczewskiego Klubu Krótkofalowców SP2KMH

Ryszard Siekierski
SP2FAV SK
17 grudnia 2020 r., w wieku 71 lat, odszedł od nas Ryszard Siekierski SP2FAV,
wieloletni prezes Żuławskiego Oddziału
Terenowego PZK Nr 16. Były radny Rady
Miasta Malborka, wicedyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, nauczyciel, wychowawca i komendant
Hufca ZHP w Malborku.
Ryszard Siekierski urodził się w 1949
roku. Krótkofalarstwem zainteresował się
na początku lat 70. Od momentu uzyskania pozwolenia radiowego znak SP2FAV
był często słyszany w eterze, a jego ulubioną emisja była telegrafia, chociaż
chętnie pracował innymi emisjami, w tym
cyfrowymi. Po kilku latach intensywnej
pracy na falach krótkich zainteresował
się łącznościami na falach ultrakrótkich,
głównie w pasmach 144 i 432 MHz. Systematycznie, przez wiele lat uczestniczył
w krajowych i międzynarodowych zawodach na 2 m/70 cm. Uzyskiwane wyniki
lokowały Ryszarda w czołówce operatorów regionu.
Przez cały okres pracy dydaktycznej angażował się w szeroko rozumiane zajęcia
pozalekcyjne. Będąc instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego organizował
i uczestniczył w licznych biwakach i obozach pod namiotami. Te działania łączył
z promocją radiowego hobby – krótkofalarstwa. Za swą działalność w upowszechnianiu krótkofalarstwa wśród młodzieży
został w 1994 r. odznaczony Odznaką
Honorową PZK. W latach 2007–2015 pełnił
społecznie funkcję komendanta Hufca
ZHP w Malborku. W tym samym czasie, będąc cały czas aktywnym krótkofalowcem,
był dyrektorem pedagogicznym Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych.
Za swą pracę został wyróżniony m.in.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Ryszard Siekierski
był też zaangażowany w życie miasta,

pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Malborka.
Ryszard był bardzo spokojnym, zrównoważonym kolegą, gotowym zawsze do
pomocy, doskonale zorganizowanym i potrafiącym kierować zespołem ludzi. Pod
jego kierownictwem Żuławski Oddział PZK
nie dość, że nie tracił, to ciągle zyskiwał
nowych członków. Po Jego odejściu czekają
nas trudne czasy, a takich ludzi jak nasz śp.
Ryszard bardzo trudno zastąpić. Ryszard:
będzie Cię nam brakowało...
Przyjaciele z Żuławskiego OT16 PZK

Silent Keys
W ostatnim czasie odszli od nas
na zawsze Koledzy:

Ryszard Siekierski
SP2FAV
Piotr Sanecznik
SP9QMP
Bogusław Fiszer SP7FB
ex SQ7GDE
Piotr Szweda
SP2AQP
Wiesław Wojtasiński
SP5ICQ
Wiktor Nowak
SP3AKR
Ewa Parysek
SP3CSC
Krystian Majchrzak
SQ6GGR
Karsten Tranberg
SQ4F/OZ4FF
Lucjan Cieśluk
SP4AWC
Marian Zbroiński
SP2MW ex SP2HPM
Cześć Ich pamięci!

