KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 50/2016 z dnia 28. grudnia 2016 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych
komunikatów. Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.

cotygodniowych

Szanowni Korespondenci i Odbiorcy naszych Komunikatów
To już ostatni w tym roku Komunikat. Niedawno jak zauważyliście zmieniliśmy nazwę
komunikatów, ponieważ piszemy w nich o wszystkim co się dzieje w krótkofalarstwie
i to nie tylko w PZK, a więc nie jest to „Komunikat Sekretariatu ZG PZK”.
Dziękujemy naszym korespondentom za przesyłane informacje i prosimy o więcej.
Informujcie nas, a za naszym pośrednictwem całe środowisko o wszystkim co się
dzieje w Waszych Oddziałach PZK oraz w klubach krótkofalarskich. Szczególnie jeśli
jakieś wydarzenie, spotkanie czy impreza była skierowana do szerszego grona
odbiorców czy też uczestników. To obecnie najistotniejsze, ponieważ w dalszym ciągu
szerokie kręgi społeczeństwa niewiele lub nic o nas nie wiedzą, albo co gorsza boją
się krótkofalowców. Jest i prośba redakcyjna, a mianowicie o podpisy pod
przesyłanymi do nas zdjęciami i informacje o autorach zdjęć. To pozawala na
unikniecie późniejszej korespondencji oraz ewentualnych błędów.
A teraz czas na życzenia:

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy Wam przede wszystkim
sukcesów w naszym wspaniałym hobby, zdrowia i realizacji wszystkich
zamierzeń, które są w Waszych planach na 2017 rok.
Redakcja Komunikatów Polskiego Związku Krótkofalowców
1. Nietypowe, ale współczesne życzenia. Renifer robot z Boston
Dynamics. Życzenia nadesłane przez Henryka SP9FHZ.
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Życzę Abyście Święta Bożego Narodzenia spędzili w gronie najbliższych,
przy
Wigilijnym
stole,
przy
zapachu
tradycyjnego
siana i
bajecznie
kolorowym świerku, pod którym niech znajdą się wymarzone prezenty.
Niech zdrowie, radość, pokój i dostatek Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy
Siostrom i Braciom w krótkofalarstwie przez cały Nowy 2017 Rok.
Niech spełnią się wszystkie Wasze życzenia, te głośno wypowiedziane i te skrywane
w najgłębszych zakamarkach serca. Wszystkim krótkofalowcom oraz sympatykom
krótkofalarstwa dobrej propagacji oraz wspaniałych DX-ów, udanych konstrukcji i
wymarzonego sprzętu, udanego i satysfakcjonującego uczestnictwa w naszych
spotkaniach krótkofalarskich.
W imieniu organizatorów Pikniku Eterowego w Koniakowie życzenia składa:
Henryk SP9FHZ
P.S. Taką mamy zimę, więc i taki napęd Mikołaja
https://www.youtube.com/watch?v=RDZu04v7_hc
https://www.youtube.com/watch?v=ldvKS_lU3gY
Foto: Boston Dynamics, materiał wideo z www.youtube.com
2. Czas na Amerykę Łacińską, czyli kolejna podróż SP7VC & SQ7OYL
W dniach 06.01.2017 - 21.01.2017 będę
przebywał z
Centralnej.

Kasią

SQ7OYL w

Ameryce

Planujemy odwiedzić kilka krajów i z
niektórych trochę ponadawać w stylu
wakacyjnym.
Aktywność 160-10m z HR, TG, YS, XE, V31.
Zabierany sprzęt to:
IC-7300 + PA 4xGU-50, verticale 40-10m,
Inv –L 160-80m, Slopery.

Do usłyszenia
Przemek SP7VC

3. Siódma edycja „Konkursu Generalskiego”
Poznański Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza
Raszewskiego SP3PGR w okresie od 2 do 18 stycznia 2017 roku jest już po raz
siódmy organizatorem krótkofalarskiej imprezy zwanej „Konkursem Generalskim”
promującej za pośrednictwem fal radiowych w kraju i poza jego granicami postać
patrona klubu. Po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości był on oficerem Armii
Wielkopolskiej, generałem Wojska Polskiego II RP, uczestnikiem wojny polskobolszewickiej, pierwszym dowódcą rozformowanego z końcem 2011 roku - po 92
latach działalności - Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz dowódcą Okręgu Korpusu
Nr VII z siedzibą w Poznaniu, a także działaczem i wielkim społecznikiem. Imprezie
www.pzk.org.pl
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patronuje wiele instytucji związanych przed laty z działalnością Generała. Po raz
kolejny swoim patronatem honorowym konkurs objął minister Paweł Soloch, Szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jest on również fundatorem okazałego pucharu
dla zwycięzcy w jednej z sześciu regulaminowych kategorii. Odrębną grupę
klasyfikacyjną stanowią operatorzy tzw. „stacji wojskowych” – żołnierze, emeryci i
renciści wojskowi oraz pracownicy cywilni wojska. Organizator zaprasza wszystkich
chętnych do udziału w tej imprezie, a szczególnie osoby pracujące z terenu powiatów
ujętych w bogatej biografii Generała Raszewskiego. Są to powiaty z Wielkopolski:
miasto Poznań – PX, powiaty poznański – PO i kościański – ON, powiat raciborski –
RC na Śląsku, powiaty: głubczycki – GY, nyski – NF, prudnicki – PJ na
Opolszczyźnie oraz z powiaty z Dolnego Śląska: bolesławiecki – BE, lwówecki – LF i
oławski – OA. Operatorzy tych stacji mogą tworzyć odrębną grupę klasyfikacyjną
tzw. stacji Organizatora. Łączności można powtarzać w kolejnych dniach trwania
imprezy, a w danym dniu na innych określonych regulaminem pasmach. Szczegółowy
regulamin dostępny jest na portalu PZK w zakładce Zawody/Kalendarz Zawodów PZK
2017. Serdecznie zapraszamy!
Info: Jacek SQ3OPM
4. Z ARRL - Digital Communication Handbook
Z ARRL na konto administratora przyszedł e-mail z propozycją „bezpłatnego
Handbooka”. Jak to dziś jest z tymi „bezpłatnymi” ofertami, to myślę, że wszyscy
wiedzą. Nie zmienia to postaci rzeczy, że sprawa jest ciekawa, bo dotyczy
komunikacji cyfrowej.
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Emisje cyfrowe i mody nowej generacji, takie jak JT65, JT6M, JTMS, JT9, JT4,
QRA64, ISCAT, MSK144, FSK315, programy: WSJT-X, WSJT, MAP65, WSPR to
niezwykle ciekawa sprawa i nowe wyzwanie! Szokujące oznaczenia emisji, prawda?
Umożliwiają pracę małą mocą z całym światem na pasmach KF oraz w pasmach UKF.
Więcej o emisjach i oprogramowaniu dla WSCF (Weak Signal Communication
Software) następnym razem.
Na zakończenie z tekstu e-mail z ARRL (w wersji oryginalnej angielskiej):
„ABOUT THE OFFER
Get Work the World with JT65 and JT9 FREE when you spend $40 or more (excluding
shipping/handling) with Coupon Code DIG (one coupon code per order). Does not apply to
past purchases. Returns must accompany free book. Offer ends December 31, 2016. Retail
orders from ARRL only.
ORDERING
To place an order visit ARRL's secure online catalog. Or, call our Publication Team toll-free in
the US 1-888-277-5289, Monday through Friday 8 AM to 5 PM Eastern Time [Outside US
telephone (860) 594-0355].
ABOUT THIS E-MAIL
You are receiving this end-of-year offer because you are a registered LoTW user.”

I tu jest wyjaśnienie, dlaczego to „przyszło”. Adres administracyjny został użyty do rejestracji
konta SP0PZK na LoTW. No dobra – kto wyda 40 $ dostanie Handbook za „free”.
[Info: SP5ELA]

TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz
materiały: Henrykowi SP9FHZ, Przemkowi SP7VC, Jackowi SQ3OPM.
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl,
admin@pzk.org.pl. W przypadku przesłania 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.
Prosimy nie formatować tekstu, utrudnia to pracę Redakcji przy składaniu całości
komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych
w materiałach.
Uwaga! 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).
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Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców
(zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego
rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet.
Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego
opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00
czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe
PZK.
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