KOMUNIKAT wakacyjny NR 33/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów.
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.
1. Informacja z XXVIII Zjazdu Klubu Seniorów PZK
XXVIII Zjazd Klubu Seniorów PZK (Old Timers Club) obradował 27 sierpnia br.
W miejscowości Księże Młyny (woj. łódzkie). Tematami przewodnimi zjazdu były
zmiany w Regulaminie Klubu oraz projekt Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa
Polskiego. Podstawowe założenia projektu Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa
Polskiego przedstawił Waldemar Sznajder 3Z6AEF (Prezes PZK) oraz Kol. Bogdan
Szkudlarek SP3LD, znany kolekcjoner historycznego sprzętu radiokomunikacyjnego. To
właśnie problem zbierania materiałów dokumentujących historię naszego hobby, ich
digitalizacja i odpowiednie zabezpieczenie stanowi dziś poważne wyzwanie,
uwzględniając szereg wymogów technicznych, a także formalno-prawnych.
W założeniach Archiwum będzie prowadzone przez Zarząd Główny PZK, natomiast OTC
bierze na siebie obowiązek gromadzenia zasobu archiwalnego oraz merytoryczny
nadzór nad całością. Jak zwykle w Zjeździe wzięli udział członkowie OTC wraz
z małżonkami, wykorzystując okazję do wspólnej zabawy i zacieśniania nawiązanych
przyjaźni. Sprzyjała temu również wspaniała pogoda, którą otrzymaliśmy w pakiecie od
organizatora.
Info: Grzegorz SP3CSD
2. Spotkanie krótkofalowców regionu łódzkiego
W ostatnią sobotę sierpnia, odbył się w Pabianicach
II Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego,
zorganizowany
przez
grupę
krótkofalowców
skupionych w lokalnych klubach regionu łódzkiego,
jak i niezrzeszonych. Spotkanie zgromadziło ponad
230 osób, w tym wiele dzieci i młodzieży, dla których przygotowano ciekawe zajęcia
(gry i konkursy z nagrodami), propagujące krótkofalarskie hobby. Atrakcją była
strzelnica przygotowana przez kolegów z Batalionu Parasol oraz pokaz strażaków z PSP
Pabianice.
Piknik odwiedził Prezes PZK Waldemar 3Z6AEF, który oprócz pomocy w losowaniu
nagród loterii fantowej, odpowiadał także na szereg pytań związanych z aktualną
sytuacją PZK i planami na przyszłość. Dziękujemy wszystkim organizatorom spotkania
na pabianickim Lewitynie, a szczególnie Czarkowi SP7UKL (Stowarzyszenie
Krótkofalowców Regionu Łódzkiego), Tomkowi SP7V (ZHP) i Krzyśkowi SQ7IQA (PZK),
gratulując udanej współpracy. Do zobaczenia za rok na III Pikniku Krótkofalowców
Regionu Łódzkiego!
(zdjęcia ze spotkania dostępne są w galerii)
Info: Cezary SP7UKL, Tomasz SP7V

www.pzk.org.pl

1

3. X Jubileuszowy Zjazd Kasztelański Bractwa Zamkowego TORUŃ 2016
W dniach 9 – 11 września br. do pięknego i gościnnego Torunia zjadą krótkofalowcy
wraz z osobami towarzyszącymi z kraju i zagranicy. Okazją do wizyty w rodzinnym
mieście Mikołaja Kopernika jest udział w X Jubileuszowym Zjeździe Kasztelańskim
Bractwa Zamkowego TORUŃ 2016.
Tegoroczny Zjazd Kasztelański Bractwa Zamkowego Patronatem honorowym objęli:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pan Piotr Całbecki oraz Prezydent
Miasta Torunia – Pan Michał Zaleski.
Tradycyjnie impreza rozpoczyna się w piątkowy wieczór wspólnym ogniskiem i grilem
na terenie Fortu IV Twierdzy Toruń, który jest główną bazą organizacyjno-logistyczną
Zjazdu Kasztelańskiego. W sobotnie przedpołudnie uczestników zjazdu czeka:
wycieczka zabytkowym autobusem po Toruniu, zwiedzanie zabytków toruńskich (Most
Pauliński, zamek krzyżacki, gra terenowa w Starym i Nowym Mieście) oraz krótka
chwila dla siebie. O godzinie 17.00 wspólne zdjęcie uczestników zjazdu, a potem salwy
armatnie artylerii brackiej z Torunia i Chełmna na rozpoczęcie zjazdu. Część oficjalna
X Zjazdu Kasztelańskiego Bractwa Zamkowego to spotkanie w prochowni pruskiego
fortu (podsumowanie zawodów zamkowych, militarnych, rocznego współzawodnictwa,
ciekawe prelekcje, pokazy i informacje) oraz coś dla ciała – czyli wspólna biesiada
w pomieszczeniach sztabowych i winiarni Fortu IV Twierdzy Toruń do białego rana.

Zaczynamy odliczać dni i godziny do Zjazdu. Oj, będzie się działo w Toruniu!
BĘDZIE KOSMICZNIE CIEKAWIE. Kto nie przyjedzie niech już żałuje. ;-) TAKI ZJAZD
KASZTELAŃSKI BRACTWA ZAMKOWEGO JUŻ SIĘ NIE POWTÓRZY! ;-)
Więcej informacji w komunikatach zjazdowych na stronie: www.zamkisp.pl
Info: Mariusz SQ2BNM
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4. SN10ZKBZ z Torunia
W
dniach 01 – 20.09.2016 roku
z Torunia
będzie
aktywna
okolicznościowa stacja radioamatorska
o znaku SN10ZKBZ.
Okazją jest odbywający się w dniach
9–11 września br. X Jubileuszowy Zjazd
Kasztelański
Bractwa
Zamkowego.
Praca emisjami CW, SSB, RTTY, BPSK,
QPSK. Karty QSL - biuro via SP2TMT
(OT 26 PZK), eQsl.cc, direct.
Info: Mariusz SQ2BNM
5. Zaproszenie do udziału w Zawodach Zielonogórskich - Winobranie 2016.
W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w Zawodach Zielonogórskich
2016. Zawody stanowią nasz skromny udział w corocznym Winobraniu.
W tym roku w dniach 3 - 11 września Zielona Góra świętuje Winobranie, podczas
którego odbywa się wiele pokazów tematycznych związanych z winiarstwem oraz liczne
imprezy artystyczne i jarmarki. Zainteresowanych, koleżanki i kolegów zapraszam do
odwiedzenia naszego miasta.
Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest tegoroczny Regulamin Zawodów.
Info: Marek SP3AMO, Prezes LOT PZK
6. Kolejny sukces Janusza SQ6JAN z klubu SP6PAZ
Miło nam zakomunikować, że nasz Kolega Janusz KOŁODZIEJ SQ6JAN w miesiącu
sierpniu 2016 został przyjęty do Very High Speed Club VHSC # 426. Jest dziewiątym
Polakiem, który został przyjęty do tego elitarnego klubu oraz drugim w okręgu SP6. Na
uwagę zasługuje fakt, że licencję posiada od 2014 roku, a jego ulubioną emisją jest
właśnie szybka telegrafia. Januszowi SQ6JAN gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
na pasmach amatorskich.
Info: Klaudiusz Rutkowski SQ6KMM, Sekretarz OT-11 PZK w Opolu
7. eMK QTC - wrzesień/2016
Wrześniowe wydanie eMK QTC to tym razem ogromna porcja wiadomości DXowych,
w tym o aktywnościach z wysp i ciekawych miejsc na świecie, a także o kilku
pamiątkowych dyplomach. Entuzjaści zawodów mają dwa kalendarze imprez
eterowych, krajowych i międzynarodowych. Wiadomością, która zapewne ucieszy wielu
OPs jest fakt reaktywacji programu dyplomowego PGA Award. O tym wszystkim jest
mowa w najnowszym wydaniu eMagazynu.
W skrócie co jeszcze:
- Kalendarz międzynarodowych zawodów HF,
www.pzk.org.pl
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- Regulaminy międzynarodowych zawodów HF, - Kalendarz krajowych zawodów HF &
VHF+,
- DJ6QT SK,
- Silent Keys,
- Jesień na Podgórzu,
- HF1001F z Fromborka,
- Dni Aktywności SP1,
- Dyplom okolicznościowy z okazji jubileuszu Indonezji,
- 450 Lat Miasta Orel dyplom pamiątkowy,
- Frogs Travellers Club Expeditions dyplom,
- Cluj-Napoca 700 Award regulamin,
- Reaktywacja Programu dyplomowego PGA,
- Dyplomy olimpijskie,
- Viney Island we wrześniu,
- Ghana na 160m,
- Saint Martin Island,
- AS-070,
- Pitcairn Island jeszcze do 3 września,
- Jubileusz Republiki Komi
- dyplom pamiątkowy,
- Rarotonga Island,
- LZ1043PMU do dyplomu Wszyscy Święci 2016,
- 110. rocznica urodzin Musa Jalila,
- Grzywna 25.000 dolarów za zakłócenia,
- Warto było zaliczyć,
- 9M2MI Undan Island,
- 5 USD za kartę z Libii,
- Ciekawa statystyka,
- 160. rocznica urodzin Tesli,
- VY0SNO przemiennik i beacon,
- Olimpijskie i paraolimpijskie radiostacje,
- Czesi na Comoros,
- JOTA & JOTI w Malezji,
- 200 Krajów DXCC w tydzień,
- Surinam w CQ WW DX CW Contest,
- YX0V Avest Island,
- Hi signals SP5LP,
- VE3LYC/KL7,
- Morskie boje na 10m
- nielegalnie QRV,
- Rocznica Bitwy o Long Tan,
- Eu-NA QSO na VHF,
- Poszukiwane adresy,
- The most remote island on Earth,
- Niespełnione marzenia ON4WW,
- Home made RX z Korei Północnej,
www.pzk.org.pl
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- Wizyta w Ten-Tec,
- Sylwetki naszych OMs tym razem o SP3GZ,
- O krótkofalarstwie w Little Star,
- Informacje PZK.
Więcej na stronie www.qtc.suchacz.eu.
Miłej lektury & 73s de Sylwester SP2FAP
8. Silent Keys
Witold Wichura SP9DW S.K.
W dniu 27.08.2916 r. po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do krainy wiecznych DX-ów
Kol. Witold Wichura SP9DW. Były członek klubów: SP9KAS, SP9PNB, SP9PBN, PK UKF
i G-QRP-C, miał 87 lat. Jego krótkofalarski życiorys był mocno związany z powojenną
historią górnośląskiego krótkofalarstwa. W 1957 r. był współorganizatorem reaktywacji
PZK na Śląsku i pierwszym prezesem nowo powstałego Oddziału Wojewódzkiego PZK
Nowym Bytomiu.
Kilkakrotna kontynuacja prezesury OW PZK miała znaczący wpływ na poprawę zarówno
organizacji jak i efektów sportowych śląskich krótkofalowców. Z jego inspiracji
reaktywowano w 1966 r. działalność przedwojennego śląskiego Klubu Krótkofalowców
w Katowicach.
Wybitny UKF-owiec - Witold należy do niewielkiego grona prekursorów amatorskiego
nadawania na falach centymetrowych w Polsce. Koleżeński i uczynny, chętnie służył
radą i pomocą. Był wieloletnim przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
przy PIR w Katowicach.
Za swoją działalność krótkofalarską był wyróżniony przez PZK m. innymi: medalem Za
zasługi dla obronności kraju, Odznaką Honorową PZK Nr 81, Złotą Odznaką Honorową
PZK Nr 64/Z, oraz członkostwem honorowym Nr 11.
Cześć Jego pamięci!
Pogrzeb Witolda SP9DW odbędzie się w piątek 2 września w Tychach, w kościele św.
Krzysztofa przy ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 o godz. 12:30. Ostatnie
pożegnanie w kaplicy przy kościele. Msza o godz. 13:00. Spod kościoła na cmentarz na
Wartogłowcu w Tychach i z powrotem będzie podstawiony autobus.
Info: SP9LDB, SP9JCN
Jacek SP3SLM S.K.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 sierpnia 2016r. w wieku 48 lat, po krótkiej
chorobie, niespodziewanie odszedł na wieczną wachtę Jacek SP3SLM z Malanowa k.
Turku. Licencję i znak SP3SLM Jacek miał od czerwca roku 1988. Był ciągle aktywnym
krótkofalowcem. Początkowo należał do Klubu SP3KQV Kalisz (lata 80-te) a następnie
SP3KWA Turek. Był miłośnikiem techniki wojskowej, lamp elektronowych, telegrafii,
www.pzk.org.pl
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łączności UKF i KF. Kolekcjonował m.in. klucze telegraficzne. Regularnie doposażał
swoją radiostację. Właśnie szykowaliśmy się wspólnie na zawody IARU VHF 2016.
Odszedł jeden z filarów Klubu SP3KWA. Jacek był osobą głęboko wierzącą i prosi o
modlitwę.
Pogrzeb odbył się 24 sierpnia 2016 r. w Malanowie, licznie uczestniczyli w nim koledzy
krótkofalowcy.
Info: Jurek SP3SLU z Kolegami z Turku i Kalisza.

Rajmundom i Bohdanom
z okazji ich imienin
życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia planów tych życiowych i tych związanych z naszym pięknym hobby.

TNX. TNX. TNX.
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Jackowi
SP9JCN, Zbigniewowi SP9LDB, Cezaremu SP7UKL, Tomaszowi SP7V, Markowi SP3AMO,
Sylwestrowi SP2FAP, Mariuszowi SQ2BNM, Grzegorzowi SP3CSD, Klaudiuszowi
SQ6KMM.
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).
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.
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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, Piotr SP8MRD, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty
środowe PZK.
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9.

Załącznik
Regulamin Zawodów Zielonogórskich
z okazji "Dni Zielonej Góry - Winobrania"
im. Juliusza Schmidta - SP3AUZ
http://hamradio.zielonagora.pl

I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Organizator: Lubuski Oddział PZK,
Cel zawodów
Celem zawodów jest:
o
promocja Dni Zielonej Góry – Winobrania,
o
uczczenie pamięci kolegi Juliusza Schmidta - SP3AUZ,
o
utrzymanie
aktywności
radiostacji
indywidualnych

i

klubowych.

Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje indywidualne i
klubowe, nadawcze i nasłuchowe, posiadające aktualne pozwolenia radiowe i
licencje SWL. W grupie SWL nie mogą brać udziału krótkofalowcy z licencją
nadawcy.
Termin zawodów
3 września 2016 r. (sobota) wraz z rozpoczęciem Winobrania – obchodów Dni
Zielonej Góry.
Czas zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną od godz. 1500 do godz. 1700 czasu UTC /od
1700 do 1900 czasu lokalnego/,
Pasma, emisje i moc
Zawody prowadzone będą w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB zgodnie z
obowiązującym band planem. Najwyższa dopuszczalna moc z jaką można
pracować w zawodach to 100W, w grupie QRP 5W CW i 10W SSB.
Wywołanie:
o
Fonia (SSB): "wywołanie w Zawodach Zielonogórskich"
o
Telegrafia (CW): "test ZG",
Łączności w zawodach
Z tą sama stacją można nawiązać max 2 QSO - jedną łączność emisją CW i jedną
łączność emisją SSB.
Nasłuchy w zawodach
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu
korespondentów.
Raporty:
Potwierdzenie łączności w zawodach stanowi wymiana raportów i sum
kontrolnych pomiędzy korespondentami wg poniższych zasad:
o
na SSB – RS ZL - (raport + grupa kontrolna) np. 59 ZZ,
o
na CW – RST ZL - (raport + grupa kontrolna) np. 599 ZZ,
o
stacje zagraniczne podają RS(RST) + Nr QSO np. 59 (599) 01
www.pzk.org.pl
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XII.

GRUPA KONTROLNA:
• W przypadku stacji krajowej składa się z dwóch liter będących skrótem
powiatu (http://pga-zawody.eham.pl/lista.php);
• W przypadku stacji zagranicznej grupa kontrolna to numer łączności.
Punktacja w zawodach:
1. za QSO ze stacjami z Zielonej Góry, miejski powiat ZL
4 pkt. na SSB,
5 pkt. na CW.
2. za QSO ze stacjami z powiatu Zielonogórskiego, powiat ZG
3 pkt. na SSB,
4 pkt. na CW.
3. za QSO ze stacjami pozostałych powiatów województwa lubuskiego:
GP, GW, KD, MI, NL, SC, SK, SN, SO, NG, WP, ZY
2 pkt. na SSB,
3 pkt. na CW,
4. za QSO z pozostałymi stacjami:
1 pkt. na SSB,
2 pkt. na CW.

Wynik końcowy stanowi suma punktów liczona za przeprowadzone QSO razy ilość
zaliczonych powiatów SP.
Bez względu na rodzaj emisji powiat jest tylko raz punktowany.
XIII.
Klasyfikacja:
A - stacje indywidualne,
D - stacje woj. Lubuskiego,
B - stacje klubowe,
E - stacje nasłuchowe (SWL),
C - stacje QRP,
F - stacje YL.
XIV.
Rozliczenie zawodów:
Rozliczenie zawodów następuje na podstawie dzienników zawodów przesłanych w
terminie do 7 dni po rozegraniu zawodów. Zawody są rozliczane elektronicznie.
Zachęcamy zatem do korzystania z programu DQRLog autorstwa Marka SP7DQR.
Program
do
obsługi
zawodów
można
pobrać
z
adresu:
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html. W związku z tym dzienniki zawodów będą
przyjmowane tylko w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo. Dzienniki zawodów
należy wysłać na adres: zawody@zielonagora.pl.
Obowiązuje nazwa pliku znak_stacji.cbr (np: sp3iy.cbr)
Dziennik zawodów musi zawierać:
• znak wywoławczy stacji,
• oznaczenie powiatu, z którego pracowała stacja startująca w zawodach,
• kategorię, w której zgłasza swój udział w zawodach,
• adres e-mail osoby do kontaktu,
• listę wszystkich QSO z pełnymi raportami zgodnie z pkt. X regulaminu,
• zarejestrowane QSO wg czasu UTC.
Logi nadesłane niezgodnie z powyższą instrukcją lub po terminie będą
zaliczane wyłącznie do kontroli.
www.pzk.org.pl
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Łączności nie zaliczane
- nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązuje QRT 5
minut przed i po zawodach),
- braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
- łączności powtórzone,
- różnica czasu przeprowadzonej łączności powyżej 3 min.,
- błędne odebranie znaku wywoławczego korespondenta.
Nagrody
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – grawerton.
Pozostałym uczestnikom zawodów zostaną przygotowane dyplomy elektroniczne
(do pobrania ze strony www OT-32 i/lub wysłane e-mailem) z osiągniętym
wynikiem i miejscem.
Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. W podziale nagród rzeczowych nie
będą brali udziału członkowie Zarządu oraz kluby zrzeszone w OT-32.
Komisja Zawodów:
Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwa Komisja, która dokona obliczenia
wyników i klasyfikacji uczestników. Komisja zawodów ma prawo do
podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych
nieujętych w regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
klasyfikacji grupy ze względu na bardzo małą frekwencję.
Skład Komisji: Józef SP3GAX - przewodniczący, Edward HF3Y - członek,
Krzysztof SQ3JPD - członek.
Ogłoszenie wyników zawodów:
Wstępne wyniki ogłoszone będą po 14 dniach, od zakończenia przyjmowania
logów z zawodów, na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK
nr 32 http://hamradio.zielonagora.pl oraz rozesłane poczta elektroniczną do
wszystkich uczestników zawodów. Uczestnikom przysługuje okres 24 godzin na
składanie reklamacji. Po tym okresie ogłoszone będą wyniki ostateczne.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie LOT PZK nr 32, http://pga-zawody.eham.pl
oraz w czasopismach QTC i Świat Radio w czasie nie dłuższym niż 30 dni po
rozegraniu zawodów.

Prezes LOT PZK, Marek Kuliński SP3AMO
Zielona Góra, 11 listopada 2015 r.
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