KOMUNIKAT sekretariatu ZG PZK Nr 36/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów.
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.
1. Obchody 90. rocznicy powstania LKK raz jeszcze

Na początku uroczystości uczestnicy obchodów Jubileuszu 90. Lecia LKK minutą
ciszy uczcili pamięć Kolegów, którzy na zawsze od nas odeszli (foto SQ9CWI)
W dniach 9-11 września w ośrodku „Perła Lwowa” w Brzuchowicach k. Lwowa odbyły
się oficjalne uroczyste obchody 90. rocznicy powstania Lwowskiego Klubu
Krótkofalowców. Część oficjalna miała miejsce w sobotę 10. września o godz. 11.00.
Uczestniczyło w niej ponad 120. krótkofalowców w tym 20. z Polski, przy czym w
większości byli to Członkowie Honorowi LKK, którzy wspierają działalność „kolebki
Polskiego Krótkofalarstwa” w jej obecnych realiach.
Uroczystość otworzył Iwan Doskocz UR5WD Prezes LKK witając gości zjazdu oraz
wszystkich przybyłych, a tuż po otwarciu Krzysztof SQ5HAU oraz Jerzy SP5VJO
przekazali dzwon jubileuszowy ufundowany przez kilkunastu członków honorowych LKK.
Dzwon ten brzmi pięknie i będzie stałym elementem kolejnych zjazdów członków
Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.
Na początku zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy odeszli od nas w ciągu
ostatniego 10. lecia.
www.pzk.org.pl
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Całość Zjazdu prowadził Iwan Doskocz UR5WD prezes LKK, który zaprosił do prezydium
Zjazdu Gościa oficjalnego, którym był Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu
Wojewódzkiego we Lwowie oraz Zbyszka SP8AUP wiceprezesa LKK, Grigorija Bielika
UR5WFO wiceprezesa LKK, a także piszącego te słowa Piotra SP2JMR. Georgij Chilianc
UY5XE, autor książki o powojennej historii LKK oraz wraz z Tomkiem SP5CCC
współautor książki „Lwowski Klub Krótkofalowców zarys dziejów” omówił w skrócie
historię LKK, który jak wiadomo powstał w 1926 roku, natomiast był reaktywowany
dopiero w wolnej Ukrainie. Tu należy się pewne spostrzeżenie, a mianowicie, że jest
rzeczą bezprecedensową, aby klub krótkofalarski założony w jednym państwie był
reaktywowany i pielęgnował swoją tradycję w innym, choć miejsce jest to samo i tylko
toczące się koło historii było przyczyną takich zmian. Kolegom z Ukrainy należy się
wdzięczność za kontynuację tradycji kolebki polskiego krótkofalarstwa, a w bieżącej ich
działalności wsparcie i pomoc ze strony polskich krótkofalowców. O tym powiedziałem w
swoim wystąpieniu.
Oczywiście jak przy każdej tego typu uroczystości były odznaczenia i podziękowania w
formie dyplomów i grawertonów. 3. kolegów z LKK otrzymało przyznane uchwałą ZG
PZK z dnia 9. Kwietnia br. Odznaki Honorowe PZK są to: Iwan Doskocz UR5WD prezes
LKK, Grygorij Belyk US5WFO wiceprezes LKK i Roman Terlecki UY3WX sekretarz LKK.
Miałem także zaszczyt przekazać na ręce prezesa Lwowskiego Klubu Krótkofalowców
przyznany uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 29 marca 2016 roku „Medal im. Braci
Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa”.
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Zdjęcie powyżej. Wiceprezes LKK Zbyszek SP8AUP wręczył Prezesowi LKK grawerton
Jubileuszowy dla LKK ze wszystkimi znakami członków honorowych (foto SQ9CWI).
Zbyszek Guzowski SP8AUP wiceprezes LKK, a jednocześnie wspólnie ze mną
reprezentant PZK w swoim wystąpieniu podziękował kolegom z LKK za dotychczasową
współpracę. Z jego rąk podziękowania od PZK w formie grawertonów otrzymali czterej
członkowie LKK: Prezes Zarządu LKK Iwan Doskocz UR5WD, Wiceprezes Zarządu LKK
Grigorij Belyk US5WFO / SP8BGA, Sekretarz Zarządu LKK Roman Terlecki UY3WX oraz
Manager Dyplomu i tłumacz tekstów dyplomów i regulaminów z Polskiego na Ukraiński i
odwrotnie Lewko Kisilewski UR5WHQ. Grawerton Jubileuszowy ze wszystkimi znakami
członków honorowych (SP) otrzymał także i sam Lwowski Klub Krótkofalowców
UR4WWE.
Tomek Ciepielowski SP5CCC przemawiając w imieniu PKUKF i SPDXC podziękował
Kolegom z LKK za kontynuację pięknej tradycji. W swoim wystąpieniu przypomniał o
tym, że pierwsze zawody międzynarodowe SPDX Contest w 1933 roku były realizowane
właśnie przez LKK i że w LKK były podjęte pierwsze próby łączności na UKF. Ponadto
członkowie LKK w dalszym ciągu wnoszą swój spory wkład w rozwój sportu DX-owego
oraz UKF. To wystąpienie zostało ukoronowane wręczeniem na ręce prezesa LKK dwóch
jubileuszowych grawertonów.
Również ze strony Zarządu Lwowskiego Klubu Krótkofalowców były podziękowania za
współpracę dla strony polskiej. Miały one formę grawertonów i otrzymali je Zbyszek
SP8AUP, Jurek SP5VJO oraz piszący te słowa Piotr SP2JMR.
Relacja z obchodów była by niepełna, gdybym nie wspomniał o bardzo miłym akcencie,
który miał miejsce już pod koniec ich części oficjalnej. A mianowicie Oleski Klub
Krótkofalowców SP9KDA ufundował dla LKK UR4WWE okolicznościową statuetkę, którą
wręczył prezesowi LKK prezes SP9KDA Marek Czarnecki SP9UO. Wprawdzie SP9KDA
obchodzi w tym roku tylko 50. lecie, ale co jubileusz to jubileusz.
Końcowy fragment uroczystości prowadził Grigorij Belik UR5WFO wiceprezes LKK,
bowiem prezes był zmuszony udać się na odbywający się w tym dniu ślub córki.
Na szczególną uwagę zasługuje w kwestii współdziałania pomiędzy LKK i PZK rola
Zbyszka SP8AUP wiceprezesa LKK i jednocześnie prezesa Jarosławskiego Oddziału
Terenowego LKK, który swą permanentną współpracą PZK -LKK przyczynił się do
rozpropagowania jubileuszu 90. Lecia LKK w Polsce i na świecie oraz do jego realizacji
jego obchodów także jako Award Manager dyplomu okolicznościowego.
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Prezes LKK ze statuetką otrzymaną od SP9KDA. Na mównicy prezes SP9KDA Marek
SP9UO (foto SQ9CWI).
Zbyszek SP8AUP jest także od wielu lat QSL managerem dla Polski rozsyłając karty z
okręgu Lwowskiego oraz przekazując karty QSL z SP do Lwowa. Jest to bardzo istotny
element współpracy pomiędzy PZK i LKK, o którym należało wspomnieć przy tej okazji.
Za to Zbyszkowi należą się szczególne podziękowania.
Na tym kończę moją relację z tej pięknej i ważnej uroczystości.
Wszystkich zainteresowanych historią LKK odsyłam do Krótkofalowca Polskiego nr
9/2016. W numerze tym jest zamieszczona także pełna lista członków honorowych LKK.
Miałem zaszczyt reprezentować Polski Związek Krótkofalowców na tej ważnej
uroczystości, a więc przekazuję powyższą krótką relację.
Piotr SP2JMR sekretarz PZK
2. Skrócony spis treści Świata Radio 10/2016
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Anteny-kilka przemyśleń
TEST; Badanie nadajnika TS590SG
PREZENTACJA: Nadajniki i odbiorniki optyczne SAT/DVB-T, Radiotelefon Midland M10,
Wyposażenie konstruktorów i badaczy EMC
ŁĄCZNOŚĆ: Emisje JT9 i JT65A
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
www.pzk.org.pl
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WYWIAD: Sukcesy z antenami balkonowymi
HOBBY: Transceiver Pixie 40 m, Projekty urządzeń UKF, cd.
DYPLOMY: Czuwaj (edycja 2015)
DIGEST: Eksperymentalne konstrukcje antenowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
Andrzej SP5AHT Redaktor Naczelny Świata Radio
3. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 10/2016
Cyfrowe Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego
YOTA 2016
Relacje z pikników w Pabianicach i Koniakowie
Zasłużeni krótkofalowcy- Ryszard SP2IW
Sukces Janusza SQ6JAN
Silent Key’s
4. SPDX Contest 2016
Na Zjeździe SP DX Clubu w Spale w dniu 18. września ogłoszone zostały wyniki
SP DX Contest 2016, a operatorzy nagrodzeni dyplomami lub plakietami mogli je
osobiście odebrać w trakcie prezentacji podsumowania tegorocznych zawodów.
Otrzymaliśmy 1710 dzienników. Poziom uczestnictwa praktycznie identyczny jak
w roku 2015 (1712 logów). Niestety w tym roku - jeśli ktoś pamięta - mieliśmy
tragiczne warunki propagacyjne, a w niedzielę była dodatkowo zorza. W
rezultacie ilości QSO i końcowe wyniki nie są rekordowe.
Wyniki można obejrzeć na stronie:
http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/res/2016/index.php
Jednocześnie chciałbym poinformować o zmianie w regulaminie: małej, ale
istotnej dla stacji ambitniej walczących w zawodach. Wykreślony został z
regulaminu (zarówno dla Single OP jak i Multi OP) zapis ograniczający ilość
zmian pasma/emisji do maksymalnie 12 w ciągu godziny zegarowej.
W imieniu Komisji: Tomek SP5UAF
Komisja Zawodów: SP7DQR, SP7CVW, SP5ADX, SP5UAF
5.
Zbiórka publiczna na Zjeździe Technicznym
W czasie tegorocznego Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP w Burzeninie odbyła się
zbiórka publiczna. Zbiórkę, zarejestrowaną pod numerem 2016/3158/OR,
przeprowadzili: Grasia SP9-50-088, Spike SP9NJ i Andrzej SP9ENO. Skarbonki zostały
komisyjnie otwarte (3Z6AEF, SP9MRN, SP9NJ) a pieniądze przeliczone. Kwota 2203,82
zł została wpłacona na konto Polskiego Związku Krótkofalowców, który zbiórkę
zarejestrował. Środki finansowe ze zbiórki zostaną wykorzystane na opłacenie faktur za
materiały i usługi związane ze Zjazdem Technicznym Krótkofalowców SP 2016. Pełne
sprawozdanie z wykorzystania środków ukaże się na stronie http://zbiorki.gov.pl.
Wszystkim ofiarodowcom bardzo serdecznie dziękujemy - zarówno tym, którzy wrzucali
www.pzk.org.pl
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monety 2 i 5-złotowe (tych było najwięcej), jak i tym którzy hojnie wrzucali banknoty
50, 100 i 200 zł. Zapewniamy, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana i całość
zostanie wydatkowana zgodnie z zadeklarowanym celem zbiórki. DZIĘKUJEMY!

[foto: Szymon Reiter SQ9ZAQ]
[info: 3Z6AEF]
6. Akcja dyplomowa „670 lat Bydgoszczy”
Akcja dyplomowa "670 lat Bydgoszczy" to coś więcej niż tylko zdobywanie dyplomów,
ponieważ jest ona połączona z konkursem wiedzy o Bydgoszczy. Akcja zaczyna się w
piątek 23 września. Mamy do rozdania 3 statuetki w kategorii SP dla osób, które
udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi. Jeżeli nie znacie odpowiedzi na nasze
pytanie, szukajcie jej w Internecie lub zgadujcie. W końcu ma to być zabawa.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Szukajcie naszych stacji z sufixem 670BY na
pasmach, zapraszamy do łączności!
Oficjalna strona akcji: http://www.pzk.bydgoszcz.pl/670
Vy 73! Krzysiek SQ2JK
7. Echa festiwalu organizacji pozarządowych w Bydgoszczy
W dniu 8. Września w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie
czerwcowego festiwalu Organizacji Pozarządowych z terenu miasta i powiatu
bydgoskiego. Polski Związek Krótkofalowców na uroczystości reprezentował Prezes
Bydgoskiego OT PZK Zbigniew Nawrot SQ2ETN. Krótkofalowcy z Bydgoskiego OT PZK
od kliku lat uczestniczą w kolejnych edycjach festiwalu. Informowałem o tym w
komunikatach oraz w Krótkofalowcu Polskim.
Od prezydenta miasta Bydgoszczy takie oto otrzymaliśmy podziękowanie.
Piotr SP2JMR
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8.

HF11FOG. 11 Otwarte Spotkanie Wargamingowe "Pola Chwały" (Fields
of Glory)
W dniach 19- 25 września Niepołomicki Klub
Krótkofalowców przy Młodzieżowym
Obserwatorium Astronomicznym SP9MOA będzie pracował
pod znakiem okolicznościowym HF11FOG z okazji
jedenastej edycji "Pól Chwały" (Fields of Glory) XI
Otwartego Spotkania Wargamingowego.
Za przeprowadzone łączności będzie można otrzymać
okolicznościową kartę QSL.
Szczegóły: www.qrz.com/db/hf11fog
Zapraszamy do łączności!

Pola Chwały to odbywające się w Niepołomicach od 11 lat
spotkanie entuzjastów historii, gier wojennych i
rekonstrukcji historycznej, otwarte dla wszystkich. Bez
zbędnych barier, przy czynnym zaangażowaniu publiczności. Historia jako zabawa,
historia jako pasja. WSTĘP WOLNY. Info: www.polachwaly.pl
Vy 73 de Michał SQ9ZAY
Niepołomicki Klub Krótkofalowców
przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym
ul. Mikołaja Kopernika 2
32-005 Niepołomice
9. Pożegnanie wakacji z SP2KCW - Festiwal Młodych 2016!
2-3. września br.
Inowrocławski Klub Krótkofalowców SP2KCW we współpracy z
Harcerskim
Klubem
Łączności
SP2ZCH
wystąpił
jako
współorganizator
kilkudniowej, dużej imprezy plenerowej połączonej z koncertami wystąpił
Na mieszkańców Inowrocławia i okolic w nowej części Parku Solankowego czekały strefa
chillout na plaży, kręgle, konkursy dla dzieci, kule "bumper ball", wspólne grillowanie,
konkurs "Przepłyń Staw na Czymkolwiek", występy karateków, tancerzy.
Jedną z głównych atrakcji festiwalu było obozowisko Inowrocławskiego Klubu
Krótkofalowców SP2KCW z wieloma stanowiskami: UKF, UKF z antenami kierunkowymi,
KF, KF do łączności cyfrowych, APRS, UKF do łączności satelitarnych, na Starze z
radiostacją R140 do łączności KF i UKF. Zainstalowaliśmy łącznie 12 anten w tym
dipole, delty, long wire’a, yagi, radiolinie 5GHz + AP 2,4GHz. W sposób szczególny
wyeksponowane było stanowisko Kujawsko - Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej,
w ramach której klub SP2KCW pełni funkcję stacji węzłowej.
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Poza przedstawianiem mieszkańcom naszej krótkofalarskiej pasji wraz z Inowrocławską
Lokalna Organizacją Turystyczną zorganizowaliśmy grę terenową „Ciekawostki
Solanek”. Uczestnicy szukali fiolek z pytaniami odpowiadając na nie wyznaczonym
kapitanom drużyn za pomocą komunikacji radiowej pod opieką klubowych kolegów.
Dzięki możliwością systemu APRS kapitanowie drużyn mieli możliwość stałej obserwacji
miejsca przebywania grupy i kierowania nią zgodnie z trasą Gry.
Ponad to jeden z klubowych kolegów za sprawą prowadzonej działalności zapewnił na
całym terenie festiwalu stały dostęp do szybkiego Internetu dzięki technologii WiFi.
Dzięki prowadzonym działaniom przez nasze stanowiska przewinęły się dziesiątki
zaciekawionych inowrocławian. Pytań i fotek ze sprzętem nie było końca. Dzięki
ustanowieniu dyżurów byliśmy w stanie od czwartku do końca soboty zapewnić ciągłość
pracy stacji klubowej SP2KCW na różnych pasmach różnymi emisjami. Sprzęt radiowy
zasilany był w sposób ciągły z agregatów prądotwórczych.
Pierwszy raz podjęliśmy współpracę z Młodzieżową Radą Miejską Inowrocławia i
Inowrocławską Lokalną Organizacją Turystyczną. Na pewno to nieostatnia gra terenowa
i nie ostatni Festiwal, które będziemy organizować.
Miłą niespodzianką dla nas było przybycie ekipy reporterów z TVP3 Bydgoszcz, którzy w
ramach programu "Region Pełen Lata" przygotowali kilkuminutowy reportaż o
działalności krótkofalarskiej naszego klubu.
Poniżej link do rozległej galerii:
https://drive.google.com/open?id=0B5B36TCAl1Uoc21uaHBuUUZURHM
Wojtek SQ2WSZ Prezes klubu SP2KCW
www.pzk.org.pl
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9. „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2016” – podsumowanie
Co miłe i przyjemne, szybko się kończy. 31. „Krótkofalarska Jesień na
Pogórzu” już za nami. Chyba za sprawą dobrych duchów aura zawsze nam sprzyjała,
lecz w czasie tegorocznego spotkania było wyjątkowo pogodnie. Nikt pod dach nie
chciał się chować chyba, że przed mocno grzejącym słońcem. Dziękujemy opatrzności.
Zbyszek SP9IEK od wielu lat, pełni rolę naszego przedstawiciela na terenie
zagospodarowywanych obiektów. I tym razem przybyli tu na miejsce wraz z Frytzem SO8FH jako pierwsi. Gdy tylko przejął klucze zaczęliśmy „zagospodarowywanie terenu”.
Rozkładanie anten, przygotowujemy stanowisko radiostacji i nagłośnienie. Krzątają się
też Koledzy z grupy SP9YFF – SP9WAN, SP9UPK i SO9DXX, którzy po drodze na
spotkanie „obrobili” z kilka WCA. Na miejscu działają też Janusz SP9LAS, Marek
SQ9CAQ , Damian – SQ9DJD, Jacek – SP9RPW, SQ9MUO, SP9RHN, SQ9KDO, SQ9PCH,
SQ9OZF i inni koledzy – gościnnie przybywający, których nie jestem w stanie
wszystkich tu wymienić.
Już też w piątek późnym popołudniem, na placu szkolnym rozkładają się pierwsze
stanowiska ze sprzętem z demobilu. Zapowiadana pogoda zachęca do takiej właśnie
prezentacji przywiezionego sprzętu. Bardzo elastyczni gospodarze DWD podołali
naszym potrzebom noclegowym. Dziękujemy. Zawsze też dysponujemy kilkunastoma
materacami i kocami. Nikt pod chmurką nie będzie spać. Jak to wchodzi w zwyczaj
naszych spotkań, pierwszy ogień zapala się w piątkowy wieczór. Grillowa kolacja,
zajadamy i rozmawiamy. Większość nie widziała się już rok czasu. Jest o czym
porozmawiać. Około północy Ośrodek zamiera w ciszy.
Sobota – to główny dzień spotkania. Na placu szkolnym od świtu zaczyna się
gwar. To kolejni goście, reprezentujący prawie wszystkie okręgi SP. Przybył Prezes
sąsiedniego OT Wiesław SP8NFZ – Prezes OT 05 Oddziału Podkarpackiego z małżonką
oraz Bożena SP9MAT Prezes OT 10 w Krakowie z małżonkiem SP9MAX, Koordynator
IARU MS – Janek SP9BRP. Jak co roku, od lat są też z nami Koledzy: Janek – SP9CLO
i Waldek SP9MZX – założyciele, opiekunowie i szkoleniowcy grup krótkofalarskich w
Bochni i Dębicy. Zaszczyciła nas obecnością grupa SP OTC, m.in: SP9BRP, SP9IEK,
SP9JA. Są też przedstawiciele SN0HQ, a to m.in – Marek SQ8JLA i nasz oddziałowy
Kol. Janusz SP9JZT. Są goście z Holandii i Słowacji.
Teren zapełnia się błyskawicznie. Tylko SP6RYP rozkłada sprzęt w budynku. Słońce
zachęca do pozostania na placu. Jest wystarczająco duży i pomieści wszystkich.
Sobotnie przedpołudnie to pogaduchy, spacer oraz zwiedzanie wystawek i stanowisk z
przeróżnym sprzętem, w większości pochodzącym z demobilu. Raj
dla
majsterkowiczów. Był też sprzęt nowy i to z najwyższej półki.
W samo południe, o godz. 12.00-ej – od ….?.. zawsze,
robimy zdjęcie
pamiątkowe. Szkoda tylko,
że nie wszyscy obecni na spotkaniach, chcą się
fotografować, bo to przecież świetna pamiątka.
Zdjęcie poniżej:

www.pzk.org.pl
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O godzinie 13.00 obiad. W tym roku wydano ponad 250 obiadów.
Po obiedzie „oficjalna” część spotkania – to podsumowanie „Zawodów Tarnowskich” i
wręczenie nagród – pucharów, dyplomów i innych trofeów. Gratulacje dla zwycięzców a
pokonanym życzymy więcej szczęścia w następnych zawodach. Nagrodę specjalną –
„słodką niespodziankę” – to słoik wspaniałego miodu - dla stacji VHF z największą
ilością QSO na FM – ufundował Kol. Paweł SQ9IAU.
Po rozdaniu trofeów za zawody, przyszedł czas na loterię fantową.
Tomek SQ9KDO rozdał losy obecnym na części oficjalnej a „Sierotka” pracowicie
wyciągała kolejne numerki. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy „loterii fantowej”
dobrze się bawili przy zdobywaniu fantów i zapamiętają miło, gościnną „Ziemię
Tarnowską”.
Sponsorami losowanych gadżetów byli: Urząd Miasta w Tarnowie, który
dostarczył nam sporą ilość ciekawych gadżetów z logiem Tarnowa, Urząd Gminy w
Tuchowie, „ELZAT” Spółka z o.o. z Tarnowa, RWD PROSPECT, ZICOM , F.H.U
„A&K”
Rafał
Kieć
,
„MEGA –
el”
Janusz
Cetnar,
F.U „INSTEL”
Janusz Gacoń, Wilhelm SP8AJC, Stanisław SQ9OZF oraz Fundacja ITB z Tarnowa.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Ogień pod grillem ponownie ogrzewa ruszt. Jeszcze nie głodni, bo obiad był syty,
ale ogień przyciąga. Na początek kiełbaski bo na kociołek trzeba chwilę poczekać. Może
krótki spacer?

www.pzk.org.pl
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Powietrze czyste tu i warto zaczerpnąć go jak najwięcej. Pogaduchy – wspomnienia,
nowinki i tak do późnego wieczora. Około północy na Ośrodku zapada cisza. Trochę
zmęczeni szybko zasypiamy.
Tak zastaje nas niedziela. Noc minęła bardzo szybko. Czas na śniadanie. Posileni i
wypoczęci stwierdzamy, że to znowu rok nas dzieli od kolejnego spotkania. Ostatnie
wrażenia z pobytu. My zabieramy się do „rozbrojenia terenu”. Ściągamy anteny,
składamy sprzęt. Przywracamy obiekt do stanu pierwotnego. Dziękujemy wszystkim za
pomoc. Goście – a szacujemy ich w na około 350 osób, nie przysposobili nam również w
tym roku zbyt wiele pracy. Dziękujemy!!!
Serdecznie dziękujemy:
– Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej oraz Dyrekcji DWD w
Jodłówce Tuchowskiej za udzielanie swojej gościnności nam i naszym gościom.
– Sponsorom nagród i rozlosowanych gadżetów.
– Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji tego
spotkania.
Więcej informacji i zdjęć na naszej stronie:
http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/jodlowka-tuchowska-2016/
Do zobaczenia znów za rok.
Vy73. Stanisław sq9aor

www.pzk.org.pl
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10. Spotkanie integracyjne Śląskiego OT PZK.

W dniu 17 września 2016 r. w Dobieszowicach przy Izbie Muzealnej „Schron bojowy Nr
52” odbyło się spotkanie integracyjne członków OT-06 PZK. W spotkaniu uczestniczyło
prawie 50 osób co było dla nas miłym zaskoczeniem. Pomimo deszczu atmosfera
spotkania była fantastyczna. Dyskusje niekoniecznie na tematy krótkofalarskie były
prowadzone do późnych godzin popołudniowych. Ostatni uczestnicy spotkania odjechali
o 20:00. Dzięki uprzejmości Marcina SQ9IWN który udostępnił nam małą ciężarówkę
mogliśmy bez większych problemów zapewnić wszystkim mały poczęstunek.
Dyrekcja Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich udostępniła
nam Ruchomą Stację Pomiarową. Obsługa pojazdu demonstrowała zamontowane w nim
urządzenia, pokazywała ich działanie oraz odpowiadała na niezliczone pytania.
Podczas imprezy było można dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Profortalicjum zwiedzać
Izbę Muzealną w bunkrze. Opiekun schronu w bardzo barwny sposób opisywał dzieje tej
budowli.
Równolegle z naszym oddziałowym spotkaniem razem z kolegami z klubu SP9YFF
przeprowadzona była inauguracyjna aktywacja, naszego wspólnego, programu
dyplomowego SFOTA. Używając prostych anten i nadajników o stosunkowo małej mocy
100W nawiązano kilkaset łączności, poczynając od lokalnych w paśmie 2m FM aż po
Alaskę na 14 MHz telegrafią.
Relacja fotograficzna jest już na stronie SFOTA w galerii. Na naszej stronie reszta
fotografii zostanie opublikowana niebawem.
www.pzk.org.pl
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Szczególne podziękowania składam Marcinowi SQ9IWN za udostępnienie samochodu
oraz Marcinowi SQ9CWD a ogrom pracy jaki włożył w przygotowanie tego spotkania.
Marek SP9HTY
11. Aktywność SFOTA
Zgodnie z planem w sobotę 17 września 2016 roku po raz pierwszy w eter poleciało „CQ
CQ from Silesian Fortifications on the Air”. Pomimo nienajlepszej pogody, przy schronie
bojowym nr. 52 w Dobieszowicach Wesołej zainstalowano 3 stacje. Używając prostych
anten i nadajników o stosunkowo małej mocy 100W nawiązano kilkaset łączności,
poczynając od lokalnych w paśmie 2m FM aż po Alaskę na 14 MHz telegrafią. W tym
samym czasie i miejscu miało miejsce jesienne spotkanie przy grillu członków Śląskiego
Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, w którym udział wzięło
kilkudziesięciu nadawców i nasłuchowców. Podczas imprezy było można dzięki
uprzejmości Stowarzyszenia Profortalicjum zwiedzać Izbę Muzealną w bunkrze, a na
zewnątrz zapoznać się z technicznymi możliwościami Ruchomej Stacji Pomiarowej
Urzędu Kontroli Elektronicznej. Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, przybyłym
gościom oraz korespondentom.
Zapraszamy ponownie do aktywności w programie SFOTA tak aktywatorów jak i
polujących.
Fotorelacja oraz szczegóły programu na stronie programu www.sfota.of.pl
VY 73 SRG SP9YFF
12. Po XVI Zjeździe SPDXC
W dniach 16-18 września 2016 r. odbył się w Spale zjazd sprawozdawczo-wyborczy
Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC. Obrady
otworzył i prowadził Tomasz Niewodniczański SP6T, ustępujący prezes SPDXC. Krótkie
wystąpienia do uczestników zjazdu wygłosili:
Waldemar Sznajder 3Z6AEF, prezes PZK (członek SPDXC) oraz Vladimir Latyshenko
UY5ZZ, prezes Klubu DX Ukrainy UCC.
Po wygłoszeniu sprawozdań ustępujących władz stowarzyszenia i udzieleniu
absolutorium zarządowi wybrano nowe władze SPDXC:
•
•
•
•
•
•
•

Andrzej Dzierzkowski SP8LBK - prezes
Robert Cieślik SP9WZS - wiceprezes
Radosław Chróścicki SP5ADX - wiceprezes ds sportowych
Marian Słupski SP6M - sekretarz krajowy
Jerzy Śleźnik SP7CVW - skarbnik
Marek Niedzielski SP7DQR - członek zarządu
Andrzej Baluk SP8FNA - manager Maratonu SPDXC

Po wyborach prezentacje z wypraw DX-owych przedstawili: Janusz Szymański SP6IXF o wyprawie 5J0P, Włodzimierz Herej SP6EQZ - o wyprawie S79SP, Andrzej Pfeiffer
SP9KR - o Mount Athos, Przemysław Gołembowski SP7VC - o najbliższej wyprawie
T31T. Wykład techniczny na temat optymalizacji ustawienia anten odbiorczych na stacji
wygłosił Jerzy Smoczyk SP3GEM.
www.pzk.org.pl
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Po przegłosowaniu uchwał zjazdowych i przyjęciu wniosków, zjazd zakończył Andrzej
Dzierzkowski SP8LBK, nowy prezes Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych
Łączności Radiowych SPDXC.
[info: SP6T]

SP9GYY s.k. W dniu 14 września br. w godzinach wieczornych, w szpitalu, zmarł nagle
w wieku 81 lat, Kol. Zbigniew Ryszard Kubiczek - SP9GYY. Członek OT PZK nr 28 w
Tarnowie.
Pogrzeb i msza żałobna odbyły się w sobotę 17.09. br. o godzinie 14-ej na cmentarzu
przy ul. Szarej w Tarnowie - Rzędzinie.
Z wyrazami współczucia dla rodziny.
Zarząd OT PZK nr 28 w Tarnowie oraz Koleżanki i Koledzy.
SP3YE s.k.
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy iż w dniu 13 września 2016 r. odszedł od nas do
krainy wiecznych DX długoletni członek Poznańskiego Oddziału Terenowego PZK OT08
Kolega Roman Łagodziński SP3YE.
Pogrzeb odbędzie się 20 września 2016 r. o 12:00 (wtorek) na cmentarzu Górczyńskim
przy ul. Piotra Ściegiennego w Poznaniu.
Informacje przekazał Kaziu SP3NK
Roman był wspaniałym, doświadczonym radiooperatorem. Pierwszą licencję zdobył w
1957 r a więc prawie 60 lat temu. Aktywnie uczestniczył w szkoleniach adeptów
krótkofalarstwa na obozach harcerskich a także w ramach struktur LOK. Oficer Wojska
Polskiego. Założyciel Wojskowego Klubu Krótkofalowców SP3PML. Przez wiele lat
utrzymał kontakty z polskim klubem harcerskim w Londynie pomagając przy organizacji
imprez związanych ze 100 leciem harcerstwa polskiego na uchodźstwie. Przez dwie
kadencje pełni funkcję Prezesa OT PZK w Poznaniu. Odznaczony Odznaką Honorową
PZK. Członek Old Timer Club. Uczestniczył w wielu contestach, a SPDX Contest w miarę
zdrowia zaliczał do ostatniej chwili.
Roman był także konstruktorem. Ostatnia jego konstrukcja to liniowy PA na 4-ch
lampach 6P46. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał kolegów udzielając pomocy w
naprawach i modernizacji sprzętu krótkofalarskiego. Cześć jego pamięci.
Pogrzeb Romana Łagodzińskiego odbędzie się w Poznaniu na cmentarzu Górczyńskim
we wtorek 20 września 2016 r. o godz 12:00.
Grzegorz SP3CSD
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SP9EEQ – S.K.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 września 2016r. w wieku 81 lat po
wieloletniej chorobie zmarł Alfred Pociask - SP9EEQ z Dębicy, wieloletni członek OT PZK
nr 28 Tarnowie i Klubów SP8KKM oraz SP8PDE. Pogrzeb i msza żałobna odbędą się w
dniu 22 września br. o godzinie 15.00 na Cmentarzu Komunalnym w Dębicy przy ul.
Cmentarnej.
Z wyrazami współczucia dla rodziny - Koleżanki i Koledzy.
Info: Stanisław SQ9AOR

Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały: Andrzejowi
SP5AHT, Michałowi SQ9ZAY, Tomkowi SP5UAF, Wojtkowi SQ2WSZ, Stanisławowi
SQ9AOR, Markowi SP9HTY, Kolegom z SP9YFF.
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.
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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