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KOMUNIKAT sekretariatu ZG PZK NR 37/2016 z dnia 28. września 2016 r. 
 

Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów.  
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia. 
 

1. Prace nad budżetem na 2017 rok - przypomnienie 
W związku z przygotowaniami do opracowania budżetu na 2017 rok, proszę uprzejmie 
o nadsyłanie wniosków o dofinansowanie z budżetu centralnego PZK na 2017. 
Formularz wniosku znajduje się w dziale Download > Materiały organizacyjne PZK > 
Dokumenty organizacyjne. Link bezpośredni do wniosku 
https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=975 
Podpisane wnioski, w formie załącznika zeskanowanego do pliku PDF, załączonego do 
wiadomości email, należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 
2016, na adres mailowy Skarbnika PZK lub sekretariatu ZG PZK. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
Z krótkofalarskim pozdrowieniem,  
Marek Suwalski SP5LS skarbnik PZK 
 

2. ZAPROSZENIE DO TYRY 
Już po raz 23 Janek OK2BIQ oraz Janek SQ9DXT serdecznie zapraszają na 
międzynarodowe spotkanie "SANBESKIDO 2016". 
Spotkanie to odbędzie się w sobotę 08-10-2016 w gospodzie "U Liberdy" w 
miejscowości Tyra w okolicy miasta Trzyniec na trasie z Czeskiego Cieszyna do 
Jabłonkowa w Czechach. 
Początek spotkania o godzina 10:00. Dojazd z Czeskiego Cieszyna drogą E75 na 
Jabłonków - zjazd do Tyry w Oldrzychowicach.  
Na stronie www.mapy.cz należy wpisać Tyra 72 i zostanie pokazana lokalizacja gospody 
na mapie. 
49° 37' 15.9676933" N 
18° 38' 52.3335171" E 
Adresy kontaktowe: 
SQ9DXT tel. +48606292114; sq9dxt@wp.pl; skype sq9dxt1; gg 5810425. 
OK2BIQ tel. +420731087020; ok2biq@email.cz; skype ok2biq. 
SQ9DXT Jan Madecki 
 

3. Film ze Zjazdu SPDX Klubu 
W dniach 16-18 września 2016 r. w Spale koło Tomaszowa Mazowieckiego odbył się 
kolejny Zjazd SP DX Clubu. Zjazd odbył się w bardzo dobrze do tego celu nadającym 
się ośrodku „Zacisze” w Spale. Dzięki lokalizacji i dostępności akomodacji w zjeździe w 
szczytowym momencie uczestniczyło ok 150 osób. 
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców 
przedstawia relację z otwarcia Zjazdu w dniu 17 września 2016 r.  
https://www.youtube.com/watch?v=S7f_O-kYKjA 
 
Jerzy SP5BLD Redaktor Naczelny RBI 
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4. Film ze Zjazdu Technicznego SP  
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców 
przedstawia relację filmową z V Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie koło Sieradza, 
który odbył się  w dniach 8-11 września 2016 r.  
https://www.youtube.com/watch?v=JHkIEzxxshA 
 
Jerzy SP5BLD Redaktor Naczelny RBI 
 

5. Team LG5LG / SJ9WL  
Grupa  krótkofalowców Zachodniopomorskiego OT PZK (OT14)  w składzie Wiesław 

SP1EG, Grzegorz SP1IKK, Krzysztof SP1MVG i 
Radosław SP1O pracowali podczas zawodów SP DX 
Contest 2016 z „Republiki Pokoju” – MOROKULIEN. 
Jest to miejscowość, która leży na granicy Norwegii 
i Szwecji. Klub z Morokulien posiada dwa znaki 
nadawcze: LG5LG i SJ9WL. 
Podczas zawodów były używane obydwa znaki. 
Przed i po zawodach zespół pracował również na 
pasmach emisjami cyfrowymi. 
   Podczas zjazdu SP-DX-C, który odbył się we 
wrześniu 2016 r. ogłoszono wyniki zawodów SP DX 

Contest 2016. 
Zespół LG5LG zajął 1 miejsce wśród nadawców z Norwegii  w kategorii MO AB Mixed, 
przeprowadzając 461 QSO z wynikiem 73299 pkt. 
Zespół SJ9WL zajął 1 miejsce wśród nadawców ze Szwecji w kategorii MO AB Mixed, 
przeprowadzając 469 QSO z wynikiem 78792 pkt. 
   Karty QSL zostały wydrukowane, wypisane i wysłane do uczestników zawodów i 
korespondentów. Na karty QSL prosimy nie odpowiadać. 
 
Krzysztof SP1MVG 
 

6. Współpraca krótkofalowców ze Środkowopomorskiego OT PZK z 
administracją terenową 

W dniu 24-09-2016Krótkofalowcy z OT-22 brali udział w Pikniku Historycznym 
organizowanym przez Radę Sołecką w Redzikowie. Reprezentowały nas kluby SP1KNM, 
SP1KIZ, oraz koledzy z Koszalina i Słupska.  
W dniu 1 października w ramach Tygodnia Organizacji Pozarządowych koledzy z 
Koszalina: Jarek SP1C, Leszek SP1FQN, Rysiek SP1FJZ, Janek SP1UJO i Jacek 
SP1CNV zorganizują pracę radiostacji pod znakiem SN1I z dworca koszalińskiej kolejki 
wąskotorowej. Radiostacja będzie pracować w godz. 11-15. 
Są czynione przygotowania do większej akcji w maju przyszłego roku w Koszalinie. 
 
Pozdrawiam 
Jurek SQ2NIA prezes OT22 
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7. Radioreaktywacja 2016” Ogłoszenie wyników 
W sobotę 10 września br. obyło się spotkanie komisji Zawodów  w składzie: 
Tomasz Zagóra SP5PY, Bogdan Zdaniak SP5WA, Paweł Dziurkowski SQ9PPR, Paweł 
Włodarczyk SQ5STS. 
Komisja zapoznała się z przedstawionymi zgłoszeniami oraz ogłosiła zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajął klub SP9KTK – 7 Realizacji w tym jedna nieklasyfikowana 
Drugie miejsce zajął klub SP3PLV - 4 realizacje 
Trzecie miejsce zajął klub SP5YAM – 4 realizacje 
Główna nagroda transceiver KF została wręczona podczas Zjazdu Technicznego w 
Burzeninie. Dyplomy zostaną wysłane do klubów ciągu najbliższego miesiąca. 
Serdecznie Gratulujemy zwycięzcom! 
Ponadto komisja ustaliła: 
W zawodach brało udział 6 klubów. 
Łącznie zrealizowano 24 lekcje. 
Około pół tysiąca dzieci mogło zapoznać się z naszym hobby. 
Około 25 dzieciaków trafiło do klubów krótkofalarskich, tj. co dwudzieste 
dziecko naszej akcji. 
 
Komisja Zawodów postanowiła, że kolejna edycja 2017 zostanie ogłoszona dopiero gdy 
uda się pozyskać strategicznych partnerów dla realizacji naszego projektu. Zapraszamy 
serdecznie organizacje i firmy do wsparcia naszego przedsięwzięcia! 
 
Komisja Zawodów oraz cały zespół Radiorekatywacji serdecznie dziękuje 
wszystkim darczyńcom, krótkofalowcom oraz życzliwym nam przyjaciołom, w tym 
firmie ERCOMER, za wsparcie finansowe i udział w zbiórce internetowej. Bez Was nie 
bylibyśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu. 
Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy! 
[info: SQ5STS] 
 

8. 63 Dni Męstwa i Chwały 
2 października 1944 po 63 dniach walki dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Bór-
Komorowski podpisał akt kapitulacji miasta. W nocy z 2 na 3 października podpisano 
akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. Zgodnie z tym dokumentem żołnierze Armii 
Krajowej po zdaniu broni mieli być traktowani jak jeńcy wojenni. Po 63 dniach 
heroicznej walki zakończyła się największa akcja zbrojna Armii Krajowej i jednocześnie 
najdłuższa polska bitwa II wojny światowej. 
Po 63 dniach walki, w Warszawie cichnie wszystko… 
Upamiętniając te zdarzenia Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku 
Krótkofalowców organizuje zawody w dniu 2 października 2016r „ 63 Dni Męstwa i 
Chwały ” zapraszamy do udziału wszystkich krótkofalowców.  
Regulamin zawodów w załączniku komunikatu KS-37 i na stronie www.ot25.pzk.org.pl  
oraz www.wotpzk.org.pl. 
 
Jerzy Szawarski SP5SSB 
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9. Kolejne aktywności SFOTA 
Uprzejmie informujemy że planowane są kolejne aktywności SP9YFF/p z:  
- 29.09.2016 r.  SF-010 Pododcinek Wyry PGA-MW05 po 12.00 lt.  
- 30.09.2016 r. SF-002 Punkt oporu Dąbrówka Wzgórze 304,7 PGA-IK01 ok. 8-11.00 
czasu lokalnego. 
- 01.10.2016 r. SF-003 Kopiec Wyzwolenia Piekary Śląskie PGA-IK01 od ok.8.00 czasu 
lokalnego. Więcej informacji: www.sfota.of.pl,  www.sp9yff.pl 
Vy 73! SRG SP9YFF  
 

10. Przerwa w pracy sekretariatu ZG PZK 
W dniach 30 września do 6 października włącznie sekretariat ZG PZK z powodów 
obiektywnych będzie nieczynny. Wszelkie sprawy można kierować na adres poczty 
elektronicznej sp2jmr@pzk.org.pl i będą one załatwiane po 9. Października. Informacje 
do komunikatu proszę kierować na adres admin@pzk.org.pl. 
W pilnych sprawach proszę o kontakt z pozostałymi członkami prezydium. 
Piotr SP2JMR sekretarz PZK   

 
SP5OXE S.K. Smutna wiadomość. Leszek Siuda SP5OXE (66l.) zmarł 
nagle w dniu 21.09.2016 r. Wiadomość przekazał Henryk SP5DED 
(SN5C). 
  
Leszek SP5OXE był członkiem założycielem Wirtualnego OT PZK. Był 
krótkofalowcem wiele lat, od 1979 roku był członkiem klubu SP5PBE. 15 
lat nadawał z Mazur, z miejscowości Pieczarki, na KF i na UKF. Mieszkał 
w Warszawie, w ostatnich latach życia przeprowadził się do Józefowa k/Błonia. Od roku 
2005 był też fanem łączności cyfrowych. Leszek przez wiele lat prowadził serwis RTV 
zlokalizowany na Jelonkach w Warszawie. Był wybitnym specjalista od napraw i 
uzdatniania wszelkich nietypowych urządzeń elektronicznych. Wielu krótkofalowcom 
naprawiał sprzęt RTV. Był miłośnikiem wędkarstwa jeziorowego, jeżdżenia motorówką 
po jeziorze Dargiel, a także miłośnikiem i hodowcą jamników. Dwa ukochane jamniki 
przez wiele lat zabierał codziennie do swojego serwisu. 
  
Pożegnanie Leszka odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. (piątek) o godzinie 14:15 w 
kościele pw. św. Jozafata na Powązkach w Warszawie, ul. Powązkowska 90. 

Cześć Jego pamięci! 
  
Zygmunt Szumski SP5ELA 
Prezes VOT PZK 
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Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały: Pawłowi 
SQ5STS, Jurkowi SQ2NIA, Krzysztofowi SP1MVG, Jurkowi SP5BLD, Jankowi SQ9DXT, 
Markowi SP5LS, Jerzemu SP5SSB,  
 
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, Piotr SP8MRD, Jurek SP3SLU – nadający 
komunikaty środowe PZK. 
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REGULAMIN OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW 
KRÓTKOFALARSKICH  

 

„63 DNI MĘSTWA I CHWAŁY”  
01.08.1944 - 02.10.1944 

 

 

 

1. ORGANIZATOR ZAWODÓW  
 

• Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Zwi ązku Krótkofalowców  
25 Oddział Terenowy Polskiego Zwi ązku Krótkofalowców.  

 

2. CEL ZAWODÓW  
 

Złożenie żołnierzom Armii Krajowej i innym organizacją bojowym i wszystkim osobą 
wspierających Powstanie Warszawskie a w szczególności dzieciom, młodzieży oraz 
cywilnej ludności Warszawy, w bohaterskim 63 dniowym zrywie powstańczym przeciwko 
niemieckiemu okupantowi. 

 

3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH  
 

Do udziału w zawodach zaprasza się polskich nadawców indywidualnych, radiostacje 
klubowe i nasłuchowców, a w szczególności tych, którzy uczestniczyli w Powstaniu, 
czynnie lub w inny sposób wspierali powstańców jak również stacje posiadające znaki 
okolicznościowe nawiązujące do uczestników Powstania lub miejsc związanych z 
Powstaniem Warszawskim. 
Udział stacji zagranicznych mile widziany. 

 

4. TERMIN I CZAS ZAWODÓW  
 

2 października każdego roku 
Tura KF CW/SSB od godziny 15:00 - 17:00 UTC (17:00 - 19:00 LT). 
Tura KF DIGITAL PSK63 od godziny 17:00 – 17:30:00 UTC (19:00 - 19:30 LT). 
Tura KF DIGITAL RTTY od godziny 17:30 – 18:00:00 UTC (19:30 - 20:00 LT). 
Termin stały zawodów. 

 

5. PRZEBIEG ZAWODÓW  
 

• w zawodach obowiązuje czas UTC (czas uniwersalny), 
• w zawodach obowiązują emisje CW oraz SSB obowiązuje numeracja ciągła, 
• w zawodach obowiązują emisje PSK63, RTTY obowiązuje numeracja ciągła, 
• pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów, 
• ograniczenie mocy do 100 W  

 

6. WYWOŁANIE W ZAWODACH  
 

na CW – „ TEST ”, 
na SSB – „63 DNI”, 
na PSK63 „ TEST ”, 
na RTTY „ TEST ”, 

 

7. WYMIANA RAPORTÓW  



Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego 
trzycyfrowego numeru QSO np.: 
emisja CW 599 001, 
emisja SSB 59 001, 

 

Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz stacje posiadające znaki okolicznościowe 
nawiązujące do Powstania lub miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim 
wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz 
skrótu „PW” np.: 

 

emisja CW 559 001PW, 
emisja SSB 59 001PW, 

 

Natomiast stacje pracujące z Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub 
RST oraz skrótu „WM” np.: 

 

emisja CW 559 001WM, 
emisja SSB 59 001WM. 

 

Uwaga!  
Stacja organizatora mo że pracowa ć pod swoim znakiem czasowym SN1994W lub 
pod znakiem domowy oraz podaje grup ę kontroln ą składaj ąca si ę z RS lub RST, i 
kolejnego numeru QSO oraz skrótu „PW” np.:  

 

emisja CW 559 001PW, 
emisja SSB 59 001PW, 

 

8. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH  
 

Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności - jedną na CW i drugą na SSB 
oraz w segmencie DIGITAL jedna na PSK63 i drugą RTTY. 
Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach (od godziny 16:55 - 
17:00 oraz od godziny 19:00 - 19:05 czasu lokalnego). 

 

9. PUNKTACJA  
 

Za każde bezbłędne, potwierdzone QSO zalicza się: 
 

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „PW”: 
na CW - 30 pkt., 
na SSB - 15 pkt., 

 

• ze stacją organizatora SN1944W podającą w grupie kontrolnej „PW”: 
na CW - 20 pkt., 
na SSB - 10 pkt., 

 

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „WM”: 
 

na CW - 10 pkt., 
na SSB - 5 pkt., 



• z pozostałymi stacjami: 
na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkt., 

 

Dla części DIGITAL obowiązuje punktacja jak w części KF SSB 
 

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „PW”: 
na SSB - 15 pkt., 

 

• ze stacją organizatora SN1944W podającą w grupie kontrolnej „PW”: 
na SSB - 10 pkt., 

 

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej „WM”: 
na SSB - 5 pkt., 

 

• z pozostałymi stacjami: 
na SSB - 1 pkt., 

 

10. WYNIKI KONCOWE  
 

To suma punktów za wszystkie QSO lub nasłuchy. Mnożnika nie stosuje się. 
 

11. NASŁUCHOWCY (SWL)  
 

Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta 
sama stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie - jeden raz na CW, a drugi 
raz na SSB. 

 

12. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE  
 

Łączności nie zalicza się w przypadku: 
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"), 
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
• braku logu korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż w pięciu dziennikach, 
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 5 minut, 
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE), 
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL), 
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT), 

 

13. KLASYFIKACJA  
 

A - PW - stacje podające w grupie kontrolnej „PW”, 
B - SO CW/SSB - stacje indywidualne - CW + SSB, 
C - MO CW/SSB stacje klubowe - CW + SBB, 
D - MO/SO CW stacje indywidualne i klubowe tylko CW, 
E - MO/SO SSB stacje indywidualne i klubowe tylko SSB, 
F - WM stacje podające w grupie kontrolnej „WM”, 
G - SWL - stacje nasłuchowe, 
H - SO SSB (YL) stacje indywidualne SSB obsługiwane przez kobiety, 
I - SO SSB (Y) stacje indywidualne SSB obsługiwane przez operatorów do 18 lat, 
J - MO CW/SSB stacje klubowe – PSK63 + RTTY, 
K - SO CW/SSB stacje indywidualne – PSK + RTTY, 
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14. TROFEA 
 

• za zajęcie od I do III miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane 
grawertony ozdobne, dyplomy laureatów drukowane przez Organizatora, 

 

• dla pozostałych uczestników e-Dyplomy rozesłane przez Organizatora), 
 

 

 

Uwaga!  
W przypadku braku sponsorów grawertony ozdobne zost aną przyznane 
tylko stacja zajmuj ące 1 miejsca w swoich grupach klasyfikacyjnych.  

 

15. DZIENNIKI ZAWODÓW  
 

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format *cbr, *log lub *fil należy 
przesłać w terminie 14 dni od czasu zakończenia zawodów na adres poczty elektronicznej 
(graniczny termin 16 października br. godz. 23:59). 

 

E-mail: wotpzk@ot25pzk.org.pl 
 

Pliki winne zawierać tylko nazwę stacji nadawczej lub nasłuchowej np: sn1944w.cbr, 
sp5kab.log dla stacji nasłuchowej sp0065wm.cbr. 

 

W temacie listu należy umieścić znak stacji np.: SN1944W 
 

Każdy wysłany dziennik pocztą elektroniczna na wskazany adres poczty elektronicznej 
posiadający prawidłowy temat będzie automatycznie potwierdzany. Informacje o 
otrzymanych dziennikach umieszczone zostaną na stronie 25 WOT PZK 

 

Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol. 
Marka Niedzielskiego - SP7DQR do pobrania z jego strony domowej http 

 

 

 

Organizator prosi jednakże o korzystanie z elektronicznej formy nadsyłanie dzienników 
pracy stacji biorącej udział w zawodach. 

 

16. ROZLICZENIE ZAWODÓW  
 

Do obliczenia wyników zawodów zostanie użyty program komputerowy. Rozliczenie 
zawodów nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia zawodów. 

 

 

Warszawski Oddział Terenowy 
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