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Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców
nr

z dnia 20 lipca 2022 r.

4W TIMOR WSCHODNI

3702,5 KHz +/- QRM
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego
na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK,
a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów
znajduje się na osobnym serwerze komunikat.pzk.org.pl

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Csabie HA6PX, Marcinowi
SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Grzegorzowi SP3CSD, Krzysztofowi SP6DVP, Gabrielowi
SP2FMN, Stefanowi SP1JJY, Zarządowi MSK OT10 PZK, członkom Zespołu SN0HQ
i Kapitanowi SN0HQ Włodkowi SP6EQZ.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do
wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy:
sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich 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.
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 jpg, png,
niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane. Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców
(zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych
mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie
materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK
jest nieodpłatne. Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania
w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub
dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny. Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych
wymogów poprawności językowej. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje
w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony
wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK. W nawiązaniu do
tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał „z terenu” często
jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie
wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez
apostrofów).

W komunikacie 29/2022
Sprawy organizacyjne

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy SPDX Klubu
Pomoc walczącej Ukrainie
Wydarzenia

Pszczelnik 2022 - to już po..
Szczypta historii po wielkiej powodzi
Sport

Zespół SN0HQ
Wiadomości nie tylko DX-owe
Międzynarodowe zawody YOTA IARU –R1
UKF - zawody
Inne

Ciekawe porównanie EU- SP – VK
Silent Keys
Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E
Jurek SP3SLU, także nadający komunikaty środowe.

Radek SP5ADX

Zjazd
Sprawozdawczo
Wyborczy
SPDX Klubu
Tegoroczny
Zjazd
Stowarzyszenia
odbędzie się w dniach 30 września
- 2 października w Kobylej Górze, Hotel
nad Zalewem (województwo wielkopolskie, 10km od Ostrzeszowa, 35km
od Ostrowa Wielkopolskiego). Ośrodek
jest już nam znany,
mieliśmy okazję
spędzić w nim weekend podczas
spotkania zespołu SN0HQ i z pewnością
jest to świetne miejsce na relaks. Ponadto
cena za pobyt jest obecnie najbardziej
korzystna wśród innych ofert i dysponujemy pokojami 2-osobowymi (co daje
nam duży komfort kwaterunkowy). Hotel
Nad Zalewem położony jest w samym
sercu Kobylej Góry. Dookoła otoczony jest
kompleksem lasów iglastych z licznymi
jałowcami,
piaszczystymi
plażami
przy kąpielisku. To właśnie tutaj okolica
słynie z niepowtarzalnego mikroklimatu,
który sprawia, iż jest to idealne miejsce
do wypoczynku i integracji. W tym roku
bardzo trudno było znaleźć wolny hotel
na Zjazd, ponadto drastyczne podwyżki
cen spowodowały, że część obiektów
jest poza naszym zakładanym budżetem.
Serdecznie
zapraszam
wszystkich
Członków i Sympatyków, liczę na dużą
frekwencję!
Miejsce Zjazdu można
obejrzeć
na
stronie
internetowej:
http://www.nadzalewem.com.pl/ Całkowity
koszt pełnej oferty wynosi 400zł od osoby.
Warianty uczestnictwa: A – pełen pobyt
z wyżywieniem od piątku do niedzieli 400zł. B – pełne uczestnictwo od soboty
do niedzieli wraz z noclegiem - 265zł
Istnieje możliwość dopłaty do pokoju
jednoosobowego - 50zł (ilość mocno
ograniczona). Dysponujemy pokojami 2osobowymi - 70 miejsc noclegowych.
W przypadku większej frekwencji możemy
przyjąć Was również w pokojach

3-osobowych (z dostawką), ilość miejsc
wówczas
wzrośnie
do
max
83.
Istnieje również możliwość zakwaterowania gości w domkach holenderskich w przypadku przekroczenia wolnych
miejsc. Wpłaty stosowne do wybranej
opcji przelewem do 28 sierpnia br.
na rachunek Stowarzyszenia: 37 1020
2629 0000 9802 0092 5446 SP DX Club
Stowarzyszenie
Miłośników
Dalekosiężnych
Łączności
Radiowych,
ul. Młynarska 42, lok. 115, 01-171
Warszawa. W tytule wpłaty należy podać:
imię i nazwisko, znak wywoławczy,
wybrane opcje, ewentualnie ilość osób,
za które dokonywana jest wpłata.
Preferujemy wpłaty od razu w pełnej
wysokości, co ułatwi nam ich weryfikację.
Potwierdzenie wpłaty i aktualny numer
telefonu należy OBOWIĄZKOWO przesłać
na adres: sp5adx@czar.pl Bardzo proszę
o
jak
najszybsze
rezerwowanie
i dokonywanie wpłat. Spodziewamy się
dużego
zainteresowania
Zjazdem,
kolejność wpłat będzie decydowała
o rezerwacji wolnych pokojów. UWAGA:
Nie ma możliwości zapłaty za pobyt
na miejscu lub kwaterowania się
we własnym zakresie. Cały Zjazd rozlicza
Stowarzyszenie i nie będzie możliwości
modyfikacji
umowy
z
ośrodkiem.
Na uroczystą kolację można swobodnie
wnieść
własny
alkohol.
Osoby
zamierzające
przyjechać
kilka
dni
wcześniej prosimy o kontakt bezpośredni
z SP5ADX. Program Zjazdu:
Piątek (30.09) – 19:00 kolacja
Sobota (01.10) –08:00-09:30 śniadanie
10:00 – uroczyste otwarcie Zjazdu
10:15 – rozdanie nagród SP DX Contest, Intercontest
10:30 – prezentacje SP6EQZ
11:00 – Wyprawa TX5AQ - prezentacja SP5EAQ
12:00 – Wyprawa 9N7CI, prezentacja SP6CIK
13:00 - Wyprawa SP7VC, prezentacja SP7VC
13:30 – Wyprawa ZY8AM, prezentacja PY5ZHP
14:00 – Wolne wnioski, QRM
14:30 – 15:30 Obiad
16:00 – Wybory do Zarządu, obecność obowiązkowa!
19:30 – Uroczysta kolacja, QRM
Niedziela (02.10) – 09:00 – 10:30 Śniadanie
Pożegnanie gości, VY 73!

Program Zjazdu może ulec zmianie.
Proszę przekazać komunikat dalej, do
zainteresowanych osób (nie wszyscy
czytają posty z forum). Do spotkania!
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Prezydium ZG PZK

Pomoc
walczącej Ukrainie
W związku z krytyczną sytuacją po napaści
Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich
krótkofalowców SP o wsparcie ludności
Ukrainy. PZK nie ma w swoim statucie
działalności pomocowej lub charytatywnej
proponujemy
dokonywanie
wpłat
na pomoc Ukrainie, którą należy wpłacać
na konta stowarzyszeń i fundacji
zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja
Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski
Czerwony
Krzyż
(PCK),
Fundacja
„Siepomaga”, fundacja „Polskie Centrum
Pomocy
Międzynarodowej”
PCPM
i jeszcze wiele innych. Zbiórki prowadzą
także niektóre podmioty gospodarcze
w tym sieci sklepów. Wiele z nich prowadzi
także punkty przyjęć pomocy rzeczowej,
zbierając
odzież,
art.
spożywcze,
higieniczne oraz sprzęt survivalowy.
Szczegółowe informacje znajdziecie na ich
stronach internetowych. Szczegółowe
aktualne informacje na temat potrzeb
w zakresie pomocy podaje Narodowy

Instytut
Wolności
pod
adresem
http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy
pod którym znajduje się zaktualizowana
baza informacji, gdzie aktualnie pomoc
uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej
potrzebna z określeniem, jaki rodzaj
pomocy jest obecnie najbardziej pilny.
Zawiera ona bieżące zapotrzebowanie
przesyłane
przez
pełnomocników
wojewodów
ds.
organizacji
pozarządowych. Decyzją MSWiA udział NGO
w
pomocy
dla
uchodźców
jest
koordynowany
regionalnie.
Każdy wojewoda wyznaczył koordynatora
do tego zadania. Lista pełnomocników
wojewodów jest dostępna pod adresem
www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy Przypominamy,
że
kontakt
telefoniczny
należy podejmować tylko w sytuacjach
wymagających bezpośredniego kontaktu,
aby nie blokować linii telefonicznych.
W innym przypadku prosimy o zgłaszanie
oferowanej pomocy za pośrednictwem
rządowej
strony
internetowej
www.pomagamukrainie.gov.pl Z góry
dziękujemy za każdą formę pomocy
i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom
i organizacjom, które mogą włączyć się
w akcję #PomagamUkrainie. Na bazie
informacji
Komitetu
ds.
Pożytku
Publicznego NIW.
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Piotr SP2JMR

Pszczelnik 2022
to już po..

W dniu 16 lipca br. zgodnie z zapowiedzią
na
terenie
ośrodka
Hufca
ZHP
w Myśliborzu odbyło się spotkanie
poświęcone obchodom 75 lecia powstania
Oddziału PZK w Szczecinie – obecnie
Zachodniopomorskiego
OT
PZK
oraz 89 rocznicy przelotu przez Atlantyk
samolotu
„Lituanica”,
który
był
wielkim wyczynem dla nie tylko litewskiej,
ale i światowej awiacji. W spotkaniu
wzięło udział w sumie ok. 150 osób,
w tym 2 litewskich krótkofalowców
Albinas
LY2MM
i
Bronius
LY5O,
4
niemieckich
krótkofalowców
z
Jurgenem
DM2CNE
na
czele
oraz obywatelem Ukrainy Czesławem
SP5UT wraz z rodziną. Frekwencja
dopisała pomimo deszczowej pogody
w sobotni poranek. Spotkanie było okazją
do odznaczenia Złotymi Odznakami
Honorowymi: Stefana SP1JJY oraz Marka
SP1JNY. Odznaki Honorowe otrzymali:
Wiesław SP1EG oraz Jurek SP1MWF.
Z okazji jubileuszu 75 lecia powstania
ZOT Janusz SP1TMN prezes OT14 PZK
otrzymał
od
Prezydium
ZG
PZK
okolicznościową statuetkę z życzeniami
dalszej
aktywności
i
rozwoju.
Samorządowców reprezentowała Pani
Ewa Furkiewicz sekretarz gminy Myślibórz,
Spotkanie miało dość bogaty program,

a w nim m.in. zwiedzanie wystawy
obrazującej historię zachodniopomorskiego w tym Myśliborskiego krótkofalarstwa, konkurs wiedzy o Myśliborzu,
Konkurs
wiedzy
o
krótkofalarstwie
i dla rozrywki przeciąganie liny. Atmosfera
spotkania była przyjacielska, a rozmowom
nie tylko o krótkofalarstwie nie było końca.
Całość z wielką wprawą prowadził
Stefan SP1JJY sekretarz Zachodniopomorskiego OT PZK oraz prezes Myśliborskiego
radioklubu
SP1PMY.
Organizatorom
tegorocznego
Pszczelnika
składam
serdeczne podziękowania za bardzo dobrą
organizację.
Poniżej
zamieszczam
kilka zdjęć autorstwa Ireny XYL Albinasa
LY2MM

Od lewej: Stefan SP1JJY (odwrócony
plecami) Janusz SP1TMN, Piotr SP2JMR,
Pani Ewa Furkiewicz.

Po przeciąganiu liny.
Na następnej stronie Janusz SP1TMN
z okolicznościową statuetką.
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Piotr SP2JMR

Szczypta historii
po wielkiej powodzi
Mija 25 lat od wielkiej powodzi w Polsce w
1997 roku. Dla przypomnienia historii,
niekoniecznie znanej młodym Polakom.
*Cytat:
Mam przed oczami obraz z powodzi
tysiąclecia we Wrocławiu: skrzyżowanie
ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego, wszędzie
woda i zmieniające się światła sygnalizacji.
I młody człowiek w kajaku, który
wyhamował „na czerwonym”, obejrzał się
w lewo, prawo i dopiero wówczas popłynął
dalej – wspomina Bogdan Zdrojewski,
były prezydent.
Beata Maciejewska: Dokładnie 25 lat temu
powódź tysiąclecia uderzyła we Wrocław.
Czy widzi pan jeszcze jej ślady na
wrocławskich ulicach? Powracają obrazy,
opowieści, emocje? A może to już tylko
zwietrzała historia?
Senator Bogdan Zdrojewski, prezydent
Wrocławia w czasie powodzi tysiąclecia:
Emocje zawsze będą wracać. Owszem,
powódź to historia, ale nie z kart szkolnych
podręczników. Mocno we mnie tkwi,
zmieniła miasto, zmieniła mieszkańców.
*Cytat senatora Bogdana Zdrojewskiego –
SP5ELA

Poniżej ścieżki do materiałów z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ
z Opola. Zapraszamy do odwiedzenia
naszych linków ze strony www.sp6paz.pl
Tym razem są to materiały związane
z akcją niesienia pomocy krótkofalowców
z woj. opolskiego z archiwów mojego
oraz Piastowskiego Klubu Krótkofalowców
SP6PAZ z Opola. Materiał poniżej - linki
do zakładki na stronie klubu ,,HF1997OP''
oraz do filmów z kanału YT SP6PAZ.
Mam nadzieję, że przybliży to wielu Kolegom
zwłaszcza
młodym
atmosferę
z przed 25 lat. Krzysztof SP6DVP, Opole 16
lipca 2022
START
http://www.sp6paz.pl/hf1997op/

HF1997OP
http://www.sp6paz.pl/hf1997op/index.php/hf1997op

W MEDIACH
http://www.sp6paz.pl/hf1997op/index.php/w-mediach

GALERIA ZDJĘĆ
http://www.sp6paz.pl/hf1997op/index.php/galeria-zdjec

PODZIĘKOWANIA
http://www.sp6paz.pl/hf1997op/index.php/podziekowania

DO POBRANIA
http://www.sp6paz.pl/hf1997op/index.php/do-pobrania

Filmy związane z powodzią są również
umieszczone w kanale YT klubu SP6PAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=wp0obBCCZAQ
https://www.youtube.com/watch?v=8DNe9rPxMNs
https://www.youtube.com/watch?v=04s6cwJJyjo
https://www.youtube.com/watch?v=-aNXONYNk_Y
https://www.youtube.com/watch?v=K-meJvZvLaw
https://www.youtube.com/watch?v=yYIMZvuNhO8
https://www.youtube.com/watch?v=T-JP4Mgoigk
https://www.youtube.com/watch?v=VpeGkz9Ihv8
https://www.youtube.com/watch?v=GcUkrQwIsUs
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Zygi SP5ELA

Zespół SN0HQ
Zespół
sportowy
PZK
SN0HQ
jest dedykowany startom w zawodach
IARU HF Championship. Zawody te
odbywają się corocznie w drugi weekend
lipca. SN0HQ to reprezentacja Polskiego
Związku Krótkofalowców. Zespół jest
(i można śmiało tak powiedzieć) jednym
z
czołowych
zespołów
świata
w tych zawodach. Przygotowania trwają
cały rok, a ostatnie kilka miesięcy
przed zawodami intensyfikują się prace
techniczne i ćwiczenia Zespołu. Od 2004
roku SN0HQ pracuje w opcji sieciowej
w zawodach. Jest to spore wyzwanie,
biorąc pod uwagę, że jest w sieci
kilkadziesiąt stacji (terminali logowania,
funkcyjnych i kontrolnych). Od kilku lat
SN0HQ
pracuje
na
programie
kontestowym N1MM+ w opcji sieciowej.
Zawody IARU HF Championship są
unikalnymi zawodami, gdzie stacje
narodowe (HQ) pracują równocześnie
na wszystkich pasmach od 1.8 – 28MHz
i na obu emisjach CW i SSB. W większości
przypadków
organizacji
o
dużym
potencjale są także stacje rezerwowe.
SN0HQ ma od lat dopracowaną logistykę
w tym zakresie. Stacje są przerzucane
do różnych lokalizacji w celu zwiększenia
efektywności, np. dla zwiększenia szans
stacji
SP
na realizację
łączności
na poszczególnych pasmach. Ale nie tylko
z tego powodu. Okres letni, lipiec niestety
charakteryzuje się rożnego rodzaju
kataklizmami pogodowymi. Wichury, trąby
powietrzne,
powodzie,
podtopienia,
naprzemiennie upały. Najgorsze są
prawdopodobnie burze z piorunami. Były
lata, kiedy iskry skakały po przekaźnikach
stacyjnych i nie dawało się pracować. Było
to bardzo niebezpieczne. Odbiór stacji
staje się wtedy koszmarem. Stacje były
przerzucane
do
innych
lokalizacji.
Zespół to grupa 100-120 osób plus
ludzie
tzw.
„suportu”
–
wsparcia
technicznego, obsługa zakwaterowania

, wyżywienia, itd. Zespół jest zdeterminowany, nie odpuszcza pomimo trudności
wszelkiego
rodzaju!
Starty
trwają
od 25 lat!Spróbujmy przybliżyć członków
Zespołu SN0HQ. Kolejność prezentacji
materiału jest przypadkowa. Materiał
fotograficzny nie zawsze jest możliwy,
czasem nie ma „dokumentalistów w
lokalizacji”. Część pierwsza – operatorzy
SN0HQ:
Lokalizacja Koniewo , szef Romek
SP4JCP, stacja rezerwowa 80 SSB i 40M
CW

Romek SP4JCP
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Łysy – Jurek SP5C, włochaty Andrzej
SP4TKR

Marian SP5CNA

Lokalizacja Nisko, szef Dariusz SQ7FPD,
stacja główna 80M CW. Operatorzy:
Marian SP5CNA, Paweł SP7AH, Darek
SQ7FPD.

Paweł SP7AH

Dariusz SQ7FPD

Lokalizacja Nieporaz, szef Andrzej SP9KR,
stacja rezerwowa 20M SSB. Operatorzy:
SQ9IWS – Mateusz, SP9XUM – Adam,
SQ9ALW – Michał, SQ9NIS - Maciek
SP9KR – Andrzej:
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SQ9ALW w akcji

Andrzej SP9KR
Łuków Śląski, szef Andrzej SP9N, stacja
główna 80M SSB:

SQ9NIS i SP9XUM

Od lewej: Adam SQ9S, Leszek SP9WZJ,
Wiesław SQ9V, Mariusz SP6YG i Andrzej
SP9N.

11

Kołaczkowo, szef Kazik SP2FAX, stacja
główna 20M CW, rezerwa 15m SSB

Od lewej: Mario SP3SLA, Marek SQ2GXO.
Od lewej: Darek SP2MKI, Marek SP2MKT,
Leszek SP2WKB.

Kołaczkowo.
Czterech
w
nocy
na treningu? SP2FAX, SP3SLA, SP2WKB,
SQ2GXO.
Od lewej: Leszek SP2WKB, Kazik SP2FAX,
Halinka (suport).
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Chęciny Łukasz SQ7CL, stacja główna
160M SSB

GP 160M
Łukasz SQ7CL

Łukasz SP7LCK
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Marcin SP3BBS

Wiadomości
nie tylko DX-owe
4W - Timor Wschodni: Alan, VK1AO
(VK2MET) będzie aktywny jako 4W/VK1AO
z Timoru Wschodniego między 25 lipca,
a 4 sierpnia na pasmach 40, 30, 20, 17, 15
i 12 metrów SSB, FT8, JS8 i może trochę
CW. QSL via ClubLog i LoTW.
C6A - Bahamas: Joe, W8GEX i Janet,
W8CAA będą aktywni jako C6ADX i C6AYL
z Exuma Island (NA-001) przez 10 dni
zaczynając od 16 lipca. Będą pracować
głównie FT8 na 60-6 metrów. QSL via
LoTW, lub direct na znak domowy.
CT8 - Azory: Jim, W6PQL będzie aktywny
jako CT8/W6PQL z Pico Island (EU-175)
od 14 lipca do 6 września na SSB i FT8
na częstotliwościach 14240 kHz w nocy
i około 7140-7180kHz w godzinach
porannych.
W okresie od 18 lipca
do 1 września będzie pracował na 2m
EME i tropo. QSL via LoTW lub direct
na znak domowy.
FO - Polinezja Francuska: Georg, DJ6GI
odwiedza Polinezję Francuską, będzie
aktywny jako FO/DJ6GI z Moorea
(OC-046) w dniach 24-29 lipca. Pracuje
głównie w trybach cyfrowych. QSL via
LoTW i eQSL.
HI - Republika dominikańska: Orazio
IK2KTE jest jeszcze na Dominikanie
do 30.7. i pracuje pod znakiem
wywoławczym HI9 / IK2KTE głównie
w SSB na 20m. QSL via znak domowy
I - Włochy: Francesco, IZ7KHR będzie
aktywny
w
stylu
wakacyjnym
jako ID9 / IZ7KHR z wysp Lipari w dniach
23-26 lipca i Salina w dniach 27-29 lipca
na SSB i digi w pasmach KF i UKF.
Obie zaliczają się do grupy IOTA EU-017
(Eolie Islands). QSL via znak domowy.

J2 - Djibouti: James KI7MGY będzie
stacjonował w Djibouti do czerwca 2023
i planuje być aktywny jako J28HJ
w pasmach 80, 40, 20, 17, 15 i 10m na
SSB i FT8. QSL via LoTW.
JW - Wyspa Spitsbergen: Halvard LA7XK
planuje być aktywny ze Spitsbergenu
(EU-026) na satelitach LEO, RS44 i FO-29
z lokatora JQ68TB w dniach 22-24 lipca
pod znakiem wywoławczym JW7XK.
Używa ICOM 9700 i anteny Arrow. QSL
via LA7XK.
LA - Norwegia: Przemek, SP7VC będzie
podróżował po Norwegii od 15 lipca
do 15 sierpnia i będzie aktywny
jako LA/SP7VC z przynajmniej 15 różnych
lokatorów w pasmach 4 i 6m na SSB
i digi (MSK144, JT6M, FT8). Planuje także
być aktywnym na pasmach KF z Andoya
(EU-033) i Vagsoy (EU-055). QSL via znak
domowy.
LA - Norwegia: Stian, LB5SH będzie
aktywny z Oksingan (EU-062) pomiędzy
16 lipca i 1 sierpnia na SSB i digi
jako LB5SH/p. Będzie brał udział w IOTA
Contest jako LC1R. Więcej informacji:
https://lb5sh.no/home/
OJ0 - Market Reef: DG5CST, DL3DXX,
DL6FBL
i
SM0W
będą
aktywni
jako OJ0DX z Market Reef (EU-053)
od 25 lipca do 1 sierpnia. Główna
aktywność planowana jest podczas IOTA
Contest. Poza zawodami będą aktywni na
pasmach 80 do 6m z główną aktywnością
na 6m. DG5CST będzie aktywny na UKFie
- także via EME. QSL via ClubLog OQRS
lub DL3DXX.
OZ - Dania: Carsten OZ4CG będzie w
lipcu aktywny na CW pod specjalnym
znakiem wywoławczym OZ4SOP z wyspy
Bornholm (EU-030). QSO's będą liczone
do nagrody Sea Of Peace Award.
QSL przez ClubLog OQRS lub LoTW.
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TA - Turcja: Zależnie od transportu, Berkin
TA3J planuje być aktywny jako TA3J/0
z Yassica Island (AS-099) każdej soboty
i niedzieli do 31 października na SSB, CW,
RTTY i FT8 w pasmach 80 do 10m.
QSL via ClubLog i LoTW.
TA4 - Turcja: Alex SQ9UM jest aktywny
jako TA4/SQ9UM w stylu wakacyjnym
od 16 do 29 lipca na pasmach od 80m
do 6m na CW, SSB, FT8 i FT4. QSL via
ClubLog i znak domowy.
TZ, Mali: Jeff K1MMB wrócił z wakacji
na Florydzie i będzie ponownie aktywny
pod znakiem TZ4AM z Bamako w lipcu
i sierpniu głównie na 6m w CW, SSB i FT8.
Jeśli warunki na 6m będą złe, będzie
aktywny na falach krótkich. QSL via W0SA.
UA0 - Azjatycka Rosja: Eugene RX3AMI
będzie aktywny jako RX3AMI/0 z kilku
latarni morskich na Sachalinie (AS-018)
od 23 lipca do 4 sierpnia. QSL via znak
domowy.
ZF - Cayman Islands: Frank K3TRM będzie
aktywny jako ZF2RM z Cayman Brac
na Kajmanach (NA-016) od 17 do 30 lipca.
Aktywność skupiona będzie na paśmie 6m
i satelitach "plus trochę KFu". QSL via
LoTW, ClubLog i znak domowy.
Wyniki zawodów:
Yota Contest 1st round:
https://contest.ham-yota.com/
Nadchodzące zawody:
YOTA Contest:
23.07.2022 10:00UTC - 21:59UTC
https://www.ham-yota.com/contest/
Dwie tury Scandinavia Activity
Contest odwołane.
https://www.sactest.net/blog/scandinavian
-activity-contests-2022-cancelled/

Csaba HA6PX

Międzynarodowe
zawody YOTA
IARU –R1
Drodzy przyjaciele!Wraz z Grupą Roboczą
IARU-R1 YOTA, po raz drugi w tym roku
organizujemy nasz trzyetapowy Międzynarodowy Konkurs YOTA. Celem tych
zawodów jest sprawienie, aby młodzież
poczuła się ważniejsza jako część
społeczności HAM poprzez zachęcanie
innych do współpracy z nimi w ramach
zespołów.
Jednak
ten
cel
można osiągnąć tylko z Twoją pomocą!
Podczas ostatnich rund wielu młodych
ludzi musiało wyjaśniać, na czym polegają
te
zawody
podczas
rywalizacji.
Kto inny mógłby im pomóc w tej sprawie,
jeśli nie my? Chcielibyśmy prosić
o wprowadzenie konkursów YOTA
do swoich społeczności, aby zarówno
młodzi,
jak
i
starsi
HAM
mogli zainteresować się tymi wydarzeniami. Bądź wzorem do naśladowania
i spróbuj zrobić przynajmniej kilka QSO
podczas naszych zawodów! Wyniki
nie muszą być priorytetem aby
zachować nasze ukochane hobby,
musimy
poświęcić
trochę
uwagi
młodszym pokoleniom. Jedną z form
mogą być właśnie te zawody. Jednak
nie tylko najlepsi otrzymują nagrody
za rywalizację, najmłodsi i najstarsi
startujący i zgłaszający log otrzymują
również
nagrodę.
Zapraszam
do
wypróbowania dobrej strony pile-upów!
Strona internetowa konkursu YOTA:
https://www.ham-yota.com/konkurs/
Regulamin został przetłumaczony na
kilkanaście języków! Młodzi na antenie
(https://www.ham-yota.com/contest/)
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Stanisław SQ2EEQ

UKF - zawody
W najbliższym czasie:
SPAC - 2.3 GHz i wyżej - zawody
aktywności UKF - wtorek, 26 lipca 2022,
godz. 17:00 - 21:00 UTC Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/
05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza
Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki
w formacie EDI prosimy wysyłać na adres:
http://spac.pk-ukf.pl/
Irek SP3SUX

Ciekawe porównanie
EU- SP – VK
Porównanie populacji krótkofalowców
i zajmowanej powierzchni (EU – VK).
W rankingu światowym wypadamy
całkiem nieźle!

„Kartka pocztowa” z Australii VK6KXW,
źródło: qrz.com, VK6KXW. Nadesłana
przez Irka SP3SUX.
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SILENT KEY
SP2FNS SK
Do krainy wiecznych DX-ów odszedł nasz drogi kolega z Rypina Zbyszka SP2FNS.
Zmarł w dniu 15.07.2022 r. W tym roku obchodził pięćdziesięciolecie licencji.
Był wieloletnim członkiem klubu SP2KFU w Golubiu-Dobrzyniu oraz SP2KFZ w Rypinie.
Przez wiele lat był członkiem Zarządu OT PZK we Włocławku oraz członkiem Zarządu,
jak i przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT PZK NR26 w Toruniu.
Przez prawie pięćdziesiąt lat brał udział w naszych wyprawach terenowych nazywanych
Polnymi Dniami. Wychował wielu krótkofalowców. Był wspaniałym i bardzo lubianym
Kolegą. Będzie nam bardzo brakowało Zbyszka w naszym gronie. Cześć Twojej pamięci
Zbyszku!
Gabriel SP2FMN prezes ZOT PZK nr 26 w Toruniu

SILENT KEY
SP9KJ SK
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 lipca 2022, przeżywszy 92 lata
zmarł kolega SP9KJ - Jerzy Szcześniak-Maszadro - członek MSK OT-10 PZK.
Nestor polskiego krótkofalarstwa, krótkofalowiec z 70-letnim stażem - od 15 lipca 1952 r.
ze znakiem SP9KJ. Współorganizator i współzałożyciel Polskiego Związku Krótkofalowców, współorganizator klubu specjalistycznego SPDXC, honorowy członek Polskiego
Związku Krótkofalowców od 2008 r. Krótkofalowiec bardzo aktywny przez większość
swojego życia, zdobywca licznych dyplomów i czołowych miejsc w klasyfikacjach
krajowych i światowych, żyjący swoją radiową pasją do ostatnich chwil...
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 21 lipca 2022 r., o godz. 11:00,
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Jerzy Szcześniak urodził się w 1930 r. w Tarnowskich Górach. Szkołę średnią
Ojców Pijarów w Krakowie (gimnazjum i liceum) ukończył w 1952 r. Po zdaniu matury
kontynuując rodzinne tradycje (pradziadek, dziadek, ojciec ) zdawał na Wydział Farmacji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin zdał, niestety nie został przyjęty z powodu
braku miejsc, a może z powodu prywatnej apteki dziadka. Krótkofalarstwem
zainteresował się dzięki Jurkowi Rutkowskiemu SP5AB, który w okresie gdy licencje
nie były ogólnie dostępne prowadził działalność eksperymentalną w paśmie 40 m.
a było to w latach 1946 -1947. Jurek napisał list do swego imiennika
na adres pozdrowionych w czasie seansów radiowych kolegów z elektrowni toruńskiej.
I taki był początek jego zainteresowania krótkofalarstwem. W latach 1948-50
jako nasłuchowiec o znaku SP-124K był współorganizatorem struktur Polskiego Związku
Krótkofalowców na terenie województwa krakowskiego. W nowo powstałym zarządzie
oddziału PZK w Krakowie był sekretarzem i wydawcą biuletynu informacyjnego
dla członków oddziału, które to funkcje pełnił do czasu wchłonięcia PZK
przez Ligę Przyjaciół Żołnierza, co nastąpiło 22.07.1950 r. W tym czasie był także
operatorem opowiedzianym klubowej stacji SP9KKA, która od marca 1952 r.
zaczęła nadawać w paśmie 7 MHz komunikaty krótkofalarskie dla swoich członków.
Za pośrednictwem stacji prowadzona była nauka alfabetu Morse’a. Jurek wybrany został
do Rady Naczelnej Radioklubów LPŻ, którego przewodniczącym był SP5CM,
a w skład wchodzili także SP2CO, SP5AY, SP5FM, SP5YX, SP5BQ, SP6BW, SP7HX i
SP8CK. Pierwszą licencję ze znakiem SP9KJ otrzymał 15.07.1952 r. wystawioną na adres
Kraków ul. Sarego 24. Pierwszą łączność nawiązał w paśmie 80 m na telegrafii ze stacją
klubową OK2OMO, której operatorem był OK2LJ. Jurek używał wtenczas nadajnika
własnej konstrukcji o mocy 10 W. Po likwidacji PZK działał w klubie LPŻ i był kierownikiem
stacji klubowej przemianowanej ze znaku SP9KKA na SP9KAD. W wyniku
niespodziewanej dla kierownictwa ZG LPŻ jednomyślnej uchwały w dniu 11 .01.1957 r.,
trzy dni później odbył się Zjazd założycieli PZK, w którym wzięło udział 33 krótkofalowców
z całej Polski, a w tym SP9KJ. Natomiast 23.06.1957 r. na kolejnym Zjeździe PZK
150 delegatów z całego kraju wybrało Zarząd Główny PZK, którego Prezesem
został SP5FD, w skład, którego wszedł również Jurek SP9KJ. W wyniku uchwały ZG PZK
z dnia 25.01.1959 r. powołującej klub specjalistyczny PZK (SPDXC) zawiązuje się komitet
organizacyjny klubu, którego członkiem zostaje SP9KJ. W czasie I Zjazdu w Wiśle-Malince
w dniach 21-23 09.1962 r. Jurek zostaje wybrany do składu Zarządu Klubu.

W poszukiwaniu losów ojca rotmistrza kawalerii, który przed samą wojną ukończył studia
na wydziale Farmacji UJ i uzyskał dyplom mgr. Farmacji, a który na początku wojny
dostał się do obozu jenieckiego w Starobielsku, Jurek wyjechał do rodziny w Londynie.
Niestety w tym czasie nic nie było wiadomo, dopiero po kilkunastu latach okazało się,
że ojciec został zamordowany przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940 r.
Z Anglii przywiózł trochę sprzętu do montażu, odbiornik HRO i lampy nadawcze.
Po powrocie do kraju podjął pracę w przedsiębiorstwie Instal w Krakowie.
Po pewnym czasie zmienił firmę ponieważ praca wiązała się z wyjazdami poza Kraków
i rozpoczął pracę w Dyrekcji Inwestycji Miejskich II. Po zdaniu egzaminu wstępnego
został przyjęty na studia wieczorowe Wydziału Budownictwa Politechniki Krakowskiej,
które zakończył po czterech latach uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Oprócz tego
chodząc na kursy uzyskał uprawnienia budowlane i świadectwa BHP. Mając to wszystko
rozpoczął pracę w Chemobudowie jako z-ca kier. budowy. Po jakimś czasie
rozpoczął wieczorowe studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki
Krakowskiej i po dwóch latach studiów uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego
(28.czerwca 1972 r.). W 1960 r. przeniósł się na ul. Dietla 90 również w Krakowie.
Już w 1962 r. uzyskał dyplomy (WAZ Phone nr 212), (WAZ CW nr 1676), (DXCC CW
nr 6055), (DXCC Phone nr 2265), a miał wtenczas potwierdzone 212 kraje. W 1963 r.
otrzymał dyplom WAE Phone nr 198, WAE CW nr 188 i DUF – francuski. W dniach
21-23.09.1963 r. uczestniczył w Zjeździe Założycielskim SP DX Klubu. Wszedł w skład
komitetu organizacyjnego klubu. Został wybrany w skład pierwszego zarządu klubu.
(Na listę SPDXC wpisany został pod nr.27. W połowie 1963 r. w SPDX Maratonie
znajdował się na 1 m. Na II Zjeździe SPDXC w dniu 26.06.1965 r. Jurek wyróżniony został
dyplomem za aktywną działalność w pracach organizacyjnych klubu. W pierwszym
kwartale 1968 r. w SPDXC w klasyfikacji ALL Band sklasyfikowany został na 1 m.
Pierwsze miejsca zajmował na pasmach 3,5, 7 i 14 MHz. Drugie miejsce zajął na 28 MHz
a 3 m na 21 MHz. Na liście honorowej SPDX Klubu w 1967 r. wykazywany był na 1m.
z liczbą 271 podmiotów. Od 1996 r. jest członkiem SP OTC (nr członkowski 152).
W 1970 r. Jurek otrzymał dyplom „SP DX Maraton nr 23, o którym mówiło się, że warunki
jakie należy spełnić są trudniejsze niż uzyskanie członkostwa w SPDXC. W Maratonie
SPDXC na koniec 1970 r. SP9KJ wykazywany był na 1 m. w paśmie 7 i 14 MHz
oraz na 5m. na 21 MHz. W latach 1982 do 1991 był pracownikiem „Instal - Kraków”.
Ostatnim etapem pracy zawodowej była ponownie Chemobudowa – Kraków, gdzie pełnił
funkcje kierownika budowy, zastępcy kierownika zespołu budów Kraków, kierownika dużej
budowy w NRD, a w RFN kierownika zespołu budów na Północne Niemcy od Berlina
do Bremy z siedzibą w Hanowerze. Na zasłużoną emeryturę w wieku 70 lat przeszedł
w 2000 r. pracując w RFN. Będąc w DDR i RFN nie zajmował się krótkofalarstwem
ze względu na brak czasu. Jest żonaty, ma żonę Halinę, córkę Annę, i wnuka Krystiana.
Zarząd Główny PZK w 2000 r. nadał Jurkowi Odznakę Honorową PZK (nr 534),
a 12.04.2008 r. Złotą Odznakę Honorową ZK. (nr 60/Z). W dniu 18.05.2008 r. Zjazd Krajowy
PZK nadał Jerzemu godność Członka Honorowego PZK.
Zarząd MSK OT 10 PZK
*Biografia Jurka SP9KJ jest dostępna na stronie SP OTC w zakładce Sylwetki SP lub pod adresem:
http://spotc.otpzk.gdansk.pl/sylwetki-sp/lista-krotkofalowcow/218-jerzy-szczesniak-maszadro-sp9kj

.

