
 

KOMUNIKAT NR 3/2014 z dnia 15.01.2014 r. 

 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

1. Telewizja Internetowa Krótkofalowców.  
Od 8 stycznia 2014 r. działa już na Facebooku TIK czyli Telewizja Internetowa 
Krótkofalowców. Będzie przedstawiała materiały audio-video przygotowane przez 
Redakcję Radiowego Biuletynu Informacyjnego www.rbi.ampr.org oraz przez osoby, 
które umieszczają swoje krótkofalarskie materiały filmowe na YouTube. Będzie to, 
filmowo-telewizyjna wersja Radiowego Biuletynu Informacyjnego czyli Radiowo 
Telewizyjny Biuletyn Informacyjny. Od stycznia 2014 r. w jednym miejscu będą 
umieszczone wszystkie filmy, których autorami są krótkofalowcy oraz materiały 
filmowe przygotowane przez inne osoby zajmujące się radiokomunikacją: amatorską i 
profesjonalną. Redakcja TIK liczy na współpracę i pomoc ze strony Koleżanek i 
Kolegów. VY73! Jerzy Kucharski SP5BLD. Redakcja TIK. 
PS. Oczywiście, Radiowy Biuletyn Informacyjny w dalszym ciągu znajduje się na 
stronie www.rbi.ampr.org oraz na Facebooku i jest dalej nadawany na falach krótkich. 
SP5BLD 
 
2. Posiedzenie prezydium ZG PZK 
W dniu 22 stycznia 2014 godz.12.00 w sekretariacie ZG PZK w Bydgoszczy, ul. 
Modrzewiowa 25 odbędzie się 1. w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. 
W porządku obrad m.in. 
1. Sprawy finansowe.      
2. Współpraca PZK z organami państwowymi: UKE. 
3. Realizacja zaleceń GKR. 
4. ZOH - omówienie wniosków. 
5. Sprawy sportowe. 
6. Udział naszej ekipy w YOTA 2014. 
7. Friedrichshafen 2014. 
8. Ustalenie terminu i wstępnego porządku obrad posiedzenia ZG PZK. 
9. Sprawy wniesione przez członków prezydium pod obrady. 
 
3. Spotkanie w Jarosławiu i TRX dla SP8ZIV. 
W dniu 10 stycznia 2014 w Jarosławiu odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie 
członków, sympatyków oraz sponsorów Jarosławskiego OT PZK. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta Jarosławia oraz Pan Marcin Krawczyk 
Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie wraz z Panem Pawłem Dąbrowskim 
Inspektorem w Rzeszowskiej Delegaturze UKE. Międzynarodowy akcent spotkania 
stanowili przedstawiciele LKK z Kolegą Grzegorzem US5WFO oraz Romanem Terleckim 



UY3WX sekretarzem LKK na czele – obaj Koledzy na spotkanie przybyli wraz ze swymi 
małżonkami. 
 
Tradycją tych spotkań stało się zapraszanie prezesów OT PZK działających na terenie 
Województwa Podkarpackiego. Tym razem w uroczystości uczestniczył Bogdan 
Kochmański SP8BRE Prezes Rzeszowskiego OT PZK (OT18). 
Spotkanie było znakomitą okazją do przekazania okolicznościowych wyróżnień i 
podziękowań a ponadto dokonano uroczystego przekazania zakupionego za środki 
uzyskane od sponsorów TRX-a IC-736 Harcerskiemu Klubowi Krótkofalowców SP8ZIV. 
W imieniu klubu urządzenie odebrał Zbigniew Guzowski SP8AUP prezes OT 35 PZK i 
jednocześnie kierownik tegoż klubu. W imieniu prezydium ZG PZK w swoim 
wystąpieniu podziękowałem sponsorom tj. właścicielom i członkom zarządów 
przedsiębiorstw z Jarosławia i okolic. Wykazali się oni zrozumieniem i hojnością na 
rzecz klubu, który zrzesza w większości młodych krótkofalowców. Nowoczesne 
urządzenie umożliwi w niedalekiej przyszłości pracę emisjami cyfrowymi, co w 
konsekwencji doprowadzi do wzrostu aktywności w eterze przez SP8ZIV.  
Spotkanie jak zwykle prowadził Zbyszek SP8AUP prezes OT35, który złożył obecnym 
życzenia noworoczne.  
Spotkania tzw. „opłatkowe” mają w Jarosławiu ponad 40 letnią tradycję zarówno jako 
klubowe  jak i oddziałowe w zależności od aktualnej formy aktywności działalności 
krótkofalarskiej w Jarosławiu. 
Następnego dnia po spotkaniu zainstalowaliśmy nowe urządzenie w pomieszczeniu 
SP8ZIV i przeprowadzone zostały pierwsze łączności z nowego urządzenia. 
(SP2JMR) 
 
4. Olimpiada Zimowa w Soczi i krótkofalarstwo. 
 Z okazji XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XI edycji Zimowych Igrzysk 
Paraolimpijskich, które odbędą się w Soczi i będą trwać, łącznie, od 7 lutego do 16 
marca 2014 r. Związek Krótkofalowców Rosyjskich /CRR/ ustanowił 3 dyplomy  
"Winter Olympic Games 2014" i tak: 
- OLYMPIC GAMES SOCHI 2014    
  Dyplom wydawany jest w 3 kategoriach. Należy przeprowadzić QSO ze stacjami 
okolicznościowymi używających znaków R2014x /jedna litera w sufiksie/, których 
będzie pracowało 12. Z tych liter należy ułożyć słowa: 
  - kat.3  SOCHI  /QSO ze stacjami: R2014S, R2104O, R2014C, R2014H, R2014I/ 
  - kat.2  OLYMPIC SOCHI  /QSO ze stacjami: R2014O, R2014L, R2014Y. .R2014I/ 
Łączności ze stacjami: R2014C, R2014I, R2014O liczą się dwukrotnie, tak więc trzeba 
mieć minimum 9 QSO.  
  - kat 1. OLYMPIC GAMES SOCHI    /QSO ze stacjami: R2014), R2014L, R2014Y.   
R2014H, R2014I/. 
 Łączności ze stacjami: R02014C, R2014I, R2014M, R2014O, R2014S liczą się 
dwukrotnie, tak więc trzeba mieć minimum 12 QSO. Ponadto w eterze będą pracowały 
dodatkowo okolicznościowe stacje: R1980M  /z Moskwy/,  R1980L /z St. Petersbura / 
oraz R7378TM, R7975TM i R7979TM. Można ich będzie używać zamiennie w 
przypadku braku 2 QSO np. w słowach "OLYMIPC GAMES SOCHI" np. QSO ze 
stacją R1980L można zastąpić literę  O /dwa razy/, a R7378TM literę C /dwa razy/. 
   Award Managerem jest Aliy Kuysokov UA6YW  /ua6yw@yandex.ru/. 
  - “OLYMPIC WINTER SPORT - WINTER OLYMPIC SPORTS” 
    Dyplom wydawany jest za łączności ze stacjami okolicznościowymi, serii R22xxx i 
R11xxx /trzy litery w  sufiksie/. Każdy trzyliterowy sufiks jest poświecony 
oddzielnej olimpijskiej lub paraolimpijskiej dyscyplinie  sportowej, jest ich 21.  
Dyplom wydawany jest w 3 kategoriach. 
    - kat.3 za QSO ze stacjami 9 konkurencji 
    - kat.2 za QSO ze stacjami 14 konkurencji 
    - kat 1 za QSO ze stacjami 18 konkurencji 



Łączności ze stacjami wspomnianymi: R1980M, R1980L, R7378TM, R7975TM i 
R7979TM  mogą być zamiennie w przypadku braku 2 QSO z dyscyplinami sportu np. 
R1980M można zamienić za R22ICH / hokej na lodzie /, a R1980L  za R22SPJ / skoki 
narciarskie /. Award Managerem jest Aliy Kuysokov UA6AW / ua6yw@yandex.ru / 
 - “OLYMPIC MARATHON” 
   Dyplom wydawany jest za przeprowadzenie łączności ze stacjami okolicznościowymi 
pracującymi z okazji Olimpiady używających cyfr  2014, 22, 11, 0000, oraz ze 
stacjami  R7378TM, R7975TM i R7979TM. Z tą samą stacją można powtórzyć QSO na 
innych pasmach i różnymi rodzajami emisji, co daje dodatkowe  punkty. Stacje 
Europejskie muszą uzyskać 500 pkt.           
-  QSO ze stacjami: R2014 x, R22xxx, R11xxx, Rx22xx, Rx1 1xx,/ x -zastąpione jest 
literą / oraz innymi stacjami używającymi  numerów 2014, 22, 11, 000,  daje - 1pkt. 
 -   QSO ze stacjami pracującymi z Soczi: RC2xx, RO22xx, R2014S, / x-zastąpione 
jest literą / daje - 4 pkt. 
 - QSO ze stacjami:  R1980M, R1980L, R7378TM, R7975TM, R7979TM, daje - 4 pkt. 
 
Award Managerem jest Valentin Lukashov RK6AX  /rk6ax@mail.ru/ 
Wszystkie dyplomy są bezpłatne, w wydaniu elektronicznym. Zgłoszenie na dyplom 
należy składać na  wzorze zgłoszeniowym, które można znaleźć na WEB-site: 
 http://ok2014.ru 
 
   Wszelkich dodatkowych informacji udziela Valentin RK6AX /rk6ax@mail.ru/ 
   Uwaga: stacje okolicznościowe: - R1980M, R1980L są aktywne od 8 listopada 2013 
r. do 7 lutego 2014 r. -  R2014x /jedna litera/ będą aktywne od 1 lutego do 31 marca 
2014 r. Inne stacje okolicznościowe są aktywne od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.  
 Info. SP8TK 
 
5. Ogólnokrótkofalarski aspekt łączności ARISS. 
Armand SP3QFE Mentor ARISS Polska podczas gali przed łącznością ARISS z klubu 
SP3POW w Ostrowie korzystając z pełnej sali wygłosił prezentację na temat 
krótkofalarstwa. Została ona później bardzo pozytywnie oceniona przez media.  
Armand komentuje: Miała to być krótka prelekcja o ARISS, jak wynikało z programu 
imprezy, ale dzień przed łącznością poczytałem sobie, co ludzie piszą o łączności i 
krótkofalowcach.. Niby, że to jacyś pajęczarze, którzy nikomu nie są potrzebni i 
słuchają czegoś w szumach.... Zmodyfikowałem więc prezentację.  
Generalnie uważam iż mowa o krótkofalarstwie jakie jest, pokazanie telemetrii technik 
cyfrowych itd, była lepsza niż tłumaczenie, że jak ISS będzie nadlatywała to będzie 
łączność i jakie są z tym związane trudności.     
Efekty takiej prezentacji + udanej łączności były natychmiastowe. W dwóch różnych 
TV dwie rożne osoby powiedziały coś podobnego co dla mnie miało bardzo pozytywny 
wydźwięk, a wynikało z tego, że młodzi uczestnicy wydarzenia nie wiedzieli wcześniej 
o krótkofalarstwie, i że jest to coś dla nich ciekawego i chyba się zainteresują.... – 
mam nadzieję, że choć  trochę zmieniłem sens ich wypowiedzi.” 
SP3QFE i SP2JMR   
 
6. SN640OKA. Zakończyliśmy weryfikację i podsumowaliśmy akcję z okazji 640-lecia  

miasta Ostrołęka.  Po przeprowadzeniu weryfikacji 
nadesłanych aplikacji komisja dyplomowa w składzie 
odpowiedzialnym za regulamin 
http://www.sp5kvw.com/doc/regulamin_dyplom_640_lat.pdf 
postanowiła przedłużyć termin składania aplikacji do 
dnia 18.01.2014 r. Oczywiście stacje składające 
aplikacje w części „DUKAT” po terminie 14.01.2014 
r. będą klasyfikowane oddzielnie pod warunkiem 
pozostania wolnych monet o nominale „640 



DUKATÓW OSTROŁĘCKICH”. W przypadku braku dostępu do Internetu operator 
wykazany w grupie uprawnionych stacji może  przesłać swoje zgłoszenie na adres 
Klubu SP5KVW. Dane kontaktowe:  Radioklub „BAZA” SP5KVW, skr. poczt. 56, 07-410 
Ostrołęka, szczegóły na stronie http://sp5kvw.com/ 

W trakcie akcji trwającej od 03.11.2013 do 31.12.2013 r przeprowadzono 4875 
QSO, z 3618 stacjami o niepowtarzających się znakach.  

W akcji czynny udział brało 14 członków klubu SP5KVW, przeprowadzając łącznie 
3468 QSO pod swoimi znakami indywidualnymi. Podsumowanie akcji dyplomowej i 
części DUKAT zostanie zamieszczone na stronie klubowej do 20.01.2014 r. 

Po weryfikacji logu klubowego z logami operatorów indywidualnych wyłoniono 
stacje spełniające wymogi regulaminu akcji dyplomowej SN640OKA. Oto wykaz stacji 
uprawnionych do otrzymania dyplomu z okazji 640-lecia miasta Ostrołęki: 
http://sp5kvw.com/wp-content/uploads/2013/08/Wykaz.pdf 

Informacja autoryzowana przez prezesa klubu SP5MXZ – W.Z. Przesłana przez sekretarza klubu 

SP5XET – M.T. 

Tyle informacji na dzisiaj. 
 
Vy 73! Sekretariat ZG PZK 
 
TNX, TNX, TNX 
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. 
Małgosi SP5XET, Armandowi SP3QFE, Jurkowi SP5BLD, Jurkowi SP8TK. Materiały do 
Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl  
 


