KOMUNIKAT nr 1/2021
Zarządu MSK OT PZK
z dnia 06.01.2021r.
1. Zarząd MSK OT PZK w Krakowie życzy Państwu i Państwa bliskim wszelkiej pomyślności,
zdrowia i optymizmu w tym nastającym 2021 roku. Niech wszystkie plany doczekają się
realizacji i spełnią się najskrytsze marzenia! Życzymy nieustającej satysfakcji z uprawiania
naszego hobby i wielu łączności!

2. Informuję, że Spotkania Oddziałowe odbywają się niezmiennie w każdy wtorek od godziny
18. Istnieje możliwość odwiedzenia Oddziału również w inne dni po wcześniejszym
umówieniu się przez e-maile lub telefony podane poniżej.
Zapraszamy wszystkich koleżanki i kolegów radioamatorów bez względu na przynależności
oddziałowo – klubowe.
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3. Prace porządkowe! Od około miesiąca w Oddziale trwają prace porządkowe. Na obecną
chwilę zostało uporządkowane pomieszczenie dawnego biura QSL Menagera, któremu to
pomieszczeniu chcemy przywrócić dawną rolę. W trakcie modernizacji jest sala wykładowa,
która zyska niezbędne wyposażenie prelekcyjne. Będzie służyła również jako sala
wystawiennicza, w której będzie można się zapoznać z urządzeniami z dawnych lat.
Wszystkich chętnych do pomocy przy pracach porządkowych zapraszam do kontaktu via
e-mail! Będziemy się umawiać na bieżąco!
4. Prelekcje! Planowane jest wznowienie cyklicznych wykładów i prelekcji o tematyce radiowej
i nie tylko! Jeśli macie Państwo jakieś tematy, którymi chcielibyście się podzielić z szerszym
gronem jak również takie, o których sami chcielibyście się dowiedzieć więcej bardzo proszę
o zgłoszenie tego faktu.
5. Składki! Zwracam się z prośbą o uregulowanie składek za II półrocze 2020. Przypominam
również o wpłatach za obecny 2021 rok. Można tego dokonać już poprzez wpłatę na konto
Oddziału lub tradycyjnie u Skarbnika. Składa się ona ze składki do ZG PZK (wysokość
w zależności od rodzaju członkostwa) i składki oddziałowej.

Rodzaj składki

I Półrocze

Cały rok

102,50 zł

205,00 zł

składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia

87,50zł

175,00 zł

składka ulgowa członka zwyczajnego do20 lat lub uczącego się do lat 26

57,50zł

115,00 zł

składka członka nadzwyczajnego (nasłuchowca – SWL)

57,50zł

115,00 zł

składka członka wspomagającego

52,50zł

115,00 zł

składka członka zwyczajnego

nr konta : 12 1240 4650 1111 0010 3184 3657
W tytule przelewu proszę podać Znak, okres za jaki opłacana jest składka i jej rodzaj.

6. Zapraszamy na cykliczne spotkania pod nazwą Dzień radiowy z Andrzejem SP9ADU, które
odbywają się w każdą środę od godziny 17 do 20! Zapraszamy wszystkich, bez względu na
przynależności, którzy chcą podszkolić się z procedur operatorskich pod okiem
doświadczonego operatora i instruktora. Jeśli nie posiadasz swoich urządzeń lub boisz się
złapać za mikrofon te zajęcia są właśnie dla Ciebie!
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7. Ku pamięci „Ucichłych Kluczy”! Przy Święcie Zmarłych 1-go Listopada odbyło się
ogólnoeuropejskie spotkanie radiowe poświęcone wspomnieniu Kolegów, którzy odeszli.
Każdy z uczestników wspominał bliskiego mu, a znanego krótkofalowca, którego klucz już
zamilkł. Z naszego regionu udział wzięły stacje SP9BRP i SP9PKR. Obaj operatorzy (zupełnie
się nie umawiając), wspominali nieodżałowanego Adama SP9DH.

Inne wspominane polskie staje, to m.in.:
SP1CLY
SP4JF
SP1FMH
SP5BNX
SP2AEU

SQ5PET

SP2DOJ

SP9DT

SP3AXI

SP9RF

SP3DOI

SP9TA

W sumie wspomniano prawie 100 znaków. Z jednej strony to miłe, że zatrzymaliśmy w pamięci tak
wielu naszych Kolegów, ale z drugiej – to dopiero w tym spotkaniu/zawodach dowiedziałem się o
zakończeniu pracy tak znanych stacji, jak OK1AYY, HA3NF, HA7PB, OK3CDP czy YU7AV.
Niech spoczywają w pokoju! RIP.
SP9ADU.

8. Wrażenia z zawodów „CQ World Wide DX Contest CW” 2020. W ostatni weekend listopada
odbyły się tradycyjne (już od 70 lat!) światowe telegraficzne zawody World Wide DX Contest.
Udział był bardzo liczny, szacowany na ponad 20 tysięcy radiostacji (pandemia – wszyscy
siedzą a w domach?), z ponad 120 krajów. Do szeregu krajów wyjechały tzw. ekspedycje dxowe, aby takie kraje uaktywnić, np. do szeregu krajów obszaru Karaibów, na wyspy
Malediwy, itd. Miłą niespodziankę sprawiło nasze kochane słoneczko, rozpoczynając dużym
wybuchem nowy 11-letni cykl aktywności słonecznej. Względna liczba plam słonecznych
skoczyła z dotychczasowych wartości jednocyfrowych (a nawet często było ZERO), do
wartości aż 85. Skutkowało to dobrą propagacją dx-ową na wyższych pasmach KF, a nawet w
paśmie 10 m. pracować można było ze stacjami z Australii ! Nowy cykl zatem rozpoczął się,
teraz możemy spodziewać się tylko poprawy propagacji. Rzecz jasna – nie sposób dorównać
czołowym zespołom. Pracują one na kilku stanowiskach, równocześnie na wszystkich
pasmach, z mocami nie mniejszymi od 1 kW, z użyciem wielu anten kierunkowych o
znacznym zysku. Daje to efektywną moc promieniowania w kierunku korespondenta rzędu
parunastu kW ! Przy tym dysponują zwykle ekipą wyborowych operatorów najwyższej klasy,
a także „strategicznym” położeniem. I tak prognozowany zwycięzca CR3W pracował z wyspy
MADERA (Afryka), mając „pod nosem” całą Europę otrzymywał za każdą łączność 3 punkty, a
rywalizujmy z nim doskonały zespół bułgarski LZ9W za te same łączności miał tylko po 1 pkt.
Na tym tle nasz (SP9PKR) wynik wygląda skromnie. Ale mamy tylko 75 W, dookolne anteny
bez zysku i „ekipę operatorską” jednoosobową hi!, co na 48-godzinne zawody jest śmieszne.
Niemniej osiągnięty został rezultat lepszy, niż w latach poprzednich – bo przekroczyliśmy
200.000 punktów i 500 łączności. W naszej kategorii (poniżej 100W i bez wspomagania np.
dx-clustrem) wg wstępnych wyników zgłoszonych na reflektor „3830” jesteśmy na 2 miejscu
w SP za SP9DLY, który przy 1.027 QSO uzyskał wynik 458.780 pkt. Gratulacje ! Z ciekawszych
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łączności to wspomniane Malediwy 8Q7ZO oraz Syjamski Królewski Klub E2A (na obie stacje
na kilku pasmach).
Zestawił SP9ADU.
9.

SP9PKR zawody w 2020 r.:

Lp.

Zawody

Data

Wynik pkt

Ilość łączności

Operator

1

QRP (mem. SP9DT)

APR30

109

48

SP9ADU

2

WPX CW

MAY30

836.382

1133

SP9ADU

3

All Asia CW

JUN20

11.808

111

SP9ADU

4

IARU HF CW

JUL11

186.507

485

SP9ADU

5

SP-QRP (ZG PZK)

SEP26

176

22

SP9ADU

6

SAC SSB

OCT10

8.250

110

SP9ADU

7

SP CW Contest

OCT11

25

25

SP9ADU

8

WAG CW

OCT17

49.734

307

SP9ADU

9

CQ WW DXC SSB

OCT24

141.240

507

SP9ADU

10

Silent Keys Mem.

NOV01

18.974

109

SP9ADU

11

Ukrainian DXC CW

NOV07

270.010

504

SP9ADU

12

CQ WW DXC CW

NOV28

200.165

524

SP9ADU

13

ARRL 10m

DEC12

2.888

42

SP9ADU

14

Chorwackie Zawody CW

DEC19

95.130

364

SP9ADU

15

XMAS

DEC26

4.028

54

SP9ADU

Razem 4.144 łączności
Według wysłanych eQSL 4.744 łączności
Zestawił SP9ADU 2021 JAN 02.
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W razie pytań prosimy o kontakt przez: e-mail: sp9pkz@interia.pl
Prezes:
Michał SQ9ZAY tel. 692104392
sq9zay@gmail.com
Skarbnik:
Adam SP9XUM tel. 503734389
sp9xum@interia.pl

PREZES
MSK OT PZK w Krakowie
/-/ Michał Matusik SQ9ZAY

Poniżej prezentujemy kilka ostatnich dyplomów zdobytych przez operatorów
stacji
SP9PKR i SP9PKZ
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więcej na www.sp9pkz.pl
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