Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.
PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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XXVI SPOTKANIE INTEGRACYJNE
WOT PZK

50-LECIE SP3ZAC „WILDA”

Nasi przedstawiciele w latach 70-tych brali również udział w Centralnych

Obchody 50-lecia

Manewrach Techniczno-Obronnych ZHP w Amatorskiej Radiolokacji Spor-

Obchody 50 lecia będą miały miejsce 19

towej i tam zajmowali znaczące miejsca.

marca i zorganizowane zostaną w Domu
Parafialnym parafii Św. Trójcy na poznań-

Oprócz działalności szkoleniowej prowadzonej stacjonarnie w klubie, rów-

skim Dębcu. Rozpoczną się o godz. 12:30

nież uczestnicząc w zlotach, zimowiskach czy obozach w Obozowej Bazie

Mszą Św. Podczas nabożeństwa zostanie

Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda w Kaplinie staraliśmy się zaintereso-

poświęcony proporzec HKŁ. Po nabożeń-

wać krótkofalarstwem druhny i druhów z innych podobozów.

stwie spotykamy się w sali Oratoryjnej
Domu Parafialnego.

Za duże osiągnięcie uznajemy nasz wkład w odbudowę i ponowne uruchomienie przemiennika SR3P, który w 1986 r. był jednym z pierwszych tego
typu urządzeń w Polsce. Inicjatorami pomysłu i konstruktorami obecnego
przemiennika byli Jacek SP3NUH i Jurek SP3IS wspomagający technicznie
działania Harcerskiego Klubu Łączności. Ponowne uruchomienie nastąpiło
w grudniu 2012 roku.
W ciągu 50 lat naszej działalności pracowaliśmy w eterze używając znaCzłonkowie Klubu podczas Harcerskiej Akcji Letniej w Wilcze Fot.: Marcin SQ3LMK

Z

ków okolicznościowych SN0HW, SN0KUL, SN0PIK, SN04NN, SN25DSM,
SN32ESM, SN45ZAC, SN80HW, SN90ZAC, SN100HW, SN3HAL, SN-

inicjatywy prowadzącego Inspektorat Łączności Ko-

gwi Wielkopolskiej i Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda za-

966CHP. W tym roku w okresie od marca do czerwca pracujemy pod zna-

mendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP dh. hm. Jana

kupiły nam nowy sprzęt na fale krótkie – FT747 GX. Troszkę

kiem SN50ZAC z okazji Jubileuszu Klubu.

Bonikowskiego SP3AXI powstał w marcu 1967 r. Harcerski

później znalazł się sponsor w osobie hm. Andrzeja Gierczyka,

Klub Łączności WILDA, prowadzony niezłomnie od same-

który zafundował nam sprzęt UKF – Dragon SY550. W roku

Dzięki przychylności i życzliwości okazanej ze strony Spółdzielni Miesz-

go początku do dziś przez prezesa dh hm. Jerzego Szkudla-

2010 dzięki naszym staraniom i wsparciu sponsorów klub

kaniowej H. Cegielskiego (obecnie Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa)

rza. Otrzymaliśmy pozwolenie radiowe wraz z przyznanym

wszedł w posiadanie nowego transceivera Yaesu FT950.

mamy aktualne pomieszczenie. W pomieszczeniu tym stworzyliśmy harcówkę, w której swoje zbiórki obywają zuchy i harcerze II Szczepu DHiZ.

znakiem wywoławczym SP3ZAC (którym posługujemy się
w eterze). Pierwsza lokalizacja klubu przypadła na teren

W ciągu tych 50 lat wyszkoliliśmy wielu adeptów, którzy

W pobliżu Klubu udało nam się ustawić 21 metrowy maszt kratownicowy.

ZSZ przy ZPM H. Cegielskiego, 39 Poznańska Harcerska

uzyskali świadectwa uzdolnienia, a następnie licencje. Spo-

Na jego szczycie zainstalowano z pomocą strażaków (Szkoły Aspirantów

Drużyna Łączności liczyła wtedy 15 członków. Rejestracja

ra część kolegów pozostała wierna klubowi i dzięki nim na-

PSP) anteny. Poza tradycyjnymi metodami pracy na pasmach takich jak SSB

klubu SP3ZAC w PZK nastąpiła 13 lipca 1967 r.

dal jesteśmy słyszani w eterze w zawodach ogólnopolskich,

i telegrafia, pracujemy również technikami cyfrowymi. O najważniejszych

a także w ćwiczeniach łączności kryzysowej krajowej i mię-

wydarzeniach z życia klubu staramy się informować na naszej stronie inter-

Kolejny lokal to wózkarnia przy ul. Cedrowej 1, gdzie zajęcia

dzynarodowej. W ćwiczeniach nasz udział realizowaliśmy

netowej www.sp3zac.pl.

odbywały się do późnych godzin nocnych. Naszą pierwszą

pracując w warunkach polowych, korzystając z agregatu

radiostacją była sprawdzona w bojach 10RT. Do jej urucho-

prądotwórczego.

Jesteśmy od 35 lat organizatorem zawodów „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919”. Organizujemy również zawody „Dzień Myśli Braterskiej”

mienia swojej ręki dołożyli: Lech Nowak SP3CJK, Ludomir
Dopieralski SP3BZY, Andrzej Walczak SP3HHA. Najważ-

Sprawdzianem naszych możliwości był udział członków

z okazji rocznicy urodzin twórcy skautingu gen. Baden-Powella. Wydajemy

niejszym dla nas dniem był 26.10.1968 r., kiedy to nawiąza-

naszego klubu w akcji pomocy powodzianom, w roku 1997

również dyplom „Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego”, staramy się

liśmy pierwsze QSO z kolegami z klubu SP3KAU.

podczas sławetnej powodzi stulecia na Dolnym Śląsku. Krót-

także uczestniczyć w różnych imprezach harcerskich i nie tylko.

Warunki pracy w Klubie uległy poprawie, gdy 27 kwietnia

doświadczeniem i zaangażowaniem akcję przeciwpowodzio-

Od samego początku klub nasz działa pod auspicjami Komendy Hufca ZHP

1974 r. przenieśliśmy się do nowych pomieszczeń przy ul.

wą. Gdzie zawiodła profesjonalna łączność – radioamatorzy

Poznań-Wilda przy wsparciu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na któ-

Osinowej 14, w których działamy do dziś. Kolejnym ważnym

służyli pomocą. Obsługiwali sztab powodziowy przemiesz-

rej terenie działamy.

zwrotem w życiu klubu był moment, kiedy Komenda Chorą-

czając się wraz z nim zależnie od rozwoju wydarzeń.

Bogdan SP3DOG
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kofalowcy spisali się na medal wspierając swoim sprzętem,

Prezes hm. Jerzy Szkudlarz SP3DJS
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ARISS – NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI KRÓTKOFALARSKIE

N

a najbliższy tydzień nie zaplanowano krótkofalarskich

zycji krótkofalowców z Polski pozostają APRS w paśmie 2m,

aktywności astronautów i kosmonautów na pokładzie

oraz pusta transmisja HAM TV w paśmie13cm. Należy mieć na

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które byłyby słyszane

uwadze, że oba systemy mogą być okresowo wyłączane.

dla stacji naziemnych zlokalizowanych w Europie. Do dyspo-

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

P

rzypadki wszelkich zakłóceń radiowych należy przede

wszelkie wiadomości dotyczące zakłóceń wywołanych przez

wszystkim zgłaszać do Urzędu Komunikacji Elektronicz-

stosowanie technologii MIMO, jak również wszelkich innych,

nej [LINK]. Jednak zachęcamy, aby takie informacje kierować

negatywnie wpływających na nasze pasma radiowe.

także do Redakcji Świata Radio, która będzie publikowała

Andrzej SP5AHT

WOJSKO DLA KRÓTKOFALARSTWA

ZAPROSZENIE DO ZAWODÓW CW

W

„MIMO”. GDZIE ZGŁASZAĆ ZAKŁÓCENIA?

dniu 18 marca 2017 odbędą się zawody telegraficz-

Zawody odbywają się co roku i mają 4 tury, których terminy

ne, organizowane przez niemiecki klub telegrafistów

są podane na stronie z regulaminem. Ostatnio z Polski starto-

AGCW (Arbeitsgemeinschaft Telegrafie e.V.). Zawody trwa-

wały 4 stacje: SP9BNM, SN1I, SP2HHX i ja SP2CNW. Nagro-

ją od godz. 14:00 do 17:00 UTC w paśmie 144 MHz, a w go-

B

iuro Do Spraw Proobronnych MON wystosowało

resowanym działającym przy organizacji imprez, podczas

„Procedurę Udzielania Zgody na Wykorzystanie Po-

których pojazdy wojskowe mogą być przydatne, zarówno

jazdów Sił Zbrojnych na Potrzeby Organizacji Pozarzą-

jako środek transportu jak i dla demonstracji ich działania.

dą za zajęcie pierwszego miejsca jest bardzo ładny dyplom,

dowych i Partnerów Społecznych”. Dokument w wersji

Zainteresowanych proszę o kontakt na: sp2jmr@pzk.org.pl

dzinach od 17:00 do 18:00 UTC w paśmie 432 MHZ. Regu-

wysyłany pocztą elektroniczną. Zapraszamy wszystkich mi-

elektronicznej (pdf) może być przesłany osobom zainte-

lamin dostępny [TUTAJ].

łośników telegrafii na pasmach UKF.

Janusz SP2CNW

POZWOLENIA RADIOWE

O

RADIOWY BIULETYN INFORMACYJNY NR 233

U

kazał się kolejny - 233. numer Radiowego Biuletynu
Informacyjnego. Dostępny w wersji audio w formacie

d lutego br. wnioski o wydanie pozwolenia radiowego

sprzaka 18-20 01-211 Warszawa. Wnioski można składać

w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej kierować

także drogą elektroniczną np. przez platformę e-PUAP.

należy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Ka-

Piotr SP2JMR

SŁUCHAJ TERAZ

mp3, na stronie redakcji RBI: [LINK TUTAJ].

SŁOWNIK KRÓTKOFALOWCA – BIKONY

S

WIOSENNY PIKNIK KRÓTKOFALARSKI

W

Piotr SP2JMR

dniu 6 maja odbędzie się coroczny „Wiosenny Piknik

Zapisy i pełnej informacji udziela kolega Włodek SQ6LBW.

Krótkofalarski 2017” nad Jeziorem Otmuchowskim

E-mail: sq6lbw@poczta.onet.pl.

potkać się można od pewnego czasu w publikacjach krót-

Natomiast, dlaczego Nam przystoi używać słowa „radiola-

kofalarskich z wyrazem „bikon”. Tak określał ś.p. Zdzisław

tarnia” lub niespolszczonego „beacon”, raczej niż „bikonu”?

Bieńkowski w ostatnich latach swojej działalności pewien

Otóż problem tkwi w przyjętej i wpojonej przez wiele lat

typ stacji radiowych - nawet w oficjalnych dokumentach.

semantyce, gdzie pisany przedrostek „bi-” oznacza coś podwójnego. Stąd pisany „bikon”, czytelnikowi skojarzy się

Organizatorzy Pikniku

Problem polega na tym, aby nie tworzyć bytów ponad po-

w pierwszym momencie z czymś podwójnym, a wykształco-

trzeby. Dla tzw. - bikonów - w ujęciu automatycznych stacji

nemu - z łacińskim „konem” (nie Feliksem), ergo - podwój-

krótko- i ultra-krótkofalarskim jest funkcjonujące od dzie-

nym stożkiem. Etymologie „bikonu” i „beacon’u” są na tyle

siątek lat słowo „radiolatarnia”. Jest ono także w użyciu

różne, że nie należy mieszać ordynarnego czytania słowa

do aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Otmuchowskim.

przez służby profesjonalne (VOR nie jest żadnym „bikonem”

„beacon” z bytem cokolwiek nienaturalnym dla słowotwór-

Organizatorzy Pikniku zapewniają, flaki, kiełbasę na ogni-

w żadnym podręczniku pilotażu). W slangu często używa się

stwa synchronicznego w języku polskim. O słowotwórstwie

sko, pieczywo i do wyboru napój (piwo, kawa, pepsi). Na

słowa „beacon” - pod warunkiem, że wypowiadany „bikon”

diachronicznym w kontekście naszego hobby napiszę na-

miejscu można korzystać z obficie zaopatrzonego bufetu

jest dla rozmówcy „beacon’em” czyli radiolatarnią. I mozna

stępnym razem.

jak i również stołówki. Jest możliwość wynajęcia domku

je wymawiać jako „bikon”, „bykon”, „bejkon”, „bykn” - albo

wypoczynkowego, całodobowe wyżywienie itp. Ośrodek

nawet „bajkon” - nie jest to polskie słowo i nie nam dysku-

Jeśli już w mowie potocznej używamy słowa „bikon” - w ja-

wypoczynkowy KOTWICA posiada swoją stronę Interne-

tować jak się je wymawia, ważne, żeby było zrozumiałe dla

kiejkolwiek wymowie - nie używajmy jej w słowie pisanym.

tową, gdzie można obejrzeć zdjęcia z ośrodka, dojazd do

interlokutora. Pisane „bikony”, określają zupełnie inne urzą-

„Radiolatatarnia” brzmi dobrze i dość ekskluzywnie, „be-

ośrodka oraz zdobyć informację na temat ofert ośrodka,

dzenia. Takie duperelki, które wysyłają „kontent” na smart-

acon” również.

oraz o pikniku na stronie klubu SP6PNZ.

fony podobnie do nadajników RFID.

Spike SP9NJ

w ośrodku wypoczynkowym „KOTWICA. Piknik organizuje
Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej w Nysie.
Zapraszamy wszystkich krótkofalowców, wraz z rodzinami,
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6

marca 2017 roku oddziały OT-25, OT-37, OT-73

W XXVI spotkaniu uczestniczyło ok.150 osób, w tym 50 człon-

spotkały się na XXVI spotkaniu integracyjnym

ków OT25, 24 członków OT37 i 10 członków OT73, które ro-

Warszawskich Oddziałów Terenowych PZK. Tak jak bywa-

tacyjnie przybywały na nasze spotkanie. Dziękuję wszystkim

ło w latach ubiegłych w spotkaniu tym uczestniczyli poza

uczestnikom za przybycie, uwagi i refleksje dotyczące działal-

członkami PZK krótkofalowcy niezrzeszeni, nasze rodziny

ności WOT PZK i zapraszam na spotkanie w 2018 r.

i sympatycy krótkofalarstwa.

Jurek SP5SSB

marca na spotkaniu klubowym

kolegów do Polskiego Związku Krót-

SQ5KWH, prezes OT-37.

SP5PRF odbyła się miła uro-

kofalowców. Legitymacje oraz znacz-

Info: SP5PRF na FB

czystość przyjęcia siedmiu naszych

ki organizacyjne wręczyła Monika

W tym roku spotkanie odbyło się w innym miejscu niż wszystkie
dotychczasowe spotkania. Tradycyjny Lasek na Warszawskim
Bemowie został zamieniony na Ośrodek Ligi Obrony Kraju położony na malowniczym brzegu przepięknej rzeki Wisły. Możliwość zorganizowania spotkania w tym miejscu zawdzięczamy
Włodzimierzowi Karczewskiemu SQ5WWK, który załatwił
wszelkie formalności związane z tym przedsięwzięciem.
Spotkanie zainaugurowali prezesi Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK i Praskiego Oddziału PZK, których to
oddziały zorganizowały to spotkanie. W krótkim wystąpieniu nakreślone zostały frazy wspólnej obecności 3 oddziałów terenowych w Stolicy Polski oraz forma działalności,
która pozytywnie normuje zakres działalności pożytku
publicznego określonego w statucie PZK, mimo iż każdy
z oddziałów obrał nieco inny kierunek swojej działalności.
Jest to przykład na to, że trzy OT PZK działając na jednym
Nowi członkowie PZK z legitymacjami w ręku: Piotr SO5R, Karol SO5KS, Karol SO5K, Grześ SO5G, Stach SO5Z, Atanazy SO5AA oraz Tymek SO5TA

terenie jakim jest środowisko Warszawy i przyległych oko-

(na zdjęciu z Prezes OT 37)

lic mogą działać w nieco odmiennych warunkach, dążąc do
wspólnego celu jakim jest rozwój krótkofalarstwa.

TNX

Odbyły się spotkania w grupach, gdzie można było spotkać
wiązać nowe znajomości oraz przedstawić problemy krótkofalarskie, które najłatwiej rozwiązać w grupie osób zainteresowanych naszym przepięknym hobby.
Miło nam było gościć operatora stacji SP0PZK Jurka
SP3SLU, z którym można było wymienić refleksje na temat
przekazu komunikatów PZK na falach eteru w każdą środę oraz na temat łączności pokomunikatowych. Spotkanie
było uświetnione tradycyjnym pieczeniem kiełbasek i wojskową grochówką, która w tym roku była wyjątkowo wyśmienita w wykonaniu Restauracji Neptun.
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się z osobami, które znamy tylko z łączności radiowych, na-

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały wszystkim autorom tekstów oraz grafik.

Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym
Polskiego Związku Krótkofalowców.

informatorem

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy:
sp2jmr@pzk.org.pl, tygodnikpzk@gmail.com. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym numerze, czyli za tydzień.
Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze informacje o nich. Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników
w poprzednich edycjach, informacje o sponsorach i o nagrodach oraz
działający link do aktualnego regulaminu zawodów.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
Pliki tekstowe powinny być w formacie .doc lub docx. (Proszę nie
nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść

ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób
trzecich, w tym czytelników.
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)Nazwa zdjęcia ma
być pierwszym słowem tytułu tekstu z kolejną cyfrą.
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.
Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek.
Zdjęcie na okładce: RADIO SIGNAL z pixabay [LINK]
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KWARTALNIK FISTS KEY NOTE

„Key Note”

Felieton

EKSPEDYCJA NA H5

nazywać inaczej, bo po hiszpańsku to słowo jest … powiedzmy,
że brzydkie. Samochód przy tej przyczepie z agregatem wyglą-

Marcin SP5XMI

da komicznie. Właściciel jednak podjechał, zaczepił i powoli

Awaria

zaholował na miejsce. Odczepił, potem pojechał po beczkę z

stępny dla członków międzynarodowego

Pożyczony transformator niestety trzeba było oddać. Wró-

paliwem, dowiózł węże, bardzo gruby kabel z zaciskami, jakieś

klubu amatorów telegrafii FISTS Club (In-

ciliśmy do pracy na agregacie, bo lokalna instalacja nie wy-

narzędzia. Ojciec wyjrzał przez okno i krzyknął:

ternational Morse Preservation Society),

trzymuje takiego obciążenia. Możemy działać tylko z jed-

- Oo taki silnik był na statku przy agregacie, silnik główny to

założonego w 1987 roku przez Georga

nym wzmacniaczem i to też na jedną trzecią gwizdka. Cały

był Doxford!

„Geo” Longdena G3ZQS. Celem klubu jest

czas czuję się nieswojo. Co będzie jak się ten agregat zepsu-

Kolega przetłumaczył, miejscowy coś odpowiedział, kolega

wspieranie, promocja i edukacja w zakre-

je? W domu jest zapasowy, tutaj – nie. No i wykrakałem.

znowu przetłumaczył:

sie radiotelegrafii. Obecnie klub skupia

Akurat kończyłem nadawanie na 21MHz na fonii, gdy na-

- Doxford też był do kupienia z Nigerii, ale za duży. Ten jest

kilkadziesiąt tysięcy pasjonatów CW na

gle zasilanie zdechło. Na szczęście wszystkie wzmacniacze

w sam raz.

całym świecie, w czterech oddziałach re-

mają podtrzymanie wentylatorów z akumulatora, udało się

Ciekawe jak oni to bydlę odpalą.

gionalnych: Europe FISTS CW Club, North

nie ugotować lamp. Jedyny wyjątek to takie maleństwo na

America Chapter, Down Under Chapter

dwóch rogatych GU81, bo szklana lampa się niczego nie boi.

Start

(Australia/Nowa Zelandia) oraz East Asia

Przełączyłem zasilanie na sieciowe przez nasz transforma-

Uruchamianie takiego diesla wcale nie jest proste. Najpierw

Chapter.

tor, który zachowuje się tak sobie przy 60Hz i pływającym

chłopaki odpalili kompresor, który napompował powietrza

napięciu. Lepsze to niż nic, znowu jesteśmy w eterze. Ruch

do wielkiego zbiornika. W tym czasie pracowicie pompowali

„Key Note” był wydawany przez Geo

jak zwykle, ale widać, że sygnał spadł. Więcej mocy nie moż-

paliwo wielką pompą. Drugi z nich wlazł na ten silnik na górę,

G3ZQS od października 1987 roku, naj-

na, bo napięcie bardzo spada. Wyszedłem z pokoju radio-

odkorkował i zaczęło się odpowietrzanie. W końcu wszyst-

pierw jako comiesięczny biuletyn (new-

wego, na zewnątrz koledzy już próbują uruchomić agregat

ko było gotowe, przełączyli zawory, wzięli wielki łom i powo-

sletter) w formacie A4, a potem (od roku

ponownie. Niestety silnik się całkiem rozsypał. Wał korbo-

lutku przestawili wał do właściwego położenia. Potem jeden

2007) przez Paula M0BMN, jako kwartal-

wy wyszedł przez rurę wydechową.

ruch dźwignią, usłyszałem syk powietrza i rzężenie starego

to

kwar-

talnik

do-

pneumatycznego rozrusznika. Silnik kichnął, zadymił i za-

nik w poręcznym formacie A5. Obecnie
dostępna jest również wersja elektronicz-

Detroit

trząsł się, ale nie chciał odpalić. Rozrusznik nadal rzęził, aż

na (znacznie tańsza). W każdym numerze

Niedostatek energii dawał się nam bardzo we znaki. W agrega-

nagle łupnęło i zadymiło. Myślałem, że to coś wybuchło, ale

„Key Note” można znaleźć bieżące infor-

cie zdechł silnik i nie ma jak go naprawić. Tutaj nie ma takich sil-

miejscowi nawet nie mrugnęli okiem. Zza płotu sąsiad coś

macje z życia Klubu: zawody, dyplomy,

ników. Miejscowi są jednak bardzo pomocni, sąsiad przyszedł

krzyknął, chłopaki odpowiedzieli. Nagle załapał jeden cylin-

klasyfikacje, składki, sklepik z gadżetami,

z małą karafką lokalnego specjału Fuego Caliente (spirytus

der, potem dwa. Silnik kichał, kaszlał, trząsł się, aż w końcu

ale także mnóstwo ciekawych informacji,

500% + mielone żyletki + papryka mocniejsza niż sambal) i po-

zaczął się w miarę normalnie kręcić. Dym czarny, jak z jakie-

które zainteresują każdego amatora ra-

wiedział nam, że być może znajdzie się sposób. Mają niedaleko

goś paleniska. Hałas – ogłuszający. Bo po co panie komu tłu-

diotelegrafii – najstarszej i wciąż popular-

stary, bardzo duży agregat awaryjny, który można uruchomić

mik, to nie jest potrzebne. Wylot z turbosprężarek wychodzi

nej emisji radiowej, obecnie wykorzysty-

i powinien dać radę. Poszliśmy na miejsce, na zardzewiałej

prosto na zewnątrz. A kopci! Gdybyśmy ten silnik odpalili

wanej tylko przez krótkofalowców.

przyczepie z daszkiem stoi zamocowany totalnie zjechany

w Krakowie, zaraz ochroniarze środowiska by nas zlinczo-

silnik marki Detroit. Wiedziałem, że Detroit było miastem

wali.

Wszystkim (nie tylko miłośnikom telegra-

motoryzacji, ale nie wiedziałem, że takie silniki produkowali.

W końcu silnik kręci się już na właściwych obrotach, ziemia

fii) polecamy przykładowy numer kwar-

Dwanaście wielkich garów. Miejscowi powiedzieli, że ten silnik

drży, generator działa. Cała wyspa wie, że straszliwa machi-

talnika „Key Note” [LINK], zaś bardziej za-

najpierw złomowano w USA, skąd kupili go do Nigerii, potem

na jest w użyciu. Nawet wszystkie wzmacniacze na pełnej

interesowanych działalnością FISTS Club

z Nigerii przyjechał tutaj jako złom. Mechanikom udało się go

mocy nie robią na tym generatorze żadnego wrażenia. Ni-

zapraszamy na klubowy portal [LINK]

naprawić i od czasu do czasu go odpalają, gdy prądu zabrak-

gdy bym nie przypuszczał, że stary amerykański silnik po-

nie. W sezonie huraganowym jest gotowy do pracy od zaraz.

służy do zasilenia wzmacniaczy z radiostacji wojsk byłego

Trzeba przewieźć, ale czym? Na podwórku stoi najstarsze Mit-

Układu Warszawskiego.

Waldek 3Z6AEF (FISTS #2837)

subishi Montero, które u nas nazywa się Pajero. Tam musi się
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SP6DAY s.k.
10 marca 2017 r. w wieku 69 lat zmarł po długiej chorobie
kol. Jerzy Sidorczuk SP6DAY.
Śp. Kolega Jerzy był członkiem Oddziału Sudeckiego
od dnia jego założenia. Dwukrotnie należał do składu
Zarządu SOT. Pogrzeb odbył się w dniu 15 marca na
cmentarzu w Lubaniu. Cześć Jego pamięci!
Stanisław

SP6BGF
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