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Tygodnik
Krótkofalowca 006Polski 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 radioama-
torskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 12/2017

POLAK W CQDL
O polskim krótkofalowcu 
w niemieckim CQDL

D4C Z SAÕ VICENTE
Piotr SQ9D oraz Massimo IZ4DPV 
ze stacji D4C

SP DX CONTEST 2017
SP DX Contest to jedne z najstarszych 
zawodów w krótkofalarskim kalendarzu

655 LAT MIASTA KOŁA
Kolski Klub SP3PGZ wydaje  
dyplom z okazji 655 lat miasta Koła

ŁOWY NA LISA
kolejne spotkanie w ramach 
Akademii OT-27

30 LAT SP8ZIV
Podsumowanie akcji dyplomowej 
„30 lat SP8ZIV”
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W minioną sobotę 18 marca 2017 r. 

na terenie Kampusu Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Kaliszu przy ul. Poznańskiej odbyło 

się kolejne spotkanie w ramach Aka-

demii OT-27. Zgodnie z wcześniejszy-

mi zapowiedziami, tym razem temat 

dotyczył radioorientacji sportowej, 

czyli popularnych „łowów na lisa”. Za-

jęcia prowadzili zaproszeni Koledzy: 

Zbyszek SP2JNK i Mirek SQ2LKM. 

W spotkaniu uczestniczyło 15 krót-

kofalowców, członków OT 27 PZK 

oraz ZHP. Akcja miała na celu przygo-

towanie kolegów krótkofalowców do 

roli animatorów radiopelengacji, po 

to by zainteresować młodzież i śro-

dowiska szkolne krótkofalarstwem. 

Spotkanie rozpoczęło się od omówie-

nia podstaw teoretycznych dotyczą-

cych organizowania zawodów ARDF 

(Amateur Radio Direction Finding). 

Prowadzący zaprezentowali podsta-

wowy sprzęt jaki używa się do ra-

diopelengacji, jak również pozostałe 

wyposażenie niezbędne do przepro-

wadzenia zawodów. Omówiono też 

najistotniejsze fragmenty przepisów 

dotyczących ARDF. Uczestnicy spo-

tkania otrzymali ciekawe materiały 

dydaktyczne pozwalające na rozpo-

częcie pracy we własnych klubach 

i szkołach.

Po przygotowaniu teoretycznym 

można było samemu spróbować 

namierzać lisy, które organizatorzy 

wcześniej ukryli na terenie Kampu-

su. Okazało się, że to nie jest wcale 

ŁOWY NA LISA Z AKADEMIĄ OT-27
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taki proste, jakby mogło się wydawać. 

Pomimo niesprzyjającej pogody ta 

część zajęć udała się znakomicie. Po 

zakończeniu zajęć praktycznych, przy 

kawie i ciastkach oraz ciepłej pizzy 

dyskutowano na temat radiopelenga-

cji i krótkofalarstwa w ogóle.

Szkolenie organizowane było przez 

Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV 

oraz ZG LOK przy wsparciu Zarządu 

OT 27 PZK. Akademia OT-27 to for-

ma spotkań, która pozwala na bezpo-

średnie kontakty młodych i starych, 

bardziej doświadczonych krótkofa-

lowców, w celu podniesienia poziomu 

wiedzy na temat różnych form krótko-

falarstwa. Koncepcja Akademii OT-27 

polega na organizacji co kwartał spo-

tkania, na których będą się odbywały 

cykliczne prezentacje z zakresu łącz-

ności amatorskich w szerokim spek-

trum częstotliwości od HF do VHF 

oraz w zakresie doskonalenia umiejęt-

ności operatorskich w zawodach i łącz-

nościach DX.

Bogdan SP3LD
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Pierwsze dwa dni kwietnia 2017 r. to jednocześnie pierw-

szy pełny weekend kwietnia – a zatem tradycyjnie ter-

min zawodów SP DX Contest. SP DX Contest to jedne z naj-

starszych zawodów w krótkofalarskim kalendarzu. Po raz 

pierwszy zostały zorganizowane w 1933 roku, pod nazwą 

„Międzynarodowe Zawody P.Z.K.”. Wśród stacji polskich 

najlepszy wynik osiągnął wtedy SP1AR z Lwowa, a wśród 

stacji zagranicznych stacja SU1EC z Egiptu. 

Dzisiaj, 84 lata po pierwszej edycji zawodów, jesteśmy w zu-

pełnie innej sytuacji społecznej, politycznej, zmieniły się na-

sze zwyczaje, rozwinęła się technologia. Jednakże nadal, 

podobnie jak radioamatorów z lat trzydziestych, łączy nas 

wspólna pasja. Świat zmienił się bardzo, zmieniło się także 

krótkofalarstwo, ale jego podstawy, jego rdzeń pozostają 

wciąż takie same.

W czasie SP DX Contest co roku pojawia się wiele polskich 

stacji – także takich, które sporadycznie uczestniczą w za-

wodach. Dla jednych zawody są celem sportowym samym 

w sobie, dla innych – jest to swego rodzaju krótkofalarskie 

spotkanie i w większym stopniu sposób na podtrzymanie 

jakże długiej tradycji. 

Od bardzo wielu lat SP DX Contest ma regulamin o formu-

le „single-country”. Stacje polskie nawiązują łączności tylko 

ze stacjami zagranicznymi. W zawodach w ostatnich la-

tach pojawia się około 800 – 900 stacji polskich oraz około 

SP DX CONTEST 2017
900–1000 stacji spoza Polski. Dla polskich stacji zawody są 

okazją do nawiązania łączności z wieloma krajami. Co roku 

w naszych zawodach pojawiają się stacje z około 80 krajów 

wszystkich kontynentów.

Zapraszamy wszystkie polskie stacje do udziału w SP DX Con-

test 2017. Zawody odbędą się w dniach 1–2 kwietnia 2017. 

Zawody trwają 24 godziny. Rozpoczynają się o godzinie 15:00 

UTC w sobotę i trwają do 15:00 UTC w niedzielę. Strona zawo-

dów wraz z regulaminem i wieloma dodatkowymi informacja-

mi znajduje się na stronie: www.spdxcontest.pzk.org.pl.

Organizatorem i mecenasem zawodów jest Polski Związek 

Krótkofalowców. Od strony technicznej i logistycznej za-

wody są rozliczane przez SP DX Club.

Mamy nadzieję, że w czasie zawodów będzie można usłyszeć 

wiele polskich znaków. Od jakiegoś czasu pojawiają się postu-

laty zmiany regulaminu zawodów na formułę „World Wide”. 

Zdania na ten temat są podzielone i prawdopodobnie wkrót-

ce nastąpi szersza dyskusja na ten temat. Dyskutujmy i spie-

rajmy się o regulamin, o jego założenia, narzekajmy na dołek 

propagacyjny, na takie czy inne kategorie, ale niezależnie od 

wszystkiego bądźmy aktywni w SP DX Contest w pierwszy 

weekend kwietnia. SP DX Contest to istotna część historii 

polskiego krótkofalarstwa. W pierwszy weekend kwietnia to 

my możemy dopisać do tej historii kolejny rozdział.

W imieniu Komisji Zawodów – Tomek SP5UAF

SP DX CONTEST - PROMOCJA

SP DX Contest zbliża się wielkimi 

krokami, w związku z tym dla zain-

teresowanych uczestników przygoto-

wałem listę dostępną w Internecie na 

której można zaanonsować swoją ak-

tywność w SPDXC 2017. W nagłówku 

listy znajduje się także link do regula-

minu oraz wyników z lat poprzednich 

[LINK]. Dane na liście uaktualniane 

są na bieżąco, można je przesyłać na 

e-mail: sp5kp@wp.pl. Link do listy za-

mieszczony został także w grupach 

dyskusyjnych popularnych programów 

contestowych - WT, WL i N1MM.

Niezależnie od tego, bardzo proszę 

o przekazanie linku do listy jak naj-

większej liczbę potencjalnych zawod-

ników. Ma to na celu pomóc w rozpro-

pagowaniu SP DX Contestu 2017. Na 

kilka dni przed zawodami udostępnię 

Call History stacji SP dla użytkowni-

ków WT, WL i N1MM spoza SP.

Krzysztof SP5KP, SN5N 

http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/
http://pga-zawody.pzk.pl/downloads.php?cat_id=40&download_id=197
mailto:sp5kp%40wp.pl?subject=
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DYPLOM 655 LAT MIASTA KOŁA

D4C Z SAÕ VICENTE

Kolski Klub Krótkofalowców SP3PGZ wydaje dyplom 

okolicznościowy z okazji 655 lat miasta Koła. Dyplom 

będzie wydawany za zdobycie elementów składających się 

na koło a więc piastę, 5 szprych oraz obręcz. Piastę i szpry-

chy będzie można uzyskać podczas łączności z członkami 

klubu SP3PGZ . Natomiast aby zdobyć obręcz należy prze-

prowadzić łączności ze stacjami przynajmniej czterech 

ościennych powiatów. 

Piotr SQ9D oraz Massimo IZ4DPV w tym tygodniu są ak-

tywni ze stacji D4C na Wyspach Zielonego Przylądka. 

Stacja Contestowa znajduje się na wysokości 700 m.n.p.m. na 

górze Monteverde (wyspa Saõ Vicente AF-086) i pozwala na 

zrobienie łączności stacjom z niewielkimi antenami w Euro-

Szczegóły w regulaminie Dyplomu dostępnym na stronie 

klubu pod adresem www.sp3pgz.qrz.pl. Akcja dyplomo-

wa trwać będzie przez cały kwiecień br. Dyplomy są bezpłat-

ne i będą wysyłane elektronicznie. Zapraszamy do zabawy 

w zdobywanie elementów Koła. Prosimy także o aktywność 

na pasmach krótkofalowców powiatów ościennych wymie-

nionych w regulaminie.

Grzegorz SP3CSD

pie. W weekend, podczas zawodów CQ WPX SSB Piotr i Max 

będą aktywni pod znakami D41CV oraz D4C. Natomiast 

przed zawodami będzie można ich usłyszeć jako D4Z. 

Piotr SQ9D

www.sp3pgz.qrz.pl
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KWIETNIOWY ŚWIAT RADIO

Magazyn wszystkich użytkowników eteru

4/2017

K R Ó T K O F A L A R S T W O  C B  R A D I O T E C H N I K A

 

SP5MASR – Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa

tu przejrzysz 
i kupisz ten 
numer

Radiotelefony 
HQT
Zaawansowane radiote-
lefony DRM w atrakcyj-
nych cenach

Diodowa  
sonda w.cz.
Najprostszy przyrząd 
pomiarowy przydatny 
do testowania urządzeń 
radiokomunikacyjnych

Transceiver  
wg M0NKA
Krótkofalowy transce-
iver mcHF konstrukcji 
Chrisa M0NKA wyko-
nany w technice SDR

IN
DE

KS
 3

32
73

9 
  

 I
SS

N 
14

25
-1

70
1

12,00 zł
w tym VAT 5%

nakład: 14 500 egz.

nr
 4 

(6
27

)/2
01

7

wewnątrz

Analizator 
KC901S

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody

ANTENY: Specjalistyczna antena odbiorcza (2)

TEST: Analizator KC901S

PREZENTACJA: Uchwyty LCD marki Signal

ŁĄCZNOŚĆ: Praca przez przemienniki (2)

ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK

WYWIAD: Klub SP5MASR

HOBBY: Diodowa sonda w.cz., Transceiver wg M0NKA

DIGEST: Amatorskie konstrukcje odbiorcze

FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy

RYNEK I GIEŁDA

OKŁADKA KWIETNIOWEGO ŚWIATA RADIO

Andrzej SP5AHT

Koleżanki i Koledzy, zbieranie punktów do dyplomu  

„30 lat Klubu SP8ZIV” dobiegło końca. Dyplom zdoby-

ło 28 stacje z SP i jedna z Litwy. Zgodnie z treścią regula-

minu z pośród przesłanych zgłoszeń na dyplom wyłoniono 

stacje które zdobyły kolejno najwyższą ilość punktów. I tak 

dyplom oraz Puchar otrzymała stacja SQ9QH, a dyplom i 

„ALBUM O  JAROSŁAWIU” otrzymały stacje SQ8JLS oraz 

SQ7EWZ. Wszystkie dyplomy i zdobyte nagrody przesłane 

zostały na adresy zwycięzców na koszt organizatora. Zwy-

cięzcom gratulujemy, a uczestnikom naszej zabawy dzięku-

jemy za udział.

Zarząd Klubu SP8ZIV

PODSUMOWANIE AKCJI DYPLOMOWEJ „30 LAT SP8ZIV”

XXII SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW  
W ŁAGOWIE LUBUSKIM

Jak co roku, zapraszamy wszystkich krótkofalow-

ców na spotkanie w Łagowie Lubuskim, ul. Kolonia 13.  

Tradycyjnie 1-3 maja 2017 roku.

W programie:

• jajecznica z 350 jaj,

• giełda krótkofalarska,

• zawody strzeleckie,

• zawody wędkarskie dla zainteresowanych,

• wyprawa na Górę Bukowiec dla zainteresowanych,

• wiele innych atrakcji na miejscu.

Możliwość pracy radiostacji: SPFF 0059 Łagowski Park Kra-

jobrazowy, 0057 Pawski Ług (nikt jeszcze nie pracował).

Na miejscu istnieje możliwość postawienia przyczepy 

kempingowej lub namiotu, jest dostęp do prądu 230V.

Więcej informacji: 888 879 884 – Ryszard SP3HBF.

Pozdrawiamy i zapraszamy na spotkanie

KRÓTKTOFALOWCY CAŁY CZAS 
DZIAŁAJĄ - AUDYCJA

IWONA KRZYŻAK - RADIO MERKURY

http://www.swiatradio.com.pl/virtual/
https://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/krotkofalowcy-dzialaja-w-kosmosie.html


Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień   12/2017   | 07

TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem 
Polskiego Związku Krótkofalowców.

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtor-
ku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, tygodnikpzk@gmail.com. W przypadku przesła-
nia później mogą znaleźć się w następnym numerze, czyli za tydzień.

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze in-
formacje 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 dostarczo-
ne 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 nade-
słanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 

ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania re-
klam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób 
trzecich, w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz infor-
mację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób 
małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych. Materiał 
fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych nie-
zależnych 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 autor-
skie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszech-
niania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektro-
niczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie 
tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek.

Zdjęcie na okładce: R140tka Macieja SQ5EBM. Fot.: właściciel

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały wszystkim auto-
rom tekstów oraz grafik.

ARISS – NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI KRÓTKOFALARSKIE

Na najbliższy tydzień zaplanowano dwie szkolne łącz-

ności ARISS. Jedna z nich to łączność, którą ma prze-

prowadzić astronauta NASA - Shane Kimbrough, KE5HOD. 

Shane, posługując się znakiem OR4ISS, ma rozmawiać 

z uczniami ze szkoły Council of State Science Supervisors 

w Los Angeles (USA). Łączność ma być przeprowadzona 

w środę 2017-03-29 około 18:03 UTC, czyli 20:03 czasu 

lokalnego w Polsce i będzie możliwa dzięki radioamator-

skiej naziemnej stacji ARISS - IK1SLD zlokalizowanej we 

Włoszech. O łączności tej informujemy, ponieważ część od-

powiedzi udzielanych przez astronautę będzie można usły-

szeć w Polsce na częstotliwości 145.800MHz NFM.

Ponadto w najbliższym tygodniu w ramach aktywności krót-

kofalarskich z pokładu ISS do dyspozycji krótkofalowców 

z Polski pozostaje APRS na 145.825 MHz FM. Na 23 marca 

zaplanowano ponowne uruchomienie nadajnika HAM Vi-

deo na 2395 MHz DVB-S SR 2MS/s FEC 1/2. Należy mieć 

na uwadze, że oba systemy mogą być okresowo wyłączane.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

W kwietniowym numerze (4/2017) 

niemieckiego miesięcznika  

„CQ DL” wydawanego przez organiza-

cję DARC dla swoich członków, opu-

blikowano artykuł o Andrzeju SQ2A 

autorstwa Henryka Kotowskiego 

SM0JHF Tematem były anteny Jego 

własnej konstrukcji.  Andrzej SQ2A jest 

stosunkowo nowym radioamatorem 

i mieszka w okolicach Włocławka. Dzię-

ki lokalnemu klubowi i pomocy kolegów 

przestroił się z pasma 27 MHz na peł-

noprawnego krótkofalowca. Wszystkie 

anteny i maszty kratowe wykonuje sam, 

a są one bardzo solidne i duże. Taka 

działalność warta jest pochwały i pro-

mocji.

Henryk SM0JHF

O POLSKIM KRÓTKOFALOWCU W CQDL
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Regulacja

Początkowo myślałem, że ten generator będzie u nas tylko 

na chwilę. Tymczasem miejscowi już przeciągnęli przewody, 

przygotowali co trzeba. Nasz agregat był na benzynę, ale nie 

da się go naprawić. Miejscowi zaproponowali, że dadzą nam 

paliwo do tego diesla na cały nasz czas pobytu w zamian za 

pozostałe beczki benzyny. Nam to pasuje. Dostaliśmy też 

beczkę oleju silnikowego. Codziennie trzeba wejść na górę 

na silnik, sprawdzić poziom zatykając szmatą, by nie bry-

znęło po oczach gorącym olejem. Dolewamy wiadro oleju 

dziennie. Nic dziwnego, w końcu to stary dwusuw. Agregat 

ma się kręcić cały czas, podobno nie zdarzyło się nigdy, by 

przestał pracować, dopóki ma paliwo i olej. Teraz nadajemy 

pełną mocą, ze wszystkich wzmacniaczy wysterowanych 

prawie pod czerwoną kreskę. Słychać nas na całym świecie 

jeśli tylko propagacja dopisze.

Ojciec oczywiście musi na coś narzekać. Najpierw gadał 

nam, że przy dużej kompresji słychać hałas silnika na po-

dwórku. No to nie wolno przeginać z kompresją! Ale stary 

nie słuchał i na nas niósł się „odkurzacz” od wentylatorów 

wzmacniaczy i warkot od diesla za oknem. Teraz marudzi, że 

napięcie pływa, bo regulator obrotów się trochę poluzował 

i myszkuje. Nasz kolega razem z miejscowym specem wziął 

młotek, klucz i wkrętak, poluzował śrubę, stuknął młot-

kiem, dokręcił i już napięcie trzyma. Nigdy nie miałem do 

czynienia z taką konstrukcją, bo nasze silniki generatorów 

są sterowane elektronicznie. Tutaj jest stary rozklekotany 

regulator mechaniczny. Mam wrażenie, że działa równie do-

brze. Tylko ten hałas!

Ekspedycja zrobiła już prawie rekord, pobiliśmy aktywność 

na wyspach Navassa i Amsterdam razem wziętych. Nadal 

na wszystkich pasmach mamy tęgi pile up. Ekipa się zawzię-

ła i chcą dać szansę wszystkim. O ile starczy nam żarcia, 

paliwa, oleju do silnika oraz cierpliwości do różnych pasmo-

wych idiotów. Po kilku akcjach z różnymi głupkami ojciec 

był już bliski zawału, muszę go jakość odciążyć. Udało się go 

namówić na spacer, idziemy się odprężyć po walce z hordą 

wygłodniałych deiksmanów z całego świata.

Przygotowania

Dowiedzieliśmy się, że czeka nas coś, czego w Polsce nigdy 

byśmy nie doświadczyli. I nie jest to dobra wiadomość, bo 

idzie na nas huragan i to tęgi. Wyspa będzie odcięta od świata. 

Niby nic dziwnego, bo normalnie też jest mocno odizolowa-

na, ale tym razem huragan będzie miał wielką siłę. Wojskowi 

spodziewają się katastrofalnych zniszczeń na lądzie. My też 

po zadku dostaniemy. Oczywiście agregat będzie bardziej 

potrzebny do zasilenia malutkiej przychodni, sąsiedniej pie-

karni, kilku sklepów, jednego baru i malutkiego komisariatu 

policji, także będziemy musieli ograniczyć moc. Kable są od 

dawna gotowe. Plan wacht przy generatorze także. Miejsco-

wi już robią zakupy żywności. Tego nam tylko brakowało…

Mieszkańcy mieli zachomikowane grube dechy, płyty 

pilśniowe i kawałki blachy stalowej, z których to materia-

łów porobili okiennice. Przyjechało znane nam Montero, 

chłopaki nad generatorem postawili stelaż z rur, grubych 

jak moje przedramię. Składają wiatę. To aż tak poważnie? 

Widocznie tutejsze szkwały nie są tkliwe. 

Poszedłem na spacer wzdłuż uliczki, wszystkie domy tutaj 

są w dość specyficzny sposób wpasowane, mają niewielkie 

okna, z których większość już jest zatkana dechami i blachą. 

Niektórzy się nawet zamurowali. My nie możemy, bo z po-

koju radiowego wychodzi gruba wiązka kabli. W końcu uda-

ło się jakoś dopasować okiennice. W pokoju ciemno jak w 

piwnicy, tylko odrobina światła wpada przez małe okienko. 

Ojciec też kiedyś nadawał z piwnicy, bo tam był klub. Histo-

ria lubi się powtarzać.

Bunkier

Zaproponowaliśmy wojskowym, że zainstalujemy nasz prze-

miennik na górze. Następnego dnia dostaliśmy zgodę, mały, 

stary generator, ileśtam baniek benzyny do niego i akumula-

tory. Papier pozwolenia przyjdzie później. W sześciu chłopa 

i dwa samochody wjechaliśmy w górę do przełęczy Paso de 

Culo Negro. Stamtąd czekało nas strome podejście na szczyt 

Pica de Gran Pinchazo. Niby blisko ale człowiek się męczy jak 

diabli. Przymocowaliśmy krótką antenę do grubej, wygiętej 

rury, przytrzasnęliśmy tę rurę wielkimi kamieniami. Przewa-

laliśmy je w pięciu chłopa plus drągi. Między kamieniami pod 

szczytem postawiliśmy wodoszczelną skrzynię z przemienni-

kiem, niżej będzie skrzynia z akumulatorami. Na długim kablu 

dołączyliśmy schowany w osobnej oliwkowej skrzyni agregat 

EKSPEDYCJA NA H5
Marcin SP5XMI

Felieton
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ze zbiornikiem paliwa. Odpalany na korbę. Raz na dwa lub 

trzy dni ktoś będzie musiał wejść na górę i odpalić agregat, 

by naładować akumulatory. Przemiennik już działa. Na razie 

korzystamy z niego tylko my, gdy z góry z pokoju operatora 

trzeba poprosić kogoś na dole, by przekręcił nieco antenę. 

Nie możemy krzyknąć przez okno, bo szczelnie zablindowali-

śmy je dechami. Czuję się jak w bunkrze. Nawet sprzęt mamy 

trochę powojskowy.

Wiatr

Coraz silniejszy wiatr zepsuł nam już obrotnicę. Trudno, 

zakołkowaliśmy ją i kręcimy ręcznie za pomocą grubej rury. 

Zredukowaliśmy moc przemiennika o połowę, podciągnęli-

śmy długi kabel, agregat postawiliśmy niżej i naładowaliśmy 

akumulatory do pełna. Pół dnia demontowaliśmy oba stac-

kery, zostaliśmy już tylko z jednym prostym tribanderem, 

trzema verticalami i różnymi antenami drutowymi. Za chwi-

lę zostaną już tylko dipole i delty, bo verticale też pewnie 

diabli wezmą, dwa dłuższe już są połamane. Tysiąc łączności 

tutaj zrobiłem na dipolu. Niech żyją proste sposoby!

Stary jest zły:

- Nie przyjeżdżałem tu by nadawać z druta rozciągniętego 

do sławojki! Nic z tego nie będziemy mieli, nas prawie nie 

będzie słychać! Bez sensu to wszystko!

Czy bez sensu to się jeszcze okaże – pomyślałem. Nawet na 

prostej delcie i dipolach stary daje radę. Odkąd padła obrot-

nica, zmieniłem opisy wyświetlane na przełączniku anteno-

wym. Ojciec często nadaje z delty, mimo to, że ma napisane, 

że to tribander na Europę. Tego nie wie i chyba jest z tym 

szczęśliwszy.

Uzgodnienia

Przyszedł dziś do nas policjant i przyniósł nam pismo. Były 

tam uzgodnienia pracy w sieci kryzysowej, mamy przyzna-

ną częstotliwość roboczą 3825kHz, para częstotliwości na 

przemiennik, znak H5IS, ustalone godziny oraz stacje w sieci. 

Zgłosiliśmy się. Kolejne próby pokazały, że nasz przemien-

nik jest postawiony tak wysoko, że z powodzeniem wcho-

dzą na niego stacje nadające z ręcznych transceiverów na 

lądzie. Trochę się boję tego, co będzie, bo w żadnym innym 

kraju nie widziałem takich przygotowań. Na pytanie dlacze-

go instytucje bądź co bądź rządowe tak chcą współpracować 

z  amatorską stacją, w dodatku z innego kraju otrzymaliśmy 

odpowiedź, że w zeszłym roku przeszedł tędy sztorm tropi-

kalny, który zdemolował domy, a także zwiał antenę z dachu 

komendy policji. Nie było żadnej łączności. Może tym razem 

będzie. O ile wiatr nie zwieje nam przemiennika z góry i nie 

zerwie drutów. Miejscowi bardzo obrazowo opowiadają nam 

jak wieje na szczycie Pica de Gran Pinchazo gdy przychodzi 

huragan. W sumie my też miewamy solidny duj. Górale pa-

miętają, gdy muchami o Giewont prało.

Korba

Pogoda się bardzo pogorszyła, leje, i okrutnie wieje. Wiatr 

smętnie wyje w odciągach, brutalnie przygina palmy, wali 

wściekle deszczem o grube dechy ochraniające okna. Łącz-

ności robimy już tylko na dwóch deltach i dipolach, w ante-

nie mamy tylko 100W. Nadal dajemy radę, chociaż trochę 

wolniej. Przestaliśmy już wrzucać logi do LOTW, bo zerwało 

się łącze do Internetu. Przez niewielką szczelinę obserwa-

cyjną z okna na korytarzu oglądam wybrzeże – wielkie fale 

przychodzą co kilka sekund, wiatr robi się coraz mocniejszy. 

Na morskim kanale szesnastym co chwila nadawane są po 

hiszpańsku jakieś ostrzeżenia. Tymczasem cała ekipa  po-

szła pod szczyt odpalić generator. Gdy wrócili jeden z nich 

miał już założony opatrunek na kciuk. Stary popatrzył na 

niego i skomentował:

- I co, korba odbiła?

- Kręciłem, kichnęło, korbę wyrwało i rękę mi obiło, szlag 

by to trafił.

- Bo źle korbę trzymałeś. Bierze się w otwartą dłoń, o tak!

Ojciec wziął w rękę śrubokręt, pokazał, ale przy pokazie 

kręcenia zaczepił o radio i zwalił je ze stołu. Zaklął szpet-

nie. Puścił jeszcze dłuższą wiązankę, gdy się okazało, że w 

Elecrafcie od uderzenia nadpsuł się wyświetlacz. Ma czarną 

plamę, na szczęście jeszcze niezbyt dużą.

Każdej akcji towarzyszą straty w ludziach i sprzęcie – po-

myślałem. Za oknem usłyszałem łoskot wiatru, zgrzyt i 

głośny rumor. Nagle sygnał z radia ucichł. Wyglądam przez 

szczelinę obserwacyjną, a tam wyrwany gruby krzak spadł 

na wiązkę kabli i zerwał kilka z nich. Działają już tylko trzy 

dipole i jedna delta. A sam huragan jeszcze nie przyszedł. To 

była dopiero przygrywka. Stary powiedział, że następnym 

razem on pójdzie odpalić ten agregat na górze. To znaczy, ze 

jemu korba odbiła już teraz.
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Dnia 20.03.2017 r. Janek Molin SP9CUY  
odszedł do krainy wiecznych DX-ów. Pogrzeb odbędzie 

się w piątek 24.03.2017 o godz. 14:00 w Goleszowie.
Cześć jego pamięci

SP9CUY s.k.

Bronek

SP9WZO


