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Tygodnik
Krótkofalowca 007Polski 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 13/2017

WYPRAWY Z RADIEM
Mek SP7VC opowiada na swoim 
przykładzie jak organizować 
wyprawy radiowe

ŁOŚ 2017
Tegoroczna edycja „ŁOSIA” została objęta 
patronatem przez Marszałka  
woj. opolskiego

SPDX CONTEST, 55-LECIE
W 1962 r. władze wydały zgodę 
na zorganizowanie „Milenium SP Contest”

JEZIORA KASZUBSKIE
Minęło 10 lat od pierwszej wyprawy nad 
jezioro Karlikowskie w ramach programu 
dyplomowego

100 LAT HRW
Z okazji 100-lecia HRW radioklub 
Krobia będzie pracował 1.04–30.07 
pod znakiem HF100HRW
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10 LAT DYPLOMU „JEZIORA KASZUBSKIE”

24 marca 2017 roku minęło 10 lat od pierwszej wyprawy 

nad jezioro Karlikowskie w ramach programu dyplomo-

wego „Jeziora Kaszubskie” prowadzonego przez Zrzeszenie Ka-

szubsko-Pomorskie i Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótko-

falowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH. Celem programu jest 

promocja Kaszub wśród krótkofalowców w Polsce i za granicą, 

oraz propagowanie turystyki po Ziemi Kaszubskiej poprzez za-

chęcanie krótkofalowców do organizowania wypraw z amatorską 

radiostacją nad Jeziora Kaszubskie.

W ciągu dziesięciu lat wydawania dyplomu krótkofalowcy nie tyl-

ko z terenu Pomorza zorganizowali 282 wyprawy nad 152 jeziora 

leżące na terenie Kaszub. W wyprawach wzięło udział 50 krótko-

falowców z całej Polski. Do tej pory wydaliśmy 50 dyplomów za 

spełnienie niełatwych warunków regulaminowych, a 8 operato-

rów zdobyło tytuł Wanożnika za pracę z ponad 20 różnych jezior.

Kontynuując program, w dniach 21–23 kwietnia 2017 roku roz-

poczynamy nowy, jedenasty sezon wypraw nad Jeziora Kaszub-

skie wiosennym spotkaniem Wanożników w Harcerskiej Bazie 

Obozowej Hufca ZHP Gdańsk-Portowa w Starym Karpnie, skąd 

będziemy nadawali aktywując kolejne jeziora. Regulamin dyplomu 

znajduje się na stronie www.zk-p.org, oraz na stronie klubu www.

sp2pzh.cqdx.pl.  Zapraszamy do łączności!

Zespół MKNK SP2PZH

TYGODNIKA KRÓTKOFALOWCA

Z Zagrzebskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców „ZRF” 

otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w targach 

radiokomunikacyjnych, które odbędą się 9–10 czerwca 

w Domu Technika nad jeziorem Jarun. Zaproszenie wysto-

sował Boris Vrbanović 9A2JY. Oryginalny tekst zaproszenia 

jest dostępny w sekretariacie ZG PZK i zainteresowanym 

będzie przesłany po zgłoszeniu na adres: sp2jmr@pzk.org.pl 

Info 9A5C, tłum. Piotr SP2JMR

ZAPROSZENIE DO ZAGRZEBIA

ARISS – INFO Z ORBITY
Na 1 kwietnia 2017 roku, o 21:10 UTC (23:10 naszego 

czasu), zaplanowano łączność ARISS w języku rosyj-

skim. Obecnie na stacji przebywają Rosjanie: Andriei Bori-

senko i Oleg Novitskiy.

To jeden z nich przeprowadzi to połączenie, korzystając ze 

sprzętu radioamatorskiego zlokalizowanego w rosyjskim 

segmencie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Odpowie-

dzi kosmonauty mogą być słyszane w Polsce na częstotliwo-

ści 145.800 MHz FM. Jak zawsze, na czas łączności ARISS, 

system APRS będzie wyłączony.

Ponadto 30 marca z powodu prac astronautów w otwartej 

przestrzeni kosmicznej, będzie wyłączony system HAM TV 

i APRS. Zapraszamy do przesyłania raportów z nasłuchu.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

http://www.zk-p.org/o/krotkofalowcy
http:// www.sp2pzh.cqdx.pl
http:// www.sp2pzh.cqdx.pl
mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=zaproszenie%20do%20zagrzebia
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Mija 55 lat jak w 1962 r. z okazji 1000-lecia Państwa Polskie-

go ówczesne władze państwowe wydały zgodę na zor-

ganizowanie pierwszych po wojnie zawodów krótkofalarskich 

o zasięgu ogólnoświatowym pod nazwą „Milenium SP Contest”, 

które od 1964 r. PZK zmieniły nazwę na „SPDX Contest”. 

Będące kontynuacją przedwojennych dorocznych między-

narodowych zawodów organizowanych przez PZK, które 

zapoczątkowane zostały w 1933 r. i trwały od 17 do 30 

grudnia. W zawodach wzięło udział blisko 1000 krótkofa-

lowców z których sklasyfikowano 344 z 36 krajów z wszyst-

kich kontynentów. Trzy pierwsze miejsca zajęły stacje: 

SU1EC, EI5F, SU1CH. Natomiast wśród stacji krajowych, 

sklasyfikowano 36 na 43 biorące udział w zawodach na 

ponad 130 wydanych wówczas licencji. Pierwsze miejsce 

wśród stacji SP zajęła stacja SP1AR ze Lwowa. 

Ostatnie VI międzynarodowe zawody zostały przeprowa-

dzone w dniach 16–30 kwietnia 1939 r. Z przyczyn wia-

domych nie zostały rozliczone. Natomiast w Milenium SP 

Contest – 1962 sklasyfikowano 1031 nadawców z 51 kra-

jów z wszystkich kontynentów. Zawody podzielone były na 

dwie tury: część telegraficzna, pierwszy weekend kwietnia. 

część foniczna drugi weekend kwietnia. I tu również pierw-

sze miejsce wśród stacji SP w kategorii A1 zajęła stacja 

SP6FZ ex SP1AR. Pracująca tym razem z Bielawy woj. wro-

cławskie. Natomiast w kategorii A3 – SP5XM z Mińska Ma-

zowieckiego. 

Przerwa w SPDX Conteście nastąpiła w 1982 r., podczas 

trwającego stanu wojennego. Ale już w 1983 r. zawody zo-

stały wznowione i wzięło w nich udział ponad 500 stacji SP. 

Na ten czas zaktualizowanych było około 460 zezwoleń in-

dywidualnych i ponad 70 zezwoleń klubowych. Dla przypo-

mnienia to w ostatnich zawodach SPDX Contest – 2016 na-

desłano 1710 dzienników z 75 krajów, w tym 785 z Polski.

Jerzy SP8TK

SPDX CONTEST, JUBILEUSZ 55-LECIA

W kalendarzu ARRL na rok 

2016. majowe zdjęcie po-

kazuje pracę członków klubu 

SP4YPB w Białymstoku praw-

dopodobnie podczas SPDX Con-

testu.

Z okazji zbliżającego się SP DX 

Contestu, rozesłałem do wielu 

znajomych zeskanowane publi-

kacje, aby zachęcić do aktyw-

nego udziału w zawodach. Sam 

postaram się także pojawić się 

w eterze, chociaż nie mam teraz 

stacji ani anteny. 

Henryk, SM0JHF

PROMOCJA SPDX CONTESTU W ARRL
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Częste podróżowanie po świecie i organizacja różnych 

wypraw krótkofalarskich w celu aktywności na pasmach 

KF i UKF skłoniła mnie do napisania artykułu w tym te-

macie. Na początku powinniśmy zadać sobie na pytanie:  

Czy wyprawy krótkofalarskie są potrzebne? Zapytany w ten 

sposób odpowiem: Tak, na pewno. A dlaczego? Jest wiele 

czynników, które przemawiają za ich organizacją. Pozwolę 

sobie wymienić niektóre z nich:

• aktywowanie podmiotu DXCC, wyspy, IOTA, lokatora, 

w którym nie zamieszkuje na stałe żaden krótkofalowiec,

• aktywowanie podmiotu DXCC, wyspy, IOTA, lokatora, 

który zamieszkuje krótkofalowiec, lub krótkofalowcy, 

ale ich aktywność radiowa jest bardzo znikoma, lub ich 

praca ogranicza się do wąskiego wycinka pasm,

• maksymalna koncentracja na pracy ze stacjami polski-

mi, aby podnieść ich osiągnięcia, miejsca w różnych kla-

syfikacjach światowych i krajowych,

• reprezentowanie i popularyzacja krótkofalarstwa pol-

skiego na arenie światowej,

• edukacja dzieci i młodzieży, ale także dorosłych za po-

mocą spotkań lub prezentacji po ekspedycyjnych, które 

przybliżą im różne zakątki świata, kulturę, przyrodę, za-

chowania, religie itp,

• popularyzacja swojego znaku w kręgach krótkofalarskich.

Kolejne pytanie jakie należy sobie zadać brzmi następująco: 

Jak mogę się zaangażować w popularyzację dxingu? Odpo-

wiedzi jest kilka:

• zaczynam sam organizować wyprawy jednoosobowe,

• zaczynam organizować wyprawy wieloosobowe, lub 

tylko biorę w nich udział jako jeden z wielu uczestników,

• swoje wyprawy realizuje po Polsce (aktywacja lokato-

rów, rezerwatów, zamków, gmin),

• swoje wyprawy realizuję „po Europie”,

• swoje wyprawy organizuje „po całym świecie”,

• wspieram osoby organizujące wyprawy swoją wiedzą, 

sprzętem, pomagam w przygotowaniu wyprawy,

• wspieram osoby organizujące wyprawy przesyłając do-

tacje via Pay Pal, OQRS czy direkt.

WYPRAWY Z RADIEM 001
Mek SP7VC

Poradnik
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Dlaczego ja, Mek SP7VC, zaangażowa-

łem się w organizacje wypraw?

Już jako dziecko interesowałem się 

światem i podróżami. Pamiętam jak 

z wypiekami na twarzy w latach 80-

tych czytałem w „Dookoła świata” opo-

wieści Elżbiety Dzikowskiej i Tony`ego 

Halika. Duże wrażenie zrobiły na mnie 

też opowieści Stanisława SP5RR, któ-

ry w biuletynach krótkofalarskich z lat 

80-tych opisał swoją ucieczkę z kra-

ju do wolności. Stan swoim czterna-

stometrowym jachtem o nazwie Sant 

Peanut razem z małżonką popłynął 

poprzez Lazurowe Wybrzeże, Wyspy 

Kanaryjskie, Karaiby, Kanał Panamski, 

Galapagos docierając do Polinezji Fran-

cuskiej. Tam zakupił wtedy nieznaną 

jeszcze wyspę Mai Moana w atolu Bora 

Bora. Jest on jej właścicielem do dnia 

dzisiejszego i żyje z turystyki oferując 

bungalowy. Stan jeszcze kilkanaście 

lat temu był aktywny pod znakiem FO-

5IW. Szalę organizacji wypraw prze-

chylił mój pierwszy wyjazd z radiem 

za granicę. Przystałem na propozycje 

Tomka SP5UAF i w roku 2004 wyje-

chaliśmy do Luksemburga, aby wziąć 

udział w kwietniowych zawodach 

SPDX Contest pod znakiem LX5A. Bak-

cyl pracy radiowej z innego kraju niż 

SP został połknięty bezpowrotnie. Na 

dzień dzisiejszy odwiedziłem 76 kra-

jów a nadawałem z 61. Pracowałem ra-

diowo z 45 wysp IOTA i 64 lokatorów 

od 1,8 MHz do 241 GHz emisjami SSB, 

CW, FSK441, JT6M, JT65A, JT65B. Do-

datkowo od 17 lat organizuję każdego 

roku kilkunastoosobowe krótkofalar-

sko-wędkarskie wyprawy na duńską 

wyspę Bornholm EU-030.

Mek SP7VC
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Z okazji „Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego” Radio-

klub Krobia będzie pracował od 1 kwietnia do 30 lipca 

pod znakiem HF100HRW. Zapraszamy do odwiedzenia 

strony klubowej: www.sp3pgs.pl.

Harcerską drogę do Polski morskiej rozpoczął 

w 1917 roku sławny harcerski Hufiec Sybe-

ryjski z Władywostoku. Rozpoczął ją ze swoimi 

wychowankami, osieroconymi dziećmi polskimi 

zebranymi z całej południowo wschodniej Syberii, przybyły 

w 1919 roku do Władywostoku harcerz – lekarz Józef Jakób-

kiewicz we współdziałaniu z pierwszymi organizatorami drużyn 

harcerskich – Antonim Gregorkiewiczem i Eustachym Czumą. 

To oni wspólnie rozpoczęli planową akcję szkolenia morskiego 

młodzieży na wodach zatoki Złoty Róg, na szalupach wiosłowo 

– żaglowych, organizując coroczne letnie obozy na Wyspie Ro-

syjskiej. Polskie dzieci i polscy harcerze na obczyźnie, wieczora-

mi przy ogniskach swoje myśli kierowali „ku morzu”, „ku Polsce”, 

jej przyszłej potędze morskiej i służbie dla niej.

Hufiec Syberyjski w 1922 roku powrócił do kraju przez 

Japonię i Stany Zjednoczone do swej siedziby – domu 

„Dzieci Syberyjskich” w przymorskim Wejherowie, a które-

go kierownikiem nadal był dr J. Jakóbkiewicz. Dom „Dzieci 

Syberyjskich” stanowił organizacyjnie jednocześnie Har-

cerski Hufiec Syberyjski, który stawiał sobie za cel – wycho-

wanie żeglarzy, dla których morze będzie terenem pracy, 

którzy banderę polską nieść będą dumnie i zgodnie na krań-

ce świata – jak pisała ówczesna prasa polska.

STULECIE HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO

Historia HRW

Od 1924 do 1928 roku Hufiec Syberyjski organizował 

nad polskim morzem, na Helu, swoje tradycyjne corocz-

ne żeglarskie obozy na otrzymanych w darze od Marynarki 

Wojennej szalupach, przebudowanych na jachty własnymi 

siłami, o pięknie brzmiących nazwach SADAKO,  KATORII 

i FOKA, ale pod polską banderą. „Syberyjczycy” zdobyli też 

jacht BANIOWSKI – piękny kecz, na którym funkcję bos-

mana pełnił Aleksander Bereśniewicz, znany z późniejszych 

pływań z generałem Mariuszem Zaruskim na TEMEMIDZIE 

I i ZAWISZY CZARNYM. Na obozach tych, wówczas nie-

spotykanych w warunkach polskich – żeglowały również 

dziewczęta, a szkoliła je Jadwiga Skąpska, która później, jako 

pierwsza w kraju kobieta uzyskała tytuł jachtowego kapita-

na morskiego. Obozy były organizowane w porcie helskim. 

W tym pierwszym harcerskim ośrodku morskim na obozie 

w 1924 roku odbył spotkanie z „Syberyjczykami” drużynowy 

39 WDH, druh Witold Bublewski. Druh Witold tu na jachcie 

BANIOWSKI, rozpoczął swoją morską szkołę. Tu też zaprzy-

jaźnił się z pionierami harcerstwa morskiego dr. Józefem Ja-

kóbkiewiczem i harcmistrzem Antonim Gregorkiewiczem.

Ośrodek działał do 1928 roku. Niezawodnym opiekunem 

ośrodka był Państwowy Urząd Wychowania Fizycz-

nego i Przysposobienia Wojskowego, który przyznawał 

coroczną subwencję na utrzymanie ośrodka i działalność 

szkoleniową. Ze środowiska Hufca Syberyjskiego wielu 

wychowanków, zarażonych morską ideą, trafiało potem do 

Marynarki Wojennej, a niektórzy poszli do Szkoły Morskiej, 

istniejącej wówczas jeszcze w Tczewie. Ośrodkiem intereso-

wał się również generał Mariusz Zaruski, który będąc od 30 

kwietnia 1926 r. w stanie spoczynku mógł poświęcić się idei 

„Wyprowadzania Polaków na morze”. Był częstym gościem 

u harcerzy-wodniaków z Hufca Syberyjskiego i z aprobatą 

obserwował ich poczynania. Tak pogłębiał się kontakt „wil-

ka morskiego z Arktyki, który wszystko wiedział o morzu” 

– z młodą generacją żeglarzy, dla których morze będzie ce-

lem, a środkiem prowadzącym do tego celu – żeglowanie.

Tekst ze strony: www.sp3pgs.pl 

Opublikował hm. Zbigniew Kowalewski 
20.06.2004

http://www.sp3pgs.pl
http://www.sp3pgs.pl
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W numerze 1-2017 „Głosu Trą-

beckiego” – lokalne wydawnic-

two Gminy Trąbki w woj. Pomorskim  

zmieszczona jest publikacja na temat 

jednego z seniorów krótkofalarstwa 

SP i zarazem jedynego krótkofalowca 

na terenie gminy Józefa Potockiego 

SP2BME. Publikacja przybliża czy-

telnikom nie tylko postać Józefa, ale 

i nasze piękne hobby. Józef w ub. roku 

obchodził 50. rocznicę pracy w eterze 

i z tej okazji pracował pod znakiem 

3Z50BME. Jubileuszu gratulujemy.

Oby takich publikacji było jak najwię-

cej. Wciąż pokaźne kręgi społeczeń-

stwa nie wiedzą nic o krótkofalowcach 

lub ich wiedza jest szczątkowa często 

wypaczając istotę naszego pięknego 

hobby.

Piotr SP2JMR

O NAS W MEDIACH

Głos Trąbecki

10

Długie i ciemne zimowe wieczory dają dużo czasu na pielęgno-
wanie swoich pasji, którą może być na przykład...amatorska radio-
komunikacja. Człowiekiem z wieloletnim doświadczeniem w tym 
wyjątkowym hobby jest jedyny w naszej Gminie pasjonat radio-
komunikacji Józef Potocki z Gołębiewa Wielkiego. Od ponad 50 
lat zasiada do radiostacji pod znakiem SP2BME (wcześniej, gdy 
mieszkał na Dolnym Śląsku, pod znakiem SP6BME). 

ALLO, ALLO TU SP2BME 
– CZYLI O PASJI DO KRÓTKOFALÓWEK 

W domu zgromadził wiele kart potwier-
dzających nawiązanie łączności z radiosta-
cjami z przeróżnych zakątków świata, takich 
jak np. Seszele, Saint Vincent i Grenadyny. 
Czarno-białe zdjęcie przedstawia Józefa 
Potockiego w latach 70-tych podczas zawo-
dów wieloboju łączności, na które składało 
się m.in. nadawanie szyfrem i odbiór na 
czas, rzut granatem oraz bieg na orientację. 
Posiada również dyplomy potwierdzające 
udział w konkursach dla radioamatorów 
(np. uczestniczył, znajdując się w Polsce, 
w kolumbijskich zawodach w 1988 roku). 
Proporczyk z Argentyny przypomina historię 
z San Lorenzo, gdzie spacerując po mieście 
zauważył charakterystyczną antenę, której 
zaczął się przypatrywać. Widząc to siedzący 
przed domem mężczyzna zaprosił Józefa Po-
tockiego do środka, gdzie pokazał mu swoją 
radiostację i podjął poczęstunkiem. Spotkanie 
dwóch pasjonatów krótkofalówek z odległych 
krajów doprowadziło do wizyty u trzeciego 
hobbysty, którym okazał się konsul włoski 
w Argentynie. Nie ma dnia, żeby chociaż 
na chwilę nie usiadł przy radiostacji i nie 
nawiązał kontaktu z kolegami z Pruszcza 
Gdańskiego, Nowego Dworu czy Malborka. 
Poleca wszystkim tę wyjątkową formę ko-
munikacji z całym światem. Jeżeli chcecie 
porozmawiać z bohaterem tego artykułu, 
weźcie do ręki krótkofalówkę i wywołujcie 
SP2BME. Do usłyszenia!

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Nauczycielka języka niemieckiego w Gim-
nazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wiel-
kich Dorota Niewiadomska zajęła I miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli 
„Wartościowa Wycieczka Szkolna” w kategorii 
warsztaty językowe zorganizowanym przez 
Biuro Podróży ATAS z Warszawy pod patrona-
tem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warsztaty 
odbyły się podczas wyjazdu 12-osobowej grupy 
uczniów Gimnazjum do Uehlfeld w Niemczech 

DOROTA NIEWIADOMSKA 
NAGRODZONA ZA WYJAZD DO UEHLFELD

w dniach od 2 do 11 lipca 2016 roku. Wtedy to 
młodzież nie tylko poznawała Gminę Uehlfeld, 
Neustadt i Norymbergę, ale także uczestniczyła 
w zajęciach szkolnych. Lekcje biologii odbywały 
się w Steigerwaldzentrum, historii w Centrum 
Dokumentacji Zjazdów Partyjnych NSDAP, geo-
grafii w Jaskini Bing, sztuki w klasztorze Ebrach, 
a  wychowania fizycznego na basenach i torach 
saneczkowych. Oczywiście cały czas uczestnicy 
wyjazdu szlifowali język niemiecki. Wrócili oni 

z bagażem nowych doświadczeń i wielką mo-
tywacją do nauki języka niemieckiego. Wyjazd 
ten był możliwy dzięki podpisaniu przez Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz 
Burmistrza Gminy Uehlfeld Wernera Stöckera 
porozumienia o wzajemnym partnerstwie gmin 
oraz zaangażowaniu dyrektorów szkół w Trąb-
kach Wielkich i Uehlfeld: Ewy Tuz i Claudii Fink.

Jury Konkursu „Wartościowa Wycieczka 
Szkolna” przyznało Dorocie Niewiadomskiej 
pierwsze miejsce za zachęcanie uczniów do 
przełamywania stereotypów, barier i uprzedzeń 
a także zainteresowanie kulturą, historią, trady-
cjami naszych zachodnich sąsiadów.

Nagrodą dla laureatki będzie tygodniowy 
wyjazd językowy na Maltę. Gratulujemy.

Leszek Orczykowski
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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.

W piątek, 17 marca w Stalowej Woli 

otwarto nową wystawę interaktyw-

ną zatytułowaną „Połącz się!”. Ekspozycja 

dostępna jest w Muzeum Regionalnym przy 

ulicy Staszica 14. „Połącz się!” to interaktywna 

ekspozycja dla dzieci i dorosłych przybliżająca 

zagadnienie komunikowania się na odległość. 

Wystawa będzie dostępna do 28 maja 2017.

Więcej informacji z całym tekstem oraz zdję-

ciami można przeczytać na www.sztafeta.pl. 

Dariusz SQ7FPD

INTERAKTYWNA WYSTAWA NA TEMAT ŁĄCZNOŚCI

Zdjęcie autorstwa Karoliny Gryn zaczerpnięto ze strony artykułu.

Z satysfakcją informujemy, że tegoroczna edycja Ogólno-

polskiego Spotkania Krótkofalowców „ŁOŚ” została ko-

lejny raz objęta patronatem przez Marszałka woj. opolskiego. 

Jak czytamy w piśmie od p. Marszałka Andrzeja Buły: „Patro-

nat przyjmuję z satysfakcją i gratuluję kontynuacji Spotkań”.

Inicjatywy tego typu są możliwe dzięki doskonałej, trwają-

cej wiele lat i ciągle rozwijanej współpracy Oleskiego Klubu 

Krótkofalowców SP9KDA z władzami samorządowymi wo-

jewództwa opolskiego. 

Organizatorzy ŁOŚ 2017 

ŁOŚ 2017

http://sztafeta.pl/odkryj-tajemnice-komunikacji/
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Kanarki

Wiatr jest już tak silny, że wyrywa drzewa z korzeniami, z 

dwóch domów zerwało kawał dachu.  Zniszczone doszczęt-

nie są wszystkie verticale, a także górny segment masztu 

i winda.  Wyrwane drzewo uderzyło w zepsutą obrotnicę, 

niszcząc ją do reszty. Dobrze, że złożyliśmy anteny kierun-

kowe, bo nie ma szans, by przetrzymały. Urwało nam jeden 

dipol, na szczęście pozostałe anteny jeszcze się trzymają. 

Wicher znowu zniszczył antenę na dachu komisariatu poli-

cji, w kapitanacie portu duj ukręcił rurę, do której zamoco-

wana była antena. Łączność satelitarna od dawna nie działa. 

Duże czasze radiolinii troposferycznej również są całkowi-

cie zniszczone. A nasz amatorski, prymitywny przemiennik 

nadal działa! Antena wystaje tylko metr nad szczyt góry, 

rura jest przywalona chyba toną kamieni. Obok naszego 

radia na osiemdziesiątkę to jest jedyny środek łączności ca-

łej wyspy. Jak dotąd przekazaliśmy 290 wiadomości na ląd. 

Pierwszy raz od czasów powodzi na Opolszczyźnie ojciec 

tak poważnie działa w sieci łączności kryzysowej. Tylko cały 

czas narzeka, że on by chciał działać na telegrafii. Mówi, że 

od tego literowania telegramu litera po literze już mu się w 

głowie kanarki kręcą.

Profesjonalni

Wiatr jest już tak silny, że nie ma mowy, by wyjść na ze-

wnątrz. Niesiona wichrem szyba wbiła się w założone 

okiennice, przebiła grubą dechę i przeszła na wylot. Zerwa-

ło kawałek wiaty. Ryk huraganu jest tak silny, że nie słychać 

już diesla na dole. On się tam cały czas kręci – wiemy to, bo 

mamy prąd. Robimy powoli łączności na czternastce, na 

drugiej antenie trochę na siódemce, ale najwięcej uwagi po-

święcamy transceiverowi dołączonemu do poziomej delty 

na 80m, która służy do łączności ratunkowej. Gdy huragan 

miał zacząć wiać, znalazłem w Internecie skany książki Gań-

ki i Dziewulskiego z jachtowymi robotami bosmańskimi. 

Miałem za mało zacisków, to połączyłem odcinki linki stalo-

wej za pomocą splotów, wokół jajowatych izolatorów zaplo-

tłem ucho. Nigdy przedtem nie robiłem anteny z tak grubej 

liny stalowej. Wygląda to mocno nieprofesjonalnie, ale an-

tena ma działać. Wyglądać nie musi. Trochę się podrapałem 

przy tych splotach, staremu złamałem kombinerki, ale teraz 

wiem, że było warto. Nie sądzę, by nawet taki wicher zerwał 

antenę zrobioną z linki stalowej fi 10mm, która wytrzyma 

pięć ton. To samo zrobiłem z dipolem na siódemkę. Oby tyl-

ko izolatory wytrzymały...

Wieczorem mocno podniosła się propagacja na ultra-

krótkich i słyszymy ślady profesjonalnej łączności FM w 

tym miejscu pasma, gdzie jeszcze kilka dni temu był szum 

cyfrówki. Słyszalność się trochę poprawia. Kolega nam 

tłumaczy, jest to łączność straży pożarnej z lądu, próbują 

opanować pożar spowodowany przez instalację gazową i 

elektryczną zniszczoną przez zawalający się budynek. Cięż-

ka sprawa. Cyfrowe radio nie działa, mają tylko stary, analo-

gowy FM. Mamy na ten temat swoją teorię – w warunkach 

kryzysowych sprawdza się tylko najprostsza technika. Wy-

cie wiatru na ostatnich dwóch dipolach i delcie potwierdza 

to w całej rozciągłości. My nie jesteśmy profesjonalni, ale 

najwyraźniej – skuteczni. Nasza łączność działa.

Charakterystyka 

Gdy wydawało nam się, że już gorzej być nie może, nagle 

wszystko ucichło. Nad nami słoneczne niebo. Nasi już zaczę-

li się cieszyć, ale stary ich natychmiast ofuknął, pogonił na 

dół, by uzupełnili olej w silniku. Tak też zrobili. Gdy skończyli 

i obejrzeli się, właśnie zaczynało wiać – tym razem z drugiej 

strony. Jeszcze mocniej. Tym razem dipol na czternastkę był 

bardzo mocno narażony i urwał się. Jak sądzę zerwała się 

puszka z balunem. Został nam już tylko dipol na siódemkę i 

delta, obie anteny zrobione z grubej liny stalowej. Mamy ko-

lejne telegramy do przekazania. I tak płyną kolejne godziny 

w tych paskudnych warunkach. Z nasłuchu UKF wynika, że 

jest coraz gorzej, na lądzie potworne spustoszenia. Tutaj też 

sporo dachów pozrywało. Na szczęście domy tutaj są tak 

usytuowane, że chroni je zbocze góry. Oglądam przez szpa-

rę w oknie – na podwórku rozkręcił się wielki wir, pełno w 

środku śmieci. Na środku tego wiru widać resztki naszego 

zniszczonego verticala. Pokazuję ojcu, a ten na to:

EKSPEDYCJA NA H5
Marcin SP5XMI
Felieton
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- Zobacz synu i ucz się. To dlatego nas nie słychać. Fale się 

kręcą dookoła zamiast lecieć do odbiorcy.

Z tego co pamiętam, charakterystyka anteny pionowej z 

przeciwwagą wygląda chyba nieco inaczej, ale nie będę się z 

własnym ojcem kłócił.

Szyfrówka

Przekazujemy sporo wiadomości na ląd i z powrotem. Prze-

miennik jest oblężony, na tym jednym specjalnym kanale 

niedaleko pasma 80m też się sporo dzieje. Trochę łączności 

też robimy, ale w tych warunkach jest to nadal dość trudne. 

W końcu wicher przycicha. Zostało nam jeszcze kilka dni na 

gościnnej wyspie, zatem szybko przystępujemy do instala-

cji chociaż jednej anteny kierunkowej, by znowu było nas 

porządnie słychać. Dostaliśmy podziękowania, oddaliśmy 

pozwolenie na pracę w sieci kryzysowej. Nasz przemiennik 

został, chociaż teraz jest już zasilany z sieci energetycznej. 

Chłopaki dociągnęli bardzo długi kabel. Przez ten przemien-

nik nagle usłyszeliśmy obcy głos i to po polsku. Ktoś się pytał 

czy my możemy mieć łączność z Polską. Stary natychmiast 

odpowiedział, że możemy i się postaramy. Ale o co chodzi?

- Jestem charge d’affairs, podyktuję wiadomość, trzeba ją 

przekazać do Warszawy.

Wiadomość w grupach po pięć znaków. Zapisana. Antenę 

obróciliśmy na Polskę i ognia! 

- CQ SP CQ SP

Zgłosili się dwaj bardzo dobrzy telegrafiści, w tym jeden z 

Wybrzeża. Stary nadaje:

- SP2… DE H55ES QTC 1 HW K

- H55ES DE SP2… QSA 4 QRK 5 QRQ QRV K

Zobaczyłem ten charakterystyczny błysk w oczach starego. 

A potem uśmiech zrozumienia i nawiązanie tego niewidzial-

nego porozumienia na falach eteru. Ojciec podkręcił tempo 

do 25 grup i nadaje:

- QTC NR 1/1 01/04/2017 13:13 UTC = DO WARSZAWA AL 

SZUCHA =  …. i tu poleciały znaki w pięcioliterowych grupach 

… + CHARGE DAFFAIR = 40 GRUP KONIEC QTC 1/1 K

- H55ES DE SP2… QSL 1/1 DZIEKUJE

Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się co w tej szyfrówce 

naprawdę było. Wiemy na pewno, że nasza stacja była jedy-

nym środkiem łączności z krajem, gdy wicher zwiał antenę 

łączności satelitarnej z dachu.

Nagroda

To już ostatnie trzy dni na wyspie. I tak jesteśmy już dłużej niż 

planowaliśmy. Zostaliśmy dzięki pomocy miejscowych. Waż-

ność pozwolenia się już skończyła, ale miejscowe władze naj-

wyraźniej doceniły naszą aktywność. Te wszystkie wiadomo-

ści przesłane na ląd, odebrane ze statków i przekazane przez 

nasz przemiennik tudzież podyktowane via wypożyczone 

ludziom Baofengi. Nasze pozwolenie radiowe zostało wy-

dłużone do niedzieli do północy z opcją na następny tydzień. 

Co prawda nie mamy nowego pozwolenia, a jedynie zwykły 

biurowy papierek po hiszpańsku. Że niniejszym pozwolenie 

przedłuża się. Oni chyba wiedzieli o co chodzi. My się cieszy-

my, bo wystartujemy w SP DX conteście!

Zrobiliśmy naradę.

- Odbudowujemy dwa maszty, bo trzeci całkiem zniszczony. 

Stawiamy monobandera i tribander, czterdziestkę walimy w 

deltę z osiemdziesiątki.

- A osiemdziesiątkę?

- Jak z delty poleci, to tym lepiej. Jak nie, to nie będziemy 

płakać. I tak będziemy mieli kolejkę jak trzeba. Żeby tylko 

propagacja była.

- Ale mamy problem, bo musielibyśmy pracować z blokadą 

nadajnika, możemy tylko jeden sygnał wysyłać. Nie mamy 

takiej blokady. Zdyskwalifikują nas.

Z kąta odezwał się Michał:

- Może nie? Zobaczcie, w nowym regulaminie znieśli limit 

zmiany pasm, adif loguje z dokładnością do minuty. Nic nam 

nie udowodnią!

- Ale będzie sumienie wyło po nocy jak wentylatory od 

R-140. Poza tym ktoś nas może nagrać z jakiegoś SDRa i bę-

dzie wstyd. Musimy mieć tylko jeden sygnał.

Stary wstał, mruknął coś, podrapał się po głowie, wtem wypalił:

- Nie musimy! Mało tego, nie będziemy na to w ogóle zwa-

żać. Robimy wszystko, co możemy i wszędzie, gdzie może-

my. Równocześnie na wszystkich pasmach.

- To nas zdyskwalifikują.

- Nic nam nie zrobią. Nie będą mogli.

- Ale jak!

- Zgłosimy log do kontroli. I tak pierwszego miejsca nie zdo-

będziemy, nie ma szans z Rosjanami i Niemcami. A co zrobi-

my to i tak nasze. Tak robimy.

No to już postanowione. 

Ciąg dalszy nastąpi...

https://www.facebook.com/sanescobarcountry/photos/a.264516167300276.1073741829.264467460638480/267841470301079/?type=3&theater
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Z żalem i smutkiem informujemy, że 26 marca 2017 r. 
po długiej chorobie zmarł nasz Kolega 

Piotr Łuczak SP7IEA.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 

w sobotę, 1 kwietnia o godz. 13:00 
na Nowym Cmentarzu Miejskim w Ozorkowie.
Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci

SP7IEA s.k.

Koledzy

OT 15


