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Tygodnik
Krótkofalowca 008Polski 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 14/2017

GŁOWA TOMKA SP6T
„Głowa” Tomka jest już wydrukowana,  
rozpoczęła się sprzedaż  
i kolportaż

PÓŁMARATON PABIANICKI 
Krótkofalowcy poproszeni o wsparcie  
w zabezpieczeniu łączności podczas  
półmaratonu w Pabianicach

PZK NAGRADZA
PZK odznacza kilku kolegów  
Złotą Odznaką Honorową  
i medalami

ZJAZD SPDXC 2017
Zjazd SPDXC odbędzie się  
w Janowie Podlaskim  
15 – 17.09.2017 
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PÓŁMARATON PABIANICKI 
Półmaraton Pabianicki odbył się już po 

raz siódmy. W tym roku zostaliśmy 

poproszeni o wsparcie w zabezpieczeniu 

łączności dla służb porządkowych i me-

dycznych – Harcerskiej Służby Zabezpie-

czenia Chorągwi Łódzkiej ZHP.

W biegu wzięło udział ponad 1400 osób 

i jak było do przewidzenia zdarzyły się 

incydenty medyczno – porządkowe wy-

magające szybkiego zadziałania, w czym 

mieliśmy swój udział.  Radiowo współpra-

cowaliśmy z Policją Powiatu Pabianickie-

go i Ochotniczym Sztabem Ratownictwa 

w Pabianicach i Państwową i Ochotniczą 

Strażą Pożarną. Przeprowadziliśmy też 

prezentację naszych systemów łączności 

DMR, D-Star i przemienników analogo-

wych, co wzbudziło duże zainteresowanie 

u przedstawicieli służb profesjonalnych. 

Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom 

biorącym udział w naszej akcji., szczegól-

nie SQ7NHR,  SP7JB,  SQ7LRF,  SQ7IQD,  

SQ7JHX. Link do strony półmaratonu:  

www.pabianickipolmaraton.pl

Tomek SP7V

ARISS – INFO Z ORBITY
W sobotę 1 kwietnia 2017 o godzinie 17:09 UTC (w po-

przednim numerze podaliśmy godzinę 23:10 czasu lo-

kalnego) miała miejsce udana łączność kosmonauty Sergeja 

Ryzhikova z uczestnikami w Togliatti. Łączność z Międzyna-

rodową Stacją Kosmiczną w ramach „Gagarin z kosmosu” 

była możliwa dzięki  stacji R4HDR. 

Na najbliższy tydzień nie ma zaplanowanych szkolnych 

łączności ARISS, które mogłyby być słyszalne w Europie. 

Na 12 kwietnia przypada rocznica lotu pierwszego czło-

wieka w kosmos. Jest to też dzień kosmonautyki i być 

może kosmonauci i astronauci będą świętować to wy-

darzenie z użyciem sprzętu radioamatorskiego, jednak  

w dniu przygotowywania materiału do TK, nie posiadamy 

na ten temat informacji.

Na piątek 14 kwietnia na godzinę 15:20 UTC zaplanowano 

łączność bezpośrednią pomiędzy astronautą ESA T. Pesquet 

(KG5FYG) a College Roger Martin Du Gard w Bellême (Fran-

cja). Operatorzy będą odpowiednio posługiwać się znakami: 

FXØISS oraz F6KCO. Końcową część łączności (odpowiedzi 

astronauty) powinno być słychać z terenu Polski.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

http://link do strony p��maratonu: www.pabianickipolmaraton.pl
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Jak co roku, zapraszam wszystkich krótkofalowców na spotkanie w Łagowie 

Lubuskim, ul. Kolonia 13. Tradycyjnie 1–3 maja 2017 roku (główna data spo-

tkania 1 maja). W programie: 

• Tradycyjna już, jajecznica z 300 lub 350 jaj, 

• Giełda krótkofalarska

• Zawody Strzeleckie,

• Zawody wędkarskie.– zainteresowani, 

• Wyprawa na Górę Bukowiec – zainteresowani, 

oraz inne atrakcje na miejscu. 

SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW W ŁAGOWIE LUBUSKIM

GŁOWA TOMKA SP6T

Możliwość pracy radiostacji SPFF 0059 

– łagowski Park Krajobrazowy, 0057 

Pawski Ług (nikt jeszcze nie pracował) 

Na miejscu istnieje możliwość postawie-

nia przyczepy kempingowej lub namio-

tu, jest dostęp do prądu 220V. 

Bliższe informacje: tel. 888 879 884 

Ryszard SP3HBF

Książki o krótkofalarstwie to w Polsce 

ewenement. Z ogromną radością 

informujemy Was, że z drukarni przyje-

chał stos pachnących farbą egzempla-

rzy książki Tomka Niewodniczańskiego 

„Marna głowa jednozakresowa”.

„Głowa” to wywiad rzeka, który z Tom-

kiem przeprowadziła Małgorzata Ju-

da-Mieloch. Otrzymaliśmy materiał, 

który dzięki umiejętnościom Pani 

Małgorzaty jest zrozumiały dla ludzi 

nie związanych na co dzień z naszym 

hobby, a z drugiej - daje krótkofalow-

com ogromną radość z pochłaniania 

fascynującej opowieści.

Nie ulega wątpliwości, że największą 

rolę odgrywa tu podmiot - czyli To-

masz Niewodniczański, postać nie-

zwykle ważna dla polskiego krótko-

falarstwa, którego ogromna wiedza 

i doświadczenie pozwalają na swo-

bodne poruszanie się po rozbudowa-

nej dziedzinie HAM-radio. To jednak 

nie wszystko - kluczowym jest fakt, że 

Tomek nie dość, że wie czym mówi, to 

na dodatek potrafi o tym opowiadać. 

Już jutro dostaniecie u nas próbkę ma-

teriału, a dzisiaj wspomnimy, że książ-

kę można kupić tu: http://sklep.repu-

blikaostrowska.pl/books/show/12

Myślimy, że złapanie Tomka w celu 

uzyskania autografu nie będzie sta-

nowiło problemu...

Maciej SP9MRN

PZK NAGRADZA
Prezydium PZK na ostatnim posiedzeniu podjęło uchwałę o ogłosze-

niu zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kolegów:

• Stanisława Smolenia SP1IVL, z wniosku Zarządu OT 14,

• Radosława Soroki SP1O ex SP1EOM, z wniosku Zarządu OT 14,

• Jarosława Hołubowskiego SP3CMA, z wniosku Zarządu OT23,

• Czesława Hajduka SP3EOL, z wniosku Zarządu OT23,

• Andrzeja Sobieli SP4ETO, z wniosku Zarządu OT21,

• Bolesława Koniecznego SP6CCI, z wniosku Zarządu OT01,

• Tomasza Wizy SP7BCA, z wniosku Zarządu OT24,

• Michała Zaręby SP7VH, z wniosku Zarządu OT24.

Prezydium podjęło również uchwa-

łę o odznaczeniu Medalem im. Braci 

Odyńców Pana Zenona Kozłowskiego  

Z-cę Dyr. Szczecińskiego Urzędu 

Morskiego ds. Oznakowania Nawi-

gacyjnego za współpracę ze środowi-

skiem krótkofalowców w tym umoż-

liwienie pracy z licznych obiektów 

nawigacyjnych. 

Piotr SP2JMR

http://sklep.republikaostrowska.pl/books/show/12
http://sklep.republikaostrowska.pl/books/show/12


04 |   Tydzień 14/2017    Tygodnik Krótkofalowca

SPOTKANIE W JANIKOWIE

PO SP DX CONTEŚCIE 2017

Szkolny Klub Krótkofalowców „Antenka” SP6PYP za-

prasza na doroczne spotkanie w Janikowie k. Bystrzycy 

(dolnośląskie), które odbywa się jak zwykle w tydzień po za-

wodach SP DX Contest. VI Spotkanie Techniczne DOT PZK 

odbędzie się 9 kwietnia (niedziela) od godz. 10:00 w świe-

tlicy wiejskiej Janikowa. Spotkanie ma charakter towarzy-

sko-techniczny: porozmawiamy o zawodach, antenach, 

nowych TRX-ach. Będzie obecny Zarząd DOT, a także od-

działowy QSL Manager. Prezes PZK również zapowiedział 

swoją obecność. Jak zwykle panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Janikowie przygotują smaczne przekąski: coś na 

ciepło oraz pyszne ciasta. 

Najważniejszymi punktami spotkania będą:

• promocja (połączona ze sprzedażą) nowej książki 

o krótkofalarstwie „Marna głowa jednozakresowa”, 

będzie można uzyskać dedykację Autora Tomasza Nie-

wodniczańskiego SP6T

• prezentacja pierwszych produkcyjnych egzemplarzy 

zapowiadanego od kilku miesięcy, nowego polskiego 

TRX-a dla każdego OMEGA+, będzie można obejrzeć, 

posłuchać i sprawdzić w praktyce działanie na paśmie!

Zapraszamy krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa!

SQ6PWJ

Tegoroczny SP DX Contest był tragiczny z powo-

dów propagacyjnych. Myślę, że najstarsi ludzie 

nie pamiętają tak złych warunków propagacyjnych 

i to na wszystkich pasmach. Wprawdzie dobrze 

wyposażone stacje contestowe osiągnęły całkiem 

przyzwoite ilości QSO, ale nie zmienia to faktu, że 

w godzinach nocnych nieraz trudno było znaleźć ko-

respondentów i to pomimo QRO, ale przeciętnych 

anten. Stacja ZG PZK SP0PZK pracowała całą dobę 

na przemian wołając CQ Contest lub odpowiadając 

stacjom wołającym z za granicy. Naszym celem była 

całodobowa aktywność i dostępność dla stacji za-

granicznych. W tym roku udało się skompletować 

zespół operatorów z Bydgoskiego OT PZK byli to 

Witek SP2JBJ, Bogdan SP2JNV, Grzegorz SQ2HCK 

oraz piszący te słowa Piotr SP2JMR.

Piotr SP2JMR

„Z mojego punktu widzenia, tegoroczne zawody 

SP DX Contest były bardzo udane. Temperatura 

powietrza osiągnęła 23 °C, czyli mogłem swobod-

nie „rozwinąć radiostację” - terminologia wojsko-

wa. Zawody radioamatorskie to okazja do spraw-

dzenia swoich urządzeń i umiejętności. Nie należy 

traktować takich imprez zbyt poważnie i nie brać 

udziału dlatego, że jakaś antena szwankuje, coś 

w krzyżu strzyka lub zjechała się rodzina. Znak SP nie jest atrakcyjny na 

pasmach i coroczne zawody to ten moment, gdy zapotrzebowanie na 

łączności z Polską jest maksymalne. Nawet niewielka moc i prosta an-

tena okażą się wystarczające do przeprowadzenia kilkudziesięciu łącz-

ności w ciągu godziny. Znalazłem niezłe miejsce do nadawania nad brze-

giem rzeki, bez ludzi i instalacji elektrycznych. Wędka użyta jako antena 

nie budzi zdziwienia nad rzeką. Brak zakłóceń pochodzenia elektryczne-

go pozwala usłyszeć najsłabsze sygnały. Propagacja była bardzo zła, ale 

ponieważ zainteresowanie tymi zawodami jest największe w Europie, to 

i tak zrobiłem ponad 200 QSO. Moim największym osiągnięciem w tego-

rocznym SP DX Contest było to, że udało mi się namówić starego znajo-

mego, Michała - SP5CJT, który przez kilkanaście lat był QRT, do udziału 

w zawodach. I oto właśnie chodzi.

Henryk SM0JHF 

Na zdjęciu: radiostacja FT-450 - wiek 10 lat, samochód Peugeot 306 - wiek 20+ lat, 
operator Henryk SM0JHF - wiek 70+ lat
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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.

okładka: Wnetrze skrzynki antenowej Icom AH-4 Macieja SQ5EBM. 

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

ZJAZD STOWARZYSZENIA SPDXC

ZAWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2017

Jest nam miło poinformować, że Zjazd Stowarzyszenia 

SPDXC w 2017 roku odbędzie się w miejscowości Janów 

Podlaski w dniach 15.09 – 17.09.2017 roku. W tym roku 

postanowiliśmy pilotażowo zakwaterować naszych gości 

w ekskluzywnym hotelu czterogwiazdkowym z dostępem 

do strefy SPA i basenów. Serdecznie zachęcamy do zabra-

nia ze sobą osób towarzyszących, a także dzieci, które będą 

mogły się zrelaksować w pięknej scenerii.

Hotel Zamek Biskupi Janów Podlaski to czterogwiazdkowe 

Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjne, położone zale-

dwie 160 km od Warszawy, 130 od Białegostoku i 140 od 

Lublina. Kompleks hotelowy, dzięki swojemu unikalnemu 

wystrojowi i nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej jest 

idealnym miejscem na spotkania biznesowe, konferencje, 

wyjazdy integracyjne czy uroczyste gale. Restauracja hote-

lowa serwuje wyśmienite menu i urozmaicone dania kuchni 

z kresów wschodnich. W hotelu czynny jest bar, a także re-

stauracja, więc każdy przyjezdny będzie mógł indywidual-

nie wykupić obiad na miejscu. Hotel posiada duży strzeżony 

parking. Szczegóły na temat oferowanego hotelu dostępne 

pod adresem: http://www.zamekjanowpodlaski.pl

Więcej szczegółów na stronie Stowarzyszenia SP DX Klubu

SP8LBK

Świętokrzyski Odział Terenowy Pol-

skiego Zwizku Krótkofalowców za-

prasza do udziału w Zawodach Święto-

krzyskich 2017. Celem jest popularyzacja 

regionu świętokrzyskiego, aktywizacja 

krótkofalowców z OT-03 w alternatywnej 

sieci radiowej zarządzania kryzysowego. 

W zawodach mogą brać udział wszystkie 

amatorskie radiostacje klubowe i indywi-

dualne nadawcze i nasłuchowe, posiada-

jące aktualne pozwolenia.

Termin zawodów to niedziela, 9 kwietnia, 

5:00 - 6:00 UTC. 

Pasma to: KF – CW od 3510 kHz do 3560 

kHz, KF – SSB od 3700 kHz do 3775 kHz

Regulamin i więcej info na: 

www.kielce.qrz.pl

Jan SQ7LQJ

Tygodnika 
Krótkofalowca

http://www.zamekjanowpodlaski.pl
http://www.spdxc.org/index.php/sp-dx-club/spdxc-info-rozne/download/category/36-zjazdy
http://http://www.kielce.qrz.pl/ZAWODY_2017.pdf
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Planowanie terminów wypraw.

Z reguły terminy swoich wypraw planuję z rocznym wy-

przedzeniem. Średnio za granicę wyjeżdżam od 4 do 6 

razy w ciągu roku. Jest to możliwe jedynie po uprzednim za-

planowaniu. Wyjaśnię, jak to zrobić krok po kroku. Przede 

wszystkim nie może być kolizji z pracą zawodową. Otwie-

ram kalendarz na następny rok i nanoszę ważne weekendy 

zawierające wydarzenia krótkofalarskie. Są to:

1. światowe zawody CQWW, ARRL, WPX, SP DX Contest, 

CQ160 m., 

2. zloty krótkofalarskie, spotkania mikrofalowe w Gajo-

wie i Zieleńcu, Targi Friedrchshafen – Niemcy, Tri Studn  

– Czechy, zlot mikrofalowy, oreaz imprezy: Łoś, Burzenin,

3. szkolne ferie zimowe w województwie – 2 tygodnie  

(10 dni urlopu) – okres stycznia lub lutego. Zmieniają 

się rok po roku,

4. weekend majowy: 5 lub 9 dni (w niektórych latach bio-

rąc 3 dni urlopu otrzymujemy aż 9 dni wolnego. Są lata, 

że uzyskujemy tylko 4–5 dni),

5. wypad wędkarsko-krótkofalarski na wyspę Bornholm 

w okresie maj-czerwiec ( 3 dni urlopu),

6. tydzień, lub dwa tygodnie na początku sierpnia. W tym 

okresie (1–13.08) występuje maksimum roju Perse-

idów. (5 lub 10 dni urlopu),

7. tydzień, lub dwa tygodnie październik–listopad (5 lub 

10 dni urlopu),

8. urlop w okresie 27.12 do 03.01 lub 06.01 kolejnego 

roku (5 lub 7 dni urlopu),

9. można jeszcze wykorzystywać okresy (3–4 wolne dni) 

związane z Bożym Ciałem i świętem 11-go listopada.

Każdy z nas ma 26 dni urlopu. Jak widzimy możliwości wy-

jazdu na okres 7, czy 14 dni mamy kilka. Również jest kilka 

możliwości wypadów na okres 3-4 dni. Teraz do tak wy-

pełnionego już kalendarza dopasowuję tematy związanie 

z QRL-em takie jak: meetingi firmowe, szkolenia, imprezy 

handlowe, prezentacje i inne. Oczywiście, iż nie zawsze 

wszystko rozegra się tak jak zaplanowałem, wówczas mój 

wcześniej przyjęty plan wymaga pewnej korekty.

WYPRAWY Z RADIEM 002
Mek SP7VC

Poradnik
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gdzie mogę się udać? 

• Dla okresu urlopu 3-5 dni sugeruję 

wypad po Europie, lub Polsce sa-

mochodem i aktywację jakiegoś lo-

katora w paśmie 2, 4, 6 m, lub w pa-

śmie mikrofalowym. Sugerowane 

kraje: SP, HA, S5, 9A, OK, OM, LY, 

YL, ES, LX, C3. Można pokusić się 

też o aktywację bliskiej wyspy IOTA 

w LA, SM, OH, SP czy ES.

• Dla okresu urlopu 7-8 dni sugeru-

ję wypad samolotem do EA8, EA6, 

EA9, CT9, CT8, 5B, 9H, EI, LA, SM, 

SV, OY, TF, TK.

• Dla okresu 14 i więcej dni sugeruję: 

Karaiby, Azję, dalszą Afrykę, Ame-

rykę Centralną, Amerykę Północną.

• Dla okresu urlopu powyżej 21 dni 

sugeruję wyspy Pacyfiku.

Mając już zaplanowany termin urlopu 

planujemy jego miejsce. Wiadomo, że 

jeśli nasza aktywność ma mieć „bra-

nie”, zaplanowany rejon i pasma muszą 

być atrakcyjne. W tym celu musimy 

poszukać w Internecie, jak wygląda-

ła aktywność radiowa na przełomie 

ostatnich 5 lat z wybranej przez nas 

lokalizacji. W określaniu atrakcyjno-

ści danego lokatora dla UKF przy-

datne mogą okazać się następujące: 

www.qthlocator.free.fr

www.rudius.net/mwd

Dla HF warto zerknąć w zestawie-

nie poszukiwanych krajów na Club 

Logu i przygotowane przez OH2BU 

zestawienie 272 Mega ekspedycji 

z ostatnich 30 lat, które znajduje się 

na stronie German DX Foundation:

www.clublog.org/mostwanted

www.gdxf.de/megadxpeditions

www.dxing.pl

http://www.qthlocator.free.fr
http://www.rudius.net/mwd
http://www.clublog.org/mostwanted
http://www.gdxf.de/megadxpeditions
http://www.dxing.pl
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Start

Zabrałem się za naprawę fiderów, chłopaki z trzech masztów 

robią dwa – ale sprawne. Sporo złomu zostało, bo huragan 

zgiął segmenty w korkociąg. Po zdemontowaniu trzeciego 

masztu zostało mi sporo linki na odciągi. Połączyłem ją splo-

tami, dołączyłem byle jak do kabla i mamy dipol na 160m. 

Nawet nie trzeba dociągać skrzynką. Mamy już łącze do 

Internetu, wysłaliśmy wszystkie logi do LOTW. Prąd nadal 

będziemy mieć z agregatu, będziemy mogli pracować pełną 

mocą. Wszystkie trzy obrotnice diabli wzięli, ale tu nie ma 

problemu, bo anteny i tak ustawiamy na Polskę. Wystawili-

śmy odpowiednią informację na temat aktywności na stronie 

ekspedycji. Poszliśmy spać późno. Pierwsza noc bez aktyw-

ności radiowej, bo wszyscy musimy się porządnie wyspać.

Wstaliśmy rano, zjedliśmy pyszną wędzoną rybkę na śnia-

danie i siadamy do radia. Wszystko gotowe, wygrzane, 

sprawdzone. Ósma rano – start.

Wołamy na fonii i telegrafii na trzech pasmach jednocze-

śnie, nie żałujemy mocy. Słychać nas, ale jakoś tak se śred-

nio, polskie stacje mają ogólnie słaby sygnał. Mocniej sły-

chać Rosjan, którzy wołają w tym samym konteście. Ci to 

mają kopyto – pomyślałem.

Nagle zapiszczał telefon starego. Widać naprawili łącze na 

wyspę i ruszyła z powrotem sieć komórkowa. Ojciec oddaje 

stanowisko Michałowi i pokazuje mi wiadomość.

CZESC ZAPISZ DO LOGU SP5DXMAN 1501UTC 14005 

599R I PODAJ MI NR QSO - Stary zaczął syczeć i nagle ryk-

nął, aż reszta podskoczyła na krzesłach

- Co za chchchcham jjjjjakiś, mmmmenda, oszust cholerrrrr-

ny! Już ja mu odpowiem!

99 NOT IN LOG TRY AGAIN LATER

Chwilę potem przyszedł kolejny SMS od tegoż deiksmana. 

Czujnie zwinąłem staremu telefon sprzed nosa. Były tam 

same szkaradzieństwa. Gościu chyba niedopity, bo pisze, 

że wpierw nalej stary wuju. Albo jakoś podobnie. Zrobiłem 

zdjęcie całej dyskusji, zamazałem tylko numer telefonu  

i wystawiłem na fejsie. Jako przestrogę. A SP5DXMAN ma 

niejakie problemy, by dowołać się H55ES. Jego sygnału ja-

koś stary nie odbiera. Słaby, niewyraźny, sorry, try later.

Remote

Nasi są mocno zaprawieni w boju ale widać już zmęczenie. 

W końcu jesteśmy tu już kawał czasu, do tego ten huragan. 

Jeszcze dajemy radę, ale to będzie nasza ostatnia aktywność 

na tej wyspie. Chłopaki pracują, nadają jeden przez drugie-

go, na wszystkich pasmach. Poza 160m, które w dzień jest 

przecież głuche jak pień. Pomyślałem, że mogę teraz spraw-

dzić czy dobrze zamocowałem ten dipol. Dołączyłem moje 

radio i wołam CQ. Zwracam większą uwagę na reflektometr 

i miernik mocy niż na to, co z radia słychać. Wtem usłysza-

łem coś, co mnie wbiło w fotel. Niezły sygnał!

- H55ES DE 3Z… 3Z… – Że co proszę? Bez prefiksu innego 

kraju? Z Polski? Na 160m? W dzień?

- 3Z.. 5NN520 5NN520 UR QTH

- POLAND, JN... – Wrzuciłem do logu.

Ojciec najwyraźniej usłyszał całą łączność. Wstał, podszedł 

do mnie i skomentował:

- Ja go znam, on pewnie się jeszcze zgłosi w kategorii QRP. 

Po co go robisz, przecież to słychać, że nadaje z remote’a po 

sąsiedzku a nie z Polski, z dziewiątego okręgu.

- Może ma wyjątkową propagację? Może z jakiejś góry?

- To nie fair!

Stary jest jak nietoperz, nic nie widzi, wszystko słyszy i się 

czepia.

Szansa

Otwarcie na Polskę zaczęło się dość wcześnie, ale sygnały 

były słabe. Powoli wydłubywaliśmy znak po znaku. Dosta-

łem SMS od kolegi z Polski:

- DAJCIE SZANSE DZIECIAKOM. POPROS O PREFIX SO.

W sumie co mi szkodzi.

- CQ Sierra Papa tu Hotel pięć pięć Echo Sierra proszę tylko 

prefix Sierra Oscar, tylko Sierra Oscar.

Jazgot nieco ucichł, ale nadal jakiś nawiedzony SQ i drugi 

SP woła.

- Tylko Sierra Oscar poproszę,

I tak kilka razy, aż w końcu ucichli. Nagle cichutko, tuż nad 

szumami coś słyszę, dostrajam się, to jeden z młodzików. A to 

znaczy, że zaraz będzie ich więcej. Odpowiadam, wrzucam do 

EKSPEDYCJA NA H5
Marcin SP5XMI
Felieton
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logu, dalej proszę tylko SO. Kolejny jeden, drugi, trzeci. Pro-

pagacja nie jest taka zła, tylko trzeba było uciszyć gorące łby 

deiksowych zakapiorów. Razem jedenaście znaków. Dla nich 

to była prawdopodobnie jedyna szansa na zrobienie H5. A że 

sygnał słaby? Nieważne, liczy się, że się udało.

Gdy zawołałem już ogólnie wszystkich, dostałem tak silny 

sygnał, że prawie zwalił mnie z fotela. Prawie do końca skali. 

Kolejny zawodnik ze zdalnej stacji? Tym razem z SP4. Co oni 

z tego mają?

Ostatnie

Zawody dobiegają do końca. Zrobiliśmy wszystko, co się 

tylko dało. Gdy nie było propagacji na Polskę, robiliśmy nor-

malne łączności. Gdy było otwarcie, wołaliśmy SP. Mieliśmy 

już chyba wszystkie możliwe kreatury. Był zawodnik, który 

najpewniej nadawał ze zdalnej stacji, bo wołał nas na 160m 

w dzień. Był drugi amator, który podawał, że nadaje z wy-

spy, a tak naprawdę był na jachcie zakotwiczonym w lagunie 

przy tej wyspie. Widziałem go przez lornetkę. Był zawod-

nik, który nadawał ze statku na redzie portu Santo Subito, 

też odbieraliśmy go na bezpośredniej. A podobno nadawał z 

Europy. Były kategoryczne żądania dopisania do logu łącz-

ności rzekomo nawiązanej via SMS. Tu będą mieć problem, 

bo 900MHz nie jest w tym kraju pasmem amatorskim, a w 

zawodach SP DX obowiązują emisje foniczne i telegrafia. 

Nie ma emisji cyfrowych.

Był także niezłomny Bolek, który miał 10W w antenie, sy-

gnał tuż ponad poziom szumów, a i tak się do nas dowołał 

na dwudziestu metrach. Było dwóch miłośników QRP, któ-

rzy mieli to niezwykłe szczęście i dowołali się na górce pro-

pagacji na 21MHz. Nocą był także potężny sygnał na 80m, 

prosto znad Bałtyku. Widać, że chłopaki kreatywnie wyko-

rzystują pozwolenie na 1,5kW. Byli wszyscy najważniejsi 

miłośnicy dalekich łączności. Był także znany Zbig, który 

zawodów nie lubi, ale telegrafię – owszem. Był też maruda 

XMI, który powiesił kawał drutu nad trawnikiem, dołączył 

klucz do swojego Clansmana i koślawo nadawał na sztorcu. 

Zrobiliśmy wszystkich, których się dało. Stary diesel skoń-

czył swoją pracę, razem z nim nasza stacja.

Po wysłaniu logów otrzymaliśmy miłego maila z pytaniem, 

czy my się przypadkiem nie pomyliliśmy. Bo TYLE łączności, 

z takiej stacji i tylko log do kontroli. Z uśmiechem zaczęliśmy 

się pakować. To była bardzo fajna ekspedycja do najwesel-

szego kraju na świecie. Bo nawet przy huraganowym wie-

trze nie opuszczał nas dobry humor.

Pożegnanie

Spakowaliśmy się do skrzyń i na palety, a całość – do pod-

stawionego kontenera. Pożegnaliśmy gospodarzy, którym 

zawdzięczaliśmy dach nad głową, miejsce na anteny i prąd 

z niezłomnego starego diesla. Wypiliśmy po kieliszku Fu-

ego Caliente na pożegnanie. Pożegnaliśmy się z chudym jak 

tyczka policjantem, który nam pomagał przy przemienniku, 

a potem przynosił wiadomości do przesłania na ląd.

Wsiedliśmy na prom, dopłynęliśmy do Santo Subito. Tam 

zostaniemy ostatni dzień. Nasze wzmacniacze, anteny, dwa 

transceivery i część osprzętu zostaną w San Escobar. Będą 

służyć w świeżo założonym klubie amatorskim przy uczelni 

technicznej. Kolega już wcześniej napisał instrukcje obsługi 

po hiszpańsku, wydrukował i zostawił razem ze skrzyniami 

z R-140. Instrukcja strojenia była bardzo dokładna, wszyst-

ko dobrze udokumentowane. Miejmy nadzieję, że im posłu-

ży. Zostawiłem także moje stare odrapane FT817 razem z 

zasilaczem, wzmacniaczem i instrukcją. Kupię sobie takie 

samo, tylko nowsze.

Napisaliśmy oficjalne podziękowanie, dostarczyliśmy wła-

dzom. W końcu pojechaliśmy na lotnisko. Wsiedliśmy do 

starego Boeinga linii El Nino. Tak pożegnaliśmy ten jeden 

jedyny kraj, który aktywowaliśmy na pasmach amatorskich 

jako pierwsi na świecie. Sam prefix był kiedyś nieoficjalnie 

używany przez jakiś afrykański bantustan. Zmęczenie wzię-

ło górę i szybko zasnąłem. Gdy się obudziłem, samolot wła-

śnie zniżał się do lądowania w Madrycie. Sam nie wiem, czy 

mi się to wszystko przypadkiem nie przyśniło. A może tak 

było, bo za dużo siedziałem przy radiu?

Wesoła mina ojca i jego komentarze wskazują, że to zdarzy-

ło się naprawdę:

- A wiesz, w końcu SP5DXMANA nie ma w logu w zawodach. 

Dotąd żeśmy go z rozmysłem omijali aż propa zdechła. Gdy-

by normalnie wołał, w logu by był na pewno.

- Tato to jest złośliwe.

- Ja temu chamowi nie daruję. Wyślę mu QSLkę direct ale 

z pozdrowieniami, bez wypełnionej łączności. Do koperty 

włożę maść na ból dupy i tak mu to wyślę.

Ojciec ma dość specyficzne poczucie humoru.

Ciąg dalszy nastąpi...


