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Tygodnik
Krótkofalowca 011Polski 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 17/2017

PIKNIK W CHARZYNIE
Nowo powstały Klub Pasjonatów Radia 
organizuje piknik rodzinny w Charzynie

ZAWODY WARSZAWSKIE
Z okazji 226. rocznicy uchwalenia  
Konstytucji RP, odbędą się zawody
krótkofalarskie

50 LAT SP9KDA
Z okazji 50-lecia klubu SP9KDA 
publikujemy serię anegdot 
z życia klubu

NIEZATAPIALNI
Nowa pozycja historyczna opisująca
Dzieje braci Rodowiczów i ich Łodzi 
Podwodnej
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PIKNIK RODZINNY W CHARZYNIE

Nowo powstały Klub „PASJONACI RADIA„ SP1KJK 

w Charzynie, ma przyjemność zaprosić wszystkich 

sympatyków krótkofalarstwa i nie tylko na Piknik Rodzin-

ny 2017, powiązany z założeniem klubu SP1KJK. Spotkanie 

odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 roku (sobota) o godz 

15:00 w miejscowości Charzyno na terenie Osiedla Vil-

park. Zapraszamy wszystkich chętnych na łono natury aby 

w przemiłej atmosferze oraz pięknej leśnej okolicy prze-

prowadzać testy swoich anten oraz zestawów radiowych. 

Impreza ma charakter koszyczkowy. Jako organizatorzy 

zapewniamy grile, zastawę, stoły i przepiękną okolicę. Sło-

neczną pogodę oraz wysoką temperaturę, którą zamówili-

śmy specjalnie na Nasze spotkanie w IMiGW:D.

Szczegóły prosimy śledzić na naszym fanpage’u SP1KJK 

oraz przemienniku SR1KG, w przypadku pytań dostęp-

ni jesteśmy na falach GSM (zakładam, że numery tel. do 

SP1APK, SP1NKF i SP1BEZ posiadacie). Prosimy o wstępną 

informację i potwierdzenie przyjazdu abyśmy mogli odpo-

wiednio przygotować niezbędną infrastrukturę.

do zobaczenia w Charzynie.

Team SP1KJK

ZAWODY WARSZAWSKIE 2017
Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krót-

kofalowców zaprasza do udziału w ogólnopolskich za-

wodach krótkofalarskich pod nazwą: Zawody Warszawskie 

2017 (Konstytucji 3-Maja). Celem zawodów jest uczczenie 

226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz pod-

noszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, 

klubowych, nasłuchowych oraz ułatwienie uzyskania „Dy-

plomu Warszawa”. Termin i czas zawodów 3 maja 2017:

Pasmo 3,5 MHz w godzinach 15:00-17:00 UTC. ( ssb i cw )

Pasmo 3,5 MHz w godzinach 17:00-18:00 UTC. ( digi )

Zawody Warszawskie organizowane są cyklicznie od kilku-

nastu lat w roku ubiegłym uczestniczyło ponad 160 krótko-

falowców w latach poprzedzających od 120-150. Laureaci 

zawodów nagradzani są grawertonami za pierwsze miejsca 

oraz dyplomami uczestnictwa w formie elektronicznej dla 

pozostałych uczestników. W roku bieżącym po raz pierw-

szy utworzono grupę digi. Wyniki zawodów publikowane 

są w ciągu 30 dni od daty zakończenia zawodów na stro-

nie PZK, WOT PZK oraz w miesięczniku Świat Radio oraz 

QTC. Organizacja zawodów finansowana jest przez człon-

ków WOT PZK oraz darczyńców tytułem 1% OPP. Regula-

min zawodów znajduje się na stronie PZK oraz WOT PZK:  

www.ot25.pzk.org.pl oraz www.wotpzk.org.pl 

Jerzy Szawarski SP5SSB

http://www.ot25.pzk.org.pl
http://www.ot25.pzk.org.pl
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URODZINOWY PIKNIK SP1KCJ
Koleżanki i Koledzy, w imieniu członków stargardzkiego 

klubu SP1KCJ, z okazji na przypadającą w tym roku 60 

rocznicę powstania naszego klubu serdecznie zapraszamy 

na piknik  eterowy nad jeziorem Miedwie, ul. Szczecińska 

32, 73-108 Zieleniewo, teren ośrodka Camping nr 104 (na 

prawo od wejścia na plażę główną). Oficjalne otwarcie 3 

czerwca, godz. 10:00. Szczegóły wraz z aktualizacjami będą 

dostępne pod adresem: www.qrz.com/db/SP1KCJ

Uprzejmie proszę o propagację tej wiadomości, im nas wię-

cej tym radośniej.

Adrian SP1XNA

W dniach 23 kwietnia do 12 maja 2017 z terenu Strze-

gomia będzie pracować stacja okolicznościowa pod 

znakiem 3Z14PRLK. Sufiks pochodzi od skrótu 14 Strze-

gomskiego Pułku Radiowo-Liniowo-Kablowego. Stacja 

będzie pracowała dla upamiętnienia ludzi ze środowiska 

łącznościowców wojskowych oraz wielkiego grona krótko-

falowców którzy swe pierwsze kroki w łączności amator-

skiej zrobili służąc w tutejszym 14 Pułku. 

Przy okazji warto wspomnieć kolegów Jana SP6EXE który 

kilkanaście lat był niestrudzonym instruktorem łączności 

telegraficznej i wychowawcą wielu pokoleń amatorów CW, 

Marka SP9BQJ, Roberta SP7TRQ, Jurka SP7EXJ, Mieczysła-

STACJA 3Z14PRLK ZE STRZEGOMIA

ŁOŚ 2017

wa SP6NIF, Grzegorza SP6NXH, Grzegorza SQ9REC, Tade-

usza SP6NIA, Adama SP6NXG oraz bardzo wielu innych.

W dniu 3 maja 2017 stacja będzie pracowała z terenu Basz-

ty Dziobowej przy ul. Kamiennej w Strzegomiu. Zaprasza-

my do łączności emisjami ssb, cw, rtty, psk. Karty okolicz-

nościowe będą wysyłane przez biuro QSL. Karty QSL dla 

nas via SP6PZG Klub łączności radiowej w Świdnicy. Za 

łączności prowadzone z byłymi żołnierzami 14 Pułku któ-

rzy służyli w latach 1972-2001 zamierzamy na karcie QSL 

umieszczać specjalną naklejkę okolicznościową z wizerun-

kiem odznaki pułkowej. Zapraszamy do łączności

Dionizy SP6IEQ

Organizatorzy XI Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofa-

lowców ŁOŚ 2017 informują, że istnieje jeszcze moż-

liwość zaprezentowania osiągnięć klubów krótkofalar-

skich, relacji z ważnych krótkofalarskich wydarzeń takich 

jak wyprawy krótkofalarskie, zawody, praca w terenie oraz 

zaprezentowania konstrukcji. Prezentacje powinny zwie-

rać się w czasie 30-45 minut. Organizatorzy zapewniają: 

ekran, rzutnik, nagłośnienie oraz frekwencję. Przewidu-

jemy opublikowanie programu naszego spotkania ok. 15 

maja br. 

Propozycje do programu prosimy przesyłać na:  

sp2jmr@pzk.org.pl oraz mareksp9uo@o2.pl. Mogą one 

zwierać grafiki, które opublikujemy,  wydrukujemy i umie-

ścimy w pobliżu namiotu prelekcyjnego na „ŁOŚ-u”

Organizatorzy

https://www.qrz.com/db/SP1KCJ
mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
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ARISS – INFO Z ORBITY
Szkolną łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną za-

planowano dla uczniów w szkole Lycée Hélène Boucher, 

Thionville we Francji. Łączność pomiędzy FX0ISS i F8KGY ma 

się rozpocząć około 08:52 UTC w dniu 27 kwietnia 2017 roku. 

Odpowiedzi astronauty Thomasa Pesqueta mają być słyszal-

ne w Europie na 145.80 MHz FM. Łączność ma być przepro-

wadzona w języku francuskim. Łączność będzie prowadzona 

z z Modułu Serwisowego MSK, natomiast nadajnik HAM TV 

znajduje się zlokalizowany w module Columbus i dlatego od-

wołano transmisję HAM Video dla tego wydarzenia.

W dniu 29 kwietnia 2017 roku na godzinę 06:05 UTC zapla-

nowano łączność Olga Novitskiego z uczestnikami z miej-

scowości Orel w Rosji. Najprawdopodobniej wydarzenie to 

będzie poza zasięgiem radiowym dla Polski. 

Ponadto w tym samym dniu o godzinie 12:02 UTC (14:02 

czasu lokalnego w Polsce) ma się rozpocząć szkolna łącz-

ność ARISS. Kosmonauta Fyodor Yurchikhin RN3FI ma się 

posługiwać znakiem RSØISS i odpowiadać w j. rosyjskim na 

pytania uczniów ze szkoły w Grecji z 14stej szkoły podsta-

wowej w Katerini (14th Elementary School Katerini). Ma to 

być łączność bezpośrednia dzięki stacji SX2ISS w Grecji.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

NIEZATAPIALNI

Wydawnictwo Fronda udostępniło do sprzedaży książ-

kę Marcina Ludwickiego „Niezatapialni i Łódź Pod-

wodna”. [wydawnictwofronda.pl] Jest to historia Kazimie-

rza, Władysława i Stanisława Rodowiczów (stryjecznych 

braci Jana Rodowicza „Anody”), którzy w okupowanej 

Warszawie zorganizowali i prowadzili najnowocześniejszą 

konspiracyjną radiostację Polski Podziemnej - „Łódź Pod-

wodną”. Książka, będąca istotnym przyczynkiem do historii 

żołnierzy łączności polskiego ruchu oporu, oddaje wiernie 

klimat tamtych lat – niezwykłego patriotyzmu i heroizmu, 

przejawiającego się w zwykłych sprawach i działaniach...

Książka dostępna jest w Wydawnictwie Fronda zarówno 

w wersji papierowej (oprawa zintegrowana, 368 stron, cena 

det 39,90 zł), jak również w formie ebooka (cena det. 34,- zł).

Wszystkim, którzy zechcą bliżej zainteresować się tą tema-

tyką, polecamy również książkę Kazimierza Malinowskiego 

„Żołnierze łączności walczącej Warszawy”. To już historycz-

na pozycja (wyd. 1, PAX, Warszawa 1983), ale wciąż łatwo 

dostępna – choćby na portalu aukcyjnym allegro.pl. Warto 

ją przeczytać ze względu na liczne odniesienia do udziału 

krótkofalowców – również członków Polskiego Związku 

Krótkofalowców – w służbach łączności Polskiego Pań-

stwa Podziemnego i struktur ruchu oporu w latach II Wojny 

Światowej.

Sebastian Warlikowski – Wydawnictwo Fronda

https://wydawnictwofronda.pl/ksiazki/niezatapialni-i-lodz-podwodna
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SP1KMK I DNI OTWARTE SZKOŁY
W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących Nr 2 w Nowogardzie odbył się dzień otwartej szkoły.

W ramach tego dnia szkoła prezentowała się przyszłym 

uczniom, zaprezentował się również szkolny klub SP1KMK, 

pod wodzą opiekuna Szymona SQ1SGR oraz uczni i członków 

klubu przy wsparciu Wojtka SQ1FYW i Janusza SP1TMN.

Młodzież odwiedzająca szkołę miała okazje przeprowadzić 

pierwszą łączność radiową z klubowej radiostacji. Pierwszą 

odważną okazała się IZA z I LO w Nowogardzie, którą uho-

norowano dyplomem za pierwsze QSO.

Janusz SP1TMN 
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Uzyskanie licencji w kraju docelowym naszej ekspedycji

O ile wybieramy się do kraju, w którym obowiązuje CEPT, 

nikomu nie musimy nic zgłaszać ani uzyskiwać żadnych 

dodatkowych pozwoleń. Zwyczajnie jedziemy i nadajemy. 

Są to głównie kraje europejskie oraz zamorskie krainy 

Francji, np.: LA, SM, OH0, 9A, HB0, EA9, SV, LZ, EI, LY, ES 

czy FG, FS, FM, VK, ZL, ZL7 i wiele innych.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy obowiązuje CEPT zerknijmy 

na stronę: www.qsl.net/oh2mcn/license.htm. Pobieramy  

z tej strony stosowny application form, wypełniamy go, do-

łączamy skan paszportu i swojej licencji. Wszystko razem 

wysyłamy listem poleconym, a jeszcze lepiej za potwier-

dzeniem odbioru. Możemy tez poszukać w Internecie 

oficjalnej strony organizacji regulującej sprawy radiowe 

w danym kraju (tak jak u nas UKE) i tam poszukać odpo-

wiednich dokumentów. Również w biuletynach warto 

poszukać informacji, kto z krótkofalowców na przestrze-

ni ostatnich lat byłw kraju naszej planowanej ekspedycji  

i zapytać go o wskazówki dotyczące uzyskania licencji.

Największym problemem jest zawsze uiszczenie opłaty 

za licencję. Sposoby zapłaty są różne:

• przelew bankowy (z reguły obarczony dużą prowizją)

• w liście poleconym

• kurierem 

• przez Western Union

• poproszenie kogoś na miejscu i po przybyciu oddanie 

mu pieniążków.

• krótkofalowiec na miejscu załatwia nam licencję a my 

mu coś przywozimy. 

Lecąc ostatnio do Ameryki Centralnej udało mi się do-

gadać i zabrać dla YS1AG lampę GU-43, a on załatwił mi  

i opłacił licencję YS/SP7VC. Działania takie należy roz-

począć około 12 miesięcy wcześniej, gdyż jeśli się komuś 

wydaje, że życie w dobie Internetu sprawia, że szybko za-

łatwimy temat licencji, niestety może się mocno zdziwić. 

W krajach Pacyfiku lub Ameryki Południowej i nie tylko, 

urzędnicy naprawdę mają czas. W ramach ciekawostek: 

załatwianie licencji i wszelkich pozwoleń na naszą wypra-

wę Kanton T31T trwało około 2 lat. Wysłaliśmy ponad 

WYPRAWY Z RADIEM 005
Mek SP7VC

Poradnik

http://www.qsl.net/oh2mcn/license.htm
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trzysta e-maili do PIPA, UNESCO i innych osób 

związanych z naszym pobytem w tym rezerwa-

cie Kanton.

Rezerwacja noclegów

Mając licencję możemy rezerwować samolot 

i naszą wcześniej upatrzoną w Internecie lo-

kalizację. Ja z reguły szukam i dokonuję rezer-

wacji na booking.com. W zakładce informacje 

dla właściciela obiektu podaje informację, że 

jestem krótkofalowcem i chcę u niego w ogro-

dzie, czy na tarasie, postawić anteny krótkofa-

larskie. Tylko dwa razy na kilkadziesiąt dokona-

nych rezerwacji miałem po przybyciu problem. 

Było to na SV7 i w 40.

Naszą aktywność radiową możemy przeprowa-

dzić z:

• bungalowu

• balkonu lub okna hotelu

• campingu

• parkingu przy drodze

• namiotu

http://www.booking.com
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SPOTKANIE OT 13 NA GÓRZE SZYBOWCOWEJ
Spotkania członków Sudeckiego Oddziału Terenowego 

PZK (OT 13), kolegów z Polski oraz miłośników naszego 

hobby na urokliwej Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudec-

kim koło Jeleniej Góry stały się już tradycją. Odbywają się 

najczęściej w maju i wrześniu każdego roku. Z uwagi na po-

łożenie (JO70VW), wysokość nad poziom morza (561 m) 

oraz całkowicie otwarty teren miejsce stwarza doskonałe 

warunki do nawiązywania dalekich łączności na UKF.  

 Na najbliższe spotkanie - 20 maja o godz. 10 - są przy-

gotowane tematy techniczne, w tym kwestia zdalnego 

sterowania sprzętem radiowym i prowadzenia łączności  

(SQ6DX) oraz omówienie praktycznie przetestowanego 

systemu anten typu sloper (Franciszek SP6GTN).

 Nie zabraknie również innych tematów. Spotkanie jest 

otwarte dla wszystkich miłośników radia w tym CB. Ser-

decznie zapraszamy wszystkich kolegów (także z rodzina-

mi), a w szczególności tych, którzy przebywają w tym czasie 

w rejonie Sudetów. Oczywiście podczas naszego spotka-

nia czynny będzie znakomicie zaopatrzony lokal HEXA 66. 

Można tam nie tylko zjeść ciepły posiłek ale również ofero-

wane są różne rodzaje ciast - niebo w gębie. 

Dionizy SP6IEQ – Prezes SOT PZK

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: Heathkit S-line własność Salvatore Romano IW4BOZ 

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

POPRZEDNIE NUMERY TK DO POBRANIA
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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.
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PASMO 5 MHZ
Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

ARISS HAM TV
Łączność z Thomasem Pesquetem FX0ISS

KOMPUTERY DLA KLUBÓW
OT50 pozyskało komputery dla klubów

REAKTYWACJA PZK
13 lutego mija 60 lat od reaktywacji PZK

NOWA GIEŁDA
Nowa internetowa giełda krótkofalarska
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50-LECIE SP3ZAC „WILDA”
WIOSENNY PIKNIK KRÓTKOFALARSKI

7 WSPANIAŁYCH Z SP5PRF

XXVI SPOTKANIE INTEGRACYJNE WOT PZK  
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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

Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień   8/2017   | 01

Tygodnik
Krótkofalowca 002Polski 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 8/2017

OBÓZ SZKOLENIOWY
Szkolenie z telegrafii z titawa.pl

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC
Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum

SQ2SM Z GRAWERTONEM
Sebastian SQ2SM odznaczony grawertonem

ŚWIAT RADIO
Zaproszenie do lektury miesięcznika ŚR

AKTUALNE INFORMACJE ARISS
Planowana łączność z KG5FYG

RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE
Wirtualne zwiedzanie zabytkowej Radiostacji
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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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AKADEMIA OT 27 
ZAWODY JAROSŁAWSKIE
ARISS
NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI
ZAKOŃCZENIE AKCJI 
1050 LAT CHRZTU POLSKI

60 LAT OZ7IGY

PRZEMIENNIK SR9E
EKSPEDYCJA NA H5 Z SP5XMI

MIMO
NIEPOŻĄDANA TECHNOLOGIA
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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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SPOTKANIE W JANIKOWIE
Relacja ze spotkania w Janikowie, 
na którym pokazano kilka ciekawych 
polskich wytworów.

OMEGA+ 
Wszystko co chcielibyście wiedzieć  
o nowym TRX-ie polskiej produkcji.

SP8NR QRV EME
Andrzej SP8NR z Białej Podlaskiej został 
dopisany do krótkiej listy stacji 
SP aktywnych „przez Księżyc”.

HURAGAN 2017
Michał SO5BC, Daniel SP5CWC, 
Adrian SQ5AM i Marcin SP5QWE
pracują w ćwiczeniach łączności

https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-001_2017-07.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-005_2017-11.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-003_2017-09.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-007_2017-13.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-002_2017-08.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-006_2017-12.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-004_2017-10.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-008_2017-14.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-009_2017-15.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-009_2017-15.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-010_2017-16.pdf
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Punktacja

Sprawa zawodów nie dawała nam spokoju. Ciągle zastana-

wialiśmy się z ojcem jak sprawić, by innym radiowym lud-

kom się chciało te łączności z dzieciakami robić. Coś z tym 

trzeba zrobić, ale jak?

- Im się nie będzie chciało.

- To trzeba zrobić punktację, która premiuje dzieciaki. Niech 

jedna łączność będzie warta dziesięć razy tyle, co zwykła. 

Od razu będzie branie.

- A co z tymi, którzy mają zawody tam, gdzie słońce nie do-

chodzi? Oni nie chcą czarnej magii odprawiać, do logu wpro-

wadzać, cabrillo robić, wysyłać do czarnej dziury itepe.

- Na takich gości też mamy sposób. Jeśli znak pojawi się w 

trzech logach dzieciaków, to automatycznie zostanie doda-

ny jako gość zawodów. Punkty będą zaliczone.

Coraz bardziej zaczyna mi się to podobać, ale nadal mam 

wątpliwości – są tacy, co nie wiedzą lub jest im wszystko 

jedno. Ojciec początkowo twierdził, że nie musimy się nimi 

przejmować, ale wypadałoby się dowiedzieć:

- No dobra, ale co z innymi krótkofalowcami? Co jest gor-

sze? Ich niewiedza, czy obojętność?

- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.

Ojciec już zdecydował.

Eliksir

Pierwszy czerwca coraz szybciej nadchodzi. W klubie mamy 

takiego jednego mocno zakręconego chłopaka, który nie 

tylko zdał egzamin, ale także regularnie bierze udział w róż-

nych zawodach. Siedzi przy radiu non stop, chyba tylko sta-

nowczość jego taty sprawiła, że ma dobre oceny w szkole. 

W domu ma prostą antenę na dwudziestkę, na fonii całkiem 

fajnie go po Europie słychać, czasami nawet dalej. Kiedyś 

przyszedł, podtyka mi pod nos telefon, a tam fotka z ekranu 

jego laptopa. Na niej niezłomny DQRlog z wpisem VK2DX, 

pod nim K3PA. I cały szereg wujców. Chłopak się stara i jego 

ojciec postanowił zrobić mu niespodziankę. Długo szukali-

śmy na giełdach właściwego sprzętu, jeszcze dłużej zajęło 

nam dokładne doprowadzenie go do stuprocentowo ide-

alnego stanu. Dokupiliśmy filtr telegraficzny, bo młody już 

ćwiczy tę sztukę i coraz lepiej mu idzie. Tego właściwego 

dnia zaprosiliśmy go do nas, do klubu. Mój tata umówił się 

z jego ojcem, obaj panowie w tym czasie zainstalowali nowe 

radio na biurku. W tym czasie młody siedział w klubie i wo-

łał gdzie go tylko propagacja zaniosła. Maładiec wcale nie 

musiał mu pomagać.

Zawołałem dwóch kolegów, poszliśmy do pomieszczenia 

wzmacniaczy, zabraliśmy się za pewną bardzo istotną robo-

tę. Trzeba się było spieszyć, bo czasu mało, a zadanie równie 

ciężkie, co delikatne. Zdążyliśmy na styk. Odwiozłem mło-

dego do domu, a tam czeka na niego niespodzianka: nowe 

radio! Wielkie zdziwienie. Mój ojciec na to:

- Pan Kleks miał pompkę powiększającą. Ja nie mam, więc 

na ulicy Pokątnej kupiłem buteleczkę eliksiru powiększają-

cego. Wystarczyło go użyć.

Młody operator z radością usiadł do radia, my dopiliśmy 

herbatę i pojechaliśmy do domu. Pod jakimś pretekstem 

zaciągnąłem ojca do pomieszczenia wzmacniaczy i… prawie 

zbierał szczękę z podłogi. Miejsce starego wzmacniacza od 

stoczterdziestki zajął wielki stopień mocy od profesjonal-

nego nadajnika firmy Marconi. Ledwo się mieścił w tej czę-

ści pomieszczenia.

- Widzisz tato, ja też tam byłem i kupiłem eliksir.

- No to mogę ci powiedzieć, że wygrałem sto galeonów. 

Wypiłem to wstrętne piwo w Dziurawym Kotle. Było tylko 

trochę gorsze od sikacza, który wczoraj wieczorem przy-

wiozłeś.

Tak naprawdę to nie wiem kto się bardziej cieszył z prezen-

tu. W moim ojcu mimo siwizny nadal drzemie wesoły chło-

pak.

SP5OJCIEC I ZAWODY „DZIEŃ DZIECKA”
Marcin SP5XMI
Felieton

Ciąg dalszy nastąpi...
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To taka zwykła hałda po byłej kopalni rudy żelaza Czesław 

zamkniętej w latach 60-tych, ale dla nas ciekawej bo usypanej 

na wzgórzu górującym nad okolicą. Ktoś kiedyś zmierzył że 

jest ok. 350 m.n.p.m. i tak już zostało. Jeździliśmy tam przez 

24 lata, początkowo tylko na wrześniowy IARU Contest, ale 

młodszym kolegom tak się to miejsce spodobało, że później 

wszystkie zawody na UKF od maja począwszy były obstawia-

ne z tej właśnie górki. Prąd brało się tak po prostu ze słupa 

bo o agregatach nikt jeszcze wtedy nie słyszał i trzeba było 

rozciągnąć po drzewach i krzakach jakieś 200 m. przewodu 

skręcanego z iluś tam kawałków bo innego nie było. Na słup 

najczęściej wchodziłem ja, ale bywało, że musiał też ktoś 

Inny. I tu pierwsza wesoła historyjka. 

Mieliśmy w naszych szeregach młodzieńca nazwanego Py-

rek, bo znaku żadnego wtedy nie posiadał. Od początku 

tego wyjazdu narzekał że ma rozładowaną komórkę i ciągle 

nad tym faktem rozpaczał. Po rozciągnięciu kabla zdecydo-

wano: Pyrek, właź na słup. Chcąc się wykazać wśród kole-

gów zaczyna wspinaczkę, ale tak w połowie spojrzał w dół 

i zaczyna mieć wątpliwości: Trochę to wysoko… A co będzie 

jak mnie prąd kopnie… Woła z góry. A z dołu mu odpowiada-

ją: To ci się komórka naładuje! Śmiechu było tyle, że mimo 

upływu chyba 30 lat przypominamy to przy różnych oka-

zjach, a że u nas zawsze było wesoło to dalej jest tak.

Na kolejną wyprawę młodsi koledzy wybierają się już 

w czwartek, bo chcą posłuchać z górki, odpocząć, bo mają 

wakacje itd. Jak postanowili tak zrobili. Na miejscu od razu 

zabrali się do wnoszenia całego sprzętu, a wszystko to na 

własnych plecach i po bardzo stromej ścieżce, czasami na-

wet śliskiej jeśli padał deszcz. Po około dwóch godzinach 

połowa gratów jest już na górze i wtedy jeden z nich zauwa-

ża: Koledzy, nie ma drutów! Faktycznie, amatorzy złomu 

ukradli sieć energetyczną od górki aż do wsi, tak około 400 

metrów. Nie mamy prądu, wracamy do domu – wołają przez 

ręczne radio. Chwila konsternacji: jak to, my nie wystartuje-

my w zawodach? To nie możliwe, zostajecie na miejscu, a ja 

załatwię agregat prądotwórczy. W tamtych latach jeszcze 

rzadkość, ale czasem spotykana. Wracam do domu i dzwo-

nię we wszystkie możliwe miejsca, gdzie taki sprzęt można 

spotkać. Moje starania są zakończone sukcesem, bo nasz 

kolega Zdzisław zakupił właśnie to urządzenie na potrzeby 

swojej firmy, tyle że trzeba jechać po nie do Częstochowy. 

Wracam już wieczorem, a od rana przygotowania do zawo-

dów. Postanawiam też odpalić agregat, bo zawsze to lepiej 

sprawdzić go w domu. Czynność niby prosta, ale urasta do 

rangi problemu, bo sprzęt uparcie milczy mimo że ciągnę za 

linkę rozrusznika już ze trzy godziny. Zrezygnowany usia-

dłem i myślę, czemu to nie działa, czy my zawsze musimy 

mieć takiego pecha? Na moje podwórko, gdzie to wszystko 

się odbywa wjechał Janusz, widząc mnie spoconego i zrezy-

gnowanego postanawia spróbować własnych sił. I nie mogę 

uwierzyć własnym oczom, agregat zapalił za pierwszym po-

ciągnięciem. Zaczynam wierzyć w cuda…

Na zboczu naszej hałdy rośnie tarnina, malutkie ale bardzo 

kolczaste roślinki które lepiej omijać z daleka. I tu wspo-

mnienia, które zawsze kwitowane są gromkim śmiechem. 

Na najbardziej wystającą część naszej górki nazwanej przez 

nas cyplem, Tomek udał się za potrzebą. Wszyscy widzieli 

jego chwiejny krok - bo nie tylko herbatę się tam spożywa-

ło  - i zastanawiali, czemu wybrał się tak daleko. Zrobiło się 

cicho i wszyscy czekali co będzie dalej. Nasz kolega tymcza-

sem, stojąc na krańcu cypla rozpoczyna tą ważną dla czło-

wieka czynność fizjologiczną…. I nagle coraz bardziej prze-

chylony do przodu zaczyna się staczać po zboczu tak około 

30 metrów w dół, a my słyszymy tylko aj, uch, ała… I kilka 

mało cenzuralnych słów do tego. Kilku z nas rusza na ratu-

nek i po chwili wracają z niemiłosiernie podrapanym Tom-

URODZINOWE WSPOMIENIA SP9KDA – TRUSKOLASY 001

Historię najnowszą SP9KDA można by podzielić na kilka grup bo całości w jednym pliku chyba jednak zmieścić się nie da… 

Tym bardziej że ciągle dzieje się coś ciekawego a my choć coraz starsi i górki coraz wyższe (hi) pomysłów na nowe przygody 

mamy całkiem sporo i ciągle ich przybywa. Z okazji 50 lecia naszej działalności postanowiliśmy się z nimi podzielić  

i choć wielkim skrócie opisać.

Marek SP9UO
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kiem. Co ci się stało? – pada pytanie. A chyba mnie przewa-

żyło –  odpowiada, ale to już zagłuszyła salwa śmiechu.

Wiedząc o naszych wyprawach i znając ich terminy od-

wiedzali nas też okoliczni krótkofalowcy. Nie pamiętam 

w którym to było roku, ale jeden z częstochowskich kole-

gów przywiózł na górkę harcerską sygnałówkę, trąbkę już 

mocno zdezelowaną i pogiętą, toteż dźwięk jaki wydawała 

podobny był raczej do syreny okrętowej, ryczącego bawołu 

albo czegoś w tym rodzaju. Tak około drugiej w nocy ktoś 

mnie zmienił przy radiu, a ja stojąc na brzegu hałdy dostrze-

głem wiszącą na drzewie nieszczęsną trąbkę. Nie wiele my-

śląc dmuchnąłem w nią ile sił w płucach chcąc zrobić kawał 

śpiącym kolegom. Efekt okazał się diametralnie inny od za-

mierzonego, bo oto na ulicy przylegającej do naszej górki 

odezwały się wszystkie psy wściekle ujadając. Z namiotu 

zaś słychać: ale fajnie, zatrąb jeszcze Raz. Więc poprawka, 

teraz nieco dłużej i okazuje się, że w ciągu kilku sekund po-

stawiłem na nogi wszystkie psy w tej miejscowości, a ich 

intensywne szczekanie trwało przez dobrych kilka minut. 

W paru domach zapaliło się światło, a my postanawiamy 

więcej nie trąbić, bo nie wiadomo co by było dalej.

Ale o tym następnym razem
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Zmarł najstarszy dolnośląski krótkofalowiec, 
Kazimierz Jankowiak SP6QNK (ur. 1922).

Członek Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK OT, 
odszedł w wieku 94 lat. Do końca życia był aktywny  
w eterze, ostatnie łączności przeprowadzał jeszcze  

na początku bieżącego roku... 

SP6QNK s.k.

Adam

SP6EBK


