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

D

rodzy czytelnicy, skoro czytacie

To okazja również dla tych z Was,

te słowa, to już wiecie, że rynku

którzy chcieliby się włączyć

pojawiło się nowe wydawnictwo:

w tworzenie nowej jakości na-

Tygodnik Krótkofalowca. Mamy

szego i Waszego Tygodnika. Po-

nadzieję, że dwunasty numer na-

szukujemy: składacza-edytora,

szego periodyku, który właśnie

który ma opanowany Adobe

oddaliśmy w Wasze ręce spodoba

InDesign,

wam się nie mniej niż poprzednie.

Terenowych, którzy potrafią

Korespondentów

dotrzeć do materiałów z loW Tygodniku znajdziecie jak zwykle informacje bieżące, tro-

kalnych wydarzeń lub wybrać się na nie samodzielnie, auto-

chę autorskich materiałów stworzonych specjalnie dla Was

rów artykułów technicznych, korektorów oraz Sekretarza

a już niedługo postaramy się rozszerzyć wydawnictwo o Ką-

Redakcji, który będzie potrafił zapanować nad całością i nie

cik Techniczny i o nowy cykl – Vademecum Krótkofalowca.

dopuści do powstania chaosu. Chcemy stworzyć profesjonalny
zespół ludzi oddanych publicystyce i krótkofalarstwu. Jeżeli

Te nowe wyzwania powodują, że musimy rozszerzyć skład Ze-

chcesz do nas dołączyć - napisz maila: tk-redakcja@pzk.org.pl.

społu Redakcyjnego – i z hurraoptymistycznego amatorskiego

My odpowiemy. A teraz zapraszamy do lektury.

działania wejść na nieco wyższy poziom profesjonalizmu.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

KURS KRÓTKOFALARSKI 3Z5PW
9 maja na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Zgłoszenia poprzez wysłanie maila z danymi kontaktowy-

PW rozpoczyna się kurs krótkofalarski prowadzony przez

mi na adres 3z5pw@ire.pw.edu.pl ze słowem „KURS2017”

Dawida SQ5JQI. Kurs przeznaczony jest głównie dla stu-

w temacie.

dentów ale w miarę możliwości i wolnych miejsc przyjmo-

3Z5PW

wani będą chętni spoza uczelni. Szczegóły w wydarzeniu.
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ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE

J

uż po raz czwarty Mikołowski Klub Krótkofalowców

ło 220 dzieci. Na liście radioamatorów zarejestrowano 74

SP9PKS zaprosił radioamatorów na Radiozlot, który

licencjonowanych krótkofalowców i 7 CB-stów. Słoneczna

odbył się 1 maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mi-

pogoda towarzyszyła uczestnikom Radiozlotu przez cały

kołowie na Sośniej Górze. I tym razem zachęcaliśmy dzieci

czas jego trwania. Dziękujemy przybyłym, że mogliśmy za-

i młodzież do uczestnictwa w radiowej grze terenowej „I Ty

prezentować nasze wspaniałe hobby.

możesz zostać krótkofalowcem!”. Wzięło w niej udział oko-

SP9PKS team
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RBM DZIAŁA I NADAJE

P

lan udziału SP3KWA w QRP Memoriale SP9DT na radiostacji RBM-1 z transmisją internetową na żywo zrodził

się 30 kwietnia 2017 jako spontaniczny pomysł podczas
niedzielnego spotkania o godzinie 10.00 w Klubie SP3KWA
Turek. Dwie RBM-ki z roku 1955 mamy utrzymane w ogólnej sprawności, są zasilacze, klucze telegraficzne, okablowanie. Sprzęt został przewieziony do Mariantowa (QTH
SP3SLU) gdzie za antenę posłużyła „duża delta” czyli trójkąt
3x53m na pasmo 160m, dobrze działający również na 80m.
Pierwsze QSO przeprowadziłem o 18.00 , w połowie czasu
zawodów. Wcześniej był nasłuch i przygotowywanie transmisji przez portal FB, w czym nie jestem doświadczony. Do
19.00 udało się nawiązać równo 30 QSO. Było słychać plejadę dobrych, znanych polskich telegrafistów i najróżniejsze,
nietypowe sygnały CW. Gdy pracuje się na RBM-ce, ma się
wrażenie, że na paśmie panuje niezły tłok. Przy selektywności około 5kHz i odbiorze CW „z góry” oraz „z dołu” słychać
co najmniej kilka stacji na raz. Nieoceniony jest wówczas
układ DSP, zainstalowany u operatora z tyłu czaszki, chyba
gdzieś między uszami... Typową czynnością operatorską po
każdym QSY jest wstrajanie VFO nadajnika w odbiornik,
na właściwy ton. Widać to parokrotnie na filmie. Sygnał
RBM-1 „płynie” w pierwszych sekundach każdej transmisji,
ponieważ przejściu na nadawanie towarzyszy rozżarzanie
lamp nadajnika 2K2M i SO-257 w VFO i stopniu powielająco-końcowym. Wyjście 1,5 Watowego nadajnika stroimy
do rezonansu z anteną na oryginalną, miniaturową żarówkę. Kolejną ciekawostką jest brak układu ARW w odbiorniku i potrzeba ciągłego ręcznego korygowania wzmocnienia.
Słuchaliśmy na głośnik aktywny ze wzmacniaczem, produkt
firmy Vermona DDR. Sygnał audio był pobierany z zacisków transformatorowego wyjścia dla linii telefonicznej,
oryginalnie po lewej stronie RBM-ki. RBM-1 nie ma monitora nadawania CW. Skąd więc słyszalny side-ton na naszej
stacji ? Do wnętrza typowego klucza RBM-kowego został
wbudowany brzęczyk elektromagnetyczny z małą baterią
i układ separacji na dwóch diodach. To nasz patent. Przedsięwzięcie wspierali koledzy Krystian SQ3TGT, Robert SQ3GOK, Marcin SQ3NMP z Klubu SP3KWA Turek i operator RBM-1 Jurek SP3SLU piszący tę relację. To była wielka
przyjemność i niecodzienna retrospekcja.

Jurek SP3SLU
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GORZOWSKIE SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW 13 MAJA

P

ierwsze Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców od-

13 maja zaczynamy około godz. 10. Organizator będzie nieco

były się w roku 2011. Organizator, klub krótkofalow-

wcześniej. Rozkładanie, piknikowanie, biesiadowanie, skła-

ców KLON SP3YPR, zamierzał w ten sposób propagować

danie - wszystko w sobotę, w ramach jednego dnia. Koniec

krótkofalarstwo w gorzowskim środowisku i jednocześnie

przewidywany jest w godzinach popołudniowych lub późno

tworzyć warunki do integracji wszystkich użytkowników

popołudniowych. Dojazd do parkingu od strony skrzyżowa-

fal radiowych z obu stron Odry. Kolejne edycje miały już

nia przy wiadukcie w centrum Santoka, bezpośrednio z drogi

charakter targowo-wystawienniczy z udziałem krótkofa-

158 (jak w zakładce dojazd). Niestety nie jesteśmy w stanie

lowców z Niemiec i profesjonalnych użytkowników eteru.

zabezpieczyć stanowisk do ewentualnej prezentacji sprzę-

W roku 2016 GSK nie odbyły się z powodu problemów or-

tu, zorganizowania grupy dyskusyjnej, czy giełdy. Dlatego

ganizacyjnych i braku sponsorów.

prosimy zabrać ze sobą potrzebne akcesoria turystyczne,
stoliki, siedziska itp. Będzie dostęp do energii elektrycznej,

W roku bieżącym wracamy do idei spotkań braci krótkofa-

ale o przedłużacze należy zadbać we własnym zakresie. Bar-

larskiej, organizowanych w drugą sobotę maja. Tym razem

dzo pożądany jest przyjazd z rodziną i z własnym koszykiem

będzie to forma czysto piknikowa. Mamy zarezerwowane

piknikowym (ewentualnie należy zapewnić sobie środki na

ciekawe miejsce. Jest to Obszar Natura 2000 w Santoku

zakupy w sklepie po drugiej stronie ulicy). No i bezwzględnie

u ujścia Noteci do Warty (PLB080002). Będziemy mieli do

konieczne jest przywiezienie dużej porcji dobrego humoru.

dyspozycji dużą wiatę (ochrona przed ewentualnym deszczem), miejsce na ognisko, siłownię na świeżym powietrzu

Serdecznie zapraszamy. To będzie okazja, aby po prostu

i park zabaw dla dzieci. Na miejscu jest spory parking, do-

spotkać się i porozmawiać, a być może nawet coś ciekawe-

stępna toaleta.

go zobaczyć.
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50 LAT SP6PAZ

W

ostatnim okresie klub SP6PAZ był aktywny pod kilkoma znakami okolicznościowymi. W okresie od

1 – 30 stycznia 2016 pracowano pod znakiem 3Z6DOBRZEN.

Ogółem

przeprowadzono

3215

łączności.

Operatorami byli Koledzy: Krzysztof SP6DVP, Andrzej
SP6GCU, Janek SP6IHE, Franek SP6JZL, Jarek SP6OJK,
Sławek SP6ZC. Karty QSL zostały wydrukowane zaraz pod
koniec stycznia 2016 i wysłane do Centralnego Biura QSL
pod koniec pierwszego kwartału 2016.
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. przeprowadzano łączności pod kolejnym znakiem okolicznościowym
HF25HKZ. Znak z okazji jubileuszu 25 lat istnienia Harcerskiego Klubu Żeglarskiego w Turawie. Pod tym znakiem
przeprowadzono 1144 łączności. Operatorami byli Koledzy: Krzysztof SP6DVP, Andrzej SP6GCU, Janek SP6IHE, Jarek SP6OJK, Janusz SQ6JAN, Klaudiusz SQ6KMM.
W chwili obecnej karty QSL zaprojektowane przez Klaudiusza SQ6KMM są drukowane i w niedługim czasie zostaną
wysłane wszystkim korespondentom via Centralne Biuro
QSL.
Od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. pracowano pod kolejnym
znakiem okolicznościowym z okazji 800 lat Opola HF800O.
W/w okresie przeprowadzono 2000 połączeń radiowych
z 59 krajami ze wszystkich kontynentów. Operatorami byli
Koledzy: Krzysztof SP6DVP, Andrzej SP6GCU, Janek SP6IHE. Sponsorem druku kart okolicznościowych jest Kolega
Robert SP6EK (prezes klubu SP6PAZ).
Kolejnym

znakiem

przewidzianym

do

uruchomienia

w okresie 1-31 lipca 2017 r. będzie HF1997OP. Tym właśnie znakiem i aktywnością na pasmach chcemy wszystkim
krótkofalowcom oraz wszystkim ludziom dobrej woli przypomnieć wydarzenia z wielkiej powodzi , która miała miejsce w pierwszej połowie lipca 1997 roku. Karty QSL zostały
już wydrukowane. Sponsorem druku tych kart jest (piszący
tę informację SP6DVP). Chcemy już w tej chwili wszystkich
zaprosić do odwiedzenia specjalnych stron internetowych
poświęconych tym tragicznym wydarzeniom z lipca 1997
roku. Są to: www.hf1997op.pl, www.powodz1997.pl. Moż-
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na też wejść na te strony z www.sp6paz.pl i tam z zakładki

okolicznościowych kart QSL dla naszego klubu.

..HF1997OP’’ przeglądnąć cały materiał z tej okazji. Autorem tych stron jest długoletni członek klubu Sławek SP6ZC,

Wszystkie nasze łączności pod znakami okolicznościowymi

którego od tego roku wspiera też Kolega Krzysztof SQ6KIV.

są załadowywane do LoTW – przez Leszka SP6CIK-SO6C
{TNX Leszku}. Szczegółowe statystyki pracy pod w/w zna-

No i najważniejsza aktywność w tym roku odbędzie się

kami będą opublikowane pod koniec roku na stronie klubu

w okresie od 1-31 września 2017 r. pod specjalnym oko-

www.sp6paz.pl. Oprócz aktywności pod znakami okolicz-

licznościowym znakiem SN50PAZ, z okazji 50 lat istnienia

nościowymi klub nasz pod znakiem kontestowym SN6O

i działalności jednego z najstarszych klubów w wojewódz-

również uczestniczy w światowych zawodach: CQWW CW

twie – Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-

2016 i CQ WPX 2016, oraz SPDXC 2017. Operatorem jest

-SN6O z Opola 1967-2017. Karty QSL zostaną zaprojekto-

Sławek SP6ZC (ex SP6CYX).

wane i wykonane przez Kolegę Radka SP5ADX. Nadmienić

Krzysztof SP6DVP-3Z6V

też trzeba, że Radek SP5ADX jest wykonawcą wszystkich
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ER0PL Z MOŁDAWII 001

W

yprawa rozpoczęła się w piątek 21 kwietnia o godzinie 8:00. Wtedy nastąpił wyjazd operatorów SP9KAT

DX TEAM z Kóz koło Bielska-Białej w kierunku oddalonej
o 1200 km miejscowości Donici w Mołdawii. Pierwszm
przystankiem był Tokaj, gdzie grzechem jest nie spróbować
węgierskiego gulaszu z lampką białego wytrawnego wina
o posmaku mięty. Na nocleg w Odoreu (Rumunia) dotarliśmy o godzinie 21:00. Byliśmy już tak zmęczeni, że plan
rozwieszenia dipola na 80m nie miał szans powodzenia.
Podczas późnej kolacji odebraliśmy sms od właścicielki wynajętego przez nas domu w Mołdawii: „it came a lot of snow
in Moldova last night - 50 cm !!!. It is a big chaos on all roads
around country. Drive cerefully!” Załączyliśmy wiadomości
w rumuńskiej TV a tam tylko informacje o cyklonie śnieżnym, który nawiedził Mołdawię. Ostatnia tego typu sytuacja miała miejsce w Mołdawii 150 lat temu. Na zdjęciach
powalone drzewa, drogi zasypane śniegiem, wysoki rangą
oficer wojska mołdawskiego zdający raport Prezydentowi
Mołdawii Igorowi Dodonowi. No to się zaczęło świetnie... .
Na szczęcie sytuacja na drogach powróciła do normy przed
przekroczeniem przez nas granicy Rumuńsko-Mołdawskiej. Na rogatkach kolejny problem tj. brak zgodności nazwy właściciela pojazdu w upoważnieniu bankowym (auto
w leasingu) z dowodem rejestracyjnym. Służby graniczne są
bardzo czujne - musi zgadzać się wszystko co do przecinka.
Na szczęście po dwóch godzinach tłumaczenia i wsparciu
dokumentów z PZM i Ministerstwa Łączności z Kiszyniowa zostaliśmy wpuszczeni na terytorium Mołdawii. Na
przejściu dantejskie sceny niczym z lat 80 z naszych granic
- „wywalanie” bagaży, płacz ludzi... próbujących wwieźć np.
lodówkę z Rumunii do Mołdawii. Mołdawia przywitała nas
dziurawą drogą. Po przekroczeniu granicy zatrzymaliśmy
się na poboczu w celu ....użyję terminu medycznego miksjacji. Nagle jakiś wariat na mołdawskich blachach przemknął
obok nas z prędkością grubo ponad 100 km/h wjeżdżając
w kałuże. Największym pechowcem okazał się Waldek
SQ9OUK. Tak, tak to była jego pierwsza kąpiel w Mołdawii.
Chrzest był, pojechaliśmy zatem dalej... Do Donici dotarliśmy na godzinę 20:00, witani przez Iona, naszego sąsiada,
który w imieniu nieobecnych właścicieli wynajmowanego
przez nas domu miał być naszym opiekunem przez cały
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pobyt. Zmęczenie dało znać o sobie. Znaleźliśmy siły
tylko na rozwieszenie dipola na 80m. Wtedy wpadły
już pierwsze qso ze stacjami z SP:), słychać było kiepsko..., nawet bardzo kiepsko, zakłócenia na poziomie
9+20dB. Trzeba było coś z tym zrobić ...O poranku
przyszedł czas na rozejrzenie się po okolicy. Ahhh...
jak tam było pięknie: spokój, lasy, jeziora, sielankowy
krajobraz, kozy, studnia przy płocie, u sąsiada zaparkowany Ził. Oj czuć tutaj oddech wielkiego brata zza
wschodniej granicy... Rozglądając się dookoła mieliśmy
wrażenie jakby czas zatrzymał się 50 lat temu. Ale koniec sielanki trzeba było brać się do roboty tj. do instalowania anten. Jacek SPOUV był w swoim żywiole. Jak
grzyby po deszczu powstały kolejno: Bazooka, Delta
pionowa wg MOPLK, Yagi 14, 50, 70, 144 MHz (8el.)
konstrukcji Mirka SP9ONC, mini Delta i Diamond
710N do naszych łączności na miejscu z bazą.
Na stole wylądował pyszny omlet potem prawdziwy rosół z kurczaka i oczywiście...wino przyniesione
przez Iona w baniaku 10 l z napisem „OM” - ależ zbieg
okoliczności ...:), no tak, że jeszcze nikt nie wpadł na
pomysł, że można wyprodukować wino tylko dla krótkofalowców:). Tego dnia Darek SP9ETE przeprowadził
pisemy test wiedzy o Mołdawii. 24 pytania. Uzyskanie mniej niż 10 poprawnych odpowiedzi oznaczało
w konsekwencji konieczność powrotu danego operatora do Polski;). Nikt nie mówił, że będzie lekko... Na
szczęście wszyscy zdali. Najwięcej emocji wywołało
następujące pytanie: Który znany człowiek zgubił się
w piwnicach mołdawskiej winnicy:
a) Michel Platini
b) Jurij Gagarin
c) Wladimir Putin
Prawidłową odpowiedź znajdziecie na końcu relacji.
Zwycięzcą został Mateusz SQ9IWS uzyskując 16 pkt.
i uznanie całej grupy. Nagroda za zwycięstwo raczej
skromna – lody bakaliowe z rodzynkami w wafelku
o wartości 4,90 lei mołdawskich tj. około 1 zł. (wygrana nie jest objęta zatem obowiązkiem zgłoszenia do
Urzędu Skarbowego HI.
koniec części pierwszej
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URODZINOWE WSPOMIENIA SP9KDA – TRUSKOLASY 002
Marek SP9UO
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. Zapraszamy do kolejnej części:
We wrześniu 1981 nikt jeszcze nie wiedział co to takiego

Wizyty na górce jak widać bywały różne i kończyły też

stan wojenny a milicjanta ubranego w mundur polowy

różnie, choć mówiono że kto raz z nami pojechał to już

widzieliśmy po raz pierwszy. Ale po kolei… Sylwek wpadł

został i to na zawsze… To jednak nie w każdym przypad-

na pomysł że w nocy na górce jest ciemno… Nogi można

ku. Któregoś roku… Dawno temu.. Przyjechał na górkę

połamać itd. Na kolejną wyprawę przywiózł więc żarów-

młody chłopak z Zawiercia. Widać że zapalony do na-

kę z oprawką i kawałek kabla, powiesił to wszystko na

szego sportu i od wejścia zaczyna rozbijać swój namiot.

najwyższym drzewie, faktycznie w nocy było widno. Nas

Nam od pierwszej chwili oczy wychodzą z orbit bo ta-

jednak kochają przygody… Wcześnie rano, od najtrud-

kich sprzętów wtedy raczej się nie spotykało. Elegancki,

niejszej bo najbardziej stromej strony hałdy wchodzą

nowy, trzy osobowy namiot przy którym nasze zniszczo-

zdyszani dwaj milicjanci. Co wy tu robicie…Dokumenty

ne czasem, wyglądały jak ubogi krewny. Do tego dosko-

itd. Głośnym krzykiem próbują nas wystraszyć. Stojące-

nale dopasowany materac na tyle samo miejsc… Nie, my

mu najbliżej Markowi jeden z nich wyrywa z ręki zeszyt

na to nawet nie możemy patrzeć… Brakowało mu tylko

i patrzy w niego trzymając go odwrócony do góry noga-

pompki i przez kilkadziesiąt minut dmuchał ten swój ma-

mi. Widząc to początkowo skonsternowani zaczynamy

terac ustami. Wszystko to było gotowe po około trzech

się śmiać bo w zeszycie są zapisane zrobione stacje tzw.

godzinach i niebawem nadszedł wieczór.

dupeszet, komputerów jeszcze wtedy nie było…
Stojąc obok tego wspaniałego namiotu ktoś zapytał FelikMądry funkcjonariusz uznał zapewne że jest to nie wia-

sa… Ty w tej swojej torbie to chyba przyniosłeś miodówkę ?

domo jaki szyfr i sytuacja robi się krytyczna bo nasze

Tak, mam jak co roku…To wyciągaj bo zaraz będzie ciemno

uśmiechy wyjątkowo im nie pasują. Tłumaczenia że krót-

! Po około godzinie, miodówki już nie ma a my postanawia-

kofalowcy i zawody jakby do nich nie docierają bo są

my że jak trochę przysiądziemy na brzegu tego materaca

przekonani że złapali na gorącym uczynku nie wiadomo

to nic się nie stanie i odkręcamy jeszcze jeden elektrolit...

kogo. Sytuacje rozładowuje jednak wyciągnięty z na-

Po dłuższej nieobecności do namiotu zagląda właściciel.

miotu poczciwy FM 302 na którego płycie czołowej jest

Widząc śpiących tam trzech facetów stwierdza że dla

jeszcze napis KW MO Katowice. Ten sprzęt panowie mi-

niego miejsca tam już nie ma... Postanawia że spać będzie

licjanci znają… Oddają nam dokumenty i salutując odcho-

gdzie się da… Była to jego pierwsza i ostatnia wizyta na na-

dzą. Po jakimś czasie dowiadujemy się że w okolicy milicji

szej górce, więcej nie przyjechał. Spotkaliśmy się po latach

było dużo więcej, schowani w krzakach czekali na rozwój

na Łosiu… Wręczałem mu wyróżnienie dla najlepszego

sytuacji. Że na górce jest światło i nie wiadomo co tam

fotografa poprzedniej edycji. Pamiętał nas doskonale i co

robią doniósł miejscowy ormowiec /Ochotnicza Rezerwa

ciekawe, nie miał żadnych pretensji za to znów była okazja

Milicji Obywatelskiej, była taka organizacja, kapusiów

do śmiechu i wesołych wspomnień.

i donosicieli/. Za dwa miesiące mieliśmy już stan wojenny,
zabrane zezwolenia, radia itd. ale to już chyba nie sylwko-

Nie zawsze jednak było nam do śmiechu… Szczególnie jak

wa żarówka na drzewie…

trzeba było wykazać się tężyzną fizyczną i pokazać co to
ja nie potrafię… W tamtych latach samochodów było jak
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na lekarstwo więc i kłopotów z transportem na górkę co

długiego czekania i zapadającego zmroku nic nas nie chce

niemiara. Ustaliliśmy więc że wcześniej wszystkie sprzęty

zabrać bo dzień świąteczny i prawie nic nie jedzie. Zapa-

zgromadzimy u mnie w domu a potem zobaczymy co się

da decyzja, niesiemy to wszystko do najbliższej miejsco-

da zrobić żeby to zwieźć na miejsce. Niestety do momentu

wości /tak około 4 km/ a tam zostawimy na przechowanie

wyjazdu nic nie udało się załatwić więc po namyśle znosi-

w pierwszym napotkanym domu. Młodsi sporo ode mnie

my to wszystko na pobocze drogi i postanawiamy jechać

Marek i Janusz biorą po dwa elementy anteny a mnie zo-

autostopem. Staliśmy tak chyba ze trzy godziny machając

stają najcięższe trzy rury ze stali pancernej które już po

na każdy większy samochód aż w końcu ulitował się nad

parunastu metrach mocno wpijają się w moje ramie i mu-

nami kierowca Stara i kazał ładować się na pakę. Po dro-

szę co chwila odpoczywać.

dze wyjaśniliśmy mu po co nam to wszystko a ten uczynny
człowiek postanowił że skręci w boczną drogę i zawiezie

Zmęczeni docieramy jednak do pierwszych zabudowań

nas pod samą górkę. Nasze szczęście nie miało granic…

a tu rozczarowanie bo nikogo nie ma w domu i jak tu komuś zostawić tyle żelastwa. Dwa kilometry dalej miesz-

Zawody też udane bo po raz pierwszy zrobiliśmy stację

ka mój kolega więc po dłuższym odpoczynku niesiemy to

z LA i wynik okazał się nadzwyczaj dobry. Duże zasługi

wszystko dalej. Jak pech to pech tu też wszystko poza-

miała tu Frankowa antena cztery razy DL7KM która spi-

mykane a my nie chcemy narażać na szwank nie naszej

sała się znakomicie ale za chwilę przysporzyła nam tyle

w końcu anteny, postanawiamy więc że jak do domu jest

kłopotu że popamiętamy ją do końca życia. W niedzielę

jeszcze dwa kilometry to niesiemy do końca i tak też

po zawodach ktoś zabrał nasze plecaki maluchem a my

uczyniliśmy. Moja mama zobaczywszy nas po takim wy-

w trójkę zostaliśmy z anteną i masztem. Postanawiamy że

siłku pokiwała tylko głową i naszykowała miejsce do spa-

doniesiemy to wszystko do drogi i tak samo autostopem

nia bo na jedzenie nie mieliśmy już ani ochoty ani siły.

dojedziemy do mojego domu. Okazuje się jednak że mimo
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Poradnik

WYPRAWY Z RADIEM 006
Mek SP7VC
Gniazdka, wtyczki i napięcia zasilania
Istotne jest, abyśmy jeszcze przed wyjazdem zorientowali się, jakie napięcie zasilania występuje w danym kraju.
Mogą to być napięcia 220-240, 127 lub 100-115 woltów. Wymusza to na nas posiadanie zasilacza do radia
i wzmacniacza mocy, które maja możliwość przestawienia
uzwojeń na transformatorze za pomocą zwory lub automatycznie. Zasilacze do laptopów pracują automatycznie
w przedziale 110-240voltów dając na wyjściu stałe napięcie. Przykładowe kraje gdzie mamy 100-120 Voltów
to: VP2V, VP2M, HR, V3, HP, YN, TI, TG, YV, YS, XE, K, VE,
KL7, JA. W tych krajach występują również inne gniazdka,
ale zwykle to już mniejszy problem, bo na miejscu dokupimy odpowiednią wtyczkę albo zaadaptujemy kabelek
z wtyczką od lampki nocnej w hotelu ;)
Limity bagażowe
Gdy wybieramy się samochodem po Europie, ilość kilogramów sprzętu, który możemy zabrać ze sobą na wyprawę
limituje jedynie wielkość samochodu. Inaczej wygląda sytuacja, gdy lecimy samolotem. Tutaj musimy zorientować
się, ile kg bagażu głównego i podręcznego możemy mieć z
sobą (to zależy od linii i przewoźnika). Poniżej przykładowe limity dla klasy ekonomicznej:
•

LOT 23 + 8kg

•

LOT czarter np. jak lecimy przez biuro Rainbow wynajętym samolotem to tylko 20+ 5kg

•

AIR France 23+12kg, przy czym suma wymiarów bagażu głównego nie może przekroczyć 152cm.

•

Ryanair - 10kg (to największy w Europie i na świecie
niskobudżetowy przewoźnik)

Warto zapoznać się również z ceną za 1 kg nadbagażu, jaki
może nam się przytrafić na danej linii. Opłata ta może wynosić od 5 do aż 100 Euro za każdy przekroczony kilogram.
Warto sprawdzić, ile kosztuje i jakie wymiary może mieć
bagaż sportowy (tam pakujemy maszty, anteny, kable).
Jeżeli lecimy daleko kilkoma liniami, mogą być między nimi
różnice w kg bagażu, wtedy grożą nam opłaty za nadbagaż.
Dopiero po sprawdzeniu tych informacji możemy przystąpić do ważenia sprzętu, wzmacniaczy, kabli, anten itd.
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ARISS – INFO Z ORBITY

Na

nadchodzący tydzień zaplanowano dwie łączno-

wa Stacja Kosmiczna będzie przemieszczała się nad teryto-

ści ARISS. Dla jednej z nich odpowiedzi astronau-

rium Morza Celtyckiego, Francji, Monako (lub w pobliżu), Mo-

ty mają być słyszalne w Europie. Ma to być łączność ARISS

rza Tyrreńskiego i Morza Jońskiego. Jako konsekwencja tej

z trzema szkołami z Francji: Collège Georges Brassens

orbity dla obserwatora z Polski stacja ISS będzie przemiesz-

w Saint-Venant, Collège René Cassin de Lillers w Lillers i Lycée

czać się z zachodu na południe tuż ponad horyzontem (elewa-

Polyvalent Anatole France w Lillers. Na pytania uczniów od-

cja do 15 stopni), co może pozwolić odebrać w Polsce prawie

powiadał będzie francuski astronauta ESA: Thomas Pesquet

całą łączność (odpowiedzi astronauty na 145.800 MHz FM)

KG5FYG. Łączność ma się rozpocząć w piątek 5 maja 2017

nawet na antenach kierunkowych bez elewacji. Najbardziej

r. o 09:58:56 UTC. Astronauta ma posługiwać się znakiem

ograniczony zasięg radiowy będzie dla stacji zlokalizowanych

OR4ISS, a stacja naziemna z Francji znakiem TM1ØISS. Łącz-

na północnym-wschodzie Polski. Moderatorem łączności ma

ność ma się odbyć w j. francuskim i częściowo w j. angielskim.

być Mentor ARISS Europa Joseph Lemoine F6ICS.

Dla zaplanowanej na czas połączenia orbity, Międzynarodo-

Armand SP3QFE, Charlie AJ9N
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AKADEMIA OT 27

OBÓZ SZKOLENIOWY

ZAWODY JAROSŁAWSKIE
ARISS
NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI

Szkolenie z telegrafii z titawa.pl

PASMO 5 MHZ

SQ2SM Z GRAWERTONEM

Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

ZAKOŃCZENIE AKCJI
1050 LAT CHRZTU POLSKI

Sebastian SQ2SM odznaczony grawertonem

KOMPUTERY DLA KLUBÓW

RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE

OT50 pozyskało komputery dla klubów

Wirtualne zwiedzanie zabytkowej Radiostacji

ARISS HAM TV

ŚWIAT RADIO

Łączność z Thomasem Pesquetem FX0ISS

Zaproszenie do lektury miesięcznika ŚR

REAKTYWACJA PZK

60 LAT OZ7IGY

AKTUALNE INFORMACJE ARISS

13 lutego mija 60 lat od reaktywacji PZK

MIMO
NIEPOŻĄDANA TECHNOLOGIA

Planowana łączność z KG5FYG

NOWA GIEŁDA

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC

Nowa internetowa giełda krótkofalarska

PRZEMIENNIK SR9E

Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum
Tygodnik Krótkofalowca |
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JEZIORA KASZUBSKIE
Minęło 10 lat od pierwszej wyprawy nad
jezioro Karlikowskie w ramach programu
dyplomowego

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

EKSPEDYCJA NA H5 Z SP5XMI

01
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7 WSPANIAŁYCH Z SP5PRF
50-LECIE SP3ZAC „WILDA”
WIOSENNY PIKNIK KRÓTKOFALARSKI
Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 11/2017 | 01
XXVI SPOTKANIE INTEGRACYJNE
WOT PZK

9

Tydzień 15/2017

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

100 LAT HRW
Z okazji 100-lecia HRW radioklub
Krobia będzie pracował 1.04–30.07
pod znakiem HF100HRW

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

ŁOWY NA LISA
kolejne spotkanie w ramach
Akademii OT-27

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

TNX

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

PÓŁMARATON PABIANICKI

30 LAT SP8ZIV

Krótkofalowcy poproszeni o wsparcie
w zabezpieczeniu łączności podczas
półmaratonu w Pabianicach

Podsumowanie akcji dyplomowej
„30 lat SP8ZIV”

POLAK W CQDL
O polskim krótkofalowcu

Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
w niemieckim
CQDL12/2017 |

PZK NAGRADZA
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PZK odznacza kilku kolegów
Złotą Odznaką Honorową
i medalami

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

ZJAZD SPDXC 2017
Zjazd SPDXC odbędzie się
w Janowie Podlaskim
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień 14/2017 |
15 – 17.09.2017

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

SP8NR QRV EME
01

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

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

HURAGAN 2017
Michał SO5BC, Daniel SP5CWC,

01

Adrian SQ5AM
i Marcin
SP5QWE
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
15/2017
|
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okładka: RBM-ka z 1955 roku Fot: SP3SLU
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OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KRÓTKOFALOWCÓW

XV

Ogólnopolska

Piel-

grzymka Krótkofalow-

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami via e-mail lub telefonicznie po
godz. 19.00 do kolegów:

ców na Jasną Górę odbędzie się

•

informacja klubowa, e-mail: info@sp9kaj.com

13 maja 2017 r. Grupa organiza-

•

o. Hieronim SP9HLP, e-mail: lhirek@go2.pl

cyjna, członkowie klubu SP9KAJ

•

Bohdan SP9VJ, e-mail: sp9vj@neostrada.pl (tel. 34 3656428)

i grono krótkofalowców Ziemi

•

Zdzisław SP9GPW, e-mail: sp9gpw@hot.pl

Częstochowskiej

zapraszają

•

Ryszard SP9GR, e-mail: sp9gr@op.pl lub kom. 605 303 455

wszystkich krótkofalowców, na-

•

Darek SP9CLU, e-mail: sp9clu@wp.pl

słuchowców oraz sympatyków
wraz z rodzinami i przyjaciółmi
na Pielgrzymkę Krótkofalowców.
Jak zwykle spotykamy się w Częstochowie na Jasnej Górze w drugą sobotę maja. Nie są wymagane
żadne formalne zgłoszenia ani też
nie pobiera się opłat za uczestnictwo. Z okazji jubileuszowej
XV Pielgrzymki krótkofalowców
aktywna będzie stacja okolicznościowa SN15PK.

014 |

Tydzień 18/2017 Tygodnik Krótkofalowca

