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Tygodnik
Krótkofalowca 013Polski 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 19/2017

LOTW BLIŻEJ NAS
DXCC decydowało się powierzyć 
Card Checkerom weryfikację 
pozwoleń radiowych

WYWIAD Z SP7NJ
O Omedze+ i nie tylko, w krótkiej  
rozmowie z Pawłem Janusiakiem  
SP7NJ

PROGRAM ŁOSIA 2017
Przedstawiamy program ramowy Łosia 
oraz prośbę od ekipy filmowej obecnej 
podczas zjazdu

5 MHz CORAZ BLIŻEJ
Rozporządzenie zostało przekazane  
do podpisu Prezesa Rady Ministrów 
pani Beaty Szydło
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ROZWIJAMY SIĘ
Show Us Your Shack – większość 

z was słyszała o tej ogólnoświa-

towej akcji sprowadzającej się 

do pokazywania koleżankom 

i kolegom jak wyglądają wasze 

radioshacki. Pomysł jest na tyle 

interesujący, że postanowiliśmy 

bez większego zastanowienia  

dać się zainspirować.  Piszemy 

o inspiracji, bo trochę głupio wprost napisać, że chcemy 

ten pomysł bezczelnie skopiować… Zatem my jesteśmy już 

zainspirowani – i teraz namawiamy WAS, byście dołączyli 

do akcji POKAŻ NAM TWOJĄ RADIOSTACJĘ. Zasady są 

proste – Wy przysyłacie nam zdjęcia, a my je publikujemy 

w Tygodniku. Wybrane opublikujemy na okładce. Może-

cie również publikować zdjęcia na facebookowym profilu 

PZK, oznaczając je hashtagiem #pokazradio.

To mogą być poważne stacje, ale równie interesujące są 

małe kąciki QRP lub powstające właśnie na biurku kon-

strukcje Home Made. Czasami na pozór banalna fotogra-

fia samotnego odbiornika młodego nasłuchowca, niesie ze 

sobą wiele emocji. Istotą jest 

zatem nie tylko dosłowna 

treść zdjęcia, ale również wy-

chodząca z niego magia, a cza-

sem niebanalna forma.

Oczywiście pojęcie RADIO-

STACJA oznacza wszystko, co 

jest związane z shackiem – nie 

musi to być przysłowiowe biurko. Równie dobrze możemy 

zaliczyć do tego sokoła na kratownicy, albo jeża na mchu tuż 

pod promieniem Beverage`a. Nie chcemy w żaden sposób 

ograniczać Waszej kreatywności.

Nie do zlekceważenia jest również fakt, że części z Was da-

jemy pretekst do poprzestawiania sprzętów, wytarcia ku-

rzu, dorobienia nowej półki na bardzo ważny miernik, albo 

wypolerowania lewej części trzeciego directora Yagi na 

15m. Tak, żeby błyszczał w słońcu.

Pozdrawiamy i niecierpliwie czekamy na Wasze zdjęcia.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

8 maja 2017 roku zostało przekazane do podpisu Preze-

sa Rady Ministrów pani Beaty Szydło, rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Czę-

stotliwości. Tym samym dobiega końca proces legislacyjny 

aktu prawnego, na którego publikację czekają krótkofalowcy. 

Znowelizowana Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości 

zawiera dwie istotne dla krótkofalowców zmiany: 

• Zgodnie z ustaleniami konferencji WRC 2015 radioamato-

rzy uzyskują dostęp do pasma 60 metrów. Zakres 5351,5 - 

5366,5 kHz na prawach drugiej ważności z ograniczeniem 

NOWE PASMO DLA KRÓTKOFALOWCÓW CORAZ BLIŻEJ
mocy do 15 W E.I.R.P (Poz. 79 załącznika nr 1 ).

• Zmiana szerokości pasma 4 metry. Poszerzony zostaje 

zakres dostępny dla krótkofalowców. Nowy zakres to 

70,0 - 70,3 MHz (Poz. 211 załącznika nr 1).

Pozostałe ograniczenia bez zmian. Nowe regulacje wej-

dą w życie 14 dni po ogłoszeniu podpisanego przez 

panią Premier rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.  

Informacja ze strony Rządowego Centrum Legislacji: 

http://legislacja.rcl.gov.pl.

Jurek HF1D & Maciek SP9MRN
L.p. fdolna(kHz) fgórna(kHz) Przeznaczenie Użytkowanie

79 5351,5 5366,5 STAŁA 
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
Amatorska 5.133B

cywilno-rządowe 
cywilno-rządowe 
cywilne

80 5366,5 5450,0 STAŁA 
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe 
cywilno-rządowe

211 70,0 70,3 STAŁA 
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
Amatorska POL.38

cywilne  
cywilne  
cywilne

http://legislacja.rcl.gov.pl


Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 19/2017   | 03

Takich obrazków jeszcze nie widzieliście. Mamy okazję 

przedstawić wam wstępne analizy logów otrzymanych po 

zawodach. Na osi X oczywiście czas UTC, na osi Y liczba łącz-

ności. Jeden wykres to pasma, drugi emisje. Wartości QSO 

średnie pięciominutowe. Podziałka co 10 QSO. Wszystko 

to jest wynikiem analizy logów dokonanej przez nowy pro-

gram SP9NJ.

Maciek SP9MRN

SP DX CONTEST 

BYTOWSKIE SPOTKANIA Z HARCERZAMI

RADIOWY RAJD PO MAZURACH

W dniu 9 maja 2017 odbyło się w Bytowie spotkanie z gru-

pą harcerzy. Razem z Adamem SQ1GPR przekazaliśmy mło-

dym słuchaczom podstawowe informacje na temat krótko-

falarstwa. Większość grupy wyraziła chęć uczestniczenia 

w kolejnych spotkaniach, a także w próbach prowadzenia 

łączności na stacji klubowej. Myślę, że jest to właściwa dro-

ga, aby w tych młodych ludziach zaszczepić zapał do krót-

kofalarstwa. Planujemy kolejne spotkanie w plenerze przy 

stacji klubowej.

Jurek SQ2NIA

W sobotę, 13 maja, planujemy radiowy wypad po Mazurach. 

Startujemy z Mrągowa, odwiedzając po drodze górki, wznie-

sienia i inne ciekawe radiowo obiekty. Dzień zamierzamy za-

kończyć na Szeskich Wzgórzach. Wyjazd ma na celu poznanie 

regionu od trochę innej (radiowej) strony oraz rozpoznanie 

lokalizacji na potrzeby ewentualnej łączności kryzysowej.

Zapraszamy do nawiązywania łączności – przez cały 

dzień będziemy dostępni na 145,500 oraz 433,500 MHz. 

Oczywiście będziemy również szukali korespondentów na 

innych częstotliwościach oraz na dostępnych przemienni-

kach. Wieczorną aktywność z Szeskich Wzgórz planujemy 

na godzinę 19:00.

W niedzielę będziemy kontynuować naszą podróż w kie-

runku Suwalszczyzny, również szukając interesujących ra-

diowo miejsc.

Bartek SQ5JRZ i Marcin SQ4IZM
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Na stronie internetowej IARU jest już dostępna najnow-

sza edycja Poradnika Łączności Kryzysowej IARU 

(www.iaru.org). Kolega Greg G0DUB pełniący funkcję Ko-

ordynatora I Regionu IARU przypomina o potrzebie two-

rzenia narodowych wersji językowych na rzecz wygodnego 

użytkowania ww. dokumentu w różnych miejscach na świe-

cie przez lokalne społeczności krótkofalarskie zaintereso-

wane łącznością kryzysową.

Zamierzamy dołączyć do grona Kolegów z Hiszpanii, Portu-

galii i Rumunii, którzy swoje wersje językowe już przygoto-

wali tłumacząc ww. dokument. W związku z tym SP EmCom 

Klub PZK jest zainteresowany przygotowaniem polskiej wer-

sji językowej  poradnika.  Zdajemy sobie sprawę z tego, że tłu-

maczenie ww. opracowania jest procesem bez wątpienia cza-

sochłonnym i wymaga dobrego przygotowania językowego. 

Chcąc zapewnić najwyższą jakość merytoryczną oraz sty-

listyczną jesteśmy zainteresowani powołaniem otwartego 

zespołu eksperckiego, który podjąłby się  non-profit przy-

gotowania tłumaczenia poradnika. W związku z powyższym 

zwracamy się z apelem do wszystkich zainteresowanych 

Koleżanek i Kolegów, którzy chcieliby pomóc w powyższym 

przedsięwzięciu o zgłaszanie się do Kolegi Michała SP9XWM 

– EmCom Managera PZK, najlepiej drogą mailową na adresy: 

sp9xwm@gmail.com lub sp9xwm@pzk.org.pl.

Zapraszamy do udziału w powyższym przedsięwzięciu, któ-

re bez wątpienia będzie służyć wszystkim, zarówno krót-

kofalowcom, jak i szerokim kręgom społeczeństwa, do któ-

rych adresowana jest nasza działalność.

Piotr SP2JMR
Michał SP9XWM

PORADNIK ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ

Mamy przyjemność poinformować, iż w trakcie Łosia, na te-

renie imprezy będzie działać ekipa filmowa z Łódzkiej Szkoły 

Filmowej, która realizuje krótki film dokumentalny na temat 

fal krótkich. Jego bohaterami są krótkofalowcy z łódzkiego 

klubu SP7PGK. Zapewniamy, iż Państwa wizerunek nie bę-

dzie wykorzystany bez Państwa zgody. W razie wszelkich 

pytań prosimy o kierowanie ich do ekipy filmowej, tak aby nie 

zakłócać pracy w trakcie nagrania. Prośba od ekipy filmowej: 

„Praca przy filmie dokumentalnym wymaga od nas czujnej obser-

wacji naturalnych sytuacji życiowych. Prosimy, aby w miarę moż-

liwości nie zwracać uwagi na kamerę, która będzie się starała być 

jak najbardziej niewidoczna. Świat fal krótkich jest dla nas fascynu-

jący i chcielibyśmy oddać w pełni jego obraz. Aby było to możliwe, 

chcielibyśmy nakręcić naturalne sytuacje, w których Państwo nie 

będą zwracać uwagę na prace ekipy filmowej. Z góry dziękujemy 

za współpracę i gościnność”.

Realizatorzy filmu

Poniżej publikujemy pierwszą wersję programu tegoroczne-

go Łosia. Program nie jest zamknięty. Proponujemy autorom 

ciekawych rozwiązań technicznych, uczestnikom wypraw do 

krajów rzadkich oraz aktywnym klubom zaprezentowanie 

swoich osiągnięć. Jest to okazja, którą można i należy wyko-

rzystać. Zgłoszenia z tematem prezentacji proszę kierować na 

sp2jmr@pzk.org.pl oraz mareksp9uo@o2.pl, zapewniamy na-

głośnienie oraz rzutnik. Termin ostateczny to 23 maja br.

10.30 Uroczyste otwarcie 11. Łosia, powitanie, odzna-

czenia, sprawy organizacyjne etc.

11.00 Ryszard SP4BBU – „Agent nadaje” – promocja no-

wej książki.

11.30 Prezentacja SPEmCom – prowadzenie łączności 

bezpieczeństwa przez krótkofalowców.

12.15 Tomasz SP6T – „Mądra Głowa Jednozakresowa” – 

promocja publikacji.

12.45  Tomasz Ciepielowski SP5CCC – początki ruchu 

UKF w Polsce, w latach 1924–1939.

13.30 Przemysław SP7VC – prezentacja na temat wy-

praw DX-owych.

14.15 Radosław OM0AMR – przemiennik na potrzeby 

sytuacji kryzysowych.

15.00 Straż Pożarna udziela pomocy przedmedycznej - 

pokaz umiejętności w praktyce.

Organizatorzy

PROGRAM XI ŁOSIA 2017

http://www.iaru.org/emergency-telecommunications-guide.html
mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:mareksp9uo%40o2.pl?subject=
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VII GALICYJSKIE SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW

DXCC zdecydowało się powierzyć DXCC Card 

Checkerom weryfikację pozwoleń radiowych 

osób ubiegających się o pierwszy certyfikat LoTW. Dotychczas 

amatorzy spoza USA musieli wysłać kopię pozwolenia i dowo-

du tożsamości do DXCC. Oczywiście wiązało się to z pewnymi 

niebezpieczeństwami związanym z otwarciem listu.

Od roku, taką weryfikację może przeprowadzić DXCC Card 

Checker z danego kraju. Procedura jest jednak trochę od-

mienna. Weryfikacja musi nastąpić podczas jakiegoś spo-

tkania np. zjazdu i powinna być zrealizowana - jak to ładnie 

określono „face to face”. DXCC Card Checker sprawdza po-

zwolenie radiowe i porównuje dane z dowodem tożsamo-

ści. Nie robi jednak żadnej kopii tych dokumentów, jedynie 

zapisuje na listę znak wnioskującego i jego adres e-mail. Tę 

listę wysyła do wyznaczonej osoby w DXCC. W chwili, gdy 

do DXCC dotrze wniosek o certyfikat np. SP0XXX.tq5, zo-

stanie on niezwłocznie wydany. Wniosek musi zostać przy-

gotowany w programie TQSL wyłącznie przez osobę ubie-

gającą się o certyfikat LoTW.

PIERWSZE SPRAWDZENIE LOTW

Chętnym mogę umożliwić weryfikację dokumentów pod-

czas najbliższego posiedzenia ZG PZK w dniu 13 maja 2017 r. 

w Warszawie na ul. Podskarbińskiej w Praskim Centrum 

Kultury. Oczywiście sprawdzenie będzie możliwe przed po-

siedzeniem lub w jego przerwach.

Leszek SP6CIK  – DXCC Card Checker

Oficjalnie, wszem i wobec zapraszamy znajomych na 

jubileuszowe VII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalow-

ców. Odbędzie się ono tradycyjnie w Rozdzielni Wiatrów 

w Głobikowej dnia 10.VI.2017. W czasie spotkania prze-

prowadzony będzie egzamin uzdolnienia dla wszystkich już 

zdecydowanych i tych jeszcze nie zdecydowanych. Osoby 

chętne do podejścia do egzaminu prosimy o kontakt e-mail: 

sq8aqo@krotkofalowcy.org. Szczególnie osoby jeszcze nie-

zdecydowane informujemy, że to ostatnie chwile aby podjąć 

tą jedyną, właściwą decyzję – wszystkim pomożemy i po-

dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem aby łatwiej było 

przebrnąć „trudy” egzaminu. Zapraszamy na cotygodniowe 

– czwartkowe – spotkania godz. 18.00 MOSiR, II p., pokój 

nr 105. Z pozdrowieniami od wszystkich starych i młodych 

dinozaurów z SP8KKM. www.kamery24.org.

P.S. Będziemy – dla wszystkich chętnych – wystawiać 

w tym roku usprawiedliwienia, obowiązujące w każdym 

gospodarstwie domowym z nieobecności w ewentualnych 

zajęciach domowych na czas naszego spotkania oraz do-

datkowo zwolnienie L4x4 na dzień następny

SP8KKM Team

Fotorelacja z poprzedniego roku

mailto:sq8aqo%40krotkofalowcy.org?subject=
https://www.kamery24.org/i24/index.php/test/84-globikowa-test
http://krotkofalowcy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=517%3Agobikowa-2016-fotorelacja-sq9aol&catid=42%3Anews&Itemid=115
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Oto pierwszy z nich: Paweł Janusiak SP7NJ (ex SP7NJR) 

twórca i konstruktor transceivera OMEGA+ w rozmo-

wie z Maćkiem SP9MRN.

REDAKCJA: Paweł, OMEGA+, o której ostatnio zrobiło 

się głośno, jest urządzeniem mającym szanse zmienić po-

strzeganie małych tanich transceiverów.  Skąd się wziął 

pomysł, jak narodziła się OMEGA+?

PAWEŁ: Prototyp OMEGI zaprojektowałem na pasmo 70 

MHz. Pasmo było już przyznane radioamatorom w SP, a sprzę-

tu nie było. Założenia były proste - radio miało posiadać przy-

zwoite parametry i niewielkie rozmiary. Przy mocy wyjściowej 

około 10 W w ciągu sezonu nawiązałem kilkadziesiąt QSO 

gównie z terenowego QTH. Niestety nadeszła jesień, sezon 

propagacyjny się skończył i radio zamilkło. Wtedy padł pomysł 

,,a może zobaczymy jak to się zachowuje na KF?”

Okazało się ze radio równie dobrze pracuje się na pasmach 

od 1-30 MHz. Pozytywne opinie o części odbiorczej, jak 

i o jakości emitowanego sygnału spowodowały, że Koledzy 

zaczęli namawiać nas na wykonanie profesjonalnych obwo-

dów drukowanych. Tak narodziła się OMEGA v.1.0

REDAKCJA: Realizacja takiego projektu to poważna spra-

wa. Wiem, że w pewnym momencie stwierdziłeś, że w gru-

pie będzie raźniej. Kto wchodził w skład zespołu i jakie peł-

nił funkcje?

Do współpracy zaprosiłem Łukasza SQ7BFS. Łukasz za-

proszenie przyjął i po krótkim czasie profesjonalnie zapro-

jektowane PCB do Omegi były gotowe. Dodam jeszcze, że 

cały układ ,,logistyki połączeń, sterowania pasmami a także 

układu syntezy to również dzieło Łukasza.

Po wielu konsultacjach technicznych, powstały kolejne mo-

dyfikacje - Omega v.2 i na końcu v.3.1 będąca rozbudowaną 

dwunastopasmową wersją transceivera. W ostatnim czasie 

dołączył do nas Piotrek SQ7NUW, który gruntownie upo-

rządkował oprogramowanie i sterowanie syntezy.

W tym numerze Tygodnika Krótkofalowca inaugurujemy nowy dział. Po raz pierwszy pojawi się wywiad. Będzie to 

edycja ekskluzywna tj. wyłącznie dla Czytelników Tygodnika. Mamy nadzieję, że ta forma zagości w TK na stałe i że 

kolejne rozmowy z naszymi Gośćmi będą dla Was tak samo interesujące jak ta pierwsza – inauguracyjna. My z kolei 

będziemy się starać, by goście byli nietuzinkowi.

PAWEŁ JANUSIAK SP7NJ (EX SP7NJR)

REDAKCJA: Proces tworzenia tak rozbudowanej kon-

strukcji wymaga starannego planowania. Zawsze pojawia-

ją się momenty mające największe znaczenie – kamienie 

milowe wywierające istotny wpływ na powstające dzie-

ło czy konstrukcję. Co było w Waszym przypadku takimi 

momentami?

Przede wszystkim sama decyzja o stworzeniu zupełnie no-

wej konstrukcji. Nie było to łatwe: czy najpierw filozofia ra-

dia a później konstrukcja, czy odwrotnie? Dysponowaliśmy 

doświadczeniem, więc odpowiedź była łatwiejsza. Wie-

dzieliśmy o co koledzy pytają, jakie mają trudności w kon-

struowaniu urządzeń, czego oczekują. Było wiele zapytań 

o gotowe uruchomione moduły. Trzeba pamiętać, że jak 

zaczynaliśmy, to z jednej strony dostępne były rozbudowa-

ne i zaawansowane urządzenia do składania i powielania, 

z drugiej strony proste układy w technice przewlekanej 

o rozwiązaniach z poprzedniego wieku. Obudowy przeważ-

nie z laminatu lub z demobilu.

Dla mnie żenujące jest, aby polski radioamator kupował KIT 

urządzenia za oceanem za 200$, podczas gdy koszt elemen-

tów zakupionych w kraju a wchodzących w przykładowy 

zestaw to 30 zł. Może to nie kamień milowy, ale z pewnością 

krok naprzód.

REDAKCJA: Każdy projekt to zarówno wyzwania jak i pro-

blemy. Co było najtrudniejsze w przypadku Omegi?

Jak to zwykle kompromisy w stylu „czy lepiej i drożej, czy może 

na czymś zaoszczędzimy”. Później trzeba zgrać to wszystko 

w całość i nie odpuszczać tam, gdzie nie wolno. Często sły-

szałem że jak radio QRP to po co dobry odbiornik, wystarczy 

jakiś prosty… Ja się z tym nie zgadzam. W OMEGA+ zastoso-

waliśmy dające sporą odporność mieszacze i modulatory na 

diodach, porządną syntezę i sprawnie działająca automatykę. 

Już w założeniach odrzuciliśmy układy ne612 i ta7358, które 

stosowane są w chińskich urządzeniach dla zakresu KF. Po-

dobnie było z układem syntezy. Uważam, że niedopuszczalne 
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jest stosowanie układów syntez, czy DDS, w których odstęp 

sygnału do śmieci dochodzi tylko do –40dB.

REDAKCJA: Środowisko krótkofalowców w Polsce za-

skoczyła w pewnym momencie informacja, że oto nagle 

pojawia się polskie radio produkowanie seryjnie. Nie ko-

lejna płytka do polutowania, tylko kompletne urządze-

nie – z obudową, gałkami i wszystkim co potrzebne, żeby 

wyjść w eter. Skąd ten szalony na pozór pomysł?

Zależało nam na tym, żeby Omega+ była tania. A na obniże-

nie ceny pozwalają albo kompromisy, albo skala produkcji. 

My wybraliśmy to drugie rozwiązanie. Produkcja seryjna 

pozwoliła na znaczną redukcję kosztów elementów i mon-

tażu. W tej chwili możemy zaproponować zmontowane 

płytki, obudowę, aż po zmontowane urządzenie.

Wersja podstawowa, na której można bezproblemowo pra-

cować, lub wziąć udział w zawodach, ma jedno dowolnie wy-

brane pasmo i prosty filtr kwarcowy. Moduły są dowolnie 

wymienne. Wśród dostępnych podzespołów są moduły na 

poszczególne pasma, moduł trzypasmowy, oraz w przygo-

towaniu moduł na dziewięć pasm. Podobnie łatwo jest z wy-

mianą filtrów kwarcowych na 8 i 10 kwarcowe. Na płycie 

głównej jest również przewidziane miejsce na opcjonalny 

moduł kompresora dynamiki. Radio Omega+ przygotowane 

jest do obsługi modemu do emisji cyfrowych, oraz sterowania 

wzmacniacza mocy. Na specjalna uwagę zasługuje dwupa-

smowa wersja Omega+ na pasma 50 MHz i 70 MHz.

REDAKCJA: Paweł, jak wyglądają plany na przyszłość? 

Dalszy rozwój Omegi+? Dodatki do radia? Może w planach 

jest jakaś nowa konstrukcja?

Mam kilka pomysłów, niektóre już rozrysowane a nawet 

częściowo sprawdzone, ale poczekajmy z tym na Zjazd 

Techniczny w Burzeninie. To dobre miejsce do prezentowa-

nia nowych rozwiązań i konstrukcji.

REDAKCJA: Jesteśmy w przededniu Łosia – imprezy, któ-

rą wymyśliłeś i przez lata współtworzyłeś. Nie mogę nie 

zapytać o Twoją ocenę tych 10 lat.

Łosia organizowali członkowie dwóch doskonałych klubów 

krótkofalarskich SP9KDA i SP7KED. Są to kluby o długich 

tradycjach. Organizacja spotkań łosiowych, to była przede 

wszystkim wspaniała zabawa dla członków tych klubów. 

Jesteśmy ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni i związani. Bardzo 

miło wspominam wspólną pracę przed i w trakcie spotkania 

ŁOŚ, a także wspólne spotkania ,,połosiowe” czy wspólny 

udział w zawodach. Dziękuję SP9KDA i SP7KED za 10 lat 

wspólnego ŁOSIA.

Dziękuję za rozmowę i oczywiście spotkamy się na ŁOSIU.

Rozmawiał Maciek SP9MRN
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W poniedziałek ruszyliśmy na podbój Mołdawii. Prze-

prowadziliśmy pierwsze próby międzynarodowej 

łączności kryzysowej Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratun-

kowej. W poniedziałek dotarliśmy do stolicy Mołdawii Ki-

szyniowa. Kalendarz wyprawy był napięty. Darek, SP9ETE 

nie odpuszczał - rygor jak w wojsku.

We wtorek zwiedziliśmy Orhei (Orgiejów). Orhei Stary 

(Stary Orgiejów) z urokliwą cerkwią nad rzeką Raut, XV-

-wieczną twierdzę w Sorokach. Z twierdzy robiliśmy próby 

aktywacji WCA (ER-00006), ale propagacja nie dopisała. 

Po powrocie Rafał SQ9MCI szukał źródła zakłóceń na 80 

i znalazł winowajcę, którym był zasilacz od jednego z lapto-

pów. Darek i Jacek walczyli na wysokościach. Podniesienie 

ramion Bazooki o 12 metrów dało efekty. Darek przestał 

dawać raporty 33, 45, pojawiły się raporty 59+ dla kore-

spondentów z Polski, jak miło.

W środę rano wyjazd do Odessy. Wujek Google pokazywał 

4 godziny drogi. W rzeczywistości w trasie spędziliśmy 8. Po-

wodem był katastrofalny stan dróg w okolicy Biełgorodu nad 

Dniestrem. Odessa okazała się pięknym miastem. Wracając 

zatrzymaliśmy się na plaży w kurorcie Gribovka. Potem zmie-

niliśmy nieco trasę z nadzieją, że droga będzie lepsza... nic 

z tego. Po powrocie z Ukrainy drogi w Mołdawii zaczęły nam 

się wydawać 100 razy lepsze niż to było do tej pory.

Czwartek był kolejnym dniem turystycznym. Jak przystało 

na prawdziwych OM zaczęliśmy zwiedzać winnice Chate-

au Vartely, gdzie poznaliśmy tajniki produkcji wina oraz… 

Miss Mołdawii. Później była Milestii Mici - winnica z naj-

dłuższymi na świecie podziemnymi tunelami (200 km). Na 

godzinę 17 UTC zaplanowano ćwiczenia międzynarodo-

wej łączności kryzysowej BASR. Stacja SP0BASR przeka-

zała komunikat o zagrożeniu opadami deszczu w kraju i na 

Słowacji. Następnie przekazano komunikat z Mołdawii do 

Polski. Meldunek odebrało dziesięciu operatorów BASR 

z okolic Bielska-Białej, w tym stacja sztabowa SP0BASR 

z Osieka. Następnie operatorzy BASR przekazali informa-

cję o pozytywnym odbiorze komunikatu i jego treść stacji 

sztabowej na przemiennikach VHF/UHF BASR.

W piątek ekspedycja zawitała do szkoły w miejscowości 

Ivancea. Dyrektor szkoły Natalia Jakimczuk odkryła przed 

nami kilka tajemnic tej wyjątkowej placówki: znajduje się tu 

ER0PL Z MOŁDAWII 002
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np. muzeum miasta Ivancea oraz siedziba klubu krót-

kofalarskiego ER1KYO. Niestety klubem nie ma się kto 

zajmować. W szkole przeprowadziliśmy lekcje: Darek 

wykładał podstawy angielskiego i telegrafii, Tomek 

SP9NLT zajął się praktyczną stroną łączności VHF po-

między klasami. Po powrocie czekała na nas mamały-

ga z wieprzowiną i bryndzą przygotowana przez Lilię 

- żonę Iona. Ależ to było smakowite jedzenie.

Rafał, Darek i Jacek wybrali się nad pobliskie jezioro 

„na ryby” z Rybakovem.  Na stanowiskach obok, praw-

dziwi wędkarze, brania nie mieli wcale, natomiast na 

naszym stanowisku brało i to jak! Jak to powiedział Ja-

cek: „Nie bierot w ozjerze to bierot w etierze”. W pew-

nym momencie pojawił się dyrektor lokalnego klubu 

wędkarskiego podejrzewając nas o kłusownictwo. 

Zrobiło się dość nerwowo, dobrze, że był z nami Ion, 

który wytłumaczył, że nie razimy prądem ryb. Szczu-

paków nie było, ale do logu wpadły EI, G na CW z 5 W 

i Rybakova oraz uwaga W0 na fonii z 50 Wat i Scre-

wdrivera wykonanego przez Krzyśka SP9RIG. Biorąc 

pod uwagę napięty program turystyczny, wakacyjny 

charakter wyprawy oraz kiepskie warunki propaga-

cyjne nie było tak źle. W logu znalazło się ponad 1480 

QSO fonią + CW, około 60 QSO na digi (ponad 170 

prefiksów), 480 QSO z SP.

Prawidłowa na pytanie to: b) Jurij Gagarin. Odnalezio-

ny po trzech dniach przez ekipę ratunkową stwierdził, 

że łatwiej wrócić z kosmosu niż z mołdawskiej winnicy. 

Nam po 6 dniach pobytu w ER udało się powrócić.

Zapraszamy do obejrzenia filmów (10 części po 2 minu-

ty) w postaci intro do właściwego filmu, który dopiero 

powstanie. Dostępne na stronie qrz.com/db/er0pl.

Darek, SP9KAT DX TEAM

http://www.qrz.com/db/er0pl
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BISKUPIA KOPA

W 1999 r., w czasie tradycyjnego spotkania noworocznego 

klubowiczów zapada decyzja, jedziemy nadawać w góry. Na-

sze 350 m.n.p.m. już nas nie satysfakcjonuje. Musi być wy-

soko, to oznacza dalekie łączności… Bracia Janusz i Marek 

przypominają sobie, że byli kiedyś na wycieczce na Biskupiej 

Kopie. Tam widzieli fajny domek z anteną na UKF. Może, by 

tak teraz spróbować? Ty wszystkich znasz i ciebie znają… 

Musisz to załatwić… Jak zwykle wszystko na mojej głowie. 

Po pewnym czasie dowiedziałem się, że jednym z budow-

niczych tego domku był mój znajomy z 80 metrów Mietek 

SP6EZ. Już w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej usły-

szałem… Oczywiście tak… Dla ciebie wszystko. Klucz ma 

SP6MRC. 

Jest lipiec 2000 r, jedziemy na Kopę po raz pierwszy. Na 

parkingu pod domem wczasowym „Ziemowit” w Jarnoł-

tówku wyładowujemy swoje sprzęty i już widać, że wnie-

sienie całego majdanu na szczyt może trwać wiele godzin 

i kosztować sporo wysiłku… Przekonuje nas o tym dro-

gowskaz… Biskupia Kopa 2,5 godziny. Kilka rzeczy ląduje 

z powrotem w bagażnikach a ktoś spostrzega, że na par-

king wjechał samochód terenowy straży pożarnej. Strażak 

kierowca salutuje i ku zdziwieniu wszystkich pyta o mnie, 

potem otwiera bagażnik i wspólnie z nami ładuje nasz doby-

tek. Tak oto, wykorzystując troszeczkę zależności służbowe 

udało się przewieźć sprzęt na Kopę. Koledzy już bez kło-

potliwego obciążenia dotarli na szczyt w niecałą godzinę. 

Przygoda z Kopą rozpoczęta, ale tu też bywało wesoło…

 Biskupia Kopa 2008  

Tegoroczna przygoda z Biskupią Kopą rozpoczęła się już 

w zimie, w okolicznościach mało dla krótkofalowca przy-

jemnych. Jeden z tubylców wszedł na Kopę i zrobił zdjęcie 

smętnie zwisających z masztu naszych nowych anten na 

2m. Oczywiście wina była po naszej stronie. Anteny mia-

ły być zdjęte na zimę, ale nawał obowiązków oraz niezbyt 

sprzyjająca pogoda spowodowały, że nie zebraliśmy ekipy 

żeby uporać się z tym zadaniem. Widok anten wiszących 

obok masztu nie nastraja pozytywnie, ale co zrobić, cze-

kamy wiosny. 

Już 26 kwietnia zameldowaliśmy się na górze żeby uporząd-

kować system antenowy przed majowymi zawodami, a tu 

niespodzianka, anteny niby są, ale zostało z nich tylko tro-

chę z ł o m u . Okazało się, że nasz przyjaciel Mirek, gospo-

darz Kopy chcąc uratować anteny odciął je z kabla i schował 

na prowadzonej przez siebie budowie. Ten dobry człowiek 

raz w tygodniu musiał zjeżdżać po zaopatrzenie do miasta. 

W tym czasie na szczyt od polskiej strony weszli na ogro-

dzony plac budowy chuligani. Chcąc zostawić pamiątkę po 

swojej bytności podeptali nasze anteny. Zostały z nich tylko 

podkładki, wszystko inne było dokładnie pogięte i połama-

ne! Nie pozostało nam nic innego jak zdjąć z dachu klubu 

naszą wysłużoną 14 El DJ9BV i za tydzień już w piątek byli-

śmy znowu na Kopie. Na szczęście zdążyliśmy z montażem 

przed zawodami i wynik okazał się nadzwyczaj dobry (trze-

cie miejsce w SP). Następne zawody to czerwcowe IARU 

50Mhz a to już górka w Jaworznie JO91IB (to samo miejsce 

gdzie ŁOŚ). Miejsce dobrze sprawdzone wygrywaliśmy te 

zawody w SP już dwa razy a odległość 20 km to nie 120 km 

i jest do pokonania choćby na rowerze. 

Między tymi zawodami a lipcowymi próbami było mało cza-

su, ale klubowy kolektyw ostro zabrał się do pracy i szybko 

mieliśmy gotowe nowiutkie dwie anteny DK7ZB 7el. Za-

montowane na maszcie w piątek przed lipcowymi zawo-

dami, każda na inny, co bardziej uprzywilejowany kierunek 

wraz ze stojącą od maja DJ9BV tworzyły zgrabne trio, więc 

URODZINOWE WSPOMNIENIA SP9KDA – BISKUPIA KOPA

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:

Marek SP9UO
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można było pracować a nasze górskie QTH zaczęło wyglą-

dać poważnie. Tego dnia otrzymaliśmy też zaproszenie na 

uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budo-

wę schroniska na szczycie Biskupiej Kopy na 23 sierpnia b.r. 

Tym sposobem w jednym miesiącu trasę Olesno-Kopa po-

konaliśmy dwa razy. Przecież 2 sierpnia to międzynarodowe 

spotkanie krótkofalowców, w którym uczestniczymy od lat. 

Jak każde święto na szczycie naszej góry, tak i to, nie mogło 

się odbyć bez pokazów gwardii Cesarza Franciszka Józefa. 

W czasie uroczystości, w godzinach po południowych mu-

sieliśmy wejść na maszt. Nasza 14 El. Yaga nie wytrzymała 

naporu wiatru i na mocno wygiętym maszcie nie wglądała 

zbyt dziarsko. Nasi koledzy z Prudnika, też nie odpoczy-

wali i pod dowództwem SP6MRC przeprowadzili pomiary, 

po czym rozpoczęli kopanie dołu na fundament pod nowy 

maszt radiowy. Jak ta praca wyglądała i ile czasu trwała, to 

już temat na następny reportaż.

Maszt  

Decyzja o budowie nowego masztu a tym samym rozbudo-

wie bazy krótkofalowców na Biskupiej Kopie zapadła jakieś 

trzy lata temu i rozpoczęto ją od razu mocnym akcentem. 

Staraniem Jurka SP6TPY staliśmy się właścicielami wspania-

łego masztu kratowego o lekkiej konstrukcji. Poszczególne 

elementy  wjechały na szczyt złożone na przyczepie ciągnię-

tej przez traktor, którego kierowcą był zaprzyjaźniony z nami, 

niestety już nie żyjący pan Stanisław Giemzik mieszkaniec 

Jarnołtówka. Dodać trzeba koniecznie, że za ten kłopotliwy 

transport nie zapłaciliśmy ani grosza. Pan Stanisław uznał, że 

będzie to jego wkład w budowę. Zaawansowane prace przy 

fundamencie masztu rozpoczęły się 23 sierpnia 2008 r. 

Jeszcze trwały uroczystości wmurowania kamienia wę-

gielnego pod nowe schronisko na szczycie Biskupiej Kopy, 

jeszcze grała orkiestra, strzelała na wiwat gwardia cesarska 

a obok naszego domku koledzy z Prudnika pod wodzą SP-

6MRC rozpoczynali kopanie w ziemi. Jak ta robota wyglądała 

można sobie wyobrazić, w użyciu był najczęściej kilof, szpa-

del i łopata. Wszystko trzeba było dokładnie wykuć i usu-

nąć rękami. Kopanie dokończyliśmy już wspólnymi siłami 

27 września 2008 r., kiedy nasza silna grupa z SP9KDA do-

tarła na szczyt. Pracowaliśmy przez całą sobotę i niedzielę, 

pozostało ustawienie stalowej stopy i zalanie jej betonem. 

Czynność niby prosta, ale nie w warunkach górskich gdzie 

jazda z pełną cementu taczką pod górę potem tyłem z góry 

z omijaniem licznych tego dnia grup turystów wymagała nie 

lada umiejętności. Jednym słowem niedziela spędzona była 

pracowicie. Praca wykonywana była na wesoło. Powstało 

nawet humorystyczne powiedzenie, że oto „słowacki cement 

wymieszany w Czechach jest wylewany w Polsce”. Tak fak-

tycznie było. Przez szczyt przechodzi granica państwa a tani 

cement kupiony został na Słowacji. Już za tydzień w sobo-

tę znowu uparcie wędrujemy pod górę, żeby przekonać się, 

że nasz beton stwardniał i można przystąpić do ustawiania 

szalunku. Przez cały dzień dźwigamy drewniane belki, zakła-

damy stalowe liny. Chcemy zdążyć wieczorem wrócić do do-

mów zbytnio nie rozbijając rodzinnej harmonii. 

Na starym maszcie prawie równo z nami pracują koledzy 

krótkofalowcy z Brzegu i oto z Biskupiej Kopy odzywa się 

przyniesiony w plecaku przemiennik SR6KB. Brawo, tak 

trzymać! Kolejna sobota (nie wiadomo, która to już) to 

zbiórka na szczycie o 9.00. Okazuje się, że  możemy choć 

trochę odwdzięczyć się naszemu przyjacielowi z OK Mirko-

wi i popracować na jego budowie przy zalewaniu filara no-

śnego. Brygada jest tak zgrana, że praca idzie szybko i bez 

zbędnych przerw przechodzimy na naszą budowę a po paru 

godzinach świętujemy zakończenie prac przy betonowaniu. 

Patrząc z satysfakcją na nasze dzieło stwierdzamy zgod-

nie, że korzystać z tego będą jaszcze nasze wnuki. Solidna 

konstrukcja stalowej stopy wykonanej przez SP6MRC wraz 

z fachowo pospawanym przez Mirka zbrojeniem oraz po-

tężna porcja betonu sprawia, że całość konstrukcji wyglą-

da imponująco - nawet jak na górskie warunki. Ze szczytu 

schodzimy na czeską stronę, tą drogą jest krócej. Okazuje 

się, że do domu raczej nie dojedziemy tak szybko, po drodze 

mieszka przecież OK2MXL, któremu koniecznie trzeba zło-

żyć życzenia urodzinowe. Po chwili siedzimy u Jardy w ogro-

dzie przy adekwatnie do okoliczności zastawionym stole. 

Na zakończenie wypada wymienić znaki dotychczas pracu-

jących na szczycie Kolegów. SP6MRC był główną siłą napę-

dową całej inwestycji, a towarzyszyli mu SP6EZ, SP6OUX,  

SP6TPI, SP6TPG, SQ6QQ, SP6MQO, SP9LJE, SQ6IUA, 

SQ6IUF, SQ6IUS, SP9UO i grupka kolegów z SP7KED.

Ale o tym następnym razem.
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Z reguły na swoje wyprawy zabieram następujący sprzęt  

i podaję jego przykładową wagę w kg:

Transceivery:

• IC-7300 – 4,5 kg, 

• IC-7000 – 3,0 kg,

• FT-847 – 6,2 kg,

• K3 100W – 4,2 kg, 

• IC-746 – 9,5 kg,

• IC-702MK-2G – 4,5 kg,

• TS-2000X – 8,5 kg,

• FT-290 – 1,4 kg,

• Zasilacz 13,8 V/20 A 1,7-2,0 kg.

Wzmacniacze mocy lampowe:

• Alpha 76 A – 1,8-28 MHz moc 1200 W, waga 32 kg. Ko-

nieczność wyjęcia transformatora na czas transportu 

samolotem i zabezpieczenia go styropianem.

• Dentron MLA 1200 1,8-28 MHz moc 700 W zasilacz 

WN – 12 kg + PA 5,4 kg,

• GU-200 4xGU-50 1,8-28 moc 500-600 W zasilane bez-

pośrednio z sieci (2 podwajacze – 1200 V) – 5,2 kg,

• PA – 50 3x GI7B 50 MHz moc 1 KW zasilane bezpo-

średnio z sieci (3 potrajacze – 1800 V) – 6,5 kg,

• Dentron 50/70 MHz przerobiony z MLA 1200, zasilacz 

WN – 12 kg + PA 4,8 kg,

• GS-35 PA na 144 MHz 1 KW 28 kg + zasilacz WN 12 kg.

Wzmacniacze tranzystorowe:

• Na pasmo 70 MHz – 5,1 kg,

• Na pasmo 144 MHz – 4,6 kg + 7,6 kg zasilacz.

Kable koncentryczne.

To bardzo ważna pozycja wagowa w naszym wypadzie. 

Czasami trzeba zabrać 300-400 m koncentryka, a i tak go 

zawsze brakuje.

• RLF-5 20 mb/ 1,1kg,

• RLF-7 20 mb/ 1,3 kg,

• H-155 20 mb/ 0,9 kg,

• RF-50 ½” 20 mb/ 6,0 kg do pracy EME lub Via Meteory.

WYPRAWY Z RADIEM 007 – WAGA SPRZĘTU 001
Mek SP7VC

Poradnik
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• Zasilacze 13,8 V/20 A z możliwością pracy 

220/115 V.

• PDŁ 12/20 Szczecinek – 2,0 kg,

• IN 1225 – 1,7 kg.

Akcesoria, jakie warto zabrać na wyprawę:

• miernik uniwersalny,

• lutownica, tinol,

• kompas,

• filtry pasmowe (przy pracy na kilku pasmach 

równolegle) – 2,0 kg komplet 160-10 m,

• narzędzia,

• reflektometr,

• miernik MFJ lub inny,

• sznurek,

• GPS, Nawigacja, Tracker, mapy klasyczne,

• latarka,

• ferryty na kabelki (eliminacja ewentualne-

go w.cz.),

•  rozgałęźniki,

• izolacja,

• odciągi,

• wentylatorek dodatkowy,

• lampka nocna,

• przekaźnik – 12V, kondensatory, 

bezpieczniki,

• lampa zapasowa do PA,

• kosmetyczka,

• rzeczy osobiste

• obuwie,

• walizka 3,7 kg o wymiarze < 158 cm (dłu-

gość+ szerokość+ wysokość), do której bę-

dziemy chcieli zmieścić te wszystkie rzeczy.

Jeśli teraz usiądziecie z ołówkiem w ręku  

i zaczniecie dodawać poszczególne pozycje 

okaże się, że magiczne 20, czy 23 kg bagażu 

rejestrowanego osiągniecie bardzo szybko,  

a wiele rzeczy będzie jeszcze poza walizką. Do 

bagażu podręcznego 5, 8 lub 12 kg zabieram 

elektronikę: radio, komputer, GPS, MFJ, aparat 

fotograficzny, kamerę, tracker, latarkę, mapy, 

nawigacje, dokumenty, licencje itp.
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TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego Związku Krótkofa-
lowców.

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

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze informacje 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 dostarczone 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 nadesłanych tekstów. Redak-
cja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do nie-

publikowania reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób trzecich, 
w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw au-
torskich. 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 Krótkofalow-
ców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz 
jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna 
i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 
z jego opublikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek.

okładka: kapsuła wielkomembranowego mikrofonu pojemnościowego. Autor nieznany 

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

POPRZEDNIE NUMERY TK DO POBRANIA

Zapraszamy do udziału w dwóch najważniejszych dla pol-

skich UKF-owców imprezach. Będą to 19 Zjazd Techniczny 

UKF, oraz 56 Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF. odbędą się w 

terminie 18-20 sierpnia 2017, Morawa, JO80KG. Organi-

zatorami są: Sudecki Klub Mikrofalowy SP6KBL oraz Sto-

warzyszenie Polski Klub UKF. Patronat medialny: Redakcja 

„Świata Radio”. 

Miejsce zjazdu: Hotel Morawa, Stara Morawa 11a, 57-550 

Stronie Śląskie. Przedstawiciele organizatora: Stanisław 

Ziemczonek SP6GWB, Andrzej Matuszny SP6JLW, Jacek 

Masłowski SP6OPN. Program oraz szczegóły organizacyj-

ne i logistyczne znajdują się na portalu PZK oraz PKU UKF.

Organizatorzy

ZJAZD UKF ORAZ ZJAZD PK UKF

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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XV Ogólnopolska Piel-

grzymka Krótkofalow-

ców na Jasną Górę odbędzie się 13 

maja 2017 r. Grupa organizacyjna, 

członkowie klubu SP9KAJ i grono 

krótkofalowców Ziemi Często-

chowskiej zapraszają wszystkich 

krótkofalowców, nasłuchowców 

oraz sympatyków wraz z rodzina-

mi i przyjaciółmi na Pielgrzymkę 

Krótkofalowców. Jak zwykle spo-

tykamy się w Częstochowie na Ja-

snej 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.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KRÓTKOFALOWCÓW
Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami via e-mail lub telefonicznie po 

godz. 19.00 do kolegów:

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

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

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

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

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

• Darek SP9CLU, e-mail: sp9clu@wp.pl
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Ze smutkiem informujemy, że w dniu 24 kwietnia  
odszedł do krainy wiecznych DX-ów kolega 

Jurek Wróbel SQ8LSQ.
Ś.P. Jurek był uczestnikiem spotkań 18 OT PZK  

w Rzeszowie, a w dawniejszych czasach bywał w klubie 
SP8KAR. Pracował w komórce łączności KRUSZGEO.

SQ8LSQ s.k.

Janek

SP8HND
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