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Tygodnik
Krótkofalowca 014Polski 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 20/2017

HACKERSPACE KRAKÓW
SP9KGP i SP9HACK w nowej 
siedzibie Hackerspace

ZAWODY DZIEŃ DZIECKA
Zawody z okazji Dnia Dziecka  
organizuje i rozlicza Zespół  
Radioreaktywacji oraz klub SP5PRF

HARCERZE Z RADIEM
13 maja w lesie pomiędzy Łodzią 
a Zgierzem Harcerze uczyli  się  
o ARDF, PMR i nawiązywali QSO

QUO VADIS 2017
Zawody trwają 1 godzinę i możesz  
upamiętnić wielkiego polaka, nowelistę,  
i publicystę Henryka Sienkiewicza

FARNA GÓRA
6 - 7 maja br. grupa dolnośląskich krót-
kofalowców startowała w zawodach  
„II Próby Subregionalne” w paśmie 2 m 

BŁYSKAWICA 2017
Polsko-Niemieckie Ćwiczenia Łączności  
Kryzysowej organizowane przez  
SP EmCom PZK oraz DARC EmCom

P
io

tr
 O

le
k

sy
 S

Q
2

N
U

D
 w

 r
a

m
a

c
h

 a
k

c
ji

 #
P

O
K

A
R

A
D

IO



02 |   Tydzień 20/2017    Tygodnik Krótkofalowca

PISZĄC DLA NAS... 

W naszym zespole każdy może być kronikarzem. I wcale 

nie z łaski. Nie musi być stary i nie musi być młody. Może 

nawet bać się słowa pisanego. Ważne, żeby chciał być tam gdzie 

coś się dzieje, dokumentować to, a potem nam przysyłać. 

Koleżanki, koledzy, to Wy wiecie o wydarzeniach, które 

dzieją się wokół Was. Wiecie o tym, co dzieje się w oddzia-

łach, klubach, okolicy. Jesteście w stanie być tam i dotrzeć 

do samego środka wydarzeń. Przypomnieć organizatorom 

o tym, że warto poinformować o fakcie, że wydarzenie się 

odbędzie i o tym co się działo. Do tego trzeba jednak być 

na miejscu. I tu pojawia się wasza wielka rola Korespon-

dentów Terenowych Tygodnika Krótkofalowca. Tylko Wy 

jesteście w stanie dostarczać materiały, zdjęcia, teksty 

a przede wszystkim FAKTY. Tylko Wy możecie informować 

czytelników co i kiedy się dzieje. Tylko Wy możecie podsu-

wać nowe pomysły i nowe koncepcje.

My ze swojej strony oferujemy pomoc w redagowaniu tek-

stów, korektę, edycję grafik i fotografii. Możemy pomóc 

wam lokalizować i korygować błędy, tworzyć materiały 

spójne i ciekawe, poprawiać wasz dziennikarski warsztat. 

Bo rola korespondenta – pomimo tego, że Tygodnik to nie-

wielkie sieciowe przedsięwzięcie – to jednak całkiem praw-

dziwe dziennikarstwo.

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, niejasności bądź wątpli-

wości – piszcie do nas: tk-redakcja@pzk.org.pl

Czekamy na Was.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

PIKNIK NA ODBUDOWĘ SCHRONISKA
13 maja br. zorganizowany został piknik rodzinny 

z wieloma atrakcjami. Wśród uczestników nie mo-

gło zabraknąć krótkofalowców z klubu krótkofalarskiego 

SP9KOZ przy OSP w Kozach koło Bielska-Białej. Całko-

wity dochód z imprezy został przeznaczony na odbudowę 

schroniska w pięknym zakątku Beskidu Małego, pod szczy-

tem Hrobaczej Łąki, które uległo poważnemu uszkodzeniu 

w wyniku pożaru. Pomimo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych podczas pikniku zainstalowano stację ra-

diową SP9KOZ, która promowała w eterze ideę wsparcia 

odbudowy schroniska. Plonem pracy stacji było kilkanaście 

łączności na KF oraz UKF w pasmach 2 m i 70 cm (wyko-

rzystano możliwości przemienników FM i DMR sieci BASR), 

kilka miłych rozmów z uczestnikami imprezy oraz jeden 

uszkodzony trx :) Pracowali: SP9ONC/P Mirek, SP9NLT/P 

Tomek i SP9JKB/P Marek.

Darek SP9ETE

Zbyt stary żeby nosić broń i walczyć jak inni —
wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kronikarza

zapisuję - nie wiadomo dla kogo — dzieje oblężenia
mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd

przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie
wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu...

mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=


Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 20/2017   | 03

W sobotę,  13 maja 2017 r. w spotkałem się z funkcyjny-

mi drużyn jednego z łódzkich hufców ZHP.  Zebrali-

śmy się w lesie, na pograniczu Łodzi i Zgierza. Celem spo-

tkania była prezentacja różnych form łączności radiowych, 

takich jak ARDF, zawody radiowe na PMR-ach, czy nawiązy-

wanie łączności radiowych. Uczestnicy przeżyli z większym 

lub mniejszym stresem swoje pierwsze QSO. Dużą cierpli-

wością wykazał się dh Grzegorz SQ7NHR, który pracował 

po drugiej stronie przemiennika. Ukryty w lesie nadajnik 

ARDF 80 m nie sprawił harcerzom większego problemu. Na 

pewno, przed wakacjami powtórzymy zajęcia urozmaicone 

krótkofalarskimi formami łączności. Serdeczne podzięko-

wania dla SQ7NHR. Liczymy na Ciebie następnym razem. 

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

Tomek SP7V

HARCERZE Z RADIEM

BACHORZE PO RAZ CZWARTY
IV Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców, od-

będzie się w Bachorzu 2-4 czerwca 2017 r. Jest to 

kontynuacja Międzyoddziałowych Spotkań Krótkofalow-

ców Chojnice – Krojanty. Spotykamy się tak samo w ośrodku 

wypoczynkowym „Natura” w Bachorzu. Zasada, że dniem 

głównym jest sobota, a chętni (uiszczając stosowną opłatę za 

noclegi i jedzonko) mogą przyjechać już w piątek i wyjechać w 

niedzielę – pozostała bez zmian. Oczywiście jeżeli ktoś chce 

przyjechać na jeden dzień, bez noclegu, też może!

Dla przypomnienia organizatorami są OT04, OT09, OT16, 

OT22, OT23 i OT26. Niewolniczą pracę (tzw. „czarną robo-

tę”) w imieniu wymienionych oddziałów wykonuje SP2LQP 

wespół z SP2ALT i z nami można się kontaktować.

Piotr SP2LQP
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W dniach 6 - 7 maja br. grupa dolnośląskich 

krótkofalowców startowała w zawo-

dach „II Próby Subregionalne” w paśmie 2 m ze 

szczytu Farna Góra (257 m n.p.m. w okolicach 

Trzebnicy). Był to pierwszy start z nowej loka-

lizacji. Po udanych testach w planach są kolejne 

akcje, a także rozbudowa systemu antenowego. 

Stacja pracowała pod znakiem SP6PWT, stu-

denckiego klubu krótkofalowców Politechniki 

Wrocławskiej. Nawiązano 160 łączności (ODX 

900 km). Przy budowaniu polowej instalacji oraz 

w roli operatorów wystąpili: SQ6IUS, SQ6ODL, 

SQ9RHX, SP6A, SP6LZA, SP6IZU, SP6DRT, 

SQ6NEJ. 

„II Próby Subregionalne” wchodzą w skład cyklu 

zawodów rozgrywanych na falach ultrakrót-

kich. W imprezie tej uczestniczy wiele stacji 

z całej Europy. Terminy startów to odpowiednio 

pierwsze pełne weekendy marca, maja, lipca 

i września. Dzięki startom dobrze wyposażo-

nych stacji usytuowanych na szczytach górskich 

możliwe są łączności na dystansach przekracza-

jących 300 km. 

Kuba SQ6NEJ

II PRÓBY SUBREGIONALNE ZE SZCZYTU FARNA GÓRA

Integracja środowiska krótkofalowców krajów Unii Euro-

pejskiej, pracujących w pasmach UKF (50 MHz – 480 THz) 

oraz wymiana doświadczeń w zakresie łączności i osiągnięć 

technicznych w krajach Unii Europejskiej.

Termin:

8 – 11 czerwca 2017 r. od czwartku do niedzieli.

Miejsce:

Agroturystyka „Dom Na Wzgórzu” 515 m n.p.m. Gajów 1, 

57-420 Radków, Lokator: JO80EM

Program: www./ukf-te.iq24.pl

IV SYMPOZJUM MIKROFALOWE I EME 
Koszt:

Pobyt 3-dniowy – 320 zł.: nocleg, śniadanie, serwis kawowy, 

obiad, kolacja  integracyjna, piwo, znaczek, identyfikator na 

smyczy, materiały, zdjęcie, nagrody UKF Tomboli, nagrody 

w konkursie PUK UKF, grawertony, dyplomy.

Uczestnicy w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) - nie partycy-

pują w kosztach, wyżywienie we własnym zakresie. 

Organizatorzy

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250986&temat=442602
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Wydawany przez ARRL dwumiesięcznik QEX, to solid-

na porcja wiedzy przeznaczonej dla radioamatorów 

„praktykujących” konstrukcyjnie, czyli samodzielnie bu-

dujących różne urządzenia radiowe, antenowe, pomiaro-

we, przydatne w radiokomunikacji amatorskiej. Artykuły 

zamieszczane w piśmie są dobrze opracowane i napisane 

przystępnym językiem, dużą ich zaletą jest również walor 

edukacyjny. Każdy tekst opatrzony jest licznymi przypisami 

dla chcących pogłębić wiedzę w omawianym temacie.

Pismo ukazuje się od grudnia 1981 r. Początkowo wydawane 

było w postaci broszury, ale z biegiem czasu nabierało coraz 

bardziej zaawansowanych form edycyjnych uzupełnionych 

kolorowymi okładkami. Obecnie ukazuje się w ekonomicz-

nej wersji tzw. tiny cover.  Prenumerata QEX-a jest dostęp-

na dla wszystkich zainteresowanych, także tych, którzy nie 

należą do ARRL, niestety jest dość droga. Taniej można za-

prenumerować pismo na dłuższy okres, są też przewidzia-

ne zniżki dla członków ARRL. Wcześniejsze wydania pisma 

w postaci elektronicznej można znaleźć w sieci. Zachęcamy 

do zapoznania się z QEX wszystkich, którzy interesują się 

techniczną stroną radiokomunikacji amatorskiej. A może 

warto rozważyć wspólną prenumeratę dla klubu?

Waldek 3Z6AEF

QEX – DLA PRAKTYKUJĄCYCH

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, 

Zawody

ANTENY: Zdalne sterowanie anten

TEST: Wzmacniacz HPA-8000B

PREZENTACJA: Transmodulatory DVB – cd.

ŁĄCZNOŚĆ: Praca przez przemienniki (4) - sieć cyfrowego 

głosu DMR, Nowości Europoltech 2017 (cz. 1), Bestsellery 

dla krótkofalowców

ŚWIAT KF/UKF: 90 lat śląskiego krótkofalarstwa, Moje 35 

lat krótkofalarstwa

HOBBY: Konwerter do tunerów DVB-T

DIGEST: Przydatne rozwiązania radiowe

FORUM CZYTELNIKÓW: Porady

RYNEK I GIEŁDA

ŚWIAT RADIO 6/2017

Magazyn wszystkich użytkowników eteru

6/2017

K R Ó T K O F A L A R S T W O  C B  R A D I O T E C H N I K A

 

Nowości Europoltech – Gdańsk 2017
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Odbiornik DVB-T może być 
wykorzystany do odbioru 
pasm HF dzięki zewnętrz-
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Sieć DMR
System cyfrowej 
transmisji głosu DMR 
znajduje także szerokie 
zastosowanie w krót-
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http://www.arrl.org/qex
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/
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W imieniu organizatora zapraszam wszystkich nadaw-

ców SP do udziału w VIII Krajowych Zawodach 

Krótkofalarskich QUO VADIS 2017. Bardzo proszę o udział 

jak największej liczby stacji z województwa lubelskiego 

ponieważ łączności z gminami lubelszczyzny są podwójnie 

punktowane. 

Najważniejsze punkty regulaminu:

Zawody trwają 1 godzinę i możesz upamiętnić wielkiego 

Polaka, nowelistę, i publicystę Henryka Sienkiewicza. Lau-

reata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905.

Cel zawodów:

Upamiętnienie 171. rocznicy urodzin polskiego pisarza, 

Syna Ziemi Łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka 

Sienkiewicza, oraz popularyzacja historycznych miejsc zie-

mi łukowskiej z nim związanych. 

Termin zawodów: 

20 maja 2017 (sobota) od godz: 06:00 do 06:59 UTC, czyli 

(08.00 do 08.59 czas lokalny) logujemy w czasie UTC.

Emisje i pasmo:

- CW i SSB w paśmie 80m.

Nagrody:

• zdobywcy czołowych miejsc otrzymują Statuetkę Hen-

ryk Sienkiewicz oraz Dyplom,

• zdobywcy II i III miejsc we wszystkich kategoriach 

otrzymują Dyplom,

• dzięki sponsorom mamy też wiele nagród krótkofa-

larskich (patrz regulamin), które zostaną rozlosowane 

wśród wszystkich uczestników zawodów niezależnie 

od zajętego miejsca. 

Logi:

zawody będziemy rozliczali z użyciem ROBOTA, więc przyj-

mujemy logi tylko elektroniczne, ale jak to było w latach po-

przednich w drodze WYJĄTKU od SENIORÓW przyjmiemy 

i rozliczymy logi papierowe, które dotrą przed upływem 6 

dni po zawodach na adres: Krzysztof Patkowski, P.O. Box 

45, 21-400 Łuków 1. 

Pełny regulamin zawodów QUO VADIS znajduje się na stro-

nie PGA-ZAWODY: 

www.pga-zawody.pzk.pl

Link do pobrania druku logu papierowego: 

www.pga-zawody.pzk.pl

Link do listy gmin wraz z oznaczeniem PGA: 

www.pga-zawody.pzk.pl

Krzysztof SP5KP

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE QUO VADIS 2017

Celem zawodów jest promowanie krótkofalarstwa oraz 

promocja miasta Lwowa. Zawody odbędą się w dniu 

20 maja w godzinach 19-21 GMT. Są podzielone na 4 tury. 

Szczegóły w regulaminie opublikowanym na portalu PZK 

pod poniższym linkiem: www.pzk.org.pl.

Jurek SP5VJO – wiceprezes LKK

Na nadchodzący tydzień nie zaplanowano szkolnych 

łączności ARISS, w czasie których odpowiedzi 

astronauty mogłyby być odbierane drogą radiową z ISS 

przez stacje naziemne w Polsce i Europie.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

PUCHAR MIASTA LWOWA ARISS – INFO Z ORBITY

http://pga-zawody.pzk.pl/articles.php?article_id=16
http://pga-zawody.pzk.pl/articles.php?article_id=16
http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4020
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PLENEROWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE KLUBU SP9PEW

Członkowie  naszego klubu oraz koledzy krótkofalowcy 

z wielu miejscowości w kraju spotkali się 6 maja 2017 r. 

na Plenerowym Spotkaniu Integracyjnym „WIOSNA 2017”. 

O godzinie 9 rano inaugurując spotkanie, Eligiusz SP9LLS 

zainstalował radiostacje KF. 

W imprezie udział wzięli członkowie naszego klubu: 

SP9TDX, UNK, LLS, RVC,  RTK, RCG, CWF, FJJ,  DHY, 

SQ9FMZ, SO6AHZ, SO9DXN, DL3AU(SO9AU). Obecni byli 

także m.in: prezes PZK - Waldemar 3Z6AEF, wiceprezes 

PZK - Tadeusz SP9HQJ, prezes OT06 PZK - Marek SP9HTY, 

sekretarz OT06 PZK - Jan SQ9DXT, oraz wielu innych Ko-

legów, którym nie przeszkadzał brak słońca. Wśród gości 

znaleźli się również członkowie następujących klubów PZK: 

SP9ZPS, SP9PNB, SP9KJM, SP9KDU, SP9KDA, SP9PKS, 

SP6WZR, SP6PWR oraz kilku sympatyków krótkofalar-

stwa. Niektórzy przybyli ze swoimi XYL. 

Zarząd Główny PZK uhonorował kilku Kolegów nagroda-

mi książkowymi oraz dyplomami w uznaniu szczególnych 

zasług, w rozwoju i integracji środowiska krótkofalarskiego 

rejonu lublinieckiego.

Przez cały czas imprezy czynny był „szwedzki stół”, dzia-

łał grill i płonęło ognisko. Nadwornymi kucharzami byli 

Mariusz SP9TDX i Janusz SP9RCG. Spisali się świetnie. 

Największym powodzeniem cieszyło się swojskie danie 

w postaci „pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem”. W trakcie 

spotkania  odbyły się zawody strzeleckie z broni pneuma-

tycznej w kategorii HAM i XYL. Zawody prowadzili Jacek 

SP9RVC i Damian SQ9FMZ.

Zwyciężczynie i zwycięzcy otrzymali cenne nagrody i dy-

plomy. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania dostali upo-

minki w postaci materiałów promujących Ziemię Lubli-

niecką. Prezenty dla uczestników przekazały:  Starostwo 

Lublinieckie, Urząd Miasta Lubliniec, Urząd Gminy Ciasna 

i Nadleśnictwo Lubliniec -  serdecznie dziękujemy! Każdy 

z 41 uczestników otrzymał też stosowny „CERTYFIKAT”. 

Przeprowadzono ponad 50 QSO. Kto nie był niech żałuje!

Stanisław SP9UNK
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Kraków, godzina 16... Połowa drogi między dworcem 

a Plantami... Brama, domofon, schody... Na końcu scho-

dów stalowe drzwi do schronu mieszczącego się pod Urzę-

dem Wojewódzkim. Po przekroczeniu progu znajdujemy 

się w innym świecie. Świecie magii związanej z techniką. To 

nowa siedziba Fundacji Hackerspace Kraków. Ale nie tylko 

Hackersi tam urzędują. To jednocześnie królestwo dwóch 

klubów OT50 Gliwice – SP9HACK i SP9KGP, które schro-

niły się w schronie.

Media przyzwyczaiły nas do rozumienia pojęcia „HACKER” 

jako komputerowego szaleńca, przestępcy którego jedy-

nym celem jest włamanie się do naszego komputera, wpusz-

czenia do niego wirusa lub trojana a następnie wyciągnięcia 

od nas pieniędzy za odkodowanie naszych zaszyfrowanych 

danych. Rzeczywistość nieco różni się od przekazów me-

dialnych. Wyobraźcie sobie, że na jednej z najznamienit-

szych wyższych uczelni na świecie - Massachusetts Institu-

te of Technology – była grupa studentów, która lubiła bawić 

się kolejkami. Takimi zwykłymi elektrycznymi kolejkami 

jakie wielu z was miało w dzieciństwie (a niektórzy mają do 

dzisiaj). Jak to młodzi ludzie mają w zwyczaju, od czasu do 

czasu wyłączyli prąd, czasem posmarowali klamkę czymś 

tłustym. Bawili się. Wtedy właśnie, w roku 1955 po raz 

pierwszy użyto terminu „HACKER”. To słowo pozostało na 

MIT i w latach sześćdziesiątych było używane jako synonim 

poprawiania i usprawniania różnych technicznych urządzeń.

To pojęcie jest bardzo dobrze znane krótkofalowcom, po-

nieważ zgodnie z uczelnianą definicją jesteśmy od zawsze 

hackerami. Klasycznym przykładem jest przerobienie od-

biornika radiofonicznego na radiokomunikacyjny poprzez 

dodanie do nie go BFO czy przerobienie starego Radmora 

na dwumetrowe radio. To wszystko jest właśnie hackowa-

nie. Co gorsza hackerzy – w tym krótkofalowcy są niezwy-

kle ekologiczni. Ilość powtórnie wykonywanych przedmio-

tów potrafi nieraz zadziwić nas samych. Prawie każdy z nas 

posiada stare, używane rurki, które przydadzą się na ko-

lejną antenę, stare kondensatory, które z pewnością już za 

dwa lata przydadzą się do skrzynki antenowej czy też wielki 

transformator, który po cichu ukrywamy w piwnicy, bo na 

NOWA SIEDZIBA FUNDACJI HACKERSPACE KRAKÓW
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pewno kiedyś zbudujemy wzmacniacz. Uparcie pracujemy 

w recyklingowej branży a jak dopadniemy stoisko zaprzy-

jaźnionego TDM Electronics z militarnym złomem, to wta-

piamy tam na godzinę.

Wiemy już zatem z kim mamy do czynienia, nie jest niebez-

piecznie, możemy zatem wejść dalej. Siedziba jest napraw-

dę imponująca. Cztery pomieszczenia, w których mieści się 

wszystko, co dłubaczowi może być przydatne. Jest hardroom 

z wiertarkami, szlifierkami, spawarką i tokarką – nie wspomi-

nając już o ścianie zawieszonej drobniejszymi narzędziami. 

Jest Lab elektroniczny wyposażony w zasilacze, generatory, 

oscyloskopy czy zestawy Arduino. Znajdziemy tu również 

drukarki 3D, trawiarkę, stacje lutownicze, mierniki i przede 

wszystkim sporo miejsca do pracy. Jak nie chce nam się luto-

wać, to możemy pograć w ping-ponga na oscyloskopie. Jest 

Softroom, czyli miejsce wyposażone w stanowiska dla pro-

gramistów, które w ciągu paru minut można przerobić na salę 

wykładową, podłączyć projektor, rozłożyć ekran i szkolić do 

woli. Ostatnim, lecz wcale nie najmniej ważnym pomieszcze-

niem jest Radioshack, w którym oprócz sprzętu radiowego 

SP9HACK i SP9KGP znalazły swoje miejsce serwery. Miejsce 

ma jedną wadę – jest niezwykle trudne antenowo – ale po-

nieważ Korona Gór Polski chodzi po górach a HACK jakoś je 

zhakuje, to zapewne problem już niedługo będzie rozwiązany.

O samym otwarciu warto napisać, że nie była to wyłącznie 

oficjalna impreza, ale odbyły się również warsztaty z obrób-

ki drewna, warsztaty z Arduino, kilka ciekawych wykładów 

– w tym również prowadzonych przez sponsorów HS Kra-

ków. W tym np. kei.pl, który hostuje również i naszą stro-

nę. Tyle, że HS ma to za darmo. Może z nimi porozmawiamy 

w niedalekiej przyszłości...

Podsumowując: doskonała impreza w doskonałym towarzy-

stwie i ze znakomitą atmosferą w pełni odpowiadającą temu, 

co chcielibyśmy widzieć w naszych krótkofalarskich klubach. 

Gdybyście chcieli odwiedzić to czarodziejskie miejsce, zo-

baczyć co w piątki dzieje się na całonocnych Nighthack’ach 

to zajrzyjcie na profil HS na Facebooku. 

My polecamy. Pizzę w HS też polecamy.

Maciek SP9MRN, Fot: Canis SQ9ZAC

https://www.facebook.com/HackerspaceKrakow/
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Rozgrywane pierwszego czerwca 

krótkofalarskie zawody z okazji Dnia 

Dziecka organizowane były dotychczas 

przez olsztyński klub LOK SP4KSY. 

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy 

Andrzejowi SP4HHI i pozostałym Kole-

gom za pracę przy rozliczaniu zawodów. 

Od tegorocznej edycji (2017) zawody 

organizuje i rozlicza Zespół Radioreak-

tywacji oraz klub SP5PRF.

W regulaminie zawodów pojawiło się 

kilka nowości, które naszym zdaniem 

podkreślają ich charakter. Głównym 

założeniem było stworzenie zawodów, 

w których najmłodsi sympatycy krótko-

falarstwa czuliby się jak u siebie a starsi, 

doświadczeni nadawcy mogli pomóc im 

stawiać pierwsze kroki w zawodach. 

Oprócz tego za cel stawialiśmy sobie:

• wzmożenie aktywności najmłod-

szych krótkofalowców na pasmach 

KF. 

• zachęcenie do wspólnej aktyw-

ności przy radiu doświadczonych 

krótkofalowców i ich dzieci lub 

wnuków. 

• umożliwienie początkującym 

nadawcom udziału w zawodach 

krajowych, które są dostosowane 

do ich poziomu operatorskiego. 

Zawody krótkofalarskie, nawet te kra-

jowe to dla najmłodszych spore wy-

zwanie. Odpowiednia formuła i życz-

liwość ze strony starszych Koleżanek 

i Kolegów znacznie ten start ułatwia. 

Wielu uczniów, uczestników zajęć klu-

bowych czy pokazów - np. Radioreak-

tywacji nie ma jeszcze własnego znaku 

NOWA FORMUŁA ZAWODÓW DZIEŃ DZIECKA
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i dotychczasowe regulaminy nie dawały takim osobom wie-

lu możliwości do aktywnego udziału w pracy contestowej. 

Poza stacjami klubowymi nie mieli oni okazji do nabywania 

swoich pierwszych doświadczeń w tym zakresie. Modyfi-

kując regulamin zaproponowaliśmy odpowiednie formuły, 

które nawet na stacji indywidualnej pozwalają zaprezento-

wać najmłodszym nasze hobby i zainteresować zawodami. 

Chcieliśmy, by w regulaminie tych zawodów znalazła od-

zwierciedlenie nasza chęć zainteresowania młodych 

ludzi naszym hobby i zawodami, a jednocześnie po-

trzeba stworzenia warunków, które młodym i niedo-

świadczonym adeptom pozwoliłyby na uczestnictwo w tej 

zabawie. Zrezygnowaliśmy  z klasycznych kategorii na rzecz 

dopasowanych na potrzeby najmłodszych. Zależało nam na 

tym, by wszelkie możliwe aktywności z udziałem młodych 

operatorów czy dzieci zainteresowanych radiem znalazły 

w regulaminie swoje miejsce.

Dokładne omówienie proponowanych kategorii udziału 

w zawodach oraz szczegóły regulaminu możecie znaleźć 

pod adresami:

 www.sp5prf.pl/zawody-dzien-dziecka

www.reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka 

Komisja zawodów Dzień Dziecka 2017

http://sp5prf.pl/zawody-dzien-dziecka.php
http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka
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BISKUPIA KOPA 2010

Po raz pierwszy od wielu lat tegoroczne wyjazdy teamu klu-

bowego SP9KDA nie wiązały się z pracami budowlanymi, 

było za to jak zwykle wesoło i z przygodami. W pierwszy 

weekend maja zostały zamontowane na naszym maszcie 

anteny UKF a nasz nowy klubowy „horolezec” Marcin SQ9S-

BF wykazał się niezwykłą kondycją wisząc na wysokości 21 

metrów, przez ponad dwie godziny. Całe szczęście, że maszt 

jest solidny, wytrzymał niejedną, jak to w górach wichurę 

i naszego wiszącego Marcina też. W nagrodę Marcin za do-

brze wykonaną robotę został zaproszony na czeską stronę 

na tradycyjnego Ferneta. Jeśli ktoś nie wie co to takiego, to 

niestety musi się pofatygować z nami na szczyt. Jak to zwykle 

w tym terminie równocześnie na szczycie Kopy odbywała się 

uroczystość z udziałem gwardii Cesarza Franciszka Józefa, 

którą jak zawsze obserwowały tłumy turystów. Krótkofa-

lowcy jako stali bywalcy na Kopie są szczególnie zaprzyjaź-

nieni z J.W. Cesarzem dzięki czemu do naszej galerii można 

było dołączyć kolejne pamiątkowe fotografie.

Do słabych warunków propagacyjnych na UKF w czasie 

ważnych zawodów zdążyliśmy się już przyzwyczaić, spoty-

kamy się z tym zjawiskiem od wielu lat. Pracując w oddaleniu 

od dużych skupisk krótkofalowców czynnych w zawodach 

nie jesteśmy w stanie poprawić naszych wyników w zna-

czący sposób. Na pocieszenie pozostaje fakt uczestnictwa 

w zawodach i poprawy kondycji fizycznej zawodników. Na 

górę trzeba przecież wejść wnosząc przy tym nieraz spore 

kilogramy wyposażenia. Od kilku lat wchodzimy na Kopę od 

strony OK, ale ma to dobre i złe strony. Najważniejsze jest 

to, że nie ma gdzie zostawić samochodu i najczęściej auto 

stoi w odludnym miejscu nie pilnowane. My z kolei zastana-

wiamy się czy będzie czym wrócić do domu. Lipcowa wy-

prawa niczym się nie różniła od innych, no chyba tylko tym, 

że propagacja była jeszcze gorsza niż zwykle. Humory za 

to mieliśmy znakomite - co robić, jeśli na najwyższej górze 

Opolszczyzny prawie nic nie słychać!

Mija ledwo miesiąc a my znów na szczycie. To kolejne dwu-

dzieste szóste już międzynarodowe spotkanie krótkofa-

lowców. Jest z nami prezes PZK Piotr SP2JMR, któremu 

atmosfera Kopy bardzo przypadła do gustu. Przyjechał 

tu już po raz drugi. Jak na zamówienie poprawia się pogo-

da. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie ujawnił się złośliwy 

a może raczej chytry lis, który tym razem czeskiemu ko-

ledze z Ostrawy porwał siatkę z jedzeniem i co najgorsze 

dowodem osobistym. Ani wielogodzinne poszukiwania, ani 

międzynarodowa tyraliera przez las nie przyniosły rezul-

tatu i urzędnicy po tamtej stronie znów będą mieli zajęcie.  

Tylko naszego przyjaciela Ivana szkoda, przecież chodzenie 

po urzędach to nic przyjemnego.

Nawet się nie obejrzeliśmy i zbliża się wrzesień, więc znów 

pełna mobilizacja na IARU VHF Contest. Ustalamy, że wy-

jazd w piątek a w sobotę pełna gotowość. Startujemy w tych 

zawodach już prawie trzydzieści lat, więc nie wypada ina-

czej. Pogoda, jak przez całe lato - do bani, ale my się nie daje-

my i chart ducha ogromny. Apetyty na dobre wyniki jeszcze 

większe. Gdyby tak jeszcze dało się przewidzieć złośliwość 

rzeczy martwych. Nasze ambicje mocno ostudził sterownik 

do obracania anteny, który do tej pory działał znakomicie 

teraz daje nieprawdopodobne odczyty, antena jednak się 

kręci tylko gdzie stoi? Nie wiadomo. To jednak dopiero po-

czątek niespodzianek. W sobotnie popołudnie zrywamy się 

na równe nogi. W okolicach domku słychać donośny huk 

i widać dym. Wybuchła grzałka do wody wisząca na gwoź-

dziu, która została przypadkowo włączona do prądu. Całe 

szczęście, że od Mirka można było pożyczyć czajnik. Inaczej 

czekałoby nas siedzenie o chłodzie i głodzie do niedzie-

li. Jeśli ktoś pomyślał, że to koniec nieszczęść, to się mylił. 

WSPOMNIENIA SP9KDA – BISKUPIA KOPA 2010 CZ 1.

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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Do kompletu, w niedzielę rano wysiada nam laptop, który 

służył przez kilka lat i wydawał się niezniszczalnym. To już 

koniec zawodów. Nie wiemy nawet czy dotychczas zaliczo-

ne QSO da się odzyskać. Z nosami na kwintę zasiadamy do 

ogniska i deliberujemy czemu tym razem los okazał się tak 

niełaskawy.

Budowa…

Kolejny rok budowy na Biskupiej Kopie to następne wyjaz-

dy. Oczywiście pierwszy w maju - wcześniej nie ma sensu. 

Śniegu mamy dość przez całą zimę nawet tu na dole. Pogo-

da, jak na pierwszy weekend maja dość dobra. Tradycyjnie 

jedziemy w piątek. Roboty całe mnóstwo z antenami zdję-

tymi na zimę włącznie. Silna grupa z SP9KDA została po-

większona o Pawła SP7NJR, który też chce mieć swój wkład 

w budowę. Anteny lądują na starym maszcie, ale wszyscy 

z utęsknieniem spoglądają na wylany w ubiegłym roku fun-

dament. Tadek SP6MRC, jak na kierownika budowy przy-

stało, wyznacza miejsce na fundament pod odciągi. Mają 

być trzy poziomy. Rozpoczynamy kopanie, rycie, kucie i co 

tam kto jeszcze chce. Łatwo nie jest, ale jakoś idzie. Niestety 

jest już niedzielny wieczór i trzeba wracać. Następny wyjazd 

będzie dopiero w lipcu.  Wcześniej przygotowania do zjazdu 

ŁOŚ 2009 a po nim rozliczenie itd. Mamy nowego chętne-

go do pracy Artura SQ9FMC, który jedzie z nami mimo, że 

całą drogę straszymy go: my ci damy popalić....! Robota idzie 

nawet dobrze, ale tylko do sobotniego wieczoru, kiedy tra-

fiamy na tak twardą litą skałę, że ręce opadają, a i sił braku-

je. Mimo niedzieli podejmujemy kolejne próby, ale efekty są 

mizerne. Wkuliśmy się na głębokość 60 cm i o wymaganym 

jednym metrze możemy tylko pomarzyć. Mamy problem 

i to poważny! Masztu bez odciągów nie postawimy, to są 

góry, i wiatry wieją silne itd. A to dopiero pierwszy dołek 

a potrzebne są trzy...! Umawiamy się na tradycyjny zjazd na 

Kopie i wtedy może coś wymyślimy. Spotkania w międzyna-

rodowym towarzystwie mają tu już 25-letnią tradycję. Ten 

ma szczególnie uroczystą oprawę ponieważ gościmy Pre-

zesa PZK. Wśród wielu oglądających naszą inwestycję są 

koledzy OK2KOS z Ostrawy. Zainteresowani są szczególnie 

naszym nieszczęsnym dołem, z którym mamy tyle kłopotu. 

W dwa tygodnie po zjeździe dzwoni uradowany SP6MRC 

i oznajmia, że fundamenty zostały już zalane, możemy sta-

wiać maszt. Nie mogę uwierzyć, jak to? Wszystkie trzy? TAK 

wszystkie, przyjeżdżajcie! Tego widoku nie zapomnimy, ele-

gancko wystające z betonu kotwy, wcześniej przygotowane 

przez Tadka zachęcają do pracy. W weekend ustawiamy 15 

m masztu. Dużo nas jest i mamy nowego kolegę do pomocy 

Pawła SP7FI. Dojechali też koledzy z Brzegu. Umawiamy się 

na następny termin i zostawiamy Tadkowi czas na organiza-

cję materiałów: lin, śrub itp. Przemiennik SR6KB „schodzi” 

na dół i jedzie do przeróbki. Na nowym maszcie musi pra-

cować bezawaryjnie. Na początku kolejnej ekspedycji, tuż 

po wejściu na szczyt dowiadujemy się, że tego dnia nasz 

czeski przyjaciel Mirek zalewa strop na budowie schroniska 

i potrzebny jest jeden pomocnik. Do pomocy rusza Mietek 

SP6EZ i zostaje tam już końca prac. Takim sposobem, choć 

w niewielkim stopniu odwdzięczamy się za ogrom pracy 

jaką Mirek wykonuje przy naszym maszcie. Przez cały dzień 

silna Brzesko- Olesko-Prudnicka grupa montuje liny, dokła-

da kolejne elementy i czeka na wieczór kiedy to ustaje ruch 

turystyczny i można będzie przystąpić do stawiania masz-

tu. Do najwyższego drzewa w okolicy zostaje zamocowana 

ręczna linowa wyciągarka tzw. wielokrążek a dwudziestu 

ludzi czeka w gotowości. Na komendę chwytamy za maszt 

i unosimy w górę na ile się da. Niestety niezbyt wysoko. Ob-

niżenie terenu powoduje, że kąt jest zbyt duży, wyciągarka 

nie działa i..... maszt wraca na ziemię. Zaczyna się ściemniać 

a my uruchamiamy szare komórki, co zrobić? Z opresji ratuje 

nas niezawodny Mirek i od czeskiej strony podjeżdża swo-

im samochodowym dźwigiem. Podnosi całą konstrukcję ok. 

trzy metry wyżej niż my rękami. To wystarcza, by wyciągar-

ka spełniła swoje zadanie.  Jeszcze trochę wysiłku i maszt 

stoi na swoim miejscu, 21 metrów, hurra! 

Można podziwiać. Czekaliśmy na tę chwilę bardzo długo 

i kosztowało nas to trzy lata wytężonej pracy we wszystkie 

wolne dni. Zabezpieczamy maszt odciągami ze stalowej liny 

i totalnie zmęczeni idziemy spać. Rano odwiedza nas miesz-

kający w pobliżu Jarda OK2MXL. Ja wam tu nic nie poma-

gałem, ale za to zapraszam was do mnie żeby to wydarzenie 

odpowiednio uczcić, mówi. W drodze do domu korzystamy 

z zaproszenia i kolejny raz zasiadamy u Jardy w ogrodzie. Na 

stole ląduje własnego wyrobu śliwowica - to przecież Mora-

wy. Taki tu zwyczaj a zapewniam, że nasz gospodarz zna się 

nie tylko na elektronice. 

Ale o tym następnym razem
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Anteny nadawczo–odbiorcze: 

Pasma KF: 

• Vertical R–7000„uszczuplony” 10–40 m by 

SP7GXP – 7 kg + maszt 3 m – 1,2 kg,

• HEX Beam 20–6 m by SP7IDX – 9 kg,

• 2 fazowane verticale 160–80–40 m – 1 kg + 

dwie tyczki 12 m – 3,4 kg + puszka fazująca – 

2,5 kg suma – 6,9 kg,

• Inverted–L 80&160 m – 0,5 kg,

• dipol–sloper 80–40–20 m – 1,5 kg,

• drutowe anteny GP ¼ lambda  14–18–21–24–

28 MHz – 1 kg.

tyczki spiderbeam lub DXwire:

• 10 m – 1,2 kg,

• 15,4 m – 1,7 kg,

• 18 m – 6,8 kg.

Pasma VHF, UKF,SHF:  

• 6–4 m yagi nakładka 5–el. wg. YU7EF,

• 6 m yagi 4–el. wg.YU7EF, yagi 8–el. – 10 m 

boom EME,

• 4 m yagi 4–el. wg. YU7EF,

• 2 m yagi 2 m 9–el.F9FT, 17 elementów 

2M5WL, 13–el. 13B2 Cuschraft,

• 432 MHz – yagi 23–el. F9FT,

• 1,2 GHz – yagi 35–el. F9FT+ TRSV+PA 350 

W + talerz 140 cm,

• 2,3 GHz – yagi 24–el. F9FT+ TRSV+ PA 130 

W + talerz 140 cm,

• 5,7 GHz – 60 cm talerz + TRSV + PA 8 W,

• 10 GHz – 60 cm talerz  + TRSV + PA 12 W,

• 24 GHz – 60 cm talerz + TRSV + PA 1 W,

• 47 GHz – 30 cm talerz + TRSV + PA 0,3 mW,

• 76 GHz – 30 cm talerz + TRSV + PA 0,3 mW,

• 122 GHz – 30 cm talerz + TRSV + PA 0,3 mW,

• 241 GHz – 30 cm talerz + TRSV + PA 0,3 mW.

WYPRAWY Z RADIEM 008 – WAGA SPRZĘTU CZ.2
Mek SP7VC

Poradnik
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Anteny odbiorcze:

• Beverages –drut miedziany fi=0,6 długości 

300 m – 1,8 kg.

• Trzy verticale odbiorcze wysokości 5 m każ-

dy, rozstawione w wierzchołkach trójkąta 

równobocznego o boku 17 m, dające moż-

liwość odbioru z 6–ciu kierunków. Waga 

kompletu, w skład którego wchodzą: 3 węd-

ki, 3 uziomy, 3 przedwzmacniacze, 2 puszki 

z elektroniką plus klawiatura sterująca, zasi-

lacz i kabel sterująco–odbiorczy 30 m –  9 kg. 

Więcej informacji:  www.ot18.pzk.org.pl

http://www.ot18.pzk.org.pl
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Polsko-Niemieckie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej 

Ćwiczenia organizowane przez SP EmCom PZK oraz DARC 

EmCom. Po wielomiesięcznych ustaleniach w kwestii pro-

cedur oraz przede wszystkim najdogodniejszej daty dla obu 

stron, mogliśmy przejść do ustalenia treści regulaminu. 

Staraliśmy się dobrać jak najbardziej przyjazne warunki ko-

munikacji, oczywiście przy zachowaniu najwyższych stan-

dardów komunikacji kryzysowej oraz zachowaniu odpo-

wiedniej siatki Net-Control. 

BŁYSKAWICA 2017
Stronę niemiecką koordynował nasz przyjaciel Michael 

DJ9OZ, przedstawiciel zarządu DARC. Współpraca prze-

biega bardzo sprawnie i mam wielką nadzieję, iż te ćwicze-

nia zapoczątkują pewien cykl, w którym SP EmCom będzie 

ćwiczył z innymi państwami w celu uzyskania jak najwięk-

szej sprawności prowadzenia i koordynowania łączności 

w sytuacjach kryzysowych.

Przemek SQ8NYB v-ce Prezes SPEC ds. ćwiczeń

ZAWODY ZAMKOWE + PIKNIK

Koledzy z OT 03 wraz z klubu SP7PKI 

zapraszają na piknik połączony z za-

wodami zamkowymi. Odbędzie się on 20 

maja w godzinach południowych – 16:00 

20:00 w  Maleszowej. Więcej informacji 

na stronie Facebook organizatorów. 

Remi SQ7AN

https://www.facebook.com/events/100524720532933/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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W „Tygodniku Krótkofalowca” staramy się za-

mieszczać ciekawe materiały (wiadomości, zdję-

cia, informacje), które mogą zainteresować wszystkich 

krótkofalowców polskich - nie tylko członków Polskiego 

Związku Krótkofalowców. Co prawda nasz tygodnik jest 

wydawany pod szyldem PZK, ale tworzony jest przez 

członków również innych organizacji radioamatorskich. 

Wyjątkowo chcielibyśmy dzisiaj przedstawić coś, co bę-

dzie oferowane wszystkim nowo wstępującym do Pol-

skiego Związku Krótkofalowców, czyli Pakiet Startowy. 

Jest to rodzaj pakietu powitalnego, podobnego do tych, 

które wręczane są nowym członkom innych organizacji 

(np. brytyjskiej RSGB czy amerykańskiej ARRL). W PZK 

nowi członkowie otrzymują dotychczas, poza prawami 

i obowiązkami statutowymi, jedynie legitymację i zna-

czek klapowy (niebieski - nadawcy, zielony - nasłuchow-

cy). Brak jest materiałów informacyjnych o strukturze 

i działalności Związku, możliwościach włączania się 

w działania organizacji, klubów, oddziałów terenowych. 

Brak jest kompleksowej informacji o różnorodności ama-

torskiej radiokomunikacji, o szerokim spektrum możliwo-

ści uprawiania krótkofalarskiego hobby (to nie tylko „ga-

danie przez radio”!). 

PAKIET STARTOWY PZK
Pakiet Startowy ma przede wszystkim zapewnić pełną in-

formację o Związku, zarówno na poziomie ogólnym, jak 

i w wymiarze lokalnym, który będzie przygotowany przez 

poszczególne Oddziały Terenowe PZK. Oprócz tego znajdą 

się w nim podstawowe materiały stricte krótkofalarskie, np. 

100 uniwersalnych kart QSL „na dobry początek” - choćby 

po to, żeby można było odpowiedzieć na otrzymaną kartę 

korespondenta, nawet jeśli samemu się kart nie zbiera... 

W Pakiecie będzie też grupa materiałów promocyjnych 

oraz skierowanie do oferty komercyjnej sklepów, drukarń, 

zakładów usługowych, które mają ofertę dla radioamato-

rów i zechcą ją przedstawić w Pakiecie Startowym PZK.

Pakiet Startowy jest elementem realizacji zadań Zespołu ds 

Informacji i Promocji PZK, jednego z trzech zespołów robo-

czych powołanych w ub. roku przez Prezesa PZK. Decyzję 

o wprowadzeniu Pakietu Startowego podjęli przedstawicie-

le Oddziałów Terenowych na ostatnim posiedzeniu Zarzą-

du Głównego PZK w Warszawie. Warto dodać, że składka 

członkowska dla nasłuchowców oraz osób uczących się do 

26 roku życia wynosi obecnie zaledwie 20,- zł rocznie (od 

roku 2018 będzie to 30,- zł ale zniesiono opłatę tzw. „wpiso-

wego”), co w całości „wróci” w postaci Pakietu Startowego.

Redakcja
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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, tk-redakcja@pzk.org.pl. W przypad-
ku 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: fot: Piotr Oleksy SQ2NUD w ramach akcji #POKARADIO

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

POPRZEDNIE NUMERY TK DO POBRANIA

Bezpłatny Dyplom elektroniczny wydany zostanie opera-

torom i nasłuchowcom za przeprowadzenie w czerwcu 

2017 r. łączności lub nasłuchów ze stacjami z miasta Raci-

borza i powiatu RC oraz stacjami zaprzyjaźnionymi:

• SP: HF800RC 3 QSO/HRD oraz 3 inne stacje zaprzy-

jaźnione (z powiatu RC i OT31 PZK)

• EU: HF800RC 2 QSO/HRD oraz 2 inne stacje

• DX: HF800RC 1 QSO/HRD oraz 1 inna stacja

QSO z daną stacją można zaliczyć powtórnie, ale na różnych 

pasmach, różnymi emisjami albo w przypadku, gdy stacja dy-

plomowa pracuje z innego QTH. Przewidujemy aktywność 

stacji dyplomowych w czasie Dni Raciborza 9-11.06.2017.

Wniosek w postaci logu cabrillo należy przesłać do 

31.07.2017 r. na adres: sp9kju@o2.pl, wpisując w tytule: 

swój znak wywoławczy i „Dyplom HF800RC”.

Strona klubu SP9KJU: http://www.sp9kju.org/

Zobacz także: http://800lat.raciborz.pl/

Hubert SP9MDY, Award Manager

PS. Zapraszamy radioamatorów do odwiedzenia naszego 

stoiska podczas Dni Raciborza i przeprowadzenia łączności 

ze stacji okolicznościowej HF800RC.

AKCJA DYPLOMOWA „800 LAT MIASTA RACIBORZA”

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
mailto:sp9kju%40o2.pl?subject=
http://www.sp9kju.org/
http://800lat.raciborz.pl/
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Z wielkim żalem chciałbym powia-
domić, że w sobotę 13 maja br.  

odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel 
Robert Wera SQ1SNN. 

Pogrzeb Roberta odbył się w środę 
17 maja o godzinie 12.00  

w Złocieńcu.

Z żalem i smutkiem informujemy,  
że w dniu 9 maja 2017 r. po ciężkiej 

chorobiezmarł nasz kolega  
Edward Kocent-Zieliński SQ7SCK.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 

16 maja o godz. 13.30
na Cmentarzu na Manii w Łodzi.

Z przykrością informujemy, że 8 
maja br. zmarł nasz kolega  
Brunon Musiał SP3FFJ. 

Był członkiem PZK od 1970 r.
Pogrzeb Brunona odbył się w piątek 

12 maja 2017 na cmentarzu  
w Krotoszynie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 5 maja 2017 r. odbył się na 
Cmentarzu Komunalnym w Bochni, 

pogrzeb naszego kolegi 
Zbigniewa Skury SP9BLF. 

był Sekretarzem w SP DX Club,  
wydawcą dyplomu „Cracovia”. 

SQ1SNN s.k.

SQ7SCK s.k.

SP3FFJ s.k.

SP9BLF s.k.

Kolega

SQ1NXO

Koledzy

OT 15

Piotr

SP2JMR

Bożena

SP9MAT
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