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Tygodnik
Krótkofalowca 016Polski 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 22/2017

F
o

t:
 A

d
a

m
 S

P
6

E
B

K

ŁOŚ 2017 – I JUŻ PO
Relacja Piotra SP2JMR  – jednego  
z organizatorów imprezy

ŁOŚ NATURALNIE
Osobiste refleksje z ŁOSIA Remka 
SQ7AN

5 POWODÓW NA ŁOSIA
Zachęta prezesa PZK do uczestnictwa  
w spotkaniach ŁOŚ

EXPLOSEUM – WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienie odnośnie tekstu  
z poprzedniego numeru TK  
o fabryce DAB Fabrik Bromberg

DELTA ZAPRASZA
Stowarzyszenie Krótkofalowców  
i Radioamatorów Delta zaprasza na VII 
Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców

SP9PBH I 3Z9SRG
Klub Łączności SP9PBH wraz z Stowa-
rzyszeniem „Razem Głośniej” zapowiada 
aktywność na Pasmach
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ŁOŚ, ŁOŚ, I PO ŁOSIU

Ostatnio żyliśmy przygotowa-

niami do naszego hamfestu, 

a dzisiejszy numer w większości 

poświęcamy Łosiowym podsu-

mowaniom. Dla nas Łoś był nieco 

mniej rozrywkowy. Spora część 

naszego Tygodnikowego Zespo-

łu spotkała się w sobotę, usta-

laliśmy rzeczy dosyć nudne, ale 

niezbędne z punktu widzenia racjonalnej pracy nad gazetą. 

Część z Was zauważyła nas w czasie oficjalnego otwarcia  

– ale tym, których na otwarciu zabrakło przypomina-

my adres nowego archiwum Tygodnika Krótkofalowca: 

tk.pzk.org.pl

Strona oprócz archiwum ostatnich numerów (ogólnego 

i miesięcznego) pozwala również w łatwy sposób zasub-

skrybować Tygodnik.  Podajemy swój email, dostajemy po-

twierdzenie, zatwierdzamy, et voilà.

W przyszłym tygodniu zaczynamy kolejny cykl, oparty 

o Wasze zbiory a dzisiaj pierwsza – ale nie ostatnia pamiątka 

sprzed 50 lat – fragment ma-

jowego numeru Krótkofalow-

ca Polskiego z roku 1967.

Dostaliśmy od Was po Łosiu 

sporo zdjęć za które bardzo 

dziękujemy. 

Przy tej okazji przypominamy 

o akcji „Pokaż nam Twoją radiostację” - cały czas czekamy 

na kolejne zdjęcia. 

Czekamy na ciekawe artykuły techniczne – proste i skom-

plikowane, bo wiemy, że to są tematy, których oczekujecie 

najbardziej. Czekamy na Wasze listy i uwagi – chcielibyśmy, 

żeby Tygodnik odpowiadał Waszym potrzebom – a do tego 

niezbędne jest sprzężenie zwrotne, dzięki któremu dowie-

my się co jest dobre, co złe a czego w ogóle być nie powinno. 

Piszcie na adres tk-redakcja@pzk.org.pl Szczególnie wtedy, 

gdy coś Wam się nie podoba.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

DNI AKTYWNOŚCI SP1 – 2017

W bieżącym roku dni aktywności SP1 przypadają na 

okres od 05.06.2017 godz. 00:00 GMT - 11.06.2017 godz. 

23:59 GMT (pierwszy pełny tydzień czerwca – na prośbę 

uczestników przedłużono o weekend). 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Janusz SP1TMN

Operatorzy z kilku krajów (F, DL, PA i LX) aktywują znak 

LX8SAR z okazji „SAARLORLUX” przyjacielskiego spotka-

nia 2017 w dniach 16-18 czerwca br. planują aktywność 

na pasmach KF oraz UKF z lokatora JO20XA, miejsco-

wość Weicherdange na północy Luxemburga. Łączności 

LX9SAR
potwierdzane będą specjalną kartą QSL rozsyłaną poprzez 

biura IARU. 

Organizatorami przedsięwzięcia są teamy „REF”, „RL” oraz 

DARC dystrykt „Q”.

Michael LX1KQ 

http://tk.pzk.org.pl
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Z apraszamy wszystkich krótkofalowców, radioama-

torów oraz sympatyków radiołączności przystępu-

jących do egzaminu* na VII Galicyjskie Spotkanie krót-

kofalowców GŁOBIKOWA 2017. Spotkanie odbędzie się 

w sobotę 10  czerwca br. Rejestracja i przywitanie gości  

od godz. 8.00. Miejsce: Schronisko „Rozdzielnia wiatrów” 

Głobikowa – 49°57’51.9”N 21°26’46.4”E. O godzinie 8:00 

rozpocznie pracę sekretariat przy schronisku.

W programie spotkania przewidziano m.in.:

• Egzamin na świadectwo uzdolnienia.

• Giełdę sprzętowo-krótkofalarską.

• Prezentację sprzętu krótkofalarskiego.

• Kącik retro – wystawę sprzętu krótkofalarskiego 

z dawnych lat i retrogralnię zarówno dla najmłod-

szych i starszych (Atari, Amiga, Commodore).

• Konkurs o puchar prezesa SKiR „Delta”.

• HAM Festyn i biesiadę przy grillu.

• Prezentacje tematyczne i pokazy sprzętu.

• Powołanie i wybranie zarządu klubu „Miśków KF” – 

zrzeszającego posiadaczy pojazdów drogowych z dia-

mentowym logo i mających licencję radioamatorską.

Ponadto w programie:

• Wspólna fotografia, indywidualnie także z „dinkami”.

• Praca radiostacji klubowej SP8KKM i innych stacji.

• Bufet: Grill, kiełbaski, napoje, kawa, herbata.

Ham Dino

UWAGA!

*  Przypominamy, że sprawy związane z egzaminem zała-

twiamy wg procedur UKE: www.uke.gov.pl

Wszystkich zdających prosimy o wcześniejsze przybycie 

na miejsce, przynajmniej 45 min. przed egzaminem.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty za egzamin 

i dowodu osobistego a w przypadku osób niepełnolet-

nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

– brak w/w dokumentów będzie skutkować niedopusze-

niem do egzaminu.

Rafał SQ8UPS

VII GALICYJSKIE SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW
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S tacja Integracyjnego Klubu Łączność 

SP9PBH wspólnie ze Stowarzyszeniem 

„Razem Głośniej” zapowiada aktywność na 

pasmach 80 m, 40 m, 2 m, 70 cm w dniach:

• 3 czerwca – podczas festynu 

z okazji Dnia Dziecka organizowane-

go w Szkole Podstawowej w Czeladzi.

• 9 czerwca – w czasie Dnia Otwar-

tego Szkoły Policji w Katowicach 

Piotrowicach.

• 10 czerwca – w dniu trwania Indu-

striady z Muzeum Miejskiego „Szty-

garka” w Dąbrowie Górniczej.

Podczas tych dni zaprezentujemy rów-

nież radiostację wojskową R-140M na 

podwoziu samochodu Star 266. Stacja 

będzie pracowała pod znakami SP9PBH 

oraz 3Z9SRG. Operatorami stacji będą 

dzieci oraz osoby dorosłe pod nadzorem 

operatorów SP9MRR, SQ9ROY, SP9SND,  

SP9DYA, SP9UNQ, SP9CPU, SP9NWE.

Zapraszamy do łączności

Maciek SP9MRN

SP9PBH I 3Z9SRG ZAPRASZAJĄ DO ŁĄCZNOŚCI 

W okresie 1 czerwca 2017 - 30 kwiet-

nia 2018, Waldek SP9MZX będzie 

pracował pod znakiem okolicznościowym  

SN5PSK, dla upamiętnienia powstania 

5-go Pułku Strzelców Konnych, sformo-

wanego na przełomie 1806 - 1807 r. w Ko-

ścianie przez Franciszka Graczyńskiego. 

Pułk stacjonował także m.in. w Dębicy 

i Tarnowie. Karty via SP9MZX, biuro nr 

28 PZK. 

Informacje na www.qrz.com/SN5PSK

Stan SQ9AOR

STACJA OKOLICZNOŚCIOWA SN5PSK

https://www.qrz.com/db/SN5PSK
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Panie i Panowie, OGŁASZAM ĆWICZENIA. W dniu 

6  czerwca 2017 r. w godzinach od 09.00 do 13.00 

podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE – SA-

REX-17/I przeprowadzone będą głośne próby syren alar-

mowych, w ramach sprawdzenia elementów wojewódz-

kiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie 

powiatów i miast na prawach powiatów województwa 

mazowieckiego.

Obowiązki stacji Net Control będzie pełnił kol. Adrian 

SQ5AM i ad hoc na KF ktoś inny. W związku z tym proszę 

członków MASR oraz osoby zaprzyjaźnione o nasłuch sy-

ren i raportowanie doSP5MASR następujących informacji:

• Znak

• QTH z podaniem miasta,ulicy (najlepiej z numerem, 

w celu dokładnej lokalizacji)

• Czas lokalny

• Poziom słyszalności wg

• 1 - brak słyszalności

• 2 - słyszalność słaba

• 3 - słyszalność umiarkowana

RENEGADE – SAREX-17/I
• 4 - słyszalność dobra z lekkimi utrudnieniami

• 5 - słyszalność doskonała. 

Nasłuch będzie prowadzony przez SP5MASR:

• 145.500 MHz

• 439.350 MHz SR5WA 

• 438.550 MHz SR5WB DMR II Szczelina

• 438.600 MHz SR5WC D-Star

oraz

• KF 3725.0 LSB +/- QRM

Oczywiście rozumiem, że jest to dzień roboczy, sam będę 

w pracy. Poza Warszawą. Wezmę ze sobą radio nasob-

ne i   będę raportował z terenu. Was proszę dokładnie, 

o to samo. Tych, którzy mogą. Zależy mi na szerokim odzewie.  

Raport z ćwiczeń zostanie przesłany do BBiZK i do WBiZK m.st. 

Warszawy.

Z poważaniem

Maciej Muszalski SQ5EBM – Koordynator  
Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej PZK

Zapraszamy na coroczne spotkanie na górze Czantoria 

995 m. n.p.m. w Ustroniu w dniu 4 czerwca 2017 (nie-

dziela). Dojazd samochodem, autobusem lub pociągiem do 

miejscowości Ustroń-Polana, gdzie znajduje się dolna sta-

cja wyciągu krzesełkowego. Planowany wyjazd wyciągiem 

(na własny koszt) na górę Polana Stokłosica około godz. 

10:00, następnie wyjście piechotą na szczyt góry Czan-

torii, gdzie można podziwiać panoramę Beskidów z wieży 

widokowej. W dalszej kolejności przejście do schroniska 

polskiego lub czeskiego, gdzie w miłej rodzinnej atmosfe-

rze można spędzić kilka godzin na łonie natury.

Na miejscu Organizatorzy zapewniają uczestnikom spo-

tkania ognisko, kiełbaski i zimne napoje oraz wspaniałą at-

mosferę. Uwaga, w schronisku jest zasilanie sieciowe 230 V, 

można podłączyć radio i popracować zarówno z SPFF i 

OKFF.

CZANTORIA
Późnym popołudniem powrót (dla odważnych na piecho-

tę szlakiem turystycznym około 2 godziny) lub wycią-

giem krzesełkowym do Ustronia Polany. Organizator: Ja-

nek SQ9DXT i Marek SP9HTY. Prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa na maila: sp9hty@interia.pl, ułatwi nam to 

znacznie organizację tego spotkania.

Marek SP9HTY

mailto:sp9hty%40interia.pl?subject=
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WYPRAWY Z RADIEM 010
Mek SP7VC - Rebel DX Group

Poradnik

Programy logujące

Od kilkunastu lat używam programu WIN TEST. Autor pro-

gramu pomyślał zarówno o pasjonatach zawodów KF, jak 

również pasjonatach VHF, SHF.  Możemy tym programem 

pracować w zakresie pasm 1,8 MHz – 241 GHz. Na moich 

wyprawach korzystamm z opcji DX Expedition, która umoż-

liwia szybkie logowanie nawet 7 znaków na minutę.  Pro-

gram kosztuje około 60 Euro. Można pokusić się o używanie 

programu DL7UCX – koszt około 30 Euro.

Przygotowanie operatorskie i nie tylko.

Jadąc do bardzo atrakcyjnego podmiotu  musimy być przygo-

towani na potężny pile-up, musimy inteligentnie zarządzać spli-

tem, który przy bardzo dużym pile-upie sugeruję ustalić do 20 

KHz. W miarę jego rozładowywania zmniejszać  szerokość spli-

tu do 5-10 KHz up lub down. Co ciekawe, większość stacji woła 

na początku i na końcu splitu, pozostawiając środkowe kiloherce 

wolne. Kolejną sprawą jest znajomość propagacji z danego rejo-

nu i znajomość godzin otwarcia, na takich kierunkach, jak EU, JA 

czy K, aby maksymalnie wykorzystać możliwość zaliczenia jak 

największej liczby stacji. Kierunki OC, AF, SA, czy AN nie po-

siadają dużej liczby krótkofalowców. Następnym punktem jest 

znajomość pór wschodów i zachodów słońca w poszczególnych 

krajach, jak również kierowania anten nadawczych, czy też od-

biorczych via LONG PATH czy SHORT PATH. Jest to szczegól-

nie ważne przy pracy na dolnych pasmach 160-80-40 m, gdyż 

uzyskujemy wtedy silniejszy, łatwiejszy do odbioru sygnał. Je-

żeli to wszystko wykorzystacie poprawnie i Wasza kondycja na 

to pozwoli, to uzyskacie ilość QSO około 1000/operatora/dobę. 

Będzie to bardzo dobry wynik i gwarantuję Wam (podobnie jak 

naszej ekspedycji T31T – 2016 rok) znalezienie się w czołówce 

światowej ekspedycji. Zestawienie jest zbiorem 275 najlep-

szych ekspedycji z ostatnich 30 lat. Nam udało się uplasować na 

3 miejscu: www.gdxf.de

Dokumentowanie ekspedycji

Starajmy się zawsze robić zdjęcia albo nagrać film z miejsc, 

z których nadawaliśmy. Używać do określeń położenia GPS 

czy Trackera podczas naszych wypraw. Z jednej strony 

będzie to pamiątka dla nas, z drugiej strony może tego od 

nas zażądać sponsor lub ARRL.

Kalkulacje dotyczące wydruku kart QSL

Z reguły, jadąc na jednoosobową ekspedycję staram się prze-

prowadzić wielokrotność 1000 łączności, gdyż takie kryte-

ria wydruku stawia większość firm drukujących karty QSL. 

Małe ekspedycje UKF, gdzie przeprowadzamy kilka lub kil-

kadziesiąt QSO sugeruję potwierdzać ładną fotografią. Na 

odwrocie zdjęcia naklejamy nalepkę z danymi przeprowa-

dzonej łączności.

Potwierdzenie łączności 

• wysyłamy QSL przez biuro

• potwierdzamy QSO za pomocą LOTW

• wysyłamy QSL po otrzymaniu QSL direct z IRC lub 

„Green Stamp”

• nasi korespondenci zamawiają QSL przez system OQRS.

• stosujemy mix wyżej wymienionych potwierdzeń.

Wszystkie te metody były opisywane w Internecie.

Reklama i informacja

Warto dać jakąś wzmiankę o planowanej ekspedycji w naszej 

prasie krótkofalarskiej lub Internecie. Takie wyprawy są intere-

sujące nie tylko dla osób z branży krótkofalarskiej, ale również 

dla innych ludzi interesujących się np. podróżami. Mogą to być:

• DX Coffe z informacją, że chcesz umieszczać ich logo na 

swojej karcie QSL i banerze w przyszłych wyprawach 

www.dxcoffee.com

• DX WORD: www.dx-world.net

• OPDX, Tedd Mirgliotta KB8NW– Editor of the Ohio/

Penn DX Bulletin (OPDX - DXer’s Tool of Excellen-

ce): kb8nw@barf80.nshore.org kb8nw@hotmail.com  

kb8nw@arrl.net 

I to kochani wszystko, co chciałem Wam przekazać w pigułce 

odnośnie mojego podejścia do organizacji wypraw dx-owych. 

Pozdrawiam, życząc Wam sukcesów na arenie expedycyjnej.

http://www.gdxf.de/megadxpeditions/qsosperday.php
http://www.dxcoffee.com/eng/contact/
http://dx-world.net/send-news/
mailto:kb8nw%40barf80.nshore.org?subject=
mailto:kb8nw%40hotmail.com%20%0A?subject=
mailto:kb8nw%40arrl.net?subject=


Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 22/2017   | 07

W ostatnim numerze zdarzyło nam się przepuścić błąd 

i napisać „powojennej fabryki DAB Fabrik Brom-

berg”. Na pozór błąd jest oczywisty, ktoś mógłby powiedzieć, 

że banalny i niewinny – a jednak uważamy, że jest znakomi-

tym pretekstem do przedstawienia Wam tego ciekawego 

i zarazem niezwykle ponurego i tragicznego miejsca.

Zatem po pierwsze przepraszamy. A po drugie zaczynamy 

naszą krótką opowieść.

Powstanie fabryki jest rzeczą nieco tajemniczą, bo jak wska-

zują niektórzy badacze stało się to zaskakująco szybko. Już 

w listopadzie 1939 roku, po zajęciu Bydgoszczy przez Niem-

ców, pojawiły się informacje o zamknięciu w związku z pra-

cami ulic Glinki i Emilianowskiej. Są hipotezy mówiące, że 

w tym miejscu była planowana polska fabryka zbrojeniowa 

a Niemcy przejęli jej plany, dostosowali do swoich potrzeb 

i błyskawicznie rozpoczęli budowę… Niemcy zgodnie ze 

swoimi metodami działania uczynili z fabryki miejsce pracy 

przymusowej zarówno jeńców wojennych jaki i robotników 

przymusowych oraz więźniów obozów koncentracyjnych. 

O historii fabryki możecie więcej przeczytać tutaj: http://

v2.strefa.pl/DAGFabrikBromberg.html,  a materiał filmowy 

znajduje się na YouTube: www.youtube.com/watch?v=pqD-

dMMbFJ2M i www.youtube.com/watch?v=nCIQhqLDkvo.

Obecnie na części terenu byłej fabryki w Bydgoszczy mieści 

się EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik 

Bromberg. Tu posłużymy się cytatem:

„W pustych wnętrzach siedmiu budynków fabrycznych o łącznej 

powierzchni ponad 1800 m2, znalazły swoje miejsce ekspozycje 

muzealne poświęcone zagadnieniom związanym z historią zakła-

dów. Nowoczesne środki przekazu, oparte o ikonografię, multime-

dia i rozwiązania interaktywne, posłużyły do stworzenia opowieści 

o fabryce DAG Bromberg, produkcji niebezpiecznej nitrogliceryny, 

niewolniczej pracy tysięcy ludzi, konspiracji i sabotażu. Muzeum 

Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przez ponad 

dwa lata poszukiwało materialnych śladów historii przedsiębiorstwa 

DAG oraz zakładów DAG Fabrik Bromberg. Pozyskane z różnych 

źródeł dokumenty posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia 

EXPLOSEUM – GARŚĆ WYJAŚNIEŃ
szczegółowego scenariusza merytorycznego, podziału tematycz-

nego oraz koncepcji wizualnej. I tak na całość ekspozycji składają 

się: budynek przygotowania produkcji (1133) – Alfred Nobel i jego 

dziedzictwo, Fabryki Dynamit Aktien-Gesellschaft; budynek nitra-

cji (1137) – Produkcja nitrogliceryny; budynek denitracji (1115) – 

Historia broni i uzbrojenia; płuczki kaskadowe (1145) fabryki DAG 

Duneberg i Krummel;  budynek stabilizacji (1141) – Historia mate-

riałów  wybuchowych, budynek żelatynizacji (1153) – Praca przy-

musowa w zakładach III Rzeszy; walce osuszające i magazyn (1157) 

– Konspiracja w DAG Fabryk Bromberg oraz Armia Czerwona”.

Więcej na stronie muzeum: www.muzeum.bydgoszcz.pl

Maciek SP9MRN

http://v2.strefa.pl/DAGFabrikBromberg.html
http://v2.strefa.pl/DAGFabrikBromberg.html
www.youtube.com/watch?v=pqDdMMbFJ2M
www.youtube.com/watch?v=pqDdMMbFJ2M
www.youtube.com/watch?v=pqDdMMbFJ2M
http://muzeum.bydgoszcz.pl/wystawy/id,102,0,0,EXPLOSEUM---Centrum-techniki-wojennej-DAG-Fabrik-Bromberg
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XI ŁOŚ przeszedł do historii. Impreza była nieco 

mniejsza niż ubiegłoroczna X jubileuszowa, ale 

i tak liczba uczestników przekroczyła z całą pewnością 

1500 osób. Wydaliśmy 1050 identyfikatorów indywidual-

nych oraz 270 identyfikatorów samochodowych. Dane te 

są przybliżone. W organizację oraz obsługę tegorocznego 

„ŁOŚ-a” było zaangażowanych 22 organizatorów zajmują-

cych się różnymi jej aspektami i czynnościami przed, pod-

czas i po imprezie. 

Podczas zbiórki publicznej udało nam się zebrać 7240 zł. 

To była już trzecia i najbardziej udana zbiórka. Sukces był 

prawdopodobnie spowodowany umieszczeniem skarbonki 

w sekretariacie oraz wstępnym ogłoszeniem oczekiwanych 

datków. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

Teraz możemy napisać, że zgromadzone środki pozwolą na 

pełne rozliczenie tej znanej imprezy oraz stwierdzenie, że 

na pewno odbędzie się za rok kolejny XII „ŁOŚ”.

Na tegorocznym ŁOŚ-u podczas części oficjalnej udeko-

rowano najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku 

Krótkofalowców jakim jest „Medal im. Braci Odyńców za 

Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa” Kol. Ryszarda Reicha 

SP4BBU autora czterech publikacji, z których 3 dokumen-

tują różne wydarzenia z historii krótkofalarstwa, także te 

indywidualne. Ostatnia książka pt. „Agent Nadaje” odbiega 

nieco od poprzednich swym beletrystycznym charakterem, 

a to z chęci zainteresowania naszymi tematami osób do-

tychczas nie związanych z krótkofalarstwem, ale i tak każdy 

krótkofalowiec powinien ją przeczytać. 

Tegoroczny ŁOŚ był także okazją do wręczenia Odznaki 

Honorowej nr 974 przedstawicielce Klubu Krótkofalowców 

im. Ziemi Nyskiej SP6PNZ przyznanej przez ZG PZK w dniu 

13. maja br. Część oficjalną sprawnie prowadził Marek 

SP9UO główny organizator imprezy. Odznaczenia wręczali 

Waldemar 3Z6AEF prezes PZK oraz Piotr SP2JMR.

Ważną osobą był nasz Gość Honorowy Pan Andrzej Pyziak 

Wójt gminy Rudniki, dzięki dzięki któremu możemy korzy-

stać z Górki Papierkowej na terenie wsi Jaworzno.

ŁOŚ 2017 – I JUŻ PO
W części prelekcyjnej ŁOŚ-a znalazło się 9 prezentacji, co 

jak na towarzysko-handlowy charakter tej imprezy było 

dość znacznym osiągnięciem organizacyjnym. Najdłuższym 

punktem była trwająca blisko dwie godziny loteria fantowa. 

Nagród było sporo, dzięki sponsorom, którzy wystawiali 

swój towar na terenie ŁOŚ-a. W przyszłym roku postara-

my się o rozszerzenie tematów prezentacji, choć jak napisał 

Prezes PZK: „to nie Zjazd Techniczny w Burzeninie!”.

Postaramy się także, aby wzorem lat ubiegłych była ogólno-

dostępna radiostacja pracująca z pod znaku HF12LOS.

Teraz z kolei czas na przysłowiową „łyżkę dziegciu w beczce 

miodu” i tak:

• Jako organizatorzy zastanawiamy się co zrobić z ko-

legą z SP7, który co roku i od lat uchyla się od wnie-

sienia jakiejkolwiek datku za swoje stoisko zajmu-

jące często sporą powierzchnię. Jednym z wielu 

pomysłów jest postawienie tablicy z jego znakiem 

i tekstem: „persona non grata”. Ciekawe jak zareaguje? 

A może, na jednym z forów krótkofalarskich przeczyta-

my inne propozycje?

• Ciekawa dokumentacja fotograficzna powstała za 

wspólnym stoiskiem kolegów z SP6 i SP7, którzy przy 

okazji zbiórki publicznej wymyślali żądania nie do zre-

alizowania, za to pozostawili górę śmieci z połamanymi 

krzesłami itp., które potem musieliśmy posprzątać. 

Śmieci zostawiać można, są do tego worki oraz wyznaczo-

ne miejsce, korzystajmy więc z niego. Szanujmy przyrodę 

w tym naszą łosiową górkę!

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyń-

com dzięki, którym ŁOŚ 2017 mógł się odbyć. Dziękuje-

my uczestnikom tegorocznego ŁOŚ-a za dobrą atmosfe-

rę, niekończące się rozmowy i za Wasz udział w naszym 

spotkaniu.

Do zobaczenia za rok.

Organizatorzy
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Jak każde środowisko, również krótkofalowcy mają 

swoje mityngi. Lokalne spotkania organizują kluby, 

stowarzyszenia czy oddziały terenowe PZK – kilkadziesiąt 

w ciągu roku. Spotkania o zasięgu regionalnym i krajowym 

odbywają się rzadziej, zwykle raz w roku. Największym 

spotkaniem polskich krótkofalowców jest coroczny „ŁOŚ” 

organizowany na pograniczu trzech województw: łódzkie-

go, opolskiego i śląskiego, który właśnie odbył się w ubie-

głym tygodniu, gromadząc jak zwykle ponad tysiąc uczest-

ników z kraju i zagranicy. W tym roku dopisała pogoda oraz 

uczestnicy i wystawcy. Wszyscy, którzy nie przyjechali  

na ŁOŚ-a – niech żałują! :-)

Dlaczego zawsze warto być na tym największym ogólnopol-

skim spotkaniu krótkofalowców? 

1. Jest największe!

To naprawdę robi ogromne wrażenie: zobaczyć tylu polskich 

pasjonatów amatorskiej radiokomunikacji w jednym miej-

scu. Niesamowita atmosfera panująca wśród uczestników, 

w której czujesz się niezwykle swojsko z jednego prostego 

powodu: wszyscy mają to samo hobby – krótkofalarstwo!

2. Uścisnąć dłoń radiowego korespondenta...

Możliwość osobistego spotkania swoich korespondentów 

z pasma i z... forum czy Facebooka ;-) Bez wątpienia, bardzo 

miłe jest osobiste poznawanie swoich radiowych korespon-

dentów albo nawiązywanie nowych znajomości, które po-

tem kontynuowane są na pasmach i kolejnych spotkaniach. 

Oprócz aspektu towarzyskiego, znacznie ważniejsza jest 

możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów, dotyczących 

krótkofalarskiego hobby. Wyżej wymienione zalety mogą 

zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami.

3. Giełda i wystawcy sprzętu

Mimo, że charakter spotkania ŁOŚ jest wybitnie towarzy-

ski, to oczywiście są obecni krajowi sprzedawcy sprzętu ra-

diokomunikacyjnego, pracuje także giełda krótkofalarska. 

Można również spotkać krótkofalowców konstruktorów, 

którzy często oferują komercyjnie swoje wyroby w atrak-

cyjnych cenach – to dobra okazja dla tych, którzy nie mają 

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO BYĆ NA ŁOSIU
czasu ani takich umiejętności, aby samemu zbudować wie-

loelementową antenę kierunkową czy skomplikowany 

wzmacniacz dużej mocy.

4. Wykłady, prelekcje, pokazy

Nie ma ich, co prawda zbyt wiele (to nie Zjazd Techniczny 

w Burzeninie! :-) ale zawsze są interesujące. Każdy może 

też porozmawiać z wydawcami, autorami i redaktorami 

naszych nielicznych mediów krótkofalarskich, przedstawić 

swoje uwagi i propozycje współpracy oraz zadeklarować 

chęć napisania jednego czy dwóch artykułów...

5. I kto to robi?

To też jest ważny powód udziału w ŁOŚ-u: przekonanie się, 

że bez wielkiego zaangażowania wielu osób, poświęcenia 

czasu (i pieniędzy...), wykazania zdolności organizacyjnych 

i logistycznych oraz umiejętności współpracy z różnymi 

grupami – nie będzie ŁOŚ-a! Nie będzie też innych imprez, 

zawodów, klubów czy stowarzyszeń. Dlatego, że nic nie 

„robi się samo”, tylko zawsze wymaga bezinteresownej 

pracy społecznej – doceńmy to!

Bierzecie udział w spotkaniach krótkofalarskich – warto! 

Organizujcie spotkania krótkofalarskie – WARTO!

Waldemar 3Z6AEF
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ŁOŚ jaki jest, każdy widzi – znane polskie powie-

dzenie (oczywiście dostosowane do tematu), 

ale czy na pewno? Czy na własnej skórze przekonałeś się jak 

to jest tam być? Zobaczyć twarzą w twarz, usłyszeć ten ryk, 

poczuć tę specyficzną woń. Jeśli nie, to nie wiesz jaki jest 

ŁOŚ. Najlepsze galerie świata nie są w stanie oddać jego du-

cha, ale to też nie jest ich zadaniem. Bo ŁOŚ nie pozuje, ale 

żyje swoim życiem, a jak w obiektywie coś się znajdzie, to się 

uwieczni. Dlatego nie ze zdjęć czy filmów wyciągaj wnioski, 

lecz z własnych doświadczeń.

Tak zrobiłem ja. Pojechałem doświadczyłem i nigdy nie 

będę już taki sam. Opierając moją dotychczasową opinię 

na relacjach kolegów, pokazywanych przez nich wspomnie-

niach z poprzednich lat nie umiałem poznać ŁOSIA. 

Samo dotarcie na miejsce już  wzbudzało niesamowite uczucia 

i emocje. Wjeżdżając na „Łosiową Łączkę” nie mogłem się do-

czekać co zaraz zobaczę, kogo spotkam, czy będą starzy przy-

jaciele, czy może poznam nowych kolegów krótkofalowców. Ta 

ekscytacja spowodowała, że od razu obszedłem cały zaludnio-

ny teren bardzo szybkim krokiem. Tylko po to, żeby zaraz zrobić 

drugie kółko już wolniej, dokładniej zatrzymując się pielęgno-

wać dotychczasowe znajomości. Udało się też w końcu spotkać 

w realu ludzi z eteru, poznać ich partnerki, żony, dzieci. Przeko-

nać się, że to nie tylko głosy z radia, ale prawdziwi ludzie. 

Przy okazji takich spotkań i rozmów poszerzyło się grono 

moich znajomych, których to z kolei teraz będę próbował 

usłyszeć na falach eteru. Tak, to chyba właśnie ma działać. 

Spotykamy się podczas QSO a potem w realu, lub na odwrót 

– poznajemy się przy okazji takich imprez, jak ŁOŚ i potem 

pielęgnujemy przyjaźń zdalnie, na odległość.

Rozmowom mogłoby nie być końca, gdyby nie upał i głód, ale 

i tu łosiowa kadra nie zawiodła. Więc uraczywszy się smako-

łykami lokalnej jadłodajni, odzyskałem siły i kolejne kółeczko 

– tym razem wokół wystawek, ryneczku, bazarku  jak zwał, 

tak zwał. i nie zawiodłem się: nawet dla mnie – kompletne-

go amatora elektroniki znalazły się gadżety, które wróciły ze 

mną do domu. Powstała też lista rzeczy do zdobycia, kupienia 

ŁOŚ W NATURALNYM ŚRODOWISKU

Fot.: Adam SP6EBK

Fot.: Adam SP6EBK

Fot.: Adam SP6EBK

Fot.: Adam SP6EBK
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i wymiany. Po powrocie do domu powstało też pudło gratów 

do sprzedaży za rok.

Cały piątek upłynął w radosnej atmosferze rozmów, po-

gaduszek i planów na przyszłość. Zdobywania tematów do 

KP i TK. Poznawania historii krótkofalarstwa z uosobnio-

nymi jego przedstawicielami, którzy chętnie opowiadali jak 

to kiedyś było... i jak wszystko się pozmieniało. Zawsze ce-

nię sobie takie rozmowy, bo się z nich uczę naszej polskości 

z jej blaskami i cieniami. Wszyscy, którzy tą wiedzą się dzielili 

są praktykami i teoretykami. 

Wieczór był na szczęście nieco chłodniejszy i można było 

dalej, już bez pocenia się, kontynuować nawiązywanie no-

wych znajomości co z pewnością ułatwiał złoty płyn i sam 

fakt okupowania stołów w stołówce z innymi uczestnikami. 

Tak poznałem ekipę filmową z łódzkiej filmówki, która krę-

ciła dokument o krótkofalarstwie. I to z nimi przegadałem 

wiele godzin, aż do późnej nocy.

I tu zrobiło się nieciekawie – przynajmniej mi. Ryki łosiów, ich 

akompaniament wielkimi decybelami płynący ze skierowa-

nych w obozowisko śpiących nie dawał zasnąć. Tego organiza-

torzy nie planowali, tak się po prostu stało. Taki mamy klimat, 

taką mamy kulturę tradycję, że jak się nam chce to drzemy 

mordy nie myśląc o nikim, i o niczym, bo liczę się tylko ja i to 

co moje. Tak samo, jak samozwańcze zespoły chmielowych 

chórzystów walczyły z fałszem i własnymi słowami znanych 

utworów, tak i ja walczyłem ze sobą żeby nie wstać, nie powo-

łać się na „ciszę nocną” i nie rozwalić całej tej nie dającej mi spać 

libacji. Jednak poległem, świadom ewentualnych bolesnych 

dla mnie konsekwencji i guzów zostałem w śpiworze i przecze-

kałem do 3 nad ranem, gdy wszystko ucichło i światło zgasło.

Taki jednak mamy klimat i taką kulturę. Na drugi dzień nic 

nie pamiętamy i żyjemy od nowa, Uśmiechamy się i poznaje-

my nowych ludzi i czekamy kolejnego ŁOSIA. 

Remi SQ7AN 

Fot.: Łukasz SQ7BFS

Fot.: Łukasz SQ7BFS

Fot.: Łukasz SQ7BFS

Fot.: Łukasz SQ7BFS
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WSPOMIENIE O TADEUSZU
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Już za parę dni startuje akcja dyplomowa 90 lat krótko-

falarstwa na Górnym Śląsku. Wielokrotnie pisaliśmy, że 

pretekstem czy raczej powodem do uruchomienia stacji 

okolicznościowych jest dziewięćdziesiąta rocznica nawią-

zania pierwszej łączności 90-tej rocznicy pierszej łączno-

ści krótkofalarskiej w Województwie Śląskim przez Tade-

usza Matusiaka  - wówczas TPTM a później TPXA, SP1XA 

i wreszcie SP6XA.

W zasadzie mogliśmy na tym zakończyć temat i przejść do 

robienia łączności, ale przeszukując przepastne archiwum 

Ebekusa dotarliśmy do wspomnień o Tadeuszu spisanych 

przez innego niezwykłego nestora Krótkofalarstwa – Zie-

mowita Bogatkowskiego SP6GB.

Warto przeczytać o początkach krótkofalarstwa, powo-

jennym zdobywaniu sprzętu, powojennych złomowiskach  

– tym wszystkim co powoli zaciera się w naszej pamięci...
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N azwa Dayton Havention jest rozpoznawana przez 

krótkofalowców na całym świecie. Nieważne, czy ze 

Stanów Zjednoczonych, z Europy, czy z Japonii zawsze 

w okolicy jest ktoś, kto na spotkaniu był – albo się wybiera – 

albo przynajmniej chciałby się wybrać gdyby mógł. Ta jedna 

z najważniejszych krótkofalarskich imprez odbywa się od 

1952 roku. W tym roku mija 65 rocznica pierwszego zgro-

madzenia krótkofalowców w Dayton cenionego przez swój 

zróżnicowany charakter. Można na nim liczyć m.in.  na spo-

tkania, konferencje, wykłady, wystawy – wszystko w jed-

nym miejscu. W tym roku, to, co najważniejsze odbywało 

się w dniach 19 - 21 maja, a my mieliśmy tam swojego czło-

wieka. Przygotowaliśmy oczywiście dla Was zdjęcia od na-

szego specjalnego wysłannika – Andrei HB9DUR - członka 

zaprzyjaźnionego z nami Monteverde Contest Team D4C, 

którego członkami są również Rafał SQ9CNN i Piotr SQ9D.  

Maciek SP9MRN

DAYTON HAMVENTION 2017
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Mijają dwa tygodnie i znów zbieramy się do drogi – w Zie-

leńcu zjazd mikrofalowy. Trochę to daleko od domu, ponad 

dwieście kilometrów, ale i tam nie może nas zabraknąć. Na 

miejscu doliczyliśmy się 10 osób wyróżniających się jedna-

kowymi koszulkami i stanowiącymi zgraną drużynę SP9K-

DA. Mimo nie najlepszej pogody, ciągnie nas w góry i po 

wysłuchaniu ciekawych prelekcji, obejrzeniu kilku mikrofa-

lowych konstrukcji siadamy do wyciągu i za chwilę jesteśmy 

na najbliższej górze. Szczyt trzeba jednak zdobywać pieszo. 

Odwiedzamy tam słynną Masarykową Chatę, w której prze-

widujący czescy gospodarze napalili w centralnym i dzięki 

temu mają mnóstwo gości. Każdy przecież chce wyschnąć 

i odpocząć. My zajadamy się knedlikami i gulaszem z dzika, 

który zyskuje powszechne uznanie. Warto tu było wejść. 

Jest smacznie, niedrogo, mają rum na rozgrzewkę i moż-

na zapłacić złotówkami. Kolejny już raz potwierdza się też 

pewna zależność- z chwilą kiedy nasz kolega SP9EKF zmie-

nia buty na letnie, zaczyna padać deszcz a natychmiast po 

rozbiciu jego malutkiego namiotu zaczyna sypać śnieg. Tak 

to już z nami jest, musi być wesoło.

Zgodnie z zapowiedzią, we wrześniu są zawody z łosiowej 

górki. Niektórzy biwakują tam już od czwartku. Generalnie 

jednak praca wre od piątku. Mamy tyle anten, że niektórych 

wcale nie rozstawiamy. Znakomicie zaplanowane dopaso-

wanie i łączenie zespołów anten w wykonaniu SP6MQO 

sprawia, że wołamy równocześnie na kilku antenach w róż-

nych kierunkach i efekt jest od razu widoczny, rekordowa 

liczba QSO i oczywiście punktów. Pogoda jest znakomita. 

Obok, w cieniu brzozowego lasku koledzy z SP7KED rozwie-

szają antenę na KF żeby wystartować w jakimś konkursie. 

My za to mamy tylu korespondentów, że nie ma czasu aby 

się dowiedzieć co to za konkurs i ile w nim zrobili łączności. 

W sobotnie popołudnie na naszej górce robi się ciasno od 

samochodów, namiotów. Nie brakuje też rowerzystów, całe 

szczęście, że wójt gminy obiecał dokupić sąsiednią działkę, 

mamy nadzieję że słowa dotrzyma.

Warto może trochę odpocząć po tych wojażach, ale gdzie 

tam… Trzeba się zbierać do drogi. Kolejny raz o pomoc prosi 

czeski budowniczy schroniska. Już  w piątek wieczorem na 

szczycie naszej Kopy melduje się ekipa SP6MRC, SQ6KMK, 

SP6MQO, SP9LJE, SP9UO. Nawet przez chwilę nie przy-

puszczamy co nas czeka… Dopiero po zejściu do głębokiego 

wyrobiska dociera do nas że trzeba kuć skałę, ładować uro-

bek do wielkiej szufli i dźwigiem wyciągać to do góry. Kilof, 

łopata i szpadel to narzędzia, których prawie nie wypusz-

czamy z rąk. Już około południa marzymy żeby nadeszła 

pomoc. Pomoc faktycznie nadchodzi – przyjeżdża zawsze 

chętny i uczynny Jurek SP6LHT. Po kilku dniach od powrotu 

dowiadujemy się że Janusz SP9LJE policzył ile urobku wy-

ciągnęliśmy z dołu i wyszło że 52 tony. Różnym krytykan-

tom piszącym na forach proponujemy zmierzenie się z taką 

pracą i gwarantujemy, że zanim usiądą do klawiatury żeby 

skrytykować wszystko i wszystkich, zaczną myśleć i to po-

zytywnie a stukanie w klawiaturę wcale nie będzie takie 

przyjemne - ręce bolą, palce sztywne… My wcale nie musie-

liśmy tego wszystkiego robić, ale Mirek bardzo nam pomógł 

przy budowie domku i masztu więc tym sposobem trochę 

się rewanżujemy. Po kilku dniach ból w plecach ustaje i moż-

na myśleć o wyjeździe na Słowację. Nie było nas tam już 

dwa lata a to przecież Tatry 2014. Ciekawa impreza w ele-

ganckich warunkach, na której spotykamy naszych przyja-

ciół z pasm UKF i nie tylko.

Jako się rzekło, w piątek rano 21 listopada 2014 r. delega-

cja SP9KDA rusza w kierunku OM i pod wieczór jesteśmy 

w Popradzie, gdzie w hotelu Satel obiecali nas gościć do 

WSPOMNIENIA SP9KDA – BISKUPIA KOPA 2010 CZ. 3

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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niedzieli. Od wejścia spotykamy starych znajomych i tych 

z eteru i tych z poprzednich zjazdów a także z Łosia /Imi 

OM8KD/. Zaraz na wstępie duże zaskoczenie szefostwo fir-

my Anico /Joe HA0LC/ proponuje nam zakup eleganckiego 

przemiennika produkcji Yaesu po preferencyjnej cenie, jak 

zaznaczają tylko dla SP9KDA. Mamy zapewnienie, że sto-

isko węgierskiej firmy pojawi się na naszej majowej imprezie 

i już proszą o miejsce i namiot. Mamy wydrukowane przez 

SQ9WRT eleganckie zaproszenia na przyszłorocznego Ło-

sia i wręczamy je komu się da zaczynając od prezesa Sło-

wackiego Związku Krótkofalowców. Zaproszenia dostają 

też przedstawiciele firm, które się prezentują w Popradzie, 

poczekamy i zobaczymy jaki będzie efekt. Od naszego ete-

rowego przyjaciela Jardy OK2YZ z klubu OK2KJU /znajomi 

z zawodów UKF/ otrzymujemy karton przerowskiego piwa 

a my rewanżujemy się polską żubrówką i sokiem jabłko-

wym. Tym sposobem doskonałe stosunki zostają utrwalo-

ne przy stole i bufecie. Kontynuacja ma się odbyć podczas 

najbliższego Łosia. Po powrocie zastajemy duże zmiany 

w klubowych pomieszczeniach. Andrzej SP9EKF i jego żona 

Jola nie marnowali czasu i całość jest odremontowana, 

pomalowana. Mamy nowe półki na puchary. Nie mogą stać 

puste dlatego zawodnicy – czas na Start!

Jak to zwykle bywa na jesieni w sobotę pojechaliśmy na 

Biskupią Kopę. Pracy przed zimą było sporo, ale wszyscy 

wiemy, że przy okazji nie obędzie się bez przygód. Tym ra-

zem, około południa widzimy dwóch ludzi, którzy z puszka-

mi i pędzlami w rękach wędrują przez góry. Zaciekawieni 

ich ekwipunkiem, chwilę z nimi rozmawiamy. Okazuje się, 

że malują słupki graniczne, jeden na biało czerwono, dru-

gi czarne litery i cyfry. Wychwytujemy też ich inny, nieco 

śpiewny akcent pytamy skąd przyjechali i okazuje się ze 

z Przemyśla. Salwa śmiechu wybucha jak stwierdzamy, że 

oprócz czeskiej została im jeszcze cała granica ze Słowacją 

i tak na nasze oko do domu dotrą za około 2 lata. A zimo-

wać będą pewnie w niedźwiedzich gawrach. Potwierdzi-

li z uśmiechem na twarzach, że chyba to ich czeka. Tak to 

jest na Kopie… Tam zawsze musi być wesoło. Warto tu 

przyjechać po górskie powietrze i wspaniałą koleżeńską 

atmosferę.

Koniec
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lowców.
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Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze informacje o nich. 
Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników w poprzednich edycjach, informacje 
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autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów 
prawnych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych nieza-
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tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalow-
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jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna 
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z jego opublikowaniem.
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Tygodnik
Krótkofalowca 001Polski 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.

7/2017

PASMO 5 MHZ
Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

ARISS HAM TV
Łączność z Thomasem Pesquetem FX0ISS

KOMPUTERY DLA KLUBÓW
OT50 pozyskało komputery dla klubów

REAKTYWACJA PZK
13 lutego mija 60 lat od reaktywacji PZK

NOWA GIEŁDA
Nowa internetowa giełda krótkofalarska
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Krótkofalowca 005Polski 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 11/2017

50-LECIE SP3ZAC „WILDA”
WIOSENNY PIKNIK KRÓTKOFALARSKI

7 WSPANIAŁYCH Z SP5PRF

XXVI SPOTKANIE INTEGRACYJNE WOT PZK  
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organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi 
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego.

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioama-
torskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 8/2017

OBÓZ SZKOLENIOWY
Szkolenie z telegrafii z titawa.pl

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC
Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum

SQ2SM Z GRAWERTONEM
Sebastian SQ2SM odznaczony grawertonem

ŚWIAT RADIO
Zaproszenie do lektury miesięcznika ŚR

AKTUALNE INFORMACJE ARISS
Planowana łączność z KG5FYG

RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE
Wirtualne zwiedzanie zabytkowej Radiostacji
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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 10/2017

AKADEMIA OT 27 
ZAWODY JAROSŁAWSKIE
ARISS
NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI
ZAKOŃCZENIE AKCJI 
1050 LAT CHRZTU POLSKI

60 LAT OZ7IGY

PRZEMIENNIK SR9E
EKSPEDYCJA NA H5 Z SP5XMI

MIMO
NIEPOŻĄDANA TECHNOLOGIA
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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 18/2017

50 LAT SP6PAZ
Opis aktywności okolicznościowych
stacji klubu SP6PAZ Czarnowąsów 
koło Opola

ER0PL Z MOŁDAWII
Relacja z wyprawy ekipy SP9KAT 
do Mołdawii, część pierwsza

RBM DZIAŁA I NADAJE
RBM-ka odpalona po ponad 60 latach
przez ekipę klubu SP3KWA

ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE
Relacja ze zlotu na Sośnej Górze 
mikołowskiego klubu SP9PKS
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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
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Krótkofalowca 015Polski 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 21/2017
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NIE TYLKO WSPOMNIENIA
Wywiad z Ryszardem SP4BBU

RESKO W ETERZE
Wyprawa zamkowa Bałtyckiego  
Stowarzyszenia Krótkofalowców

TROJAK
Nowa synteza do transceiverów

W POGONI ZA LISEM
Międzynarodowe Mistrzostwa  
Polski oraz I Puchar Bolka i Lolka  
w Radioorientacji SportowejTygodnik Krótkofalowca   Tydzień   17/2017   | 01
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PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioama-
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osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 17/2017

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

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

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

NIEZATAPIALNI
Nowa pozycja historyczna opisująca
Dzieje braci Rodowiczów i ich Łodzi 
Podwodnej
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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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rozwoju własnego i dobra społecznego.
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Tydzień 13/2017

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

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

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

JEZIORA KASZUBSKIE
Minęło 10 lat od pierwszej wyprawy nad 
jezioro Karlikowskie w ramach programu 
dyplomowego

100 LAT HRW
Z okazji 100-lecia HRW radioklub 
Krobia będzie pracował 1.04–30.07 
pod znakiem HF100HRW
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Tydzień 12/2017

POLAK W CQDL
O polskim krótkofalowcu 
w niemieckim CQDL

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

SP DX CONTEST 2017
SP DX Contest to jedne z najstarszych 
zawodów w krótkofalarskim kalendarzu

655 LAT MIASTA KOŁA
Kolski Klub SP3PGZ wydaje  
dyplom z okazji 655 lat miasta Koła

ŁOWY NA LISA
kolejne spotkanie w ramach 
Akademii OT-27

30 LAT SP8ZIV
Podsumowanie akcji dyplomowej 
„30 lat SP8ZIV”
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Krótkofalowca 008Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową 
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi 
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Tydzień 14/2017

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

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

PZK NAGRADZA
PZK odznacza kilku kolegów  
Złotą Odznaką Honorową  
i medalami

ZJAZD SPDXC 2017
Zjazd SPDXC odbędzie się  
w Janowie Podlaskim  
15 – 17.09.2017 
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osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 15/2017

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

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

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

HURAGAN 2017
Michał SO5BC, Daniel SP5CWC, 
Adrian SQ5AM i Marcin SP5QWE
pracują w ćwiczeniach łączności
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NASZE SWIĘTO
18 kwietnia radioamatorzy z całego świata 
obchodzą Światowy dzień Krótkofalow-
ców.

IV ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE
IV Radiozlot na Sośniej Górze odbędzie się  
1 maja 2017 r. w godz. 12.00 -18.00, W Ślą-
skim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.

SP7KZK JAKO SN42RP
Do 25 kwietnia sieradzki klub SP7KZK 
jest aktywny jako SN42RP, promując 
ideę rajdu powstańców styczniowych.

AGENT NADAJE
Nowa powieść sensacyjna Ryszarda 
SP4BBU o radiu i nie tylko już od 
czerwca.

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
https://tk.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/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-002_2017-08.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-004_2017-10.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-012_2017-18.pdf
https://tk.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/PZK_TK-014_2017-20.pdf
https://tk.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/PZK_TK-015_2017-21.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-011_2017-17.pdf
https://tk.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/PZK_TK-013_2017-19.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-007_2017-13.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-006_2017-12.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-010_2017-16.pdf

	zzzzz
	LX9SAR
	Stacja okolicznościowa SN5PSK
	VII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców
	SP9PBH i 3Z9SRG zapraszają do łączności 
	Dni aktywności SP1 – 2017
	ARISS – Info z orbity
	RENEGADE – SAREX-17/I
	CZantoria
	Wyprawy z Radiem 010
	Exploseum – garść wyjaśnień
	ŁOŚ 2017 – i już po
	Pięć powodów dla których warto być na ŁOsiu
	Łoś w naturalnym środowisku
	Wspomienie o Tadeuszu
	Nowe pasmo amatorskie 
	Dayton Hamvention 2017
	wspomnienia sp9kda – Biskupia Kopa 2010 cz. 3
	Poprzednie numery TK do pobrania


	Next 1: 
	Strona 1: Off
	Strona 31: Off
	Strona 52: Off
	Strona 73: Off
	Strona 94: Off
	Strona 115: Off
	Strona 136: Off
	Strona 157: Off
	Strona 178: Off
	Strona 199: Off

	5 Mhz: 
	LOS: 
	LOS 1: 
	LOS 2: 
	Wywiad: 
	LOTW: 
	Prev: 
	Strona 2: Off
	Strona 41: Off
	Strona 62: Off
	Strona 83: Off
	Strona 104: Off
	Strona 125: Off
	Strona 146: Off
	Strona 167: Off
	Strona 188: Off

	Next: 
	Strona 2: Off
	Strona 41: Off
	Strona 62: Off
	Strona 83: Off
	Strona 104: Off
	Strona 125: Off
	Strona 146: Off
	Strona 167: Off
	Strona 188: Off

	Prev 1: 
	Strona 3: Off
	Strona 51: Off
	Strona 72: Off
	Strona 93: Off
	Strona 114: Off
	Strona 135: Off
	Strona 156: Off
	Strona 177: Off
	Strona 198: Off



