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

017
Tydzień 23/2017

RENEGADE-SAREX

Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa
PZK wzięła udział w ćwiczeniach
RENEGADE-SAREX 17/1

RATUJMY NASZĄ HISTORIĘ

Zwracamy się do wszystkich o pomoc
w odnalezieniu numerów Krótkofalowca
Polskiego z lat 2001–2004

II ZJAZD SP EMCOM

3 czerwca przedstawiciele MASR
wzięli udział w II Ogólnopolskim
Zjeździe SP EmCom w Inowrocławiu

GRILL KRUSZWICA 2017

1 i 2 lipca odbędzie się spotkanie krótkofalarskie pod hasłem „KRÓTKOFALARSKI GRILL KRUSZWICA 2017”

Fot: Adam SP6EBK

D4C

Znak D4C, który identyfikuje zespoł
stworzony do contestingu
„Monteverde Contest Team”

SP EMCOM NA ŁOSIU

Podczas tegorocznego ŁOSIA odbyła
się prelekcja Michała SP9XWM,
Prezesa SP EmCom Klubu PZK
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WSTĘPNIAK

W

poprzednim numerze za-

W tym tygodniu rozpoczy-

mieściliśmy wspomnienie

namy

historyzujący

o Tadeuszu SP6XA (TPTA, TPXA)

„Z

i nie minęło kilka dni gdy otrzyma-

który przez jakiś czas będzie

liśmy od Zbyszka SP9LDB kapi-

gościł na łamach Tygodnika.

talne uzupełnienie tego materia-

Zauważyliście zapewne, że

łu. Ogromnie nas to cieszy, bo to

w tym numerze są aż trzy

dowód na to, że nie dość, że czy-

Emcomowe notki. Może po-

tacie tworzony dla Was Tygodnik,

myślimy nad stałą rubryką

to posiadacie możliwość rozszerzenia naszej wiedzy. A jesz-

Archiwum

cykl

EBEKUSA”,

poświęconą łączności w sytuacjach kryzysowych.

cze ważniejsze jest to, że chcecie się nią z nami dzielić. To dla
nas ogromnie ważne, ponieważ pozwala coraz precyzyjniej

A już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy „Made in China”

określać zaskakujące a czasem tajemnicze miejsca naszej

– dział luźno związany z techniką, skupiający się na chiń-

krótkofalarskiej historii. Bardzo serdecznie Zbyszkowi dzię-

skich drobiazgach za parę dolarów.

kujemy i oczywiście czekamy na więcej waszych listów – na
uwagi, korekty i ciekawostki. Będzie nam niezwykle miło,

Cały czas przypominamy o nadsyłaniu do nas zdjęć Wa-

gdy będziecie się włączać w tworzenie i ulepszanie naszego

szych RadioShacków i innych zdjęć związanych z krótkofa-

a przede wszystkim Waszego Tygodnika.

larstwem – oczywiście w ramach akcji „Pokaż nam Swoją
Radiostację”

Druga nie mniej ważna sprawa, to apel Andrzeja ENO, o przeszukanie Waszych archiwów w poszukiwaniu kilku numerów

Nie zapominajcie również o nadsyłaniu informacji o pla-

Krótkofalowca Polskiego – chodzi o te numery, które były

nowanych imprezach, piknikach, zlotach – oraz po fakcie

wkładkami do Magazynu QTC. Szczegółowy wykaz poszuki-

– o reportażach, fotografiach, reminiscencjach. Warto się

wanych numerów znajdziecie w liście Andrzeja.

pochwalić.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

ARISS – INFO Z ORBITY

N

a sobotę, 10 czerwca 2017 r., zaplanowano łącz-

Kolejna łączność ARISS będzie przeprowadzona z Space

ność ARISS z Boy Scouts z Buffalo (New York, USA).

Center Houston (Teksas, USA) i zrealizowana przez tele-

Uczestnicy przygotowali 20 pytań do mieszkańców stacji

most również dzięki stacji ON4ISS w Belgii. Odpowiedzi

orbitalnej ISS. Na pytania skautów z pokładu Międzyna-

astronauty będą słyszane na 145.800 MHz NFM. Będzie

rodowej Stacji Kosmicznej będzie najprawdopodobniej

to połączenie radiowe z przekazem obrazem z Międzyna-

odpowiadał kosmonauta Fiodor Nikołajewicz Jurczichin

rodowej Stacji Kosmicznej nadawanego dzięki zaangażowa-

RN3FI. Planowany czas rozpoczęcia połączenia radiowe-

niu radioamatorów. Ustawienia cyfrowego nadajnika HAM

go to 16.20 UTC, czyli 18.20 CEST, wówczas ISS będzie

Video to DVB-S 1.3 Ms/s FEC:1/2 na częstotliwości 2395

w zasięgu radiowym Europy. Sygnały radiowe pomiędzy

MHz. Zaplanowano, że astronauta Jack Fischer K2FSH (Exp

USA i stacją kosmiczną będzie przekazywać naziemna

51) rozpocznie łączność we wtorek 16 czerwca 2017 r. o go-

stacja ARISS - ON4ISS zlokalizowana w Belgii. Odpowiedzi

dzinie 15:19 UTC, czyli o 17:19 czasu lokalnego w Polsce.

astronauty będą słyszalne na 145.800 MHz NFM. Łącz-

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK,
Gaston ON4WF, Charlie AJ9N

ność będzie przeprowadzona w j. angielskim.
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VI SPOTKANIE W KAMPINOSIE

N

iniejszym mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Krótko-

Zapewniamy prowiant w postaci kiełbasek, ognisko i na-

falowców wraz z rodzinami oraz osoby zainteresowane

poje niewyskokowe. Na miejscu jest plac zabaw dla dzieci,

tym wspaniałym hobby na VI Spotkanie Krótkofalowców,

wydma, a wokoło las, także harmoniczni mają gdzie się wy-

które odbędzie się 10 czerwca 2017 roku na malowniczej

hasać. Zmotoryzowanych prosimy o wygenerowanie, wy-

Polanie Jakubów w Kampinoskim Parku Narodowym, start

drukowanie i zabranie do pojazdu identyfikatora parkingo-

o godz. 10:00 do zachodu słońca – zostały już tylko 2 dni!

wego dostępnego na naszej stronie www.kpnkf.pl.

W tym roku nowa atrakcja – zabawa terenowa.

Chętnych do wystawienia się ze swoim sprzętem, antenami

UWAGA! Zabierzecie ze sobą środki na kleszcze i komary!

etc. prosimy o kontakt pod email: info@kpnkf.pl.

Przydatne będą wszelkie spraye, żele, czapki, długi rękaw
– szczególnie uczestnicy zabawy terenowej!

W imieniu Grupy Organizatorów VI KPNKF

Ivo SQ5BIH

KRÓTKOFALOWCY W FALENICY
Celem udziału w festynie będzie popularyzacja naszego
hobby, klubów oraz działalności 37 Oddziału Terenowego PZK, pokazanie sprzętu, działania na żywo pracy radiooperatorów. W czasie krótkiego wystąpienia na scenie

W

opowiemy mieszkańcom Falenicy o początkach radiokoniedzielę 11 czerwca 2017 na terenie Szkoły Pod-

munikacji amatorskiej, sprzęcie, antenach, emisjach. Za-

stawowej nr 124 w Falenicy, podczas dorocznego

prosimy do naszego namiotu i udziału w mini-konkursach

festynu zapowiadamy pracę stacji krótkofalarskiej. Orga-

(literowanie, łowy na lisa). Planujemy również lot balonu

nizatorami stacji są kluby wchodzące w skład 37. Oddziału

stratosferycznego z urządzeniem telemetrycznym. Relacja

Terenowego PZK: SP5POT, SP5MASR.

z imprezy w następnym numerze.

Piotr SQ5PTZ i Mirek SO5HME

IV SPOTKANIE KRÓTKOFALOWCÓW BACHORZE

T

ydzień temu na łamach TK zapraszaliśmy na IV Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców Bachorze k/Chojnic (ex
Krojanty). Dzisiaj zapraszamy do obejrzenia 3 publikacji filmowych z tego wydarzenia.



Remi SQ7AN
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RENEGADE-SAREX 17/1

We

wtorek 6 czerwca 2017 r. Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa Polskiego Związku Krótkofa-

lowców wzięła udział ćwiczeniach RENEGADE-SAREX 17/1.
Mimo organizacji ćwiczeń w godzinach, które dla wolontariuszy Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej kolidują
z obowiązkami zawodowymi, staraliśmy się zorganizować
jak najrozleglejszą sieć łączności.
Łączność na terenie Województwa Mazowieckiego została oparta o stacje sztabowe SP5MASR:

Koledzy SQ5AM, SO5MAX, SQ5NWR zbierali raporty.

Warszawa i najbliższe powiaty:

Pomocniczo działał też klub SO5ZGO z Siedlec. Wielkie

• Pasmo 2m 145,500 MHz – częstotliwość EMCOM.

podziękowania za Waszą pracę. Kolega SQ5AM przygoto-

• Sieć przemienników:

wał mapę poglądową zasięgu MASR w tych ćwiczeniach.

– analogowy SR5WA (Komin EC Kawęczyn),
– cyfrowy DMR SR5WB (Komin Moszna/Parcela),

Przyjęliśmy ponad 120 raportów słyszalności. Zgłaszały

– cyfrowy DSTAR SR5WC (Komin Moszna/Parcela).

się stacje bazowe, przewoźne i nasobne z całego woje-

W skali całego województwa:

wództwa. Raport został wysłany do BBiZK oraz to wła-

• Pasmo 80m 3,725 MHz LSB – stacja koordynująca pra-

ściwych organów ZK dla stacji zgłaszających się (gminy,

cę całego województwa i pozostająca w łączności z po-

powiaty, miasta, dzielnice).

zostałymi województwami w Polsce.

Maciej SQ5EBM – Koordynator Mazowieckiej
Amatorskiej Sieci Ratunkowej Polskiego
Związku Krótkofalowców

Pasmo CB:
• Kanał 21 – stacja „Syrena”, zlokalizowana w Legionowie.

NIESPODZIWANE UZUPEŁNIENIE
W TK_016 we wspomnieniach o Tadeuszu SP6XA, jako ciekawostkę przeczytałem informację, iż Tadeusz nigdy nie pracował fonią na 2m za wyjątkiem dwóch podanych przypadków.
Zaprzeczam takiemu stwierdzeniu, bowiem znam przypadek
takiej pracy (może nie jedyny), kiedy to Tadeusz pracował właśnie fonią na 144 MHz emisją SSB, przeprowadzając w dniu
17.09.1988 r. kilkanaście QSO. Sytuacja ta miała miejsce
w czasie jego pobytu w Katowicach z okazji obchodów „50-lecia śląskiego krótkofalarstwa”. W czasie pobytu przebywał
u mnie i pracował z mojego transceivera FT-726R. Przeprowadzone łączności zostały potwierdzone doraźnie opracowany-

QSL-ki w załączniku. Jak wynika z powyższego, to „ciekawost-

mi i wydrukowanymi przez Andrzeja SP9MQT kartami QSL.

ka” ze wspomnień ma jednak szerszy zasięg.

QSL-ki osobiście wypisałem, oraz przekazałem Tadeuszowi

Pozdrawiam

celem ich podpisania i wysłania do korespondentów. Skan

Zbyszek SP9LDB
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R

yszard SP2IW podjął się tytanicznej pracy zgroma-

Do pełnego kompletu brakuje następujących numerów:

dzenia w wersji elektronicznej „Biuletynów PZK” oraz

KP_QTC 8,9

z roku 2001

„Krótkofalowca Polskiego”. Dzięki pomocy wielu Kolegów

KP_QTC 4,7,8,10,11,12

z roku 2002

zbiór Biuletynów jest już kompletny i zawiera wszystkie

KP_QTC 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

z roku 2003

numery od 1989 do 1970. Jest on dostępny dla wszystkich

KP_QTC 1,4,5,6,7,8

z roku 2004

na stronie SP OTC pod adresem www.spotc.pzk.org.pl.
Najbardziej będziemy wdzięczni za skany poszczególnych
Kompletny jest także zbiór „Krótkofalowca Polskiego” z lat

numerów w jakości, co najmniej 300dpi, które prosimy

1929-1939. Ten zbiór jest także dostępny na stronie SP OTC

przesyłać na adres sp2iw@wp.pl lub sp9eno@wp.pl.

www.spotc.pzk.org.pl. Pozostał do skompletowania zbiór KP
z lat powojennych. Ale tu też brakuje do kompletu niewiele.

Gdyby ktoś posiadał brakujący egzemplarz gazety, a nie
miał możliwości zeskanowania tego dokumentu, prosimy

Zwracamy się do wszystkich o pomoc w odnalezieniu nu-

o kontakt z Andrzejem SP9ENO, telefon czy sms na numer

merów z lat 2001–2004. Krótkofalowiec Polski był w tych

604152076.

latach wydawany jako wkładka do miesięcznika QTC, publikowanego przez Sylwestra SP2FAP.

Ratujmy naszą historię dla Tych, którzy przyjdą po nas.

Andrzej SP9ENO

MLEKO SIE ROZLAŁO, POSPRZĄTAĆ TRZEBA

P

opełniłem błąd. Przyznaję się– poszedłem na łatwiznę.

Dodatkowo niefortunnie niewłaściwa osoba została pu-

W poprzednim numerze TK pośród kilku relacji z ŁOSIA

blicznie napiętnowana przez nasze krótkofalarskie społe-

pojawił się tekst, który otrzymaliśmy z podpisem: „Orga-

czeństwo za to rzekome złe zachowanie. No właśnie – nie-

nizatorzy”. W połowie tego artykułu pojawiło się zdanie:

właściwa. To nie Czarek SP7UKL jest tym „kolegą z SP7”.

„...oraz piszący tą relację Piotr SP2JMR”. W połowie – nie

Jak przyznają organizatorzy zarówno ŁOSIA jak i Zjazdu

na końcu. Nie myśląc więc podpisałem Piotra jako auto-

w Burzeninie, postawa Czarka jest za każdym razem wręcz

ra całego tekstu. Była to jednak praca zbiorowa. Autorem

odwrotna do tej zarzucanej i współpracę należy uznać za

drugiej części relacji jest kto inny, nie Piotr. Przez to moje

wzorcową.

działanie Piotr odebrał wiele niemiłych telefonów, których
nikt z nas nie chciałby odebrać. Przepraszam Cię Piotrze

Nie moim zadaniem jest wskazywanie palcem/klawiaturą

po raz kolejny, tym razem oficjalnie na łamach TK.

prawdziwego winnego zamieszania i szczerze nawet nie
chcę wiedzieć kto to jest. Wolę za rok pojechać na ŁOSIA

Autor zwrócił uwagę na pewne złe zachowania jednego

i cieszyć się wszelakimi wystawami i stoiskami, a sprawy

wystawcy, oraz uczestników. I te dwa akapity wywołały

formalne pozostawić organizatorom.

sporo dyskusji. Można dywagować, czy w ogóle powinny
się pojawić, ale to jest kwestia sumienia autorów. (EDIT:

Dlatego przeprosiny należą się Piotrowi SP2JMR, który

w TK na www PZK artykuł uzyskał podpis „Organizatorzy”.

owego akapitu nie popełnił, a także Czarkowi SP7UKL,

W Miesięczniku Krótkofalowiec Polski na prośbę autorów feral-

który jest niewłaściwym adresatem rozgoryczenia ludu.

ny akapit został usunięty).

Remi SQ7AN
Tygodnik Krótkofalowca
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Z ARCHIWUM EBEKUSA...

K

rótkofalarstwo jest takim hobby, które z niewiadomych przyczyn gromadzi ludzi niezwykłych. Co

prawda moja żona uparcie twierdzi, że jak ktoś jest piękny to pracuje w telewizji, jak wygadany, to w radio, a jak
ani nie jest piękny ani nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to zostaje krótkofalowcem. Ale to nie zawsze
jest prawda. Nasz dzisiejszy bohater jest ewidentnym
zaprzeczeniem tej teorii.
Adamowi przykleił się do ręki aparat fotograficzny. Właściwie nie pamiętam, czy zdarzyło mi się widzieć Adama
bez lub z dala od aparatu. Jeśli już nie w ręku, to musi być
tuż obok, bo w nieoczekiwanej chwili może wydarzyć
się coś ciekawego – i gdyby go nie było, Adam chodziłby
smutny przez co najmniej cztery dni. O tej dokumentalistycznej funkcji przystawki do aparatu jaką jest Ebekus
jeszcze kiedyś napiszemy, dzisiaj jednak skupimy się na
innym hobby Adama. Nie wszyscy zapewne wiecie, że
istotną częścią życia Adama jest ratowanie naszej krótkofalarskiej historii. Jeździ, rozmawia, zbiera i skanuje
zdjęcia, dokumenty, elementy naszego życia i naszej
historii. Zresztą sam jest żywym chodzącym archiwum
krótkofalarstwa. Mam nadzieję, że jego zbiory znajdą się
w tworzonym właśnie Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego i staną się jego istotną częścią – bo to co robi nie
dość, że jest niezwykłe, to pozwala nam nie zapominać
o naszych korzeniach, naszych nestorach, naszej krótkofalarskiej historii, nad którą coraz bardziej rozpościera
się mgła niepamięci. Dzisiaj, dla Was na zachętę prezentujemy kilka zdjęć – a już niebawem cykl – Z archiwum
Ebekusa.

Maciek SP9MRN
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II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SP EMCOM

3

czerwca przedstawiciele MASR, Koledzy Adrian

Ćwiczenia polegały na przeprowadzeniu testu syren syste-

SQ5AM oraz Maciej SQ5EBM, wzięli udział w II Ogól-

mu alarmowania ludności. Na potrzeby testu wybrano pięć

nopolskim Zjeździe SP EmCom w Inowrocławiu.

ekip mobilnych wyposażonych w urządzenia zabezpieczające łączność radiową. Miasto zostało podzielone na pięć

Na spotkaniu omawialiśmy przyszłość naszej sieci, kierun-

stref, w których usytuowane są urządzenia systemu. Po

ki działania i sposoby komunikacji z władzami lokalnymi.

uruchomieniu kolejnych syren, ekipy mobilne zdały mel-

Zapoznaliśmy się z rozwiązaniami stosowanymi przez inne

dunki o poprawności ich działania. Test wypadł pomyślnie.

sieci, posiadające podpisane z organami władzy lokalnej umowy o współpracy. Przy okazji spotkania odbyły

Wiecej na stronie Kuriera Inowrocławskiego.

się ćwiczenia zorganizowane przez Inowrocławski Klub

Maciej SQ5EBM
Fot: Adrianna Hermann

Krótkofalowców SP2KCW i Urząd Miasta Inowrocławia.
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KRÓTKOFALARSKI GRILL KRUSZWICA 2017

W

dniach od 1 do 2 lipca 2017 odbędzie się kolejne,

Wzorem ubiegłych lat, w ramach sobotniego programu

tradycyjne już, spotkanie krótkofalarskie pod ha-

uwzględniliśmy panele tematyczne. W związku z tym za-

słem „KRÓTKOFALARSKI GRILL KRUSZWICA 2017”, na

chęcamy uczestników spotkania do zaprezentowania cieka-

które serdecznie zapraszamy.

wych zagadnień z szeroko rozumianej działalności krótkofalarskiej. Propozycje tematów prosimy nadsyłać do kolegi

Miejscem imprezy jest teren Nadgoplańskiego Parku Ty-

Romana, do 20 czerwca 2017 roku .

siąclecia w bezpośrednim sąsiedztwie kruszwickiego zamku „Mysia wieża” przy ośrodku żeglarskim „POPIEL” na ul.

Co zabieramy na spotkanie:

Żeglarskiej 1.

1. D
 obry humor, chęć dobrej zabawy i pogadania na tematy nie tylko krótkofalarskie.

WAŻNE: Spotkanie nie ma charakteru komercyjnego,

2. Identyfikator, abyśmy byli rozpoznawalni, koszulkę, cza-

jest imprezą rodzinną. Nie zbieramy pieniędzy, wszystkie

peczkę, zawieszkę z własnym znakiem; kto zapomni, to

opłaty, w tym wynajęcie domku, rozbicie namiotu, wyna-

w pierwszej kolejności po przybyciu zgłosi się do orga-

jęcie kajak, itp. robimy na miejscu u przemiłej właścicielki

nizatorów po identyfikator

ośrodka Pani Kasi.
Na terenie ośrodka można wynająć domek w cenie 360 zł

PROGRAM SPOTKANIA:

za pobyt od 29 czerwca do 2 lipca. Jest to domek teore-

29-30 czerwca (czwartek – piątek)

tycznie 6 osobowy. Chętni mogą rozbić namiot w cenie

12:00 – przyjazd organizatorów i chętnych uczestników,

25 zł + 5 zł od osoby w namiocie za dobę. W sprawie

przygotowanie stanowisk, stawianie anten.

innych form noclegów na terenie ośrodka, spanie na tra-

Rozpoczęcie pracy operatorskiej HF-VHF-UHV-DV.

wie, pod gołym niebem, spanie w samochodzie itp. proszę o uzgodnienie tego wcześniej z ośrodkiem, aby nie

1 lipca (sobota)

było niedomówień. Po godzinie 22:00 na terenie ośrodka

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie spotkania

mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane. Rezerwa-

10:30 – 11:00 Panel tematyczny

cje noclegów z listy wyłącznie u koleżanki Teresy, e-mail:

11:15 – 12:15 Panel tematyczny

sp2db@wp.pl.

12:30 – 13:00 Panel tematyczny
13:00 – 14:00 Poczęstunek ( coś z grilla )

Można też rezerwować domki indywidualnie, w ośrodku

14:00 – 14:15 Wspólne pamiątkowe zdjęcie

oddalonym 300 metrów od naszej kwatery. Rezerwacja

14:15 – 14:45 Panel tematyczny

telefoniczna lub mailowa www.domkinadgoplem.pl.

15:00 – 15:30 Panel tematyczny
17:15 – 18:00 Zakończenie oficjalnej części spotkania

Zapraszamy również do przyjazdu wszystkich tych, którzy

Przez cały czas spotkania czynna będzie mini giełda dla

nie planują noclegu, a zechcą się spotkać, pogadać i popra-

chętnych uczestników, a więc, kto ma zbędny sprzęt, może

cować z QTH lokatora Kruszwica.

pohandlować, wymienić – zapraszamy.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa wy-

2 lipca (niedziela)

łącznie w celach organizacyjnych do dnia 25.06.2017, co uła-

10:00 – wyprawa po Gople: kajak, rower wodny, można wpław

twi nam organizację spotkania, wydrukowanie identyfikato-

13:00 – zakończenie pracy operatorskiej HF-VHF-UHV-DV

rów itp. Zgłoszenia do kolegi Romana, e-mail: sp2gtj@wp.pl.

14:00 – zakończenie spotkania, wyjazdy.
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Program spotkania jest tylko propozycją i może ulec zmia-

Program dyplomowy „SP-Powiat Award” www.sppa.pzk.info.pl

nie w zależności od nastrojów i chęci uczestników. Ocze-

Powiat Inowrocław – PIN

kujemy ciekawych pomysłów od uczestników spotkania.
Zapewniamy, że w miarę naszych możliwości, nie pozosta-

Program dyplomowy Polskiego Klubu Flora Fauna

ną bez odpowiedzi.

(SP-CFF) www.spff.eham.pl
Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia – SPFF 092

Praca naszych stacji
QTH locator – JO92DQ

Praca stacji trwa nieprzerwanie od 29 czerwca, od godziny
17:00, do 2 lipca, do godziny 13:00.

Program dyplomowy „Zamki w Polsce” http://zamkisp.pl

www.ot04.pl

Zamek Kruszwica – PIN03
Pozdrawiam i zapraszam
Program dyplomowy „Polskie gminy Award” www.pga.pzk.pl

Zbyszek SQ2EAR

Gmina Kruszwica – IN06

GAJÓW 2017
IV Sympozjum Integracyjne „Radiokomunikacja Amatorska UKF w Europie” – GAJÓW 2017
IV Sympozjum Mikrofalowe i EME
Cel Sympozjum:
Integracja środowiska krótkofalowców krajów Unii Europejskiej, pracujących
w pasmach UKF (50 MHz – 480 THz) oraz wymiana doświadczeń w zakresie
łączności i osiągnięć technicznych w krajach Unii Europejskiej.
Termin Sympozjum:
8 – 11.06.2017 r. (czwartek – niedziela)
Koszt Sympozjum:
Miejsce Sympozjum:

Pobyt 3-dniowy – 320 zł

Agroturystyka „Dom Na Wzgórzu” 515 m n.p.m.

W cenie: nocleg, śniadanie, serwis ka-

Gajów 1; 57-420 Radków; Lokator: JO80EM

wowy, obiad, kolacja integracyjna, piwo,
znaczek Sympozjum, identyfikator na

Program ramowy:

smyczy, materiały Sympozjum, zdjęcie,

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250986&temat=442602

nagrody w UKF Tomboli, nagrody w kon-

http://ukf-te.iq24.pl/podglad_posta.asp?id_komentarza=2320059

kursie PUK UKF, grawertony, dyplomy.

Uczestnicy Sympozjum:

Uczestnicy w dniu 10.06.2017 r. (sobota)

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250989&temat=442605&nr_str=1

– nie partycypują w kosztach (wyżywie-

http://ukf-te.iq24.pl/podglad_posta.asp?id_komentarza=2320074

nie we własnym zakresie).
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CONTESTING TO THE LIMITS

Monteverde Contest Team, Wyspy Zielonego Przylądka – Afryka
MCT to grupa przyjaciół krótkofalowców, która uwielbia współzawodniczyć w zawodach.
NASZA HISTORIA
W poszukiwaniu idealnej lokacji do contestingu, po wielu próbach, w 2001 roku dotarliśmy do Wysp Zielonego
Przylądka. Tutaj znaleźliśmy nasze miejsce. Zaczynaliśmy
od stacji D44TC i D44TD, które do tej pory istnieją w naszych wspomnieniach, ale w 2006 roku zdecydowaliśmy
się wejść w nowy, jeszcze cięższy i ambitniejszy projekt:
stację na górze Monteverde, którą wybudował Alex 4L5A.
Otrzymaliśmy także nowy znak D4C, który identyfikuje
zespoł stworzony do contestingu. „Monteverde Contest
Team” rozpoczął aktywność w listopadzie 2007 roku biorąc udział w CQWW DX CW jako M/2.
ŻÓŁW NIE TYLKO OZNACZA “PODĄŻAM ZA D4C”…
Żółw w logo D4C znalazł się nieprzypadkowo. Więcej niż 15
lat temu członkowie założyciele D4C uczestniczyli w CQWW
SSB z Wyspy Lampedusa (Zone 33, IOTA AF-019). Lampedusa jest miejscem, w którym zakładają gniazda żółwie gatunku
Caretta, Ich środowiskiem naturalnym jest nie tylko basen
morza Śródziemnego, ale także wody oceanów na całym
świecie. Tak się składa, że także na Wyspach Zielonego Przylądka żółwie tego gatunku zakładają gniazda. Co ciekawe, jest
to trzecie, największe skupisko ich gniazdowania na świecie.
CZŁONKOWIE
Trzon zespołu tworzy 8-osobowy skład (kolejność alfabetyczna): HB9DUR Andrea, I4UFH Fabio, I4YSS Vic, IK2NCJ Luca, IZ4DPV Max and SQ9CNN Rafal, SQ9D Piotr
oraz YL2KL Girts.
LOKALIZACJA
Stacja położona jest na wyspie São Vicente – jednej z dziesięciu wysp, tworzących archipelag Wysp Zielonego Przylądka, zamieszkiwanego w sumie przez ok. 500 tysiecy
mieszkańców.
Stacja zlokalizowana jest na na wysokości 710 metrów na
Monteverde (w dosłownym tłumaczeniu Zielona Góra).
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D4C You call, We answer.
Adres: Monteverde Contest Team, 6963 Pregassona, Switzerland

Nie ma na niej żadnej zabudowy miejskiej, wobec tego daje

PARK ANTENOWY

dużą szansę na wykorzystanie naturalnego, cichego miej-

(wszystkie anteny są „fixed” w wybranych kierunkach)

sca zapewniającego bardzo niskie kąty „take-off” w każdą
stronę. Lokalizacja ta ma także swoją ciemną stronę. Permanentny, wiejący z prędkością 50 km/h wiatr, sól i wysoka wilgotność oraz częste mgły czynią z tego miejsca
surowe i nieprzyjazne środowisko dla ludzi oraz sprzętu
krótkofalarskiego.
STACJA

AKTYWNOŚĆ

Radio Shack o powierzchni 120 metrów kwadratowych

Stacja jest aktywna we wszystkich modulacjach od 160 do

położony jest na działce o powierzchni 8 tysięcy metrów

2 metrów. Do tej pory przeprowadziliśmy 360 000 QSO

kw.W shacku są dwie sypialnie, łazienka oraz duże, otwar-

i byliśmy aktywni pod znakami: D4C, D4Z, D41CV. Ponad-

te pomieszczenie, gdzie mieszczą się wszystkie 6-pasmo-

to ze stacji nadają 24 godziny na dobę bikony CW na 6 m,

we stanowiska nadawcze wraz z kuchnią.

2 m, 70 cm oraz 23 cm. Jeden z nich, aktywny na 6 m,
często jest „spotowany” jako jedyny słyszalny na paśmie.

Na zewnątrz 8 wież antenowych (od 14 do 36 metrów

Generalnie stacja jest aktywna w zawodach KF, w katego-

wysokości), które umieszczone są na niemalże całej po-

riach Multi OP od M/S do M/M. Cieszy nas, że ze względu

wierzchni działki. Stacja posiada też mały garaż, który

na naszą lokalizację podzwrotnikową, często się zdarza, że

mieści 60kVA generator prądu. Ponieważ wszystko mia-

jesteśmy jedynym obecnym sygnałem na paśmie 10 m.

ło być wymienione od czasów aktywności D4B mieliśmy
możliwość zaprojektowania masztów i sprzętu dostosowa-

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

nego do nieprzychylnych warunków. Pierwszą rzeczą było

Website		

www.d4c.cc

usunięcie wszystkich rotorów. Nie trzeba dużej wyobraźni,

Sklep Online

www.shop.d4c.cc

aby uzmysłowić sobie, jak długo w tak niekorzystnych wa-

E-mail		

info@d4c.cc				

runkach sprzęt ten zachowa sprawność.

Facebook		

www.facebook.com/D4C.STATION

Twitter		

twitter.com/D4C_team			

Do zarządzania całym sprzętem nie używamy żadnych

Instagram		

monteverdecontestteam

komercyjnych rozwiązań - cały system automatycznego

Poczta		

Monteverde Contest Club, 6963

przełączania został zaprojektowany przez nas. System

		

Pregassona, Switzerland

obejmuje przełącznik antenowy 6x4 anteny monoband dla
6 pasm, ustawione w czterech różnych kierunkach, współdzielone automatycznie, dekodery pasm oraz przełączniki

QSL: Potwierdzamy QSO via LoTW, E-QSL, Biuro i direct.

antenowe. W samym gruncie zainstalowane zostało około

QSL

500 m kabla koncentrycznego o grubości ½” oraz około

znaczkiem.

direct

opieczętowana

jest

spersonalizowanym

100 m o grubości 7/8”. Samych kabli sterujących jest ok.
kilometra. Aby urzeczywistnić zaprojektowany wcześniej
w Europie na papierze pomysł, wysłaliśmy ze Starego Kontynentu około 6 ton materiałów (od 2007 do dzisiaj).
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PREZENTACJA SP EMCOM PZK NA ŁOŚ 2017

P

odczas tegorocznej imprezy krótkofalarskiej ŁOŚ,

Ochotniczych Straży Pożarnych. Osoby te mają wiedzę

w sobotę, 27 maja 2017 odbyła się prelekcja kol. Mi-

z zakresu ratownictwa, co dodatkowo może okazać się

chała Wilczyńskiego SP9XWM, Prezesa SP EmCom Klubu

przydatne podczas udzielanego wsparcia np. instruktaż na

PZK, przybliżająca zainteresowanym słuchaczom tematy-

żywo jako prowadzić RKO, czyli Resuscytację Krążeniową

kę krótkofalarskiej łączności kryzysowej. Krótkofalarska

Oddechową dla osoby po drugiej stronie radia, nie jest dla

łączność kryzysowa, lub ratunkowa (obie nazwy są uży-

„emcomiarzy” niczym niezwykłym).

wane wymiennie) jest formą alternatywnej łączności radiowej, realizowanej przez krótkofalowców, wykorzysty-

Nadane krótkofalowcom uprawnienia radiooperatorskie

wanej w przypadku wystąpienia szeroko pojętych zdarzeń

powodują, że przeszkolone osoby są bardzo elastyczną

o charakterze zagrożeń dla społeczeństwa: klęsk żywio-

i mogącą się sprawnie i dynamicznie przegrupowywać

łowych, katastrof przemysłowych, innych zagrożeń bez-

mobilną siłą, dysponującą szerokim spektrum zakresów

pieczeństwa. Wszędzie tam, gdzie infrastruktura zasilania,

częstotliwości fal radiowych do łączności. Krótkofalowcy

profesjonalna sieć telekomunikacyjna, czy nawet łączność

pracują różnymi emisjami, posiadają alternatywne źródła

służb profesjonalnych przestaje funkcjonować. Rolą krót-

zasilania. Pomimo dopracowanych procedur łączności

kofalowców działających w ramach sieci EmCom jest tak-

w służbach profesjonalnych oraz posiadanego sprzętu,

że informowanie służb ratunkowych na zasadzie wspiera-

uniwersalność i interdyscyplinarność stawia nas – nie ma

jącej, o występujących zagrożeniach i niesienie wsparcia

co się bać użyć tych słów – pod względem umiejętności

informacyjnego dla społeczeństwa na temat pomocy jaką

i potencjału na równi z profesjonalistami, jeśli nie wyżej.

może otrzymać.

To wszystko się bierze z pasji i serca krótkofalowców oraz
tego, że czasy w których żyjemy i zdarzenia, które obser-

W kręgu krótkofalowców zrzeszonych wokół struktur

wujemy wokół siebie w Europie i na Świecie optymizmem

SP EmCom są też osoby posiadające uprawnienia ra-

raczej nie napawają…

townika medycznego, lub funkcjonujące w strukturach
Kol. Michał opowiedział także o historii łączności kryzysowej na Świecie, przywołując aktywność włoskich krótkofalowców ARI, którzy w 1966 roku stworzyli sieć alternatywnej łączności kryzysowej, podczas wielkiej powodzi
w Toskanii. Wówczas szereg miast zostało odciętych od
zasilania i łączności, a służby ratunkowe mogły dotrzeć
dopiero po pewnym czasie. To dzięki radioamatorom na
bieżąco informowano o sytuacji, jaka panuje w zalanych,
lub zagrożonych zalaniem miejscach. Włoscy krótkofalowcy zapewnili także obustronną łączność z miejscowościami, do których dotarła woda, zanim nie została
przewrócona do działania infrastruktura zasilania oraz
telekomunikacyjna.
W Polsce należy pamiętać o wydarzeniu które zapoczątkowało funkcjonowanie łączności kryzysowej, jakim była
„powódź tysiąclecia” w lipcu 1997 roku. W powodzi tej
najbardziej ucierpiały południowe i południowo-zachodnie
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województwa na Dolnym Śląsku. Tam te krótkofalowcy włączyli się do działania i niesienia
pomocy.
Nasza aktywność uzmysłowiła administracji
państwowej, jak niedoskonała i obarczona pewnymi mankamentami jest łączność zawodowa
a także istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna. Te spostrzeżenia przyczyniły się z jednej
strony do jej modernizacji, z drugiej zapoczątkowały współpracę między krótkofalowcami
i przedstawicielami administracji.
Ważnym punktem prezentacji była zaprezentowana aktywność SP EmCom Klubu PZK,
powołanego w dniu 1 maja 2016 roku. Aktywność ta, ma na celu m.in. integrację i szeroko pojęty rozwój środowiska sieci łączności kryzysowej na terenie całego kraju oraz
działania wspierające i promujące wszelkie
aktywności związane z tym obszarem. Ważnym i pozytywnym przykładem przykładem
działania sieci łączności kryzysowej, było dobrze udokumentowane uczestnictwo krótkofalowców Polski południowej, przy wsparciu
organizacyjnym i zabezpieczeniu Światowych
Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku.
Na koniec zostały zademonstrowane urządzenia radiokomunikacyjne wykorzystywane w praktyce EmCom-u. Zaprezentowano
m.in. walizkę wyjazdowa autorstwa kol. Tomka SP9SCZ, z Krakowskiej Amatorskiej Sieci
Łączności Kryzysowej mieszcząca w sobie
komplet urządzeń nadawczo – odbiorczych
KF i UKF (2 m / 70 cm) oraz mobilny przemiennik na pasmo 70 cm autorstwa kol. Rado
OM0AMR ze słowackiego ARES-u będącego
odpowiednikiem rodzimego SP EmCom PZK.
W prelekcji uczestniczył także kol. Krzysztof SP7WME z Łódzkiej Amatorskiej Sieci
Ratunkowej.

tekst i fot: Michał SP9XWM
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ZAWODY TARNOWSKIE 2017
OT PZK nr 28 w Tarnowie zaprasza serdecznie do udziału

Inne:

w „Zawodach Tarnowskich”

Brak mnożników, raporty bez zmian. Mamy nadzieję, że

Terminy zawodów :

wielką atrakcją będzie część UKF/VHF. Tu można się spo-

•

sobota 17 czerwca 2017 r, w godz. 16.00 – 18.00 UTC

dziewać jednej z cennych nagród, których sponsorem ich

Dla części UKF/VHF

jest firma OSCAR Są to m.in:

niedziela 18 czerwca 2017 r, w godz. 5.00 – 5.59 UTC.

1. TRX – DUOBANDER 144/430 LUITON LT-323 – 1

•

Dla części KF (1 godzina)

SZTUKA

UWAGA: Ze względu na zmiany zapraszamy do zapoznania
się z nowymi regulaminami, między innymi w części KF:
Pasmo:

2. TRX – DUBOANDER 144/430 BAOFENG UV-5R – 1
SZTUKA
3. ANTENA

Zawody odbywają się w paśmie 3.5 MHz i 7MHz, emisjami
CW i SSB zgodnie z band planem. Możliwość powtarzania
QSO na dwóch pasmach.

MOBILOWA

DWUPASMOWA

HOXIN

VU1510 – 1 SZTUKA
4. ANTENA NAGOYA NA-771 SMA-F 144/430 – 2
SZTUKI

Klasyfikacja zawodów.

W/w nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników,

W zawodach istnieją 3 kategorie:

którzy będą mieć „zaliczone” 10 lub więcej QSO. Losowa-

•

A – SO MIX – CW i SSB

nie odbędzie się w trakcie części oficjalnej podsumowania

•

B – SO CW – tylko telegrafia

zawodów. Życzymy powodzenia w zawodach oraz w loso-

•

C – SO SSB – tylko fonia

waniu nagród.

Będą

także

dodatkowe

klasyfikacje:

łączna

ALL

i organizatora.
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PODZIĘKOWANIE

W

szyscy miłośnicy łączności przez przemienniki FM

Za pośrednictwem Tygodnika Krótkofalowca i w imieniu

w okolicach Łodzi, lub przejeżdżający przez Łódź na

Andrzeja SP7WMW, chciałbym serdecznie podziękować

pewno znają osobiście, lub „ze słyszenia” Kolegę Andrzeja

Kolegom: Jarkowi SP7JB i Sebastianowi SQ7JHX, któ-

SP7WMW z Pabianic. To dyżurny pabianickiego przemien-

rzy dokonali pomiarów, zdiagnozowali usterkę, napra-

nika SR7PA i częsty bywalec innych lokalnych przemienni-

wili TRX-a, a na czas naprawy wypożyczyli urządzenie

ków. Jednak stało się tak, że radio Andrzeja odmówiło dal-

zastępcze.

szej współpracy i pozostał sprawny jedynie „murzynek”, ale

Tomek SP7V

obsługiwał te bardzo lokalne łączności.

POPRZEDNIE NUMERY TK DO POBRANIA

001

Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.

7/2017

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

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

002
Tydzień 8/2017

Szkolenie z telegrafii z titawa.pl

Wirtualne zwiedzanie zabytkowej Radiostacji

ARISS HAM TV

Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.
PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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Tydzień 12/2017

Tygodnik Krótkofalowca Tydzień

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

8/2017 |
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007
Tydzień 13/2017

JEZIORA KASZUBSKIE

Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.
PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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Tydzień 11/2017

ARISS
NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI
ZAKOŃCZENIE AKCJI
1050 LAT CHRZTU POLSKI

60 LAT OZ7IGY
MIMO
NIEPOŻĄDANA TECHNOLOGIA

Tygodnik Krótkofalowca Tydzień

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

9/2017 |

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

PRZEMIENNIK SR9E

ZAWODY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum
Tygodnik Krótkofalowca |

Tygodnik
Krótkofalowca

Tydzień 10/2017

ZAWODY JAROSŁAWSKIE

SP YL CONTEST

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC

Nowa internetowa giełda krótkofalarska

004

AKADEMIA OT 27

eQTC MAGAZYN KRÓTKOFALOWCÓW

Planowana łączność z KG5FYG

NOWA GIEŁDA

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

POLSKA WYPRAWA NA TUVALU - T2

Zaproszenie do lektury miesięcznika ŚR

AKTUALNE INFORMACJE ARISS

13 lutego mija 60 lat od reaktywacji PZK

Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.

ARISS. NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI NA POKŁADZIE ISS

ŚWIAT RADIO

Łączność z Thomasem Pesquetem FX0ISS

REAKTYWACJA PZK

Tygodnik
Krótkofalowca

Tydzień 9/2017

DIG POLSKA - REAKTYWACJA

RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE

OT50 pozyskało komputery dla klubów

003

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W WARSZAWIE

Sebastian SQ2SM odznaczony grawertonem

KOMPUTERY DLA KLUBÓW

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

WYPRAWA DO MOŁDAWI

SQ2SM Z GRAWERTONEM

Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.

GIEŁDA W PSZOWIE

OBÓZ SZKOLENIOWY
PASMO 5 MHZ

Tygodnik
Krótkofalowca

EKSPEDYCJA NA H5 Z SP5XMI

01

008

Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 10/2017 |
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Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.

Tydzień 14/2017

01

Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.

Tydzień 15/2017

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

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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Tydzień 16/2017

WYPRAWY Z RADIEM

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

ŁOŚ 2017

Mek SP7VC opowiada na swoim
przykładzie jak organizować
wyprawy radiowe

100 LAT HRW

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

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

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

ŁOWY NA LISA

D4C Z SAÕ VICENTE

kolejne spotkanie w ramach
Akademii OT-27

Piotr SQ9D oraz Massimo IZ4DPV
ze stacji D4C

SP DX CONTEST 2017

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

Krótkofalowcy poproszeni o wsparcie
w zabezpieczeniu łączności podczas
półmaratonu w Pabianicach

Podsumowanie akcji dyplomowej
„30 lat SP8ZIV”

POLAK W CQDL

Kolski Klub SP3PGZ wydaje
dyplom z okazji 655 lat miasta Koła

Tygodnik
Krótkofalowca

PÓŁMARATON PABIANICKI

30 LAT SP8ZIV

SP DX Contest to jedne z najstarszych
zawodów w krótkofalarskim kalendarzu

655 LAT MIASTA KOŁA

O polskim krótkofalowcu

Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
12/2017 |
w niemieckim
CQDL

PZK NAGRADZA
01

011
Tydzień 17/2017

Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 13/2017 |

Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.
PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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012
Tydzień 18/2017

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

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

SP8NR QRV EME

013

Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.

Tydzień 19/2017

Piotr Oleksy SQ2NUD w ramach akcji #POKARADIO

ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE

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

Relacja ze zlotu na Sośnej Górze
mikołowskiego klubu SP9PKS

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

50 LAT SP6PAZ

IV ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE

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

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

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

SP7KZK JAKO SN42RP

IV Radiozlot na Sośniej Górze odbędzie się
Do 25 kwietnia sieradzki klub SP7KZK
1 maja 2017 r. w godz. 12.00 -18.00, W Śląjest aktywny jako SN42RP, promując
skim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Tygodnik Krótkofalowca
ideę rajdu powstańców
styczniowych.
Tydzień 16/2017
|

01

Michał SO5BC, Daniel SP5CWC,

01

Adrian SQ5AM
i Marcin
SP5QWE
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
15/2017
|
pracują w ćwiczeniach łączności

014

BŁYSKAWICA 2017

AGENT NADAJE

18 kwietnia radioamatorzy z całego świata
obchodzą Światowy dzień Krótkofalowców.

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

HURAGAN 2017

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

01

NASZE SWIĘTO

SPOTKANIE W JANIKOWIE

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

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

ZJAZD SPDXC 2017

PZK odznacza kilku kolegów
Złotą Odznaką Honorową
i medalami

Tygodnik
Krótkofalowca

OMEGA+

GŁOWA TOMKA SP6T

Tygodnik
Krótkofalowca
Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.

Tydzień 20/2017

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

015
Tydzień 21/2017

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

PIKNIK W CHARZYNIE

NIEZATAPIALNI

Nowo powstały Klub Pasjonatów Radia
organizuje piknik rodzinny w Charzynie

ZAWODY WARSZAWSKIE

Z okazji 50-lecia klubu SP9KDA
publikujemy serię anegdot
z życia klubu
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień 17/2017 |

01

TNX

5 MHz CORAZ BLIŻEJ

Nowa pozycja historyczna opisująca
Dzieje braci Rodowiczów i ich Łodzi
Podwodnej

50 LAT SP9KDA

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

Rozporządzenie zostało przekazane
do podpisu Prezesa Rady Ministrów
pani Beaty Szydło

PROGRAM ŁOSIA 2017

ER0PL Z MOŁDAWII
Relacja z wyprawy ekipy SP9KAT
do Mołdawii,
część pierwsza
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
18/2017 |

01

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

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
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień 19/2017 |

01

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

HARCERZE Z RADIEM
13 maja w lesie pomiędzy Łodzią
a Zgierzem Harcerze
uczyli się
Tydzień 20/2017
|
o ARDF, PMR i nawiązywali QSO

Tygodnik Krótkofalowca

01

Tomek SP7Q w ramach akcji #POKARADIO

Heathkit S-line własność Salvatore Romano IW4BOZ

Opis aktywności okolicznościowych
stacji klubu SP6PAZ Czarnowąsów
koło Opola

TROJAK

NIE TYLKO WSPOMNIENIA

W POGONI ZA LISEM

RESKO W ETERZE

Nowa synteza do transceiverów

Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski oraz I Puchar Bolka i Lolka
w Radioorientacji Sportowej

Wywiad z Ryszardem SP4BBU

Wyprawa zamkowa Bałtyckiego
Stowarzyszenia Krótkofalowców
Tydzień 21/2017 |

Tygodnik Krótkofalowca
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Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały wszystkim autorom tekstów oraz grafik.

Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego Związku Krótkofalowców.
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 przypadku 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.

cja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób trzecich,
w tym czytelników.
Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw
autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów
prawnych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki). Nazwa zdjęcia ma być pierwszym słowem
tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

Pliki tekstowe powinny być w formacie .doc lub .docx. (Proszę nie nadawać stylów, nie
umieszczać zdjęć i grafik).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (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.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Redak-

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek. okładka: Fot: Adam SP6EBK

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej
24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
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Tydzień 23/2017 Tygodnik Krótkofalowca

SP5MD s.k.
6 czerwca 2017 roku po ciężkiej chorobie zmarła
Malina Rodowska SP5MD.
Szczere wyrazy współczucia składamy na ręce rodziny
a szczególnie męża Maliny – Stanisława SP5ANU.
Pogrzeb odbędzie w piątek 9 czerwca br.
na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 08:40.
Msza święta w kościele drewnianym.
Koledzy z

WOT 25

Tygodnik Krótkofalowca

Tydzień 23/2017 |
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