
Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 24/2017   | 01

 

Tygodnik
Krótkofalowca 018Polski 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 24/2017

Fot: Darek SP9ETE

GAJÓW
Gajów gościł uczestników Sympozjum 
Integracyjnego, pasjonatów  
radiokomunikacji amatorskiej.

SP5AUC W IRAKU
Tomek SP5AUC opisuje swój pobyt 
w Iraku w latach 1991 – 1996.

INDUSTRIADA
To święto pasjonatów techniki.  
28 miejscowości, 47 obiektów Szlaku 
Zabytków Techniki woj. śląskiego.

FALENICA
Połączone siły SP5POT i SP5MASR,  
wraz z przyjaciółmi uczestniczyły  
w pikniku naukowym w Falenicy.
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WSTĘPNIAK

C zerwiec, zrobiło się ciepło a na-

wet gorąco. Żerowiska pokryły 

się trwałą zielenią. Nawet najbar-

dziej leniwe osobniki rozmaitych 

gatunków opuszczają swoje nory 

i udają się na żerowiska licząc na 

spotkanie innych przedstawicieli 

swojego gatunku. Nic więc dziw-

nego, że co krok widać człekopo-

dobne postacie ciągnące za sobą druty, akumulatory, namioty 

i maszty. To znany gatunek „Radio Sapiens” wyrusza na łowy.  

– Czytała Krystyna Czubówna.

Dzisiejszy, jak dotychczas najgrubszy numer zdominowały 

imprezy, spotkania i pikniki. Wielbiciele fal bardzo krótkich 

rządzili w Gajowie, namierzacze w Bielsku a na Śląsku roz-

szalała się Industriada. Tu ktoś falował w Falenicy, a ktoś 

inny szalał w Bachorzu. Co ważne, coraz częściej zamiast 

kisić się we własnym gronie 

wychodzimy do ludzi. Mamy 

okazję spotkać ich w miłych 

okolicznościach, a to wyjąt-

kowo ułatwia wyjaśnianie wi-

dzom, na czym polega nasze 

hobby, i że anteny nie gryzą 

oraz nie mają wpływu na 

ilość mleka dawanego przez 

okoliczne krowy.

Z przyczyn objętościowych „Archiwum Ebekusa” i „Mejd 

in Czajna” ruszą w przyszłym tygodniu. Nie spodziewa-

liśmy się, że spraw bieżących będzie tak wiele, że część 

materiału będziemy musieli przenieść do kolejnego nu-

meru. To również Wasza zasługa – dziękujemy i prosimy 

o więcej.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

Niepostrzeżenie minęła bardzo ważna – 70 rocznica 

w powojennej historii Polskiego Związku Krótkofa-

lowców. W Monitorze Polskim z dnia 7 sierpnia 1947 r. 

w dziale Rejestr Stowarzyszeń - Zarząd Miejski m.st. War-

szawa ukazała się informacja, którą pozwolę sobie zacyto-

wać: „Na zasadzie decyzji m.st. Warszawy z dnia 31 marca 

1947 r. L.dz. 01-1048/47 wpisano w dniu 31 marca 1947 

r. do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod. Nr. 176 Sto-

warzyszenie p.n. „Polski Związek Krótkofalowców” z sie-

dzibą w Warszawie. Terenem działalności Stowarzyszenia 

jest obszar Państwa Polskiego. Cel Stowarzyszenia: rozwój 

krótkofalarstwa w Polsce dla spotęgowania obronności 

PIERWSZA POWOJENNA REAKTYWACJA PZK
Państwa”. Założycielami Stowarzyszenia byli: Romuald 

Malinowski, Roman Hetper, Rościsław Ksionda SP1GG, 

SP2RC, Anatol Jegliński SP1CM, Ludwika Brodziak SP5M 

(SP1QC), SP5QC, Leonard Choiński SP1LD, Władysław 

Trembiński SP1AD, Czesław Stańczyk. (dla pełniejszego 

przybliżenia n/w osób, dopisałem ich przedwojenne znaki 

wywoławcze, a w jednym przypadku dla yl, powojenny).

Pierwsze po wojnie, rozporządzenie MPiT w sprawie 

„Amatorskich Radiostacji Doświadczalnych” ukazało się 

z datą 30 października 1948 r., w Dzienniku Ustaw Nr.52.

Jerzy SP8TK

W tym tygodniu kosmonauta Fiodor Nikołajewicz 

Jurczichin RN3FI, posługując się znakiem RSØISS, 

nawiąże bezpośrednią łączność ARISS z Soczi (Rosja). 

Połączenie ma się rozpocząć w sobotę 17 czerwca 2017 r. 

o godz. 15:10 UTC. Odpowiedzi z kosmosu będą słyszalne 

na częstotliwości 145.800 MHz NFM.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

ARISS – INFO Z ORBITY
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Mamy kolejny mały sukces w zaplanowanych łączno-

ściach z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS). 

W tym tygodniu, we wtorek, astronauta NASA Jack Fischer 

K2FSH posługując się znakiem OR4ISS odpowiadał na pyta-

nia zadawane ze Space Centre Houston w Houston (Teksas, 

USA). Była to łączność poprzez telemost, gdy stacja kosmicz-

na znajdowała się nad Europą. Głos z pasma 2m przekazy-

wała (downlink i uplink) stacja ON4ISS z Belgii (operator Jan 

ON7UX), a obraz wideo (downlink w paśmie 13 cm), prze-

kazywała sieć stacji naziemnych dedykowanych do odbioru 

HAM Video. Stacje rozmieszczone są w Europie w ten spo-

sób, że gdy jedna traci sygnał, to kolejna chwilę wcześniej 

ustanawia stabilny downlink radiowy ze stacją kosmiczną.

W Polsce pracowała stacja naziemna stacja HAM TV zlokali-

zowana w miejscowości Koło. Zdalnie operatorem stacji był 

Armand SP3QFE ze wsparciem lokalnym na stacji swojej żony 

i córki (niektórych operacji nie można wykonać zdalnie). Był 

to pierwszy raz, gdy stacja była obsługiwana w tej lokalizacji 

KOLEJNY SUKCES W ŁĄCZNOŚCIACH Z ISS

MEDIA W KLUBIE SP6PAZ

zdalnie. Celem pracy stacji w Polsce poza odebraniem obrazu 

było przekazania go na żywo na serwer wideo – tak aby zain-

teresowane osoby w tym uczestnicy w Space Center Houston 

mogli uczestniczyć w wydarzeniu. Ponieważ operowałem 

stacją zdalnie w czasie prelekcji to do chwili obecnej nie wiem 

jaka była jakość przekazu na serwer, natomiast to co odebra-

ła stacja można zobaczyć klikając na obrazek u dołu po lewej.

Wydarzenie to na żywo oglądali uczestniczy wystą-

pień (seminariów krótkofalarskich) zgromadzeni w jednej 

z sal wykładowych Politechniki Warszawskiej. Seminaria 

mają charakter otwarty i organizują je członkowie klu-

bu 3Z5PW. W tym dniu zaproszonymi prelegentami byli 

Tomek SP5CCC i Armand SP3QFE. Jest to drugi prze-

kaz wideo odebrany przez polską stację naziemną HAM 

TV w tym roku. Poprzedni odbiór miał miejsce 13 lutego 

2017  r. podczas misji astronauty ESA Thomasa Pesquet 

KG5FYG. Link do transmisji poniżej.

Armand SP3QFE

W dniu 13 czerwca br. o godzinie 13.00 zostaliśmy 

zaszczyceni przybyciem ekipy telewizyjno-pra-

sowej w celu nakręcenia reportażu z okazji zbliżającej się 

dwudziestej rocznicy wielkiej powodzi w lipcu 1997. Głów-

nymi bohaterami kręconego reportażu byli nasi długoletni 

członkowie klubu w osobach: Andrzej Puchalak SP6RTX 

(ex SP6DYK) oraz Bogdan Kozołup SP6LUV. Andtzej SP6R-

TX opowiadał o historii powodzi oraz o amatorskim filmie, 

jaki został przez niego nakręcony na osiedlu Prószkowska, 

Wyspie Pasieka oraz Parku Nadodrzańskim w Opolu.

Bogdan SP6LUV przedstawił, krótką historię naszego prze-

miennika SR6F oraz jego znaczenie w trakcie utrzymywania 

łączności z krótkofalowcami z zalanych terenów naszego 

województwa. Omówił  szczegóły techniczne przemienni-

ka oraz propagacyjne w paśmie 2 m.

Film Andrzeja SP6RTX z tej powodzi znajduje się w klubo-

wym kanale You Tube. Wejście do kanału można uzyskać 

wchodząc na stronę www.sp6paz.pl. Cały nakręcony ma-

teriał oraz notatka prasowa ukaże się na początku lipca br. 

O dokładnym terminie powiadomimy na klubowej stronie 

internetowej oraz na stronie OT-11 PZK Opole, z odpo-

wiednim wyprzedzeniem czasowym. 

Krzysztof Bieniewski SP6DVP

https://www.youtube.com/watch?v=ukzVKlBn2FU
https://www.youtube.com/watch?v=b29n8QEsfWs
https://www.youtube.com/watch?v=ukzVKlBn2FU
https://www.youtube.com/watch?v=b29n8QEsfWs
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Jest taka sobota, kiedy ożywają wszystkie zabytki techni-

ki województwa śląskiego. To święto wszystkich pasjo-

natów technik – INDUSTRIADA. W 28 miejscowościach, 

na 47 obiektach odbywają się imprezy, w których bierze 

udział nieomal 100 000 uczestników.

Nie było zatem nic zaskakującego w fakcie, że w kilka miejsc 

Industriady zostali zaproszeni krótkofalowcy. W tym roku 

pojawiliśmy się w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dą-

browie Górniczej (SP9PBH), w Tarnowskich Górach (silna 

CZERWIEC + ŚLĄSKIE = INDUSTRIADA
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ekipa z SP9KDU) i w kultowej dla wszystkich radiowców 

Gliwickiej Radiostacji (zjednoczone siły SP9PDF, SP9KAG, 

Hackerspace Kraków i goście). We wszystkich tych miej-

scach nasze stacje spotkały się z ogromnym zaintereso-

waniem zwiedzających, w czasie prowadzenia łączności 

dookoła transceiverów zbierał się tłum a opowieściom 

o naszym hobby, wyjaśnieniom i odpowiedziom na pytania 

nie było końca. Przedstawiamy Wam krótkie relacje z tych 

wydarzeń.

Maciek SP9MRN Fot: SP9BIF, SP9MRN
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Na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tar-

nogórskiej członkowie Klubu Łączności LOK SP9KDU 

w Tarnowskich Górach, wzięli udział w tegorocznej Indu-

striadzie na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra. Industria-

da, to coroczne święto i główne wydarzenie promujące 

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jest to 

największy jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa po-

przemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W udostępnionym pomieszczeniu pracowała stacja klubo-

wa pod znakiem SP9KDU/9 rozdając jednocześnie punkty 

do aktualnie wydawanego dyplomu „90 lat krótkofalarstwa 

na Górnym Śląsku”.

Odwiedzającym pomieszczenie stacji przybliżyliśmy zasa-

dy krótkofalarskiego hobby. Młodzież mogła spróbować 

swoich sił w nauce telegrafii, a wszyscy, którzy nauczyli się 

nadawać telegrafią swoje imię otrzymywali pamiątkowy 

certyfikat z pierwszej lekcji nauki telegrafii. Grafikę certyfi-

katu zaprojektował nasz Kolega Marek SP9HTY.

Nadawcy z klubu SP9KDU, którzy wzięli udział w Industria-

dzie: Henryk SP9AVZ, Jerzy SP9QLR, Leszek SP9WZR, 

Zygmunt SQ9CWC, Józef SQ9FMR, Robert SQ9FMU,  

Małgorzata SQ9GAK.

Robert SQ9FMU

SP9KDU NA INDUSTRIADZIE
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P o raz czwarty, sześć oddziałów terenowych PZK (OT04, 

OT09, OT16, OT22, OT23, OT26) przygotowało i prze-

prowadziło IV Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalow-

ców Bachorze 2017. Ponieważ zakładam, że V MSK w 2018 

roku dojdą do skutku, spieszę poinformować, że z założenia 

spotkanie jest przeznaczone dla ham’sów obu płci wraz – je-

śli się na to zdecydują – z rodzinami. Na terenie ośrodka „Na-

tura” w Bachorzu koło Chojnic można przebywać i nocować 

z czworonogami. Co do noclegów, to na spotkanie można 

przyjechać w piątek po południu, a wyjechać w niedzielę 

rano. Mimo, że spotkanie firmowane jest przez OT PZK, ma 

charakter otwarty i zaproszenie kierowane jest także do 

wszystkich osób zainteresowanych krótkofalarstwem. 

Jak zawsze na takich spotkaniach musi być coś dla ducha 

i dla ciała. Ujmijmy umownie, że dla ciała są możliwość za-

kupu sprzętu, wypicia kawy i pogadania na żywo, nie przez 

radio. Dla ducha prelekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

W tym roku oceniam, że było ciekawie, a każda prelekcja 

BACHORZE 2017 ZA NAMI
gromadziła dużą grupę słuchaczy. W podziękowaniu za trud 

włożony w przygotowanie imprezy zamieszczamy pełną li-

stę autorów i poruszaną tematykę spotkania (w kolejności 

przedstawiania): Piotr SP2LQP – „Stacja pogodowa z akwi-

zycją danych z APRS oraz Internetu i z komunikatem głoso-

wym/bramka internetowa – reminiscencje prelekcji SP2CA 

na III MSK”, Przemek SP7VC – „REBEL DX Group”, Leszek 

SQ2DYF – „Elecraft KX3 – przyczajony tygrys, drzemiący 

smok. Możliwości i obsługa, doświadczenia z rocznej pracy”, 

Paweł SP2FP – „Rodzina się powiększa. Moje transceivery 

– nowości w konstrukcjach”, Andrzej SP1GU – „Home made 

jest piękne! – co drzemie w mojej szufladzie? Anteny tere-

nowe i ich pomiary”, Marek SP2MKO – „Antenowe fakty 

i mity”, Janusz SQ2OFS – warsztaty „Odbiorniki SDR – ko-

rzystanie z oprogramowania i obsługa praktyczna”.

Ponieważ, jak pisałem wcześniej, zaproszone były także ro-

dziny, trzeba było pomyśleć i o nich. Dzieci były pod dobrą 

opieką pedagogiczną, tak, aby rodzice i dziadkowie mogli 

KRAKÓW NA INDUSTRIADZIE
Początek czerwca, to znaczy, że będzie Industriada. A ha-

kerzy na Industriadzie, to stan wyższej konieczności. Róż-

ne okoliczności spowodowały, że w tym roku na Industriadę 

pojechał osłabiony skład z Krakowa, bo tylko Józek SP9JC, 

Kuba SP9-12010 i ja, Wiktor SQ9WTF. Przedłużający się 

piątkowy nighthack spowodował, że do Gliwic udałem się 

wczesnym rankiem. W międzyczasie przypomniałem sobie, 

że o godzinie 11.00 startuje z lokalnego aeroklubu balon, któ-

rym śląska młodzież pod czujnym okiem UNIBOT-a i Tomka 

SP9UOB miała wysłać USiołka w stratosferę, więc tam się 

udałem. Wszak aktywność HF90GLI z Gliwickiej Radiostacji 

miała rozpocząć się ok. 15 – to dużo czasu.

Po wypuszczeniu balonu, skosztowaniu lokalnego fastfo-

odu i pomyślnym odnalezieniu ładunku w Rudzie Śląskiej, 

przyszedł czas na odwiedziny u stóp przepięknego drew-

nianego kolosa – Sender Gleiwitz. Po chwili na miejscu po-

jawił się Józek z Kubą, później Maciek SP9MRN i Roman 

SP9RM. Czym prędzej, rozłożyliśmy stację, zapięliśmy an-

teny i uruchomiliśmy łączności na 80 m. Zainteresowanie 

było duże, mimo kiepskiej pogody ludzi było sporo, 

a otaczające nas urządzenia sterujące radiostacją tworzy-

ły fajną atmosferę, która w pewnym momencie udzieliła 

się zwiedzającym trochę zbyt mocno. Otóż jedną z zalet 

muzeum w Radiostacji jest to, że każdy sterownik, każde 

pokrętło czy przełącznik można było dotknąć, przełączyć, 

pomacać. Jednak w pewnym miejscu zabrakło tabliczki 

z napisem „nie ruszać”. Pechowo, gdy usiadłem do radia, 

żeby zrobić trochę QSO spod okolicznościowego znaku 

i rozdać trochę punktów, zaczęło brakować prądu. Zasilacz 

wyłączał się raz na minutę, raz na dwie, raz na pięć... coś 

było nie tak – przecież w zeszłym roku i wzmacniacz nie 

potrafił położyć bezpieczników. 

Okazało się, że zwiedzający myśleli, że jedna z dźwigni na 

dole jest tak samo nieczynna, jak te w pomieszczeniu ste-

rowniczym. Kartka „nie ruszać” dała nam trochę spokoju 

do godziny 20:30, gdy po sto pierwszej łączności ogłosili-

śmy QRT. To był dobry dzień. A Polacy wygrali z Rumunią...

Wiktor SQ9WTF
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swobodnie uczestniczyć w swoich zajęciach. Takie rozwią-

zanie staram się zapewnić za każdym razem. Zadbaliśmy 

również o dorosłych, tych, którzy z krótkofalarstwem nie 

mają nic wspólnego. Dla nich przygotowaliśmy wycieczkę 

krajoznawczą po Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. 

Dwanaście osób uczestniczących w tej wycieczce wróciło 

z niej w doskonałych humorach. 

Z kronikarskiego obowiązku dodam, że pojawili się Monika 

SQ7YLA i Cezary SP7UKL, czyli Ham Radio Shop, i Leszek 

SP1BKS ze swoimi stoiskami. Chętni mogli również przeko-

pać piwnice, szopki, szałerki i ze znalezionymi tam skarbami 

przyjechać na mini giełdę. 

Jak wspomniałem, od trzech lat spotkanie odbywa się 

w ośrodku „Natura” w Bachorzu. Poza walorami krajobra-

zowymi woda, las, czyste powietrze, atutem tego miejsca 

jest przestrzeń. Goście mają dużo miejsca, mogą skorzystać 

odpłatnie z rowerów zwykłych i wodnych, a przede wszyst-

kim z całkowitym błogosławieństwem właściciela rozwijać 

anteny, zarówno drutowe, z pokojów, na drzewach lub sta-

wiać ground plain’y na ziemi. 

Uczestnicy oceniają, że było OK. Kto chciał porozmawiać, 

wymienić poglądy i uwagi techniczne, spotkać znajomych, 

wypocząć nad jeziorem, pospacerować po lesie, porobić 

QSO w warunkach terenowych – miał taką możliwość. 

Przy wieczornym ognisku Henio SP2JQR, który jest spe-

cjalistą m.in. od anten, ujawnił jeszcze jedną ze swoich 

umiejętności. Grą na harmonijce ustnej i gitarze o 100 

procent podniósł atrakcyjność ostatniego punktu sobot-

niego wieczoru podczas IV MSK. Zawsze znajdą się jed-

nak osoby, którym coś nie pasuje, mają mniej lub bardziej 

słuszne uwagi, marudzą dla marudzenia. W tym miejscu, 

nie mogę sobie podarować skomentowania jednego takie-

go przypadku. Jeden z Kolegów, już po powrocie do domu, 

dzieląc się wrażeniami ze spotkania, stwierdził – loteria 

była słaba. Jakieś tam kubki i książki dawali. To ja mam 

propozycję – trzeba było do puli nagród dołożyć własne 

auto. Byłoby atrakcyjniej zapewne. Teraz poważnie. Do 

rozlosowania było, za co sponsorom dziękuję: 5 kubków, 

jak mówi Cezary SP7UKL – ham’skich, plus gadżety od 

Ham Radio Shop, 4 kubki „zamkowe” od członków Brac-

twa Zamkowego z OT26, 2 książki „Marna głowa jedno-

zakresowa” autorstwa SP6T od ZG PZK, książka „Agent 

nadaje” Ryszarda SP4BBU od Wojtka SP2ALT, 6 nagród 

w postaci druku kat QSL (w sumie 3200 sztuk!) od Adama 

SP2T, 1 x 1000 kart QSL od wójta gminy Chojnice Zbignie-

wa Szczepańskiego, który ufundował również tygodniowy 

nocleg dla dwóch osób w znanej miejscowości letniskowej 

Charzykowy. Jak to są „słabe” nagrody, to ja temu Koledze 

gratuluję zdolności oceny. 

Piszący te słowa dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali 

się w pomoc przy organizacji IV MSK w Bachorzu, a szcze-

gólnie wspomagających mnie w dniu imprezy Wojtkowi 

SP2ALT, Karolowi SP2RTA, Grzegorzowi SQ2MTK i Grze-

gorzowi SQ2PHK. Prezydium ZG PZK również dostrzegło 

tę imprezę, za co również dziękujemy.

 Piotr SP2LQP
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Już po raz czwarty Gajów (dolnośląskie) gościł uczest-

ników Sympozjum Integracyjnego, pasjonatów radio-

komunikacji amatorskiej na falach ultrakrótkich i mikro-

falach. Organizatorem spotkania jest od początku grupa 

osób skupiona w klubie „SP UKF Club”, który z woli Za-

rządu Głównego PZK nie jest Ogólnopolskim Klubem 

PZK. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 69 zareje-

strowanych uczestników, w tym dwudziestu z zagranicy. 

„SYMPOZJUM MIKROFALOWE I EME” W GAJOWIE
W trakcie spotkania od czwartkowego popołudnia do nie-

dzielnego poranka odbyło się kilka wykładów i prezentacji, 

rozstrzygnięto kolejna edycję konkursu PUK-UKF, wręczo-

no szereg wyróżnień – także za klasyfikację Top Activity 

UKF 2016. Dzisiaj zamieszczamy kilka zdjęć z galerii Ada-

ma Grzegorzewskiego SP6EBK. Pierwsza prezentacja już 

w tym numerze TK. Patrz s. 16-17.

Waldek 3Z6AEF
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Uczestniczyliśmy dziś w 6. Spotkaniu Krótkofalowców 

w Kampinoskim Parku Narodowym https://kpnkf.pl/.  

Przybyli klubowicze i sympatycy: Piotr SO5BCP, Rysiek 

SP5TBE, Robert SQ5CJZ, Krzysiek SQ5NWI, Rysiek 

SQ9MDD, Helenka, Maciek i Wojciech z Rodziną.

Robert i Krzysiek zorganizowali dla uczestników spotka-

nia zabawę terenową wzorowaną na zasadach ARDF czyli 

popularnie nazywaną „łowami na lisa”. Polega ona na po-

szukiwaniu ukrytych w terenie nadajników radiowych za 

pomocą namierzania ich sygnału. Celem jest znalezienie 

wszystkich nadajników w jak najkrótszym czasie.

W dzisiejszej zabawie do odnalezienia były 3 „lisy”, któ-

re nadawały na zmianę po minucie każdy, a więc LIS-1 

nadawał przez minutę, następnie przez minutę nadawał 

LIS-2, a w kolejnej minucie włączał się LIS-3 i tak dalej. 

Na starcie/mecie zabawy, na polanie goszczącej nasze spo-

tkanie znajdował się nadajnik nadający ciągle, ale na innej 

niż pozostałe częstotliwości tak, aby nie zakłócał ich pra-

cy, a jednocześnie wskazywał drogę zagubionym w lesie 

łowcom. ;-) Lisy nadawały swoje identyfikatory telegrafią 

na częstotliwości 434.500MHz. LIS-1 nadawał MOE, LIS-

2 nadawał MOI, a LIS-3 MOS. Nadajnik na starcie/mecie 

rozgłaszał na 434.550MHz sygnał MO. Każdy lis nadawał 

również raz na 3 minuty na 434.400MHz ramkę APRS ze 

swoją pozycją.

Aby „zaliczyć” lisa należało go oczywiście znaleźć, zamel-

dować to na dedykowanej częstotliwości 145.575MHz 

oraz podać organizatorom wybrany kod z tablicy kodów 

zawieszonej w miejscu ukrycia lisa. Miejsca te zostały 

oznaczone kolorowymi znakami zawieszonymi na drze-

wach tak, aby dało się je dostrzec z pewnej odległości - po-

dobnie jak tzw. pryzmy w zawodach ARDF. Ponieważ star-

towali zawodnicy bez doświadczenia w takich zabawach, 

a sprzęt był bardzo różnorodny, organizatorzy wprowadzili 

dodatkowe ułatwienie wzorowane na zawodach ARDF 

w trybie tzw. Foxoringu. Na mapach, które uczestnicy za-

bawy otrzymali na starcie, okręgami o średnicy 100-150m 

oznaczone zostały rejony, w których schowane były lisy.

SP5YAM W PARKU KAMPINOWSKIM

https://kpnkf.pl/
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Każdy zespół uczestniczący w zabawie posiadał odbior-

nik pracujący w paśmie 70  cm emisją FM. Niektórzy po-

traktowali poważnie nasze sugestie z zapowiedzi zabawy 

i przybyli na start z antenami kierunkowymi i tłumikami. 

Dodatkowo każdy startujący zespół dostał od nas nadaj-

nik-tracker APRS, który pozwalał nam i uczestnikom spo-

tkania, którzy nie brali udziału w zabawie śledzić na żywo 

rozwój sytuacji w terenie. Mogliśmy obserwować ruchy 

łowców w lesie, a działo się wiele – niektórzy błądzili, inni 

długo szukali danego lisa chodząc w koło niego lub nagle 

zmieniając kierunek poszukiwań. Widać to na jednym ze 

zdjęć. Po przekazaniu zasad i wskazówek przydatnych 

uczestnikom start, na którym stanęło 6 zespołów nastąpił 

o godzinie 12:55 czau lokalnego. Pierwsza drużyna z kom-

pletem odnalezionych lisów pojawiła się na mecie już po 

40 minutach. Ostatni zespół, który zgłosił ukończenie za-

bawy potrzebował na to 1 h i 28 min. Pełną listę uczestni-

ków i klasyfikację końcową prezentujemy w tabeli.

Organizatorzy spotkania ufundowali DLA WSZYSTKICH 

uczestników zabawy nagrodę w postaci pamiątkowych 

kubków. Dziękujemy! :-)

Zorganizowanie zabawy było możliwe dzięki wykorzysta-

niu sond meteorologicznych wypuszczanych przez Insty-

tut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które po wykona-

niu radiosondażu atmosfery są często znajdowane przez 

łowców skupionych m.in. w grupie https://www.facebook.

com/groups/RadioSondyPolska/. Nie przydałyby się one 

jednak na nic, gdyby nie praca Łukasza SQ5RWU i Piotrka 

SQ7FJB. Łukasz napisał oprogramowanie nadające APRS, 

a Piotrek oprogramowanie nadające RTTY i CW oraz logi-

kę nadawania lisów i trackerów dla łowców, która na pod-

stawie czasu z odbiorników GPS zapewniała sekwencyjne 

włączanie się kolejnych nadajników tak, aby nie zakłócały 

one swojej pracy na wzajem. Świetna robota koledzy! Była 

to pierwsza taka zabawa na spotkaniu w Kampinosie i jedna 

z pierwszych w Polsce w oparciu o przeprogramowane son-

dy meteo. Wydaje nam się, że nie ostatnia. :-) Niech żałują 

Ci, którzy nie wzięli w niej udziału.

Krzysiek SQ5NWI

https://www.facebook.com/groups/RadioSondyPolska
https://www.facebook.com/groups/RadioSondyPolska
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VII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców przeszło 

do historii, a właściwie od historii się zaczęło. 

W piątek, 9 czerwca br. przybyliśmy do schroniska „Roz-

dzielnia wiatrów” w Głobikowej, gdzie pracując w pocie czo-

ła i dokonując przełomowych odkryć przy wykorzystaniu 

technologii XXI wieku – czyli przetwarzania addytywnego 

(druk 3D w praktyce radioamatora) w wykonaniu kolegi Ra-

fała SQ8UPS, udało nam się wykonać maszynę czasu. Całe 

schronisko przeobraziło się w jeden wielki salon elektroniki 

z lat 70-tych i 80-tych poprzedniego stulecia. Tu podzięko-

wania dla wszystkich uczestniczących: Marcina SQ8MDZ, 

Janusza SQ9DJL, Rafała SQ8UPS. Zanim się zorientowali-

śmy, zastał nas nad sprzętem sobotni poranek. Amigi, Atari, 

Commodore, Apple i wszelkiego rodzaju telewizory, oraz 

sprzęt elektroakustyczny… wszyscy poczuliśmy się o 35  lat 

młodsi. Historyczną atmosferę „generował” dodatkowo Ju-

rek przygrywając nam na lirze korbowej.

VII GALICYJSKIE SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW
Już od godziny 8.00 zaczęli przybywać Koledzy. Ruszyła 

giełda, a na niej sprzęt, tak inny od tego, co prezentowali-

śmy, rotory sterowane cyfrowo, jakieś DSTAR-y i DMR-y. 

Historia mieszała się ze współczesnością i tu, dało się usły-

szeć dźwięki klucza - to kolega Robert SQ8AQX demon-

strował łączności emisją CW, ale żeby nie było za łatwo 

w paśmie 23 cm. Duch wprawdzie ochoczy, lecz ciało sła-

be ...dlatego w tej newralgicznej sytuacji wkroczyli do akcji 

Koledzy Krzysztof SQ8DHL oraz Maciej SQ8PEB, którzy 

zadbali o nasze żołądki, a Jurek SP8GKB zaskoczył nas 

artystycznie wykonaną grochówką. Nasze YL pod wodzą 

Agaty opanowały sekretariat i przygotowały listę obecno-

ści, na której pod koniec spotkania zarejestrowanych było 

86 gości. Liczba ta zapewne nie była pełna, ponieważ do 

grona naszych Kolegów, w trakcie odbywającego się egza-

minu na świadectwo uzdolnienia dołączyło 4 Kolegów i co, 

cieszy najbardziej 1 YL. 
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W czasie krótkiej części oficjalnej wspomnieliśmy Kolegów, 

którzy odeszli w tym roku i ich klucz zamilkł na zawsze. Zdję-

cie pamiątkowe z dinozaurem zakończyło część oficjalną.  

W międzyczasie odbył się konkurs o puchar prezesa SKiR Del-

ta „O jeden most za daleko...” zorganizowany przez Krzysztofa 

SQ8MXK. Najdalej w kultowej grze „River Raid” na kompute-

rze 4 razy starszym od najmłodszego uczestnika spotkania – 

32 lat liczącym Atari – doleciał nasz kolega Rafał SQ8UPS.

Dziękując wszystkim przybyłym, a także wszystkim zaan-

gażowanym w organizację spotkania zapraszamy za rok, na 

kolejne VIII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców.

Tekst: Jacek SQ8AQO
Fot: Hubert SQ9AOL & Krzysztof SQ8RFP 
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W niedzielę 11 czerwca połączone siły klubów SP5POT 

i SP5MASR, działających w 37 OT, wraz z przy-

jaciółmi uczestniczyły w pikniku naukowym, organizo-

wanym przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 124 

w Warszawie-Falenicy. 

Oficjalne otwarcie pikniku zaplanowano na 13.00. Umó-

wiliśmy się ponad 2 godziny wcześniej, żeby przygotować 

nasze stanowisko. Po rozstawieniu namiotu zainstalowali-

śmy w oknie na ostatnim piętrze szkoły skrzynkę CG3000, 

a 41-metrową LW zahaczyliśmy na brzozie nieopodal.  

Drugą antenę (do śledzenia balonu) zamonotowaliśmy 

na 5-metrowym maszcie przy namiocie. Po podłączeniu 

zasilania rozpoczęliśmy pracę na pasmach spod znaku 

SP5POT. Zaczęliśmy w składzie: Marek SQ5KWA, Piotr 

SQ5PTZ, Tomasz SQ8JMD, Mikołaj SWL oraz poniżej 

podpisany Mirek SO5HME. Wraz z upływem czasu nasze 

grono urosło. Przybyli: Michał SP5OSP z YL Kasią, Adrian 

SQ5AM z rodziną oraz Ryszard SQ9MDD. Adrian i Ryszard 

przygotowali logistycznie start balonu.

FALENICA PEŁNA WRAŻEŃ
Około 15.30 mieliśmy swoje 5 minut na scenie piknikowej, 

gdzie opowiedzieliśmy w kilku słowach zgromadzonym 

tłumnie mieszkańcom Falenicy o naszym hobby, ogłosili-

śmy start balonu, bardziej zainteresowanych zaprosiliśmy 

na dłuższą pogawędkę do naszego namiotu, zapowiedzie-

liśmy łowy na lisa. 

Tuż przed 16.00 wystartował balon z trackerem nadają-

cym RTTY i APRS. Udostępniliśmy zgromadzonym kod 

QR, który otwierał w telefonach stronę internetową, gdzie 

na bieżąco można było śledzić pozycję nadajnika. Balon 

osiągnął pułap 10 km i przeleciał prawie 200 km. 

Łowami na lisa zajął się Tomasz. Kilka dni wcześniej przy-

gotował bicon (zamknięty w pudełku po kliszy fotogra-

ficznej) i wykonał antenę kierunkową, a w trakcie pikniku 

cierpliwie instruował uczestników zabawy w szukaniu ma-

łych lisków. Wszystkie lisy zostały odnalezione, a biorący 

udział w zabawie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne 

upominki.
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Przez cały czas trwania imprezy (do godziny 18.30) praco-

wała nasza stacja na falach krótkich. Zrobiliśmy kilkadzie-

siąt łączności. Papierowy log jest jeszcze rozszyfrowywa-

ny, bo pracowało wielu operatorów (na szczególną uwagę 

zasłużyli Mikołaj SWL oraz Kasia SP5OSP-YL, która zro-

biła swoje pierwsze QSO) i każdy „bazgrał” po swojemu. 

Odwiedził nas też Jacek SQ5MBM, który wspomógł nas 

w pracy przy radiostacji. Mamy już pierwszą QSL-kę – do-

wiózł ją na rowerze zaraz po zrobieniu łączności mieszka-

jący w pobliżu kolega Edward SP5ELW. 

Podczas imprezy byliśmy cały czas zajęci. Rozmawialiśmy 

z mieszkańcami Falenicy i odwiedzającymi nas kolegami. 

Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale na pewno 

byli wśród nas koledzy Marcin SP5IOU, Daniel SQ5F oraz 

szefowa OT-37 Monika SQ5KWH, a duchowo wspierał 

nas, słuchał i kibicował kierownik SP5POT – Edward SP5L.

Jednym słowem: impreza udana, mamy nadzieję na po-

nowne zaproszenie w przyszłym roku.

Mirek SO5HME Fot: Adrian SQ5AM
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Urządzenie powstało w tzw. walizce, zawierającej pier-

wotnie PA o mocy 300 W na pasmo 2,14 GHz, którą za-

kupiłem przed trzema laty od kolegi SP2JYR. Po usunięciu 

wzmacniacza 100 W, przetwornicy 48 V i cyrkulatorów po-

wstało dużo wolnego miejsca. Postanowilem, że umieszczę 

w wolnym miejscu transwerter na 13 cm (miałem już zmon-

towany wg projektu kolegi Romana DJ6EP). Usunięte ele-

menty zwolniły dużo miejsca, więc postanowiłe m dołożyć 

transwerter na pasmo 23 cm ze wzmacniaczem o mocy ok. 

300 W wg opisu kolegi Jurka DF1SR. Powstało urządzenie 

które we współpracy z TRX na 144 MHz o mocy wyjściowej 

0,5 wata zapewnia prowadzenie łączności tropo w pasmach 

23 cm z mocą ok. 300 W i 13 cm z mocą ok. 130 W ze wspól-

ną anteną. Parametry odbiorcze zależne są od zastosowa-

nych transwerterów. W moim urządzeniu zastosowałem 

TRV 23 cm produkcji kolegi LZ5HP, który zapewnił czułość 

rzędu 0,12 µV oraz transwerter TRV 13 cm wg DJ6EP, z czu-

łością rzędu 0,18 µV. 

KOMPAKTOWE URZĄDZENIE 23 I 13 CM

Urządzenie jest zasilane napięciem 28 V i pobiera przy od-

biorze ok. 0,4 A natomiast przy nadawaniu w paśmie 23 cm 

około 20 A, a w paśmie 13 cm około 24 A. Z uwagi na stoso-

wanie tylko napięcia 28 V (w celu uproszczenia rozwiązania) 

zainstalowałem w urządzeniu proste zasilacze o napięciach 

12 V i 13,8 V, oparte na regulatorach monolitycznych do za-

silania układów wymagających obniżonego napięcia. Zasto-

sowane przekaźniki P1, P2 typu SMA służą do przełączeń 

RX/TX po stronie mocy QRP, natomiast przekaźniki P3 i P4 

typu N służą do przełączeń po stronie QRO i N-O i sterowa-

ne są ze wspólnego sequencera wg W6PQL. 

W moim rozwiązaniu użyłem przekaźników typu fail-safe 

ale mogą być także lachting oczywiście poza P4 który powi-

nien być fail-safe z dobrą separacją. Ponadto w urządzeniu 

wykorzystano oryginalny wyłącznik zasilania, który teraz 

pełni rolę ręcznego przełącznika pasm wraz z diodami LED 

kolor zielony (pasmo 23 cm) i kolor żółty (pasmo 13  cm). 

Poniżej materiał na temat urządzenia na 23 i 13 cm,  

które zostało zaprezentowane na spotkaniu w Gajowie 8. czerwca 2017 roku.
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Ponadto dwukolorowa dioda LED sygnalizuje odbiór (kolor 

zielony) i nadawanie (kolor czerwony). Dodałem również 

prosty wskaźnik mocy wyjściowej, wykorzystując jako ele-

menty sterownicze monitory umieszczone na wzmacnia-

czach mocy. Zastosowany i umieszczony wewnątrz czujnik 

temperatury ze sterownikiem posiada wyprowadzenie na 

listwę zasilającą do podłączenia zewnętrznego wentylato-

ra do ewentualnego chłodzenia radiatora–obudowy urzą-

dzenia . 

Przedstawiony schemat połączeń toru w. cz. stacji 23/13 cm 

ze wspólną anteną obrazuje ideę i sposób rozwiązania 

urządzenia. Po odpowiednim przełączeniu przekaźników 

i dodaniu drugiego gniazda antenowego urządzenie może 

Schemat przełączeń toru w.cz. stacji 23/13 cm ze wspólną anteną

TX

RX

TX

RX
TRV 23 cm 

TRV 13 cm 

PA 23 cm 

PA 13 cm 

144 MHz 

P1
23-13

P3
23-13
QRO

P2
23-13

P4
RX/TX
QRO

P1, P2 - przekaźniki SMA małej mocy – przełączanie 23/13 cm
P3 - przekaźnik N dużej mocy – przełączanie 23/13 cm
P4 - przekaźnik N dużej mocy z dobrą separacją – przełączanie RX/TX,  sterowany z sequencera

pracować z dwiema antenami. Na zdjęciach szczegóło-

wych widać PA na 23 cm o mocy 300 W oraz PA na 13 cm 

o mocy 130 W. 

Jest to urządzenie prototypowe z wykorzystaniem istnie-

jącej walizki bez zmian konstrukcyjnych wnętrza. Podczas 

dalszych prac można dokonać wyfrezowań w radiatorze 

„walizki” i rozmieścić podzespoły w sposób bardziej pla-

nowy . To samo dotyczy ewentualnego zabudowania za-

silacza z 28 V na 12/13,8 V lub wyprowadzenia drugie-

go napięcia 12 V – 13,8 V na zaciski w listwie zasilającej. 

W przypadku pytań proszę dzwonić (tel. 662 234 875) lub 

pisać (email: sp5ipv@wp.pl).

Stanisław Malitek SP5IPV

mailto:sp5ipv@wp.pl
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Był czerwiec 1991 roku, 

sześć tygodni po za-

kończeniu Operacji Pustynna 

Burza, gdy przyleciałem do 

stolicy Jordanii, aby stamtąd 

dotrzeć drogą lądową do Bag-

dadu. Było to wówczas jedy-

ne połączenie ze stolicą Iraku, 

gdyż inne granice państwa 

były ogarnięte wojną lub 

znajdowały się na jej krawędzi, 

a transport publiczny, w tym komunikacja lotnicza nie funk-

cjonowały. Wyruszyłem więc z Ammanu rozklekotaną tak-

sówką, stawiając pierwsze kroki na 1000-kilometrowym 

szlaku prowadzącym przez niegościnną kamienistą pusty-

nię (zdjęcie u dołu), której obraz przywoływał na myśl karę, 

jaka dotknęła mieszkańców biblijnej Sodomy i Gomory. 

Za przewodnika miałem kierowcę, Palestyńczyka, które-

go obecność lekko poprawiała moje samopoczucie dając 

złudzenie bezpieczeństwa. Mimo obaw, do punktu gra-

nicznego w Ruasheid dotarłem bez przeszkód, będąc jed-

nym z nielicznych podróżnych udających się w kierunku 

Bagdadu. Z okna samochodu oglądałem ślady niedawnych 

działań wojennych. Jechałem wśród porzuconego mienia 

uciekinierów i pojazdów, którym zapewne zabrakło pali-

wa, aby dotrzeć do Jordanii. Od czasu do czasu widać było 

zniszczony sprzęt wojskowy. Utkwił mi w pamięci wypalony 

wrak samolotu transportowego AN-26 z irackimi znakami, 

SP5AUC – MOJE IRACKIE LATA, 1991 – 1996 CZ.1
prawdopodobnie usiłującego awaryjnie lądować na asfalto-

wej drodze. Wkrótce dotarłem do uszkodzonego mostu na 

Eufracie. Most ten przekroczyłem pieszo, podczas gdy kie-

rowca pokonał go samochodem przejeżdżając po deskach 

luźno przerzuconych przez metrowej średnicy uszkodze-

nia nawierzchni dokonane przez pociski powietrze-ziemia. 

Podobna sytuacja powtórzyła się na przeprawie spinającej 

brzegi rzeki Tygrys w pobliżu Ramadi.

Patrząc na przygnębiające ślady wojny, zastanawiałem się 

jak wyglądać będzie moje życie w Iraku i czy znajdzie się 

w nim miejsce na ham radio. Początek ponad pięciolet-

niego pobytu w Bagdadzie nie napawał zbytnim optymi-

zmem, a realia codziennego życia wymuszały trzymanie 

się twardej rzeczywistości. Nie traciłem jednak nadziei 

na przyszłość uważając, że prędzej czy później natrafię na 

krótkofalowców, a wtedy, kto wie?

YI1BGD

Zwiastunem lepszych czasów dla moich radiowych zamie-

rzeń stało się przypadkowe spotkanie z Norwegami z UN-

HCR (oenzetowskiej organizacji zajmującej się pomocą dla 

uchodźców). Kilku z nich, zatrudnionych w charakterze 

specjalistów od łączności było krótkofalowcami. Tak po-

znałem Mathiasa LA5NM alias JW5NM ze Spitsbergenu, 

gdzie przez wiele lat zarządzał tamtejszym lotniskiem, 

poznałem także Asmunda LA5TFA oraz Aage LA9YBA. 

To właśnie Mathiasowi zawdzięczam kontakt z YI1BGD, 

jedynym klubem i stacją amatorską w Iraku. Klub należał 

do Irackiego Związku Młodzieży (Iraqi Youth Association) 

i mieścił się w pięknym parku (Saura Gardens) w budynku 

Obserwatorium Astronomicznego, w centrum Bagdadu. 

Doskonale pamiętam serdeczne przyjęcie z jakim się tam 

spotkałem.

Klub YI1BGD ma ciekawą historię. Powstał w latach 

70-tych, dzięki zaangażowaniu Uday’a Hussain’a, starszego 

syna prezydenta Iraku Saddama Hussain’a, wtedy nastolat-

ka, który wówczas pasjonował się krótkofalarstwem. Uday 

odwiedził amatorską stację ówczesnego króla Jordanii Hus-

sain’a JY1 i tam zapewne zrodziło się jego zainteresowanie. 

Tomek SP5AUC
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To właśnie król Hussain ufundował wyposażenie YI1BGD 

składające się z lampowych urządzeń Drake (R4B, T4XB, 

L4B, itd.) oraz anteny Hy-Gain TH3. Sprzęt ten dotrwał do 

lat 90-tych i funkcjonował w zasadzie bez większych pro-

blemów. Klub otrzymywał także inne urządzenia w prezen-

cie od krótkofalowców japońskich i europejskich, jednak 

podstawą sprzętową pozostawał Drake. Uday Hussain 

szybko przestał interesować się krótkofalarstwem, mimo to 

nie omieszkał wcielić klub YI1BGD wraz ze Związkiem Mło-

dzieży do Irackiego Komitetu Olimpijskiego, bezpośrednio 

przez niego zarządzanego. Krótka fascynacja Uday’a Hus-

saina radiem pozwoliła na zgromadzenie i utrzymanie wo-

kół klubu grupy młodych ludzi, którzy kultywowali radiowe 

zainteresowania. Personalny wpływ Uday’a dawał klubowi 

legitymację dla istnienia, będąc jednak w następnych latach 

źródłem kłopotów.

Byłem zadowolony mogąc wreszcie zbliżyć się do środo-

wiska krótkofalowców, którego brak odczuwałem. Stałem 

się częstym gościem w klubie i operatorem, pracując na 

CW pod znakiem YI1BGD. Pamiętam, iż w tym celu mu-

siałem reanimować klubowy klucz elektroniczny ETM3C. 

Oprócz mnie na A1, używając ręcznego klucza, pracował 

Mohammad, lekarz z pobliskiego szpitala wojskowego. 

Osobliwością tego okresu wydała mi się nadzwyczajna 

aktywność stacji, której czynnymi operatorami na SSB 

było przynajmniej dwadzieścia osób. Większość z nich 

posiadała prywatne znaki wywoławcze, jednakże mogli 

nadawać wyłącznie korzystając z urządzeń YI1BGD. By-

łem pod wrażeniem ich zaangażowania w działalność klu-

bową, mimo wszechobecnych kłopotów dnia codziennego 

dotykających mieszkańców Bagdadu w trudnym powojen-

nym czasie. Członkami klubu byli m.in. inżynierowie, stu-

denci i lekarze. Niektórzy byli zdolnymi konstruktorami, 

pamiętam np. transceiver homodynowy SSB/CW z prze-

suwnikami fazowymi i oscylatorem lokalnym PLL oraz od-

czytem cyfrowym zbudowany przez nieznanego mi bliżej 

członka klubu. Kilka osób skonstruowało wzmacniacze na 

4 x LS-50. A było to w czasach braku dostępu do infor-

macji (powszechny Internet jeszcze nie istniał). Poznałem 

wówczas Diya, YI1DZ, do niedawna nadającego z Połu-

dniowego Sudanu pod znakiem Z81D, pozostaje on moim 

serdecznym kolegą, z którym kontakt utrzymuję do dzisiaj. 

Balon na gorące powietrze widoczny na zdjęciu u dołu to je-

den z dwóch takich aparatów stanowiących dar Rosji i oso-

biście prezydenta Jelcyna dla prezydenta Saddam’a Hus-

sein’a z okazji jego urodzin. Fotografia wykonana została 

na lotnisku Baquba, tuż przy granicy z Iranem, w 1993 lub 

Ekipa balonowa. W dolnym rzędzie w środku Diya YI1DZ. Pozostałe osoby 

na zdjęciu: członkowie klubu YI1BGD – pasjonaci lotnictwa sportowego
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1994 roku. Władze planowały przelot balonów nad Bag-

dadem w trakcie oficjalnych uroczystości urodzinowych 

wodza celebrowanych na największym stadionie stolicy, 

w ostatniej chwili przelot został jednak odwołany. Oba-

wiano się bowiem niepomyślnych wiatrów, które mogłyby 

„porwać” aparat na teren Iranu, wówczas zdeklarowanego 

przeciwnika irackiego reżimu. Balony z „pięknym” wizerun-

kiem prezydenta pozostały zatem na lotnisku i zezwolono 

jedynie na ich wzlot na uwięzi (pięćdziesięciometrowa lina). 

Jednak nie spróbowałem.

YI9CW

Po konsultacjach z irackimi przyjaciółmi nadszedł dzień, 

gdy zdecydowaliśmy z Mathiasem, LA5NM złożyć formal-

ne wnioski o wydanie licencji amatorskich. Uczyniliśmy to 

bez większego zapału i rzeczywiście przez wiele miesięcy 

brak było jakiejkolwiek reakcji władz. Niestety kontrakt 

Mathiasa w Iraku wygasł. Mathias wyjechał z Bagdadu 

nie doczekawszy zezwolenia. Ja kultywowałem mój zwią-

zek z klubem pozostając aktywnym operatorem stacji, 

nie żywiąc nadmiernych nadziei na otrzymanie licencji. 

Brałem udział w działalności klubowej, a linia Drake była 

mocno używana. Pojawiające się od czasu do czasu pro-

blemy techniczne w postaci utraty emisji przez lampy PA 

lub odmawiających posłuszeństwa przełączników zakre-

sów udawało się wspólnymi siłami rozwiązywać. Ku mo-

jemu zaskoczeniu po upływie roku od złożenia wniosku 

otrzymałem licencję ze znakiem YI9CW i była to jedyne 

zezwolenie wydane ówcześnie obcokrajowcowi. Licencja 

nie obejmowała pasma 80 oraz 160 m. Dowiedziałem się 

później, iż Mathias również dostał zezwolenie (in absentia).

Kilka miesięcy zajęło mi kompletowanie urządzeń, aby móc 

rozpocząć samodzielną pracę na KF. Początkowo używałem 

Icoma IC-725. Później, korzystając z pomocy nieodżałowanej 

pamięci Leszka, SP5EFO zaopatrzyłem się w IC-737. Następ-

nie dotarła antena R7 Cushcrafta i pomniejsze akcesoria. Po-

sługiwałem się wówczas notebookiem NEC Ultralite i opro-

gramowaniem logującym CT ver. 8. Mieszkałem w centrum 

miasta, w bliskości ulicy Corrada, w niewielkim budynku 

z płaskim dachem, położonym na miniaturowej działce. Bu-

dowa większych konstrukcji antenowych i dłuższych anten 

drutowych nie wchodziła zatem w grę, chociaż zawiesiłem 

kilka jednopasmowych dipoli na górne pasma. Do końca po-

bytu, mimo podejmowanych starań, nie otrzymałem zezwo-

lenia na pracę 80/160 m. Dodatkowym problemem były TVI, 

które dawały się we znaki sąsiadom ze względu na brak te-

lewizji kablowej, czy satelitarnej (zabronionej). Przy słabym 

sygnale lokalnej telewizji tworzyło to konfliktowe sytuacje 

z otoczeniem, tak dobrze znane większości krótkofalowców 

z lat osiemdziesiątych i wcześniejszych. Jednak gotowość 

do współpracy wśród sąsiadów i ich życzliwe spojrzenie na 

świat pozwoliły uniknąć poważniejszych problemów. Nie bez 

znaczenia była umiarkowana moc transceivera (100 W) i pio-

nowa polaryzacja anteny.

Ciąg dalszy w następnym numerze
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RATUJMY NASZĄ HISTORIĘ – C.D.

PSZCZELNIK 2017

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim ludziom 

„dobrej woli”! Nasz apel w sprawie brakujących nu-

merów Krótkofalowca Polskiego spotkał się z ogromnym, 

jak na nasze polskie warunki odzewem. Mogę z przyjem-

nością zakomunikować, że wg naszej oceny mamy już 

komplet numerów KP. Wymaga to tylko opracowania 

i opublikowania.

Dziękuję wszystkim którzy przysłali na nasze adresy po-

siadane przez siebie numery KP. Dziękuję też tym, którzy 

komplementowali w Internecie akcję zbierania i udostęp-

niania archiwalnych numerów Krótkofalowca Polskiego. 

To miły bodziec do dalszej pracy. Specjalnie podziękowa-

nia należą się Jankowi SP9LIP i Wojtkowi SP2ALT, którzy 

udostępnili nam prawie kompletnie opracowane zasoby. 

Było mi ogromnie miło stwierdzić, że w tym naszym dość 

mocno pofragmentowanym światku można znaleźć ludzi 

„dobrej woli”, gotowych zrobić coś dla innych czy podzie-

lić się z innymi swoimi zasobami. 

Andrzej SP9ENO

Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY, oraz Zarząd 

Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK 

w Szczecinie zapraszają 1 lipca 2017 r. na V Zlot Krótkofa-

lowców „Pszczelnik 2017”.

Tradycyjnie Zlot odbędzie się w Myśliborzu na terenie 

Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów (dojazd 

od ulicy Północnej).

Aby nie ominęły Cię różne atrakcje, oraz by nie zabrakło 

grochówki organizatorzy proszą o zarejestrowanie swego 

udziału na stronie www.sp1pmy.qrz.pl

Oficjalne otwarcie zlotu godzina 10.00

W programie między innymi:

•  DKMS, czyli zostań Dawcą Komórek Macierzystych 

i Szpiku – informacje Joli HF1YL, oraz stoisko wolonta-

riuszy Fundacji DKMS 

•  prezentacja Sławka SP1DOZ p.t. „Aktywności stacji 

3Z0LH i 3Z1BLH ze świateł nawigacyjnych toru wod-

nego Szczecin-Świnoujście”

•  konkurs odbioru telegrafii Rufz XP, który przeprowadzą 

Tadeusz SP1RKR i Adam SQ1PSL

•  błyskawiczny konkurs wiedzy o krótkofalarstwie i… nie 

tylko – przygotowany przez Janusza SP1TMN

•  pokazy

•  anteny i różne akcesoria – stoisko SP1BKS

•  niespodzianki przygotowane przez kolegów z klubu 

SP1PMY

•  grochówka, a wieczorem ognisko.

1 lipca zacznie pracować stacja zlotowa SN84LOT która 

swoim znakiem upamiętnia 84. rocznicę przelotu przez 

Atlantyk dwóch litewskich lotników: Stasysa Girenasa 

i Steponasa Dariusa samolotem „Lituanica”. Stacja będzie 

pracowała przez cały miesiąc.

Stefan SP1JJY

http://www.sp1pmy.qrz.pl
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Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa poszerzyła zasięg 

działania o powiat oświęcimski.

Beskidzką Amatorską Sieć Ratunkową tworzy grupa 35 

śląskich i małopolskich krótkofalowców. Sieć powstała 

w listopadzie 2016 roku i początkowo objęła swoim za-

sięgiem powiaty bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, 

które podpisały porozumienie w zakresie przekazywania 

informacji w sytuacjach kryzysowych i innych zdarzeniach 

zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Poza 

Starostwami do porozumienia przystąpiły gminy czecho-

wice-dziedzice, pszczyna, kozy, porąbka, chybie, dębo-

wiec, hażlach, goleszów, zebrzydowice, brenna, bestwina, 

miedźna, ceszyn, czernichów. W dniu 9 czerwca bieżącego 

roku „Porozumienie…” podpisał Starosta Oświęcimski Zbi-

gniew Starzec wraz z Członkiem Zarządu Ewą Pawlusiak, 

rozszerzając działanie Sieci BASR na powiat oświęcimski. 

Ze strony środowiska krótkofalowców porozumienie pod-

pisał Piotr Faltus SP9LVZ – Koordynator Sieci BASR repre-

zentujący Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Re-

gionalnego w Woli, które jest jednostką prowadzącą Sieć. 

BASR ZWIĘKSZA ZASIĘG
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Powiat oświęcimski zadeklarował wsparcie BASR w zakre-

sie wyposażenia przemienników SR9ASR i SR9ZAR w an-

teny, o większym zysku oraz organizację stanowiska stacji 

sztabowej BASR dla powiatu oświęcimskiego przy PCZK. 

BASR jest Siecią, która działa w jednostkach samorządowych 

i współpracuje z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego po-

wiatów i gmin. Dla zapewniania zastępczej łączności kryzyso-

wej na terenie powiatów, które przystąpiły do Sieci uruchomi-

liśmy w Beskidach siedem nowych przemienników w paśmie 

70 cm – SR9ASR, SR9BSR, SR9CSR, SR9FSR, SR9SC, SR9DV, 

SR9ZAR. Są to nowoczesne urządzenia, pracujące w systemie 

łączności cyfrowej DMR Hytera i Fusion Yaesu. Założeniem 

alokacji przemienników była zasada, aby ratunkowa łączność 

radiowa mogła się odbywać z wykorzystaniem radiotelefo-

nów mobilnych i przenośnych małej mocy. Dzięki powstałej 

Sieci zapewniamy łączność kryzysową na terenie południowej 

części województwa śląskiego i zachodniej małopolski, bez 

dodatkowej koordynacji, wspomagając Wydziały Zarządza-

nia Kryzysowego jednostek samorządowych. BASR prowadzi 

główną stację sztabową SP0BASR, w powiecie żywieckim 

działa stacja sztabowa SP0ASRS, a w powiecie cieszyńskim 

SP0CSR. W bieżącym roku zrealizowaliśmy ćwiczenia łączno-

ści kryzysowej na terenie powiatu żywieckiego oraz między-

narodowe BASR SP0BASR – ER0PL Mołdawia. W poniedział-

ki realizowane są stałe łączności członków BASR, w sieci DMR 

Grupa BASR. Chętnych do działania w ramach BASR zapra-

szamy do współpracy.

Piotr SP9LVZ

www.basr.sp-radio.eu kontakt: sp0basr@sp-radio.eu

www.basr.sp-radio.eu
mailto:sp0basr%40sp-radio.eu?subject=
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W dniach 10 i 11 czerwca odbyła się akcja promo-

cjyjna dwóch ważnych imprez: Międzynarodowych 

Mistrzostw Polski w Radioorientacji Sportowej, oraz 

Pucharu Bolka i Lolka w Radioorientacji Sportowej. 

Docelowe wydarzenie odbędzie się w dniach 24 i 25 

czerwca w Bielsku-Białej. Bielskie Stowarzyszenie 

Radioorientacji Sportowej wspólnie z Radio Klubem 

Beskidzkim SP9KAT zorganizowało weekendowe sto-

isko promocyjne na terenie Parku Słowackiego oraz 

lotniska Aleksandrowice w Bielsku-Białej. Gratką oka-

zała się zainstalowana stacja HENRYK FRANCISZEK 

90 TU MISS. Takie dziwne literowanie sufiksu okolicz-

nościowej stacji aktywnej z okazji 90-cio lecia krót-

kofalarstwa na Śląsku spowodowane było obecnością 

dziewcząt z tytułami Miss Beskidów oraz finalistek 

konkursu Miss Polski Nastolatek. Prowadzenie łącz-

ności dało obu stronom wiele radości. Stację nadzo-

rowali: Darek SP9ETE, Mateusz SQ9IWS, Stanisław 

SQ9BEJ oraz Zbyszek SP9XZA W naszym namiocie 

pojawiły  się zaciekawione rodziny z dziećmi. Malu-

chy miały okazję pierwszy raz w życiu zobaczyć sprzęt 

krótkofalarski a nawet nawiązać łączności. Pojawiło 

się wielu odwiedzających, ponieważ stoisko zorgani-

zowano „na przyczepkę” Dni Otwartych lotniska. Na 

maszcie, tuż przed wieżą lotniska zawisła bazooka 

wciągnięta wysoko razem z naszą flagą narodową. 

Do namiotu zamontowano Rybakova. 24 i 25 czerw-

ca będzie powtórka tj. szansa nawiązania łączności 

z pięknymi dziewczynami. Zapraszamy do Bielska, 

gdzie oprócz kibicowania zawodnikom ubiegającym 

się o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w Ra-

dioorientacji Sportowej przewidzianych jest jeszcze 

wiele innych atrakcji dla  rodzin.

Plan mistrzostw:

• Sobota 24 czerwca godz. 10:00-13:00 – Teren Re-

kreacyjny „Błonia” ul. Pocztowa 43 Bielsko-Biała.

• Niedziela 25 czerwca godz. 10-12:00 – polana 

przed schroniskiem Dębowiec (wjechać można ko-

lejką krzesełkową od ul. Karbowej w Bielsku-Białej).

 Darek SP9ETE

PROMOCJA RADIOORIENTACJI W BIELSKU-BIAŁEJ
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Zarząd Lwowskiego Klubu Krótkofalowców zaprasza na 

Letnie Lwowskie Spotkanie krótkofalowców. Poniżej pod-

stawowe informacje:

Organizator: Lwowski Klub Krótkofalowców.

Termin oraz miejsce: 23-25 czerwca 2017r. Miejscowość 

Rodatycze (baza wypoczynkowa LORTA „Sokół” – 30 km 

od Lwowa w kierunku Polsko-Ukraińskiej granicy).

Program:

23.06 (Piątek): Przyjazd, zakwaterowanie, zapoznanie się, 

praca radiostacji klubowej oraz giełda krótkofalarska. Czę-

stotliwość dla łączności na FM -145,500 MHz.

24.06 (Sobota):

• 10.00-12.00: Godziny pracy giełdy krótkofalarskiej.

• 12.00-16.00: „Mały Puchar Lwowa” – Otwarte Zawo-

dy Obwodu Lwowskiego na telegrafii KF QRP.

• 17.00-18.00: Mini test (na 2 metrach).

• 19.00-22.00: Loteria, rozmowy oraz zajęcia w podgru-

pach, kolacja towarzyska.

25.06 (Niedziela): Wyjazd.

LETNIE SPOTKANIE LWOWSKIE
Uwagi:

Koszt wniosku rejestracyjnego uczestnika festiwalu 

30 Hrn. Uczestnicy „Otwartych Zawodów Obwodu Lwow-

skiego w łączności na KF” nie płacą za wniosek.

Zakwaterowanie: 50 Hrn na dobę (drewniane 2 pokojowe 

domki 2+3 osobowe), dla chętnych 300 metrów dalej luksu-

sowy hotel z restauracją.

Dojazd w kierunku Mościsk: bus od dworca PKS we Lwo-

wie, pociąg osobowy (Elektryczka) do stacji Bar.

Gorące posiłki przygotowane jak w domu za umiarkowaną 

cenę, przy odpowiedniej ilości chętnych możliwe dostar-

czenie posiłków do bazy wypoczynkowej LORTA “Sokół” 

lub dojazd chętnych do kawiarni (mniej niż 2 kilometry od 

bazy). Kawiarnia “Stara Chata” - przed znakiem Rodatycze.

Kontakt: 066-2271425, 032-2378180 (Grigorij UY5XE) 

e-mail: uy5xeg@gmail.com

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Jurek SP5VJO – wiceprezes LKK

mailto:uy5xeg%40gmail.com?subject=
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W dniach 02-04 czerwca 2017 roku odbył się II Zjazd 

SP EmCom Klubu PZK w Inowrocławiu. Zjazd w tym 

roku posiadał bardziej kameralną formułę oficjalnego zebrania 

zarządu klubu + zaproszeni goście z poszczególnych sieci dzia-

łających w strukturze klubu. Lokalnym organizatorem zjazdu 

był Inowrocławski Klub Krótkofalowców SP2KCW kierowany 

przez kol. Wojtka Szarpałę SQ2WSZ. Na posiedzeniu Zarządu 

SP EmCom Klubu PZK byli obecni zaproszeni goście honorowi 

w osobie kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR – Sekretarza PZK 

oraz kol. Romana Głuchowicza SP2GTJ – Członka Zarządu 

Oddziału Terenowego OT-04 w Bydgoszczy, będącego gospo-

darzem na tym terenie z ramienia województwa.

Podczas obrad Prezes SP EmCom Klubu, kol. Michał Wilczyński 

SP9XWM omówił działania organizacji, zrealizowane na przeło-

mie od daty I Zjazdu w Przystajni w maju 2016 roku, do chwili 

obecnej. Omówiono także osiągnięcia i ważne wydarzenia jakie 

miały miejsce na przełomie maj 2016 – maj 2017 w poszczegól-

nych sieciach stowarzyszonych w strukturze klubu.

Podczas obrad powołano jednogłośnie na funkcję Skarb-

nika w prezydium władz klubu, kol. Krzysztofa Gaudnika 

SP7WME – pełniącego funkcję Koordynatora Łódzkiej 

Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Funkcja ta nie występowała 

wcześniej w strukturze władz klubu, z racji na brak własnych 

finansów i zasobów materialnych jakimi zarządza klub, jed-

nakże zadośćuczyniono tym samym zaleceniom GKR PZK, 

na kanwie ubiegłorocznej kontroli ogólnopolskich klubów 

specjalistycznych PZK.

Podczas obrad skoncentrowano się na kilku bardzo istotnych 

obszarach tematycznych, nad którymi prowadzono dyskusję:

• merytoryczna współpraca klubu z różnego rodzaju in-

stytucjami zewnętrznymi jakimi jest administracja lo-

kalna oraz centralna, różnego rodzaju służby o charak-

terze ratunkowym, typu Państwowa Straż Pożarna oraz 

współpraca z MON i MSWiA,

• szkolenia wewnętrzne oraz dla zainteresowanych insty-

tucji zewnętrznych (np. kadry pedagogicznej i uczniów 

z klas mundurowych, kadry organizacji proobronnych 

itd.) z obszaru polowej łączności radiowej oraz łączności 

kryzysowej. Oceniono, że PZK jest przygotowane zarów-

no od strony organizacyjnej jak i merytorycznej do reali-

zacji ww. działania.

II ZJAZD SP EMCOM KLUBU PZK W INOWROCŁAWIU
• tematyka finansowania działalności SP EmCom – działania 

na zasadzie pozyskiwania grantów przekładających się np. 

na wyposażenie sieciowe SP EmCom Klubu, w ramach do-

finansowania z różnego rodzaju projektów szkoleniowych, 

poszukiwanie środków z różnych projektów FIO,

• ocena przygotowania i funkcjonowania sieci w ramach 

aktywności w obszarze łączności kryzysowej. Niestety 

pas północno – wschodni (głównie woj. warmińsko ma-

zurskie, podlaskie i lubelskie) stanowią białą plamę na 

mapie aktywności SP EmCom. Potwierdzono koniecz-

ność pilnego zaangażowania lokalnych OT PZK z ww. 

województw w obszarze tworzenia i rozwijania lokal-

nych sieci SP EmCom. współpraca ze szkołami i uczelnia-

mi wyższymi w obszarze prezentowania aktywności SP 

EmCom (informacja o otwartej prelekcji nt. SP EmCom 

w Akademii Krakowskiej prowadzona przez Michała 

SP9XWM i Tomka SP9SCZ).

• zaprezentowano i oceniono różnego rodzaju systemy 

powiadamiania w sieciach na szczeblu lokalnym i central-

nym taktycznym (system powiadamiania oparty o sys-

tem centralnej ewidencji zasobów SP EmCom autorstwa 

Błażeja SQ3TGV oraz APRS Message wdrożony i zapre-

zentowany praktycznie przez Leszka SP9MLI),

• tematyka identyfikacji członków sieci oraz zagadnień zwią-

zanych z informacją oraz promocją działalności SP EmCom,

• prezentacja wdrożonego w Krakowskiej Amatorskiej Sieci 

Łączności Kryzysowej dokumentu opisującego zasady oraz 

organizację pracy sieci, jako materiału, który można wyko-

rzystać przy organizacji innych sieci łączności kryzysowej.

Bardzo miłym akcentem była organizacja przez Urząd Mia-

sta Inowrocławia oraz Inowrocławski Klub Krótkofalowców 

SP2KCW, w sobotę 03.06, w godzinach przedpołudnio-

wych ćwiczeń niespodzianki, podczas których sprawdzono 

funkcjonowanie syren alarmowych na terenie miasta Ino-

wrocławia oraz raportowanie drogą radiową poprawności 

ich uruchomienia. W ćwiczeniach uczestniczyli organizato-

rzy oraz wszyscy uczestnicy zjazdu.

Obrady można uznać za owocne, przyszłoroczne posiedzenie 

SP EmCom Klubu PZK planowane jest w rozszerzonej formule, 

trwają już wewnętrzne uzgodnienia dot. miejsca i tematyki obrad.

Michał SP9XWM
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SP EMCOM W KRAKOWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ 

W dniu 11.06 br., o godz. 12:00 udało się zainicjować 

z sukcesem współpracę pomiędzy SP EmCom Klubem 

PZK, a Akademią Krakowską (Krakowską Szkołą Wyższą) 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dzięki zaproszeniu 

naszego kolegi dr. Michała Sitarskiego SQ7NSQ, pracow-

nika naukowego Akademii Krakowskiej odbył się wykład 

na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie pt. krótkofalarska 

łączność kryzysowa. Pomysł przeprowadzenia wykładu po-

wstał w związku z chęcią pokazania społecznie i ochotniczo 

działających grup obywatelskich na rzecz bezpieczeństwa 

i innych obywateli, a my się świetnie w to wpisujemy. Duża 

sala wykładowa na setkę ludzi, była wypełniona po brze-

gi co bardzo cieszy. Była to głównie młodzież akademicka 

i licealna, z kierunków związanych z zarządzaniem bezpie-

czeństwem / kryzysowym – co ciekawe odbiorcy wykładu 

nie pochodzili z tzw. „nagonki”, ale byli to uczestnicy rzeczy-

wiście zainteresowani tematyką EmComu.

Wykład prowadzony przez team SP9XWM & SP9SCZ, trwał 

ok. 1,5 godziny, zademonstrowaliśmy sprzęt łączności, były 

tematyczne pytania z auli, czyli ludzie interesują się tema-

tyką. Wymieniliśmy kilka kontaktów z zainteresowanymi, 

ponadto poproszeni przez naszych Gospodarzy dokonali-

śmy wpisu jako reprezentanci PZK i SP EmCom-u w Księ-

dze Pamiątkowej Wydziału. Z rozmów wstępnych wiemy, 

że Wydział chciałby podjąć współpracę na przyszłość, co 

oczywiście potwierdziliśmy. Zaproponowaliśmy cały cykl 

wykładów i prelekcji. Szerszy materiał ze zdjęciami pojawi 

się później w naszych publikatorach.

Michał SP9XWM
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Zgodnie z zapowiedzią w dniach 2-4 czerwca br. w Ino-

wrocławiu odbyło się posiedzenie robocze Zarządu „SP 

EmCom” czyli Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzyso-

wej PZK „SP EmCom”. Naradę prowadził Michał SP9XWM 

Prezes SP EmCom, udział w niej wzięło 17 członków klubu.

W drugim dniu od rana odbyły się zorganizowane wspól-

nie z Urzędem Miasta Inowrocławia ćwiczenia praktyczne. 

Merytoryczna część posiedzenia rozpoczęła się ok godz. 

13.00 w sobotę i zakończyła ok godz. 10.00 w niedzielę 

4 czerwca.Podczas spotkania omówiono:

1. Dotychczasową niezbyt owocną współpracę z Minister-

stwem Obrony Narodowej. Uzgodniono, że Krzysztof 

SP7WME będzie kontynuował działania mające na celu 

organizację szkoleń z zakresu łączności bezpieczeństwa 

z wykorzystaniem Służby Radiokomunikacyjnej Ama-

torskiej dla kadry instruktorskiej klas mundurowych 

oraz formacji OTK. PZK dysponuje obecnie kompletnym 

programem obejmującym zarówno sprawy organizacyj-

ne jak i merytoryczną stronę tych szkoleń.

2. Działalność SPEmCom podczas Światowych Dni Mło-

dzieży 2016. Była ona bardzo pozytywnie oceniona 

przez czynniki zewnętrzne i bardzo skuteczna co do-

brze rokuje na przyszłość i potwierdza celowość na-

szych działań podczas imprez masowych.

3. Stan gotowości stacji zarejestrowanych w poszczegól-

nych sieciach oraz tzw. białe plamy na EmCom-owej 

mapie Polski czyli regiony w których nie ma koordyno-

wanych przez SPEmCom sieci łączności kryzysowej. 

Brak aktywności wykazują obecnie województwa: Ku-

jawsko-Pomorskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, 

Lubelskie oraz przejściowo Dolnośląskie. Przy czym 

DASR czyli Dolnośląska Amatorska Sieć ratunkowa do 

niedawna była najaktywniejszym ogniwem SPEmCom.

NARADA ZARZĄDU SP EMCOM

ZAPROSZENIE NA ZLOT W SUCHEJ RZECZCE

4. Systemy powiadamiania i aktywacji stacji EmCom oraz 

rolę koordynatorów poszczególnych sieci w osiąganiu 

przez nie gotowości.

5. Sprawy informatyczne w tym przeniesienie strony in-

ternetowej SPEmCom na serwer PZK oraz komunikacji 

z wykorzystaniem systemu „masage” APRS.

6. Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w łączności 

„Emergency”. Proponowane są ćwiczenia krajowe co 3 

lub 6 miesięcy. Międzynarodowe odbyły się już z udzia-

łem sieci EmCom ze Słowacji oraz DARC, a współpraca 

transgraniczna będzie kontynuowała i rozszerzana.

7. Zagadnienia planowanej współpracy z Krakowską Szko-

łą Wyższą.

8. Działania oraz problemy poszczególnych sieci EmCom 

omówili ich przedstawiciele.

9. Sprawy identyfikacji członków SPEmCom oraz infor-

macji i promocji naszej aktywności na polu łączności 

bezpieczeństwa.

10.  Na przykładzie materiału pt. „Organizacja oraz zasady 

pracy Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzy-

sowej OT-12 PZK” Michał SP9XWM Prezes SPEm-

Com omówił szczegółowo możliwe i proponowane 

innym sieciom procedury, oznaczenia i organizację ich 

funkcjonowania. Materiał ten charakteryzuje się pro-

fesjonalnym podejściem do tematu, a jego uwzględ-

nienie w szkoleniach i ćwiczeniach SPEmCom uczyni 

naszą służbę niezwykle skuteczną w nawiązywaniu 

i prowadzeniu łączności bezpieczeństwa, a więc w za-

pobieganiu skutkom katastrof i innych zagrożeń.

Z ramienia prezydium ZG PZK w naradzie uczestniczył Piotr 

SP2JMR sekretarz PZK. Organizację logistyczną spotkania 

zapewnił Wojtek SQ2WSZ przy współpracy z Urzędem 

miasta Inowrocławia. Dziękujemy.

Piotr SP2JMR

Augustowscy krótkofalowcy maja zaszczyt zapro-

sić na XXIV Zlot Krótkofalowców w Suchej Rzeczce  

k/Augustowa, który odbędzie się w dniach 15-18 czerw-

ca 2017 roku. Koszt od głowy za dobę to 20 zł na Hufiec 

Augustów. Możecie przyjechać do nas również z własnymi 

namiotami. Wszelkie ewentualne zmiany, dodatkowe info, 

QRG, czas lądowania desantu, będą podawane na bieżąco. 

Więcej info na: www.sucharzeczka.pl. W razie pytań pozo-

staje do dyspozycji.

Krzysztof SP5QIA

http://sucharzeczka.pl/zaproszenie-na-xxiv-zlot-krotkofalowcow-2017/
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XII PIKNIK SP-OK-OM KONIAKÓW ZAPROSZENIE

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy, użytkownicy  

CB-radia, a także sympatycy naszego wspaniałego 

hobby. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą spędzić 

mile czas w gronie pasjonatów radia i fal eteru serdecz-

nie zapraszamy do Koniakowa na dwunaste już spotkanie 

krótkofalarskie. Spotykamy się od ponad 10 lat w Domu 

Wypoczynkowym „Koronka” w Koniakowie w otoczeniu 

uroczego beskidzkiego krajobrazu. Piknik Eterowy jest im-

prezą towarzyszącą kolejnym Dniom Gminy Istebna.

Udział w imprezie jest bezpłatny, zarówno dla wystawców 

jak i odwiedzających. Istnieje możliwość zorganizowania wła-

snego stoiska dającego możliwość zaprezentowania swojego 

klubu, firmy handlującej sprzętem radiowo-krótkofalarskim,  

zarówno nowym jak i używanym. Oczekujemy również na 

dalsze ciekawe propozycje wykładów oraz prezentacji inte-

resujących brać krótkofalarską.

Rejestracja i przywitanie pierwszych gości: sobota od godz. 

9-tej. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy identyfikator, 

będący niejako potwierdzeniem udziału w Pikniku. Startujemy 

o godz. 10-tej, pewnie jak zwykle hucznie.

W sąsiedztwie parkingu udostępnione będą bezpłatne miej-

sca na przyczepy kempingowe oraz namioty. Bliższe informa-

cje dotyczące szczegółowego programu dostępne będą na 

stronie www.sp9psb.prv.pl oraz www.pzk.katowice.pl oraz 

na FB. Impreza odbywa się prawie w całości „pod dachem”, 

więc nie jesteśmy zależni od aktualnej pogody.

Serdecznie zapraszamy w dniach 15 i 16 lipca 2017 (sobo-

ta, niedziela) na: XII Piknik Eterowy SP, OK i OM – Konia-

ków 2017. 

Miejsce: Gospoda i Pensjonat „Koronka” w Koniakowie, obok 

wzniesienia Koczy Zamek (wysokość 846 m n.p.m.) oraz punk-

tu widokowego. Ze względów organizacyjnych zachęcamy do 

rejestrowania się poprzez wysłanie maila potwierdzającego 

swoje uczestnictwo na adres organizatora: sp9fhz@gmail.com

Do kolejnego zobaczenia w Koniakowie, gdzie zaprasza w imie-

niu współorganizatorów: Śląskiego Oddziału Terenowego PZK 

oraz Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB,

Henryk SP9FHZ

http://www.sp9psb.prv.pl
http://www.pzk.katowice.pl
mailto:sp9fhz%40gmail.com?subject=
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.

LIPCOWY ŚWIAT RADIO
Magazyn wszystkich użytkowników eteru

7/2017
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Nowości Europoltech – Gdańsk 2017, część 2

tu przejrzysz 
i kupisz ten 
numer

Wobulator 
SQ7JHM
Wobulator oparty na 
module Arduino to mier-
nik niezwykle przydatny 
w pracowni krótkofalowca

Liniowy wzmac 
niacz mocy
Zestaw do samodziel-
nego montażu liniowe-
go wzmacniacza 45 W 
mocy do TRX SSB

Motorola 
CLK446
Radiotelefon PMR, 
który burzy dotychcza-
sowe wyobrażenia  
o tego typu sprzęcie
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Motorola  
TLKR T92  

H2O

Skrócony spis treści Świata Radio 7/2017 

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla 

krótkofalowców, Zawody, TEST: Motorola 

TLKR T92 H2O, PREZENTACJA: Transfor-

matory pasywne, TV-LAN Signal, Motorola 

CLK446, ŁĄCZNOŚĆ: Nowości Europoltech 

2017 (cz. 2), Przemienniki systemu Yaesu 

C4FM, Niezatapialni i Łódź Podwodna

ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK

WYWIAD: Wyprawy na Bornholm

HOBBY: Liniowy wzmacniacz mocy DIY KIT 

45 W do transceivera SSB, Wobulator SQ7J-

HM8, DIGEST: Niezwykłe konstrukcje ante-

nowe, FORUM CZYTELNIKÓW: Porady

RYNEK I GIEŁDA

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 7/2017
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