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Tygodnik
Krótkofalowca 020Polski 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 26/2017
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MISTRZOSTWA I PUCHAR
24 i 25 czerwca odbyły się w Bielsku-Białej 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  
i I Puchar Bolka i Lolka w Radioorientacji

TECHNIKA TYGODNIKA
Nowy dział w Tygodniku Krótkofalowca 
poświęcony wyłącznie 
technice radiowej

30 LAT SP8ZIV
30 lecie działalności Harcerskiego Klubu 
Krótkofalowców przy Komendzie Hufca 
ZHP w Jarosławiu SP8ZIV
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TECHNIKA TYGODNIKA

Dzisiaj próbka nowego działu, 

który nazwaliśmy „Technika 

Tygodnika”. 

Teraz będzie bardzo dużo „chciej-

stwa”. Chcemy tam przedstawiać 

skończone, zrealizowane projek-

ty nadające się do samodzielne-

go wykonania. Skończone – co 

przez to rozumiemy? Rozumiemy przez to kompletne, 

przetestowane rozwiązania, zawierające schemat, rysunek 

płytki drukowanej, zdjęcia przetestowanego modelu. 

Chcemy, żeby były dostępne pliki do prasowanek i Gerbery 

do wykonania płytek w profesjonalnej płytkarni. W przy-

padku projektów zawierających procesory chcemy, żeby 

dostępne były nie tylko wsady (hexy), ale również otwar-

ty kod na otwartej licencji (CC-BY-NC-SA) tak, aby projekt 

mógł być dalej rozwijany. Czasem – i właśnie tak jest w przy-

padku tego projektu – będzie możliwość samodzielnego za-

mówienia płytek – bez ponoszenia kosztów uruchomienia 

produkcji. Szczegóły w Technice Tygodnika.

Jest tylko jedna rzecz, której 

nie wolno – nie wolno wyko-

rzystywać projektów do ce-

lów komercyjnych bez zgody 

autora. 

Będą to projekty relatyw-

nie proste, pozwalające na 

wykonanie ich w stosunko-

wo krótkim czasie nawet przez mało zaawansowanych 

konstruktorów.

Dzisiejszy projekt, który inauguruje nowy dział to prosty 

interface z separacją audio i sygnału PTT. Niewielka płyt-

ka opracowana przez Ryśka SQ9MDD, którą każdy może 

polutować w godzinę. Jeżeli wytrzymacie do września, to 

uczestnicy Zjazdu Technicznego w Burzeninie w tym roku 

otrzymają takie płytki (edycja Burzenin) zamiast długopisów. 

Rozdawanie długopisów jest passe. Zabierzcie w tym roku 

własne.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowanie kolegom

Arkowi SQ7SCC  

i  Adamowi SP3SUM 

za okazane serce, pomoc i zaangażowanie w pracy na 

rzecz dzieci i młodzieży.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!

phm. Tomasz Frankiewicz – Komandor HKŁ SP7ZHP

hm. Piotr Stanisławski – WWS GK ZHP
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ARISS – INFO Z ORBITY

BURZENIN 2017

W  tym tygodniu kosmonauta Fiodor Nikołajewicz 

Jurczichin RN3FI, posługując się znakiem RSØISS, 

nawiąże bezpośrednią łączność radiową ARISS z uczest-

nikami Międzynarodowego obozu letniego z Republiki 

Oficjalnie informuję, że zjazd techniczny w Burzeninie w roku 2017 ODBĘDZIE SIĘ.

Miejsce zjazdu – bez zmian: Burzenin, ośrodek Sportowa Osada

Termin zjazdu – bez zmian: drugi weekend września. W tym roku jest to 8–10 września 2017 r.

UWAGA, w tym roku jest możliwość przyjazdu już w CZWARTEK. 

Ponieważ poprzednia grupa wyjeżdża w czwartek rano, to pokoje dostępne będą dopiero około godziny 17. Agdyby 

się okazało, że jeszcze później, to nie miejcie pretensji do pań sprzątaczek. Ten czwartek jest na naszą wyraźną prośbę.

Grupa organizacyjna przyjedzie w czwartek około południa, więc do czasu naszego przyjazdu jesteście zdani na siebie 

– ale znając Waszą inwencję jakoś sobie poradzicie. Jeżeli będzie odpowiednio duża liczba osób, to będziemy załatwiać 

kolację, jeżeli nie, to zrobimy ją samodzielnie przy grillu.

Bieżące informacje na facebookowym profilu zjazdu – https://www.facebook.com/zjazdtechniczny

Rejestracja już niebawem.

Maciek SP9MRN

Aktualnie mam informacje od kilku kolegów z terenu 

Polski o otrzymaniu do skrzynek pocztowych wła-

snych kart QSL za łączności z krótkofalowcami z UA. Trwa 

proces wyjaśniania z Pocztą Polską takiego stanu rzeczy.  

Podajemy informację na temat procedury wysyłki i moż-

liwych zdarzeń:

CB QSL pakuje karty QSL w kartony i okresowo przeka-

zuje do ekspedycji urzędu pocztowego Bydgoszcz  13, 

w którym paczki pakowane są do worków, a do nich 

przyczepiana jest przywieszka z adresami nadawcy i od-

biorcy. Następnie worek jest plombowany i wysyłany do 

Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego.

Przypuszczamy, że uszkodzeniu uległa jedna z przesyłek 

do UA – Rosja, nadana 16 marca (jedna paczka 24,5 kg) lub 

27 kwietnia (2 paczki – 10,6 oraz 14,0 kg). 

Tyle tytułem wyjaśnienia na chwilę obecną.

Janek SP2X – w imieniu załogi CB QSL

KŁOPOTY Z KARTAMI QSL

KOMUNIKATY PZK
Uprzejmie informuję, że komunikaty PZK w okresie 

od 1 lipca do 31 sierpnia nie będą czytane. Wszelkie 

aktualne informacje w tym okresie będą ukazywały się 

wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci „newsów” na 

portalu PZK, Tygodnika Krótkofalowca lub Biuleynu PZK 

(Newsletter PZK).

Piotr SP2JMR

Baszkortostanu. Obóz stacjonuje w miejscowości Ufa (Ro-

sja). Połączenie ma się rozpocząć w poniedziałek, 3  lipca 

2017 r. o godz. 7:40 UTC. Odpowiedzi kosmonauty będą 

słyszalne na częstotliwości 145.800 MHz NFM.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

https://www.facebook.com/zjazdtechniczny
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W dniach 24 i 25 czerwca odbyły się w Bielsku-Białej Mię-

dzynarodowe Mistrzostwa Polski i I Puchar Bolka i Lol-

ka w Radioorientacji Sportowej. Do zawodów zgłosiło się 78 

zawodników - zarówno kobiety jak i mężczyźni w kategoriach 

od 10 do ponad 70 lat! Uczestnicy przyjechali z całej Polski, 

Czech i Słowacji. Organizatorem zawodów było Bielskie Sto-

warzyszenie Radioorientacji Sportowej, Radioklub Beskidz-

ki SP9KAT oraz  Polski Związek Radioorientacji Sportowej. 

Radioorientacja Sportowa to wymagająca dyscyplina sportu 

podobna do klasycznego biegu na orientację. Różnica między 

nimi dwoma jest widoczna już na starcie kiedy to zawodnik 

otrzymuje mapę, na której naniesione są tylko start i meta. 

Punkty kontrolne w przeciwieństwie do klasycznego biegu na 

orientację są niewidoczne na mapie zawodnika Radioorien-

tacji sportowej. W rzeczywistości są nimi nadajniki emitujące 

sygnał radiowy. Zawodnik musi namierzyć je poprzez zmysł 

słuchu korzystając z odbiornika radiowego wyposażonego 

w antenę kierunkową. Osiągnięcie sukcesu wymaga zatem 

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI I 
I PUCHAR BOLKA I LOLKA W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ
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połączenia wielu czynników: kondycji fizycznej (bieg na czas 

ok. 10 km w terenie), umiejętności posługiwania się mapą, 

kompasem oraz sprzętem radiowym. Dyscyplina wymaga 

również ciągłego myślenia i planowania kolejnych ruchów 

i opracowania strategii  biegu... Dyscyplina jest nazywana dla-

tego grą w szachy w biegu oraz łowami na lisa, tak potocznie 

nazywa się ukryte w terenie nadajniki. Bielsko-Biała ma wiele 

sukcesów podczas imprez rangi Mistrzostw Świata i Europy 

w tej dyscyplinie sportu (7 medali), o czym mało kto słyszał... 

Goście zachwycali się wymagającymi trasami w rejonie Ko-

ziej Góry, Cybernioka i Dębowca, które zachwycały uczestni-

ków wspaniałymi widokami, a po ukończeniu biegu dały dużą 

satysfakcję z jego ukończenia. Przyjezdni chwalili poziom or-

ganizacji i miłe przyjęcie. Zawodnicy Bielskiego Stowarzysze-

nia Radioorientacji Sportowej zdobyli łącznie sześć medali: 

dwa srebrne i cztery brązowe. Pierwszy, historyczny Puchar 

Bolka i Lolka w Radioorientacji Sportowej zdobyli zawodnicy 

z Dębołęki w gminie Wałcz, w klasyfikacji drużynowej prym 

objęli zawodnicy z Zamościa, drugie miejsce przypadło repre-

zentacji Republiki Czeskiej, brąz pojechał do Wałcza. 
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Zawody stały się okazją do promocji walorów turystycz-

nych miasta Bielska-Białej i były transmitowane na żywo 

w telewizji Lajfytv.pl - również z trasy i szczytu Koziej 

Góry. Relację można było usłyszeć w Radiu Zet Gold, Ra-

diu Bielsko oraz Radiu Katowice. Partnerem medialnym 

był również portal bb365.info. W trakcie imprezy orga-

nizatorzy zapewnili wiele atrakcji kibicom i zawodnikom: 

koncert gitarowy Tomasza Madzi, pokaz radiostacji krót-

kofalowej z okazji 90-cio lecia krótkofalarstwa na Ślą-

sku. Nie każdy wie, że to właśnie Bielszczanin, Tadeusz 

Matusiak w 1927 roku jako pierwszy na Śląsku nawiązał 
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łączność radiową przy użyciu nadajnika i odbiornika wła-

snej konstrukcji. Przeprowadził on wtedy łączność radio-

wą pomiędzy Bielskiem-Białą a Goeteborgiem w Szwecji, 

co wywołało ogromną sensację 10 dni później, gdy do 

szkoły dotarło potwierdzenie łączności ze Szwecji. Wów-

czas Pan Tadeusz był piętnastoletnim uczniem.

 Z tego powodu przez cały czerwiec, na amatorskich pa-

smach radiowych nadaje stacja HF90TM obsługiwana 

przez krótkofalowców z Beskidzkiego Radioklubu SP9KAT, 

którego siedziba znajduje się przy ul. Asnyka 30 w Bielsku-

-Białej. Stacja nadaje również z wielu charakterystycznych 

miejsc w Bielsku-Białej, celem promocji naszego pięknego 

miasta na całym świecie. 

Na mecie, po bardzo ciężkim biegu - przewyższenia 250 

metrów, temperatura 27 stopni, organizatorzy zapewnili 

zawodnikom napoje, batony energetyczne oraz wyśmie-

nite lody. Podczas zawodów odbyło się wiele konkursów 

dla dzieci, do wygrania była m.in przejażdżka samocho-

dem Toyota Hilux na Kozią Górę i z powrotem. Przed 

ceremonią wręczenia medali zawodników z najmłod-

szych kategorii poczęstowano tortem z Bolkiem Lolkiem.  

Medale wręczał sam Roman Nehrebecki narrator Lolka 

z bajki o Bolku i Lolku. Warte podkreślenia jest to, że była 

to pierwsza impreza sportowa, w której organizatorzy 

otrzymali prawo do użycia wizerunku Bolka i Lolka. 

Podczas zawodów łączność zapewnili krótkofalowcy, 

członkowie Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, 

którzy przez przemiennik zlokalizowany na Górze Szyn-

dzielni zapewniali łączność i bezpieczeństwo zawodników 

w każdym miejscu na trasie. Były to swego rodzaju ćwi-

czenia łączności kryzysowej, którą członkowie Beskidzkiej 

Amatorskiej Sieci Ratunkowej są w stanie zapewnić miesz-

kańcom naszego regionu na wypadek klęski żywiołowej 

np. w przypadku braku Internetu, awarii sieci komórkowej 

lub braku dostawy energii elektrycznej. Powyższy projekt 

obejmuje swym zasięgiem pięć powiatów: bielski, cieszyń-

ski, żywiecki, pszczyński i oświęcimski (podpisane umowy 

z powiatami). W związku w dużym sukcesem sportowym 

i organizacyjnym Bielskie Stowarzyszenie Radioorienta-

cji Sportowej chce zorganizować Interkontynentalne Mi-

strzostwa Europy na terenie Powiatu Bielskiego w przy-

szłym roku.

Darek SP9ETE
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23 czerwca 2017 w reprezenta-

cyjnej sali Starostwa Powia-

towego w Jarosławiu odbyła się uro-

czystość z okazji 30-lecia działalności 

Harcerskiego Klubu Krótkofalowców 

przy Komendzie Hufca ZHP w Jaro-

sławiu SP8ZIV.

Spotkanie zgromadziło ponad 50 osób 

w tym ok 15-osobową grupę harcerzy. 

Całość prowadził Prezes Jarosław-

skiego oddziału PZK (OT35) i jedno-

cześnie kierownik klubu phm. Zbi-

gniew Guzowski SP8AUP w asyście 

Anity Banaś SP8TCQ. 

Najważniejszą osobą, która zaszczyci-

ła nas swoją obecnością był Wicewo-

jewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch, 

który po swoim wystąpieniu w imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej udeko-

rował krzyżami zasługi za działalność 

na rzecz rozwoju krótkofalarstwa: 

księdza Grzegorza Bechtę SP8AY 

Złotym Krzyżem Zasługi, Pana Bogu-

sława Bulińskiego działacza i sponso-

ra Jarosławskiego OT PZK, Janusza 

Szkodnego SP8DRG – Przewodni-

czącego Rady Miasta Jarosławia oraz 

Kolegę Zbigniewa Wendycza SP8RHO 

Srebrnymi Krzyżami Zasługi. 

Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP otrzy-

mał z rąk hm. Mariusza Bezdzietnego, 

Komendanta Chorągwi Podkarpackiej 

ZHP, phm. Jacek Wojtas wieloletni 

podkarpacki kurator oświaty i opiekun 

jarosławskich krótkofalowców.

Uroczystość była także okazją do od-

znaczenia Odznakami Honorowymi 

30 LAT SP8ZIV

W gronie Komendantów Hufca ZHP w Jarosławiu

Wicewojewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch przekazu-

je list gratulacyjny od Wojewody Podkarpackiego

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (pierwszy od 

lewej) ks. Grzegorz Bechta SQ8AY w towarzystwie 

Wicewojewody Podkarpackiego

Odznaczeni Srebrnymi Krzyżami Zasługi w towarzystwie Wicewojewody Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha 

(pierwszy od lewej): Pana Bogusław Buliński, Janusz Szkodny SP8DRG -. Zbigniew Wendycz SP8RHO
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PZK trojga jarosławskich krótkofalowców: Anity Banaś 

SP8TCQ, Grzegorza Bechty SQ8AY oraz Kazimierza Ra-

dzyniaka SQ8DBE. Odznaczeń, podziękowań i wyróżnień 

było więcej, zarówno dla ludzi zasłużonych dla harcer-

skiego krótkofalarstwa, jak i dla samego klubu SP8ZIV. 

W imieniu Zarządu Głównego PZK przekazałem na ręce 

Kierownika klubu okolicznościowy grawerton. W swo-

im wystąpieniu podziękowałem wszystkim, którzy przy-

czynili się niegdyś do powstania klubu, a później działali 

i działają na rzecz jego rozwoju. Podkreśliłem też, że dzia-

łalność krótkofalowców jest ważnym elementem promocji 

zarówno Polski, a także regionów i miast. Wspomniałem 

o trudnościach, na jakie napotykamy w uprawianiu nasze-

go hobby oraz o znaczeniu krótkofalarstwa dla społeczeń-

stwa dając przykłady: łączność bezpieczeństwa oraz rolę 

wychowawczą krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Pan Tadeusz Krawczyk 

wieloletni Dyrektor PIR, PAR, a później Delegatury UKE 

w Rzeszowie, Adam Nazimek SP8N ex SQ8JLU prezes 

Rzeszowskiego OT PZK, goście z Ukrainy w osobach Grze-

gorza Belyka UR5WFO & SP8BGA z małżonką oraz Roma-

na Terleckiego UY3WX z małżonką oraz wszyscy żyjący 

komendanci Hufca ZHP w Jarosławiu im. Czesławy Baśki 

Puzon minionego 30-lecia. Spotkanie trwało około dwóch 

godzin i zakończył je koncert pieśni harcerskich.

SP8AUP & SP2JMR
Fot: Małgorzata Młynarska

W gronie Komendantów Hufca ZHP w Jarosławiu

Zbyszek SP8AUP prezes OT 35 odbiera gratulacje z okazji jubileuszu 

od Adama SP8N prezesa OT18

Okolicznościowy grawerton od Zarządu Głównego PZK

Gratulacje i podziękowania od Komendanta Podkarpackiej Chorągwi ZHP 

Mariusza Bezdzietnego (drugi od lewej)

Zdjęcie zbiorowe części uczestników jubileuszowego spotkania z okazji 30. Lat działalności klubu SP8ZIV

Odznaczeni Srebrnymi Krzyżami Zasługi w towarzystwie Wicewojewody Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha 

(pierwszy od lewej): Pana Bogusław Buliński, Janusz Szkodny SP8DRG -. Zbigniew Wendycz SP8RHO
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Z okazji rozpoczynającego się lata i Świętojanek władze 

Gminy Krajenka, sponsorzy a także stowarzyszenia lo-

kalne wraz z Panią sołtys Skórki przygotowały Piknik Ro-

dzinny. Na festyn zaproszeni zostali krótkofalowcy z klubu 

SP3KLZ I SP3ZBY: Marek SP3TUT , Jurek SP3DBD, Prze-

mek SP3VPO, Tomek SP3-23-031, Marcin SQ1GQN, Ja-

cek SQ3AUA.

Nie zabrakło płci pięknej towarzyszącej krótkofalowcom 

oraz najmłodszych. Cały sprzęt i pole antenowe przygoto-

wał Marek SP3TUT.  Jurek SP3DBD zajął się dokumentacją 

fotograficzną i nauką telegrafii dla dzieci. Grupa dzieci była 

zainteresowana alfabetem Morse’a. Prawdziwą  frajdą oka-

zało się kodowanie liter za pomocą kropek i kresek. Udało 

się przeprowadzić kilkadziesiąt łączności na falach krót-

kich w paśmie amatorskim. Najciekawsze były połączenia 

z krótkofalowcami pracującymi na wyprawach zamkowych, 

między innymi z Waldkiem SQ3HTK, Marcinem SP6LZA, 

Kazimierzem SP1JPM. Dzieciom trzeba było wytłumaczyć 

znaczenie  dziwnych  skrótów:  QTH, QRM, QRZ, CW, QSL.... 

a także to, dlaczego używamy literowania: Stefan Paweł (3) 

Trójka Tomasz Urszula Tomasz. W intensywnym użyciu były 

dwa klucze sztorcowe i manipulator dwudźwigniowy.

RADIOWCY NA FESTYNIE W SKÓRCE



Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 26/2017   | 011

Okazało się, że telegrafia także w XXI wieku nadal może 

być bardzo ciekawym sposobem nawiązywania łączności 

i pasjonującym zajęciem. Szczególne podziękowania kieru-

jemy dla Pani Barbary Koper, sołtysa wsi Skórka za kolejne 

zaproszenie radioamatorów na Piknik Rodzinny. Liczymy 

na dalszą współpracę władz lokalnych ze środowiskiem 

krótkofalarskim spodziewając się zachęcenia młodzieży do 

udziału w sportach radioamatorskich.

W załączeniu fotografie udostępnione przez Jerzego Gier-

szewskiego z Krajenki.

Marek Guss SP3TUT
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Sześć lat temu opublikowałem rysunek płytki prostego interfejsu separującego galwanicznie radio od komputera. Inter-

fejs ten jest z powodzeniem wykorzystywany w instalacjach echolinkowych, bramkach FRN, do emisji cyfrowych itp. 

Uruchamiając digi na TNC programowym, potrzebowałem ponownie wykonać tę płytkę. Przy okazji nieco ją zmodyfiko-

wałem aby układ był bardziej uniwersalny.

Nowy układ wyposażyłem w dodatkowe kondensatory na wejściu od strony głośnika radia, oraz po stronie mikrofonu. 

Dodałem układ kluczowania PTT przez tor mikrofonowy, tak by można było bez problemu podłączyć się do ręcznego 

radia oraz uzupełniłem opisy na płytce. Zmienione zostały także transformatory Critchley 9000 na Bourns LM-NP-

1001-B1L, z powodu braku dostępności tych pierwszych.

Dodatkowo na płytce umieściłem 16 pól lutowniczych w postaci uniwersalnej siatki, aby można było ją zmodyfikować 

o jakieś dodatkowe nietypowe połączenia. Z uwagi na szerokie ścieżki, płytka jest bardzo prosta do wykonania metodą 

termotransferową.

Układ składa się z dwóch torów m.cz, gdzie elementem separującym jest transformator Bourns LM-NP-1001-B1L, oraz 

obwodu kluczowania PTT. W układzie kluczowania separacja jest wykonana na transoptorze 4N25, oraz dowolnym 

tranzystorze przełączającym PNP.

Wszystkie pliki są do pobrania z repozytorium na githubie.

INTERFEJS SEPARUJĄCY

Stary interface PC-Radio Poprawiona wersja interfejsu

http://pl.farnell.com/bourns/lm-np-1001-b1l/transformer-line-matching-1-1/dp/1929741?mckv=sfi5QDsKD_dc|pcrid|74321257322|kword|lm%20np%201001%20b1l|match|p|plid|&CMP=KNC-GPL-GEN-SKU-MDC&gclid=Cj0KEQjw4cLKBRCZmNTvyovvj-4BEiQAl_sgQjHTVVAf-hNZaxj_luQSzOWNxvjvIbRFeIzWZsESCSgaAnDE8P8HAQ
https://sklep.avt.pl/product/attachment/44b0f52b654f98f4356541c0a7c1e768/pl_PL/4N25.pdf
https://github.com/SQ9MDD/pc-radio-interface
http://tech4.pl/SQ9MDD/?attachment_id=140
http://tech4.pl/SQ9MDD/?attachment_id=140
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Ci, którzy przeczytali wstępniak wiedzą już, że będziemy mieli płytki interfejsu w Burzeninie. Z kolei ci, którzy w Burze-

ninie na Zjeździe Technicznym nie będą, mogą sobie zamówić płytki w firmie Merkar www.merkar.pl, bez ponoszenia 

kosztów uruchomienia produkcji. Autor zgodnie z ideą Techniki Tygodnika pozostawił otwarty projekt w Merkarze 

w związku z tym wykonanie pojedynczej interfejsu płytki kosztuje mniej więcej 5 złotych. Jak Wam się to podoba?

Zmontowany układ

Lista elementów:

IC1 = 4N25

C1 = 10µ

C2 = 10µ

Jp1 = Jumper

LED1 = Green

LED2 = Red

R1 = 2k2

R2 = 10k (PR)

R3 = 220

R4 = 2k2

R5 = 10k (PR)

T1 = BC560

Tr1 = Bourns LM-NP-1001-B1L

Tr2 = Bourns LM-NP-1001-B1L

Ryszard Labus SQ9MDD

Schemat interfejsu po poprawkach

http://www.merkar.pl
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Dzisiaj sięgamy do archiwum Ebekusa i bohaterem na-

szej wędrówki po latach minionych będzie Ziemowit 

Bogatkowski SP6GB, ex SP2GB, ex SP6-030. Staraliśmy 

się wybrać materiały, które nie tylko pokażą naszego boha-

tera, ale również sprzęt i rzeczywistość, która go otaczała.

Spodobał się nam szczególnie zakaz pracy z prędkością 

przekraczającą 20 grup, jak również nie wydawany już 

przez ARRL dyplom Rag Chewers Club. Zwróćcie też uwa-

gę na dyplomy nasłuchowe.

Zapraszamy do podróży w czasie. Podróży, która nie była-

by możliwa bez wielkiej archiwalnej pracy Adama SP6EBK 

– pełniącego rolę archiwisty, fotografa, skanerzysty jak 

również autora opisów, bez których wartość tych zdjęć 

byłaby znacznie niższa. Dziękujemy.

Z ARCHIWUM EBEKUSA

Regulamin dołączany do pozwolenia

Legitymacja PZK z roku 1949. Oddział Wrocław

Obok: jeden z nielicznych dokumentów świadczących, że PZK działał  

we Wrocławiu już w 1949 r. Czcionki są bez polskich znaków,  

bo maszyna do pisania, jak zresztą wszystkie  

w ówczesnym Wrocławiu, była niemiecka.

Ziemowit Bogatkowski jako uczeń II klasy Liceum  

Telekomunikacyjnego przy pl. Teatralnym we Wrocławiu.  

Rok 1950, zajęcia w szkolnym laboratorium elektrotechnicznym.
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Maj 1958 r. Kol. SP6GB odpala swój konwerter  

na pasmo 145 MHz. Wrocław- ul. Stefczyka.

Taras Politechniki Wrocławskiej przy ul. Prusa – „Dzień Rekordu 1955”.  

Przy mikrofonie SP6GB. Oryginał opisu: „Dzień Rekordu, wrzesień 1955.  

Politechnika Wrocławska, ul. Prusa, taras. Tx solo PPA, ok. 100 W,  

praca dyplomowa studentów, ant. Yagi wg. SP6XA,  

wykonanie SP6CT. Tcvr (ob. trx) SP6CT  

LD1 + LV1, autotransformator reg. 220~ V.” 

 Rok 1952. Ziemowit, już jako SP2GB, w gdańskim klubie  

SP2KGA (późniejszym SP2KAC) w czasie budowy nadajnika z lampą  

końcową LS-50, której podstawkę widać, tak, jak transformator  

żarzeniowy. W opisie oryginalnego zdjęcia napisane jest, że wszystkie 

podzespoły tx-a były niemieckie. 

Shack SP6GB Trx na KF, styczeń 1958 r.  

W roli odbiornika RSI-4T, doskonale znana konstrukcja,  

na której SP6EBK zaczynał swoje krótkofalarskie nasłuchy. 

Maj 1958 r. Konwerter na 145 MHz w obudowie odbiornika RSI-4T  

współpracujący z radziecką radiostacją czołgową 9-RS,  

vide: http://wftw.nl/gallery2/9-rs.html. Widzimy, że kol. Ziemowit  

ma porządny warsztacik do prac konstrukcyjnych. 
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Dziennik stacyjny SP2GB. Zwraca uwagę łączność z SP2SJU zrobiona na harmonicznej.

Transceiver na KF 1958 r. 

„Wyścig Pokoju 1956”. Na dachu w Kłodzku. Wzdłuż trasy wyścigu 

ekipy łącznościowców z LPŻ (zazwyczaj byli to krótkofalowcy) tworzyły 

punkty łącznościowe, z których przekazywano informacje o przejeździe 

kolejnych peletonów. Wszystko to było mocno dęte, psu na budę 

przydatne. Ale zabawa byla niezła ! Od lewej: Jerzy Kowalow – kierownik 

klubu SP6KBE, Bogdan Gołębiowski SP6ZG z Wrocławia, Henryk 

Zubrzycki SP6WH z Kłodzka i SP6GB

Zdjęcie Ziemowita w jego radioshacku z 29 listopada 2009 r.Radioshack SP6GB na Biskupinie przy ul. Stefczyka w 1956 r.
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TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego Związku Krótkofa-
lowców.

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

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze informacje o nich. 
Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników w poprzednich edycjach, informacje 
o sponsorach i o nagrodach oraz działający link do aktualnego regulaminu zawodów.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 
24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

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

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

cja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do nie-
publikowania reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób trzecich, 
w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw au-
torskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów 
prawnych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych nieza-
leżnych od opisu tekstowego (osobne pliki). Nazwa zdjęcia ma być pierwszym słowem 
tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalow-
ców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz 
jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna 
i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 
z jego opublikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w czwartki.    okładka Fot:  Darek SP9DLM

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

POPRZEDNIE NUMERY I SUBSKYPCJA TYGODNIKA

Na stronie www.tk.pzk.org.pl możecie zapisać się na 

subskrypcję Tygodnika Krótkofalowca. Będzie-

cie wówczas otrzymywać Tygodnik na podany w cza-

sie rejestracji adres mailowy. Wysyłka zwykle następuje 

w czwartki w okolicy południa. „Zwykle” – ponieważ za-

wsze mogą się wydarzyć rzeczy niespodziewane. Z kolei 

w piątki „zwykle” umieszczamy numer na stronie www.

Ostatnia edycja jest dostępna bezpośrednio na stronie 

głównej. Kilka poprzednich znajduje się w zakładce „Ar-

chiwum” a te zupełnie stare są w archiwum miesięcznym. 

Życzymy miłej lektury.

Redakcja

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
www.tk.pzk.org.pl
http://www.tk.pzk.org.pl
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22 czerwca 2017 r. zmarł nasz kolega 
Kazimierz Drajer SP3NK, 

radioamator, krótkofalowiec, konstruktor UKF, 
długoletni działacz Ligi Obrony Kraju 

oraz Polskiego Związku Krótkofalowców OT 08. 
Odznaczony Odznaką Honorową PZK, zawodowo związany 

z łącznością UKF. Członek SP OTC.
 Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27.06.2017 r. na Cmentarzu 

Miłostowo przy ul. Warszawskiej w Poznaniu. 
 Szczere wyrazy współczucia na ręce Rodziny składają Koledzy 

z PZK OT 08 i OT 27 oraz LOK Wielkopolska.

SP3NK s.k.

Bogdan
SP3LD
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