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Tygodnik
Krótkofalowca 021Polski 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.
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PSZCZELNIK 2017
Myśliborski Klub Łączności SP1PMY  
zorganizował „Pszczelnik 2017” –  
spotkanie pasjonatów krótkofalarstwa

TRANSWERTER
Transwerter na 10386 MHz  
z PA o mocy 12 W do pracy  
stacjonarnej i terenowej
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Z TYGODNIKIEM PRZEZ TYDZIEŃ
Wakacje już się zaczęły jakieś 

dwa tygodnie temu, ale słońcu 

nikt o tym nie powiedział. Bu-

rza za burzą, plucha jakich mało. 

Wiatr i >20°C. Z jednej strony 

dobrze, bo klimatyzacji nie trze-

ba włączać, z drugiej jednak tak 

sobie poleżeć na plaży albo po 

górach pospacerować. Kto by tak 

nie chciał. Wnioskując po liczbie wydarzeń, które pojawia-

ją się w tym numerze nie tylko u mnie taka pogoda. Inni też 

tak mają i zamiast byczyć się na piasku pracują w eterze. 

Patrząc z perspektywy tych 20 tygodni, gdy jesteśmy z Wami 

to w naszym kraju sporo się dzieje. Zlot tu, zlot tam. Piknik 

obok pikniku. Konferencja obok wykładów i zjazdów. Lubimy 

się spotykać, poznawać, rozmawiać o naszej pasji. Chwalić się 

swoimi osiągnięciami i dyskutować nad porażkami. Tacy je-

steśmy. Organizujemy się nie tylko dla siebie samych, ale i dla 

innych młodszych, starszych. 

Promujemy się w mediach, 

w naszych miastach i pokazu-

jemy radio z lepszej strony. 

I także ten numer plasuje takie 

podejście. Prezentujemy to, co 

się dzieje, lub ma wydarzyć. 

Począwszy od Mistrzostw IARU HF, wspominając po-

wódź, odwiedzamy Pszczelnik. Spoglądamy wstecz do dnia 

dziecka. Jedziemy na XXIX zjazd OTC sprawdzając wyniki 

zawodów SP DX RTTY. Przygotowujemy się na 7x7, przy-

glądając się prezentowanemu transwerterowi. Wyposaża-

jąc się u majfrenda pakujemy się na Biskupią Kopę — tak na 

wakacje. 

Życzymy Wam  przyjemnej lektury w tę deszczową aurę. 

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

23 czerwca br., podczas zakończenia roku szkolnego 

w Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława 

Wysockiego (dawniej słynna „Kolejówka”) odbyła się uroczy-

stość wręczenia medalu im. Braci Odyńców Panu Dyrekto-

rowi Zbigniewowi Chałasowi. Dekoracji dokonał Prezes PZK 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF w obecności Witolda Zakrzew-

skiego, Prezesa Fundacji OPOR, pod której patronatem dzia-

ła w Technikum nr 7 Szkolny Klub Krótkofalowców SP5PDB.

Medal im. Braci Odyńców został przyznany Panu Dyrek-

torowi Z. Chałasowi w ub. roku przez Prezydium ZG PZK 

na wniosek Gliwickiego Oddziału Terenowego PZK, za 

zasługi dla krótkofalarstwa, w szczególności za ogromne 

zaangażowanie dla przywrócenia działalności klubu krót-

kofalowców SP5PDB w Zespole Szkół.

Medal im. Braci Odyńców został ustanowiony w roku 2007, 

po raz pierwszy przyznano go w roku 2009 raz, a do tej pory 

otrzymały go 32 osoby.

Waldek 3Z6AEF

MEDAL OD PZK DLA ZBIGNIEWA CHAŁASA
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3 lipca w miejscowości Zdzieszowice koło Kędzierzyna 

Koźla odbyła się uroczystość poświęcona 20 roczni-

cy wielkiej powodzi w 1997 roku. Uroczystość ta odbyła 

się przy pomniku upamiętniającym ofiary z naszego woje-

wództwa, które straciły życie w trakcie kataklizmu, który 

zalał znaczne tereny położone po obu stronach Odry oraz 

innych rzek na terenie województwa opolskiego. 

W uroczystości pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiąclecia 

wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, przed-

stawiciele resortów mundurowych oraz władz lokalnych. 

Wśród zaproszonych wielu gości przez Wojewodę Opol-

skiego znalazł się też prezes naszego Oddziału Terenowe-

go PZK w Opolu kolega Paweł Pośpiech SQ6DXP.

W trakcie spotkania głos zabrał nasz prezes, który w kilku-

minutowym wystąpieniu przedstawił kulisy naszej spon-

tanicznej akcji w zabezpieczaniu łączności przez krótko-

falowców z naszego województwa oraz z kraju. SQ6DXP, 

jako kolejny w ostatnim czasie przedstawiciel naszego 

środowiska udzielił wywiadu dla Radia Opole, w którym 

również zaakcentował nasz udział przed dwudziestu laty 

w niesieniu pomocy i utrzymywaniu łączności z zalanych 

terenów. Wywiad przeprowadziły Agnieszka Stefaniak 

oraz Agnieszka Pospiszyl. 

Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców 

i wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiącle-

cia. Był to hołd oddany ośmiu ofiarom, które straciły życie 

w tragicznym lipcu 1997 roku. Na zakończenie prezes na-

szego OT 11 PZK Opole wręczył wojewodzie materiały hi-

storyczne o udziale naszego krótkofalarskiego środowiska 

w akcji niesienia pomocy oraz w zabezpieczaniu łączności 

przez krótkofalowców oraz bardzo szerokiej współpracy ze 

sztabem przeciwpowodziowym w Opolu. W materiałach 

znalazły się wszelkiego rodzaju artykuły z prasy lokalnej 

oraz krajowej, z miesięczników krótkofalarskich takich jak 

MK QTC oraz Świata Radio. Audycje radiowe z udziałem 

naszych kolegów krótkofalowców z przed dwudziestu laty 

oraz zdjęcia. 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Bieniewski SP6DVP 

Jednocześnie informuję, że 7 lipca na antenie Radia Opole 

o godzinie 22.10 zostanie nadany reportaż poświęcony powodzi 

w 1997 roku (w nim o udziale krótkofalowców). Autorem repor-

tażu jest redaktor Marian Staszyński z Radia Opole.

POWÓDŹ 1997 ORAZ KRÓTKOFALOWCY
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V ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW „PSZCZELNIK 2017”

Poraz piąty Myśliborski Klub Łączności SP1PMY orga-

nizował „Pszczelnik 2017” – spotkanie pasjonatów 

krótkofalarstwa będące formą upamiętnienia historycznego 

przelotu przelotu przez Atlantyk małego samolotu z dwo-

ma litewskimi pilotami: Streponasem Dariusem i Stasysem 

Girenasem. Lot  ten zakończył się tragicznie 17 lipca 1933 r. 

nieopodal Myśliborza w lesie pszczelnickim. Na zlot zare-

jestrowało się ponad 100 osób, a ostatecznie przybyło 

i uczestniczyło w myśliborskim spotkaniu 130.

Podczas otwarcia zlotu Pani Katarzyna Królak Sekretarz 

Gminy Myślibórz, przekazała na ręce prezesa klubu Stefana 

SP1JJY „bon” wartości 1000 złotych na zakup kratownicy, 

która będzie zamontowana na dachu budynku z siedzibą klu-

bu. Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz ZG PZK przekazał 

dla Piotra Sobolewskiego Burmistrza Myśliborza grawerton 

z podziękowaniem za „długoletnie i wyjątkowo skuteczne 

wspieranie działalności krótkofalowców z gminy Myślibórz”. 

Dyplom otrzymała także Pani Sekretarz, która czynnie uczest-

niczyła w pozyskaniu samochodu dla klubu SP1PMY oraz 

aktywnie wspiera przedsięwzięcia klubowiczów. Prezes ZOT 

PZK Janusz Tylkowski SP1TMN wręczył także dyplomy dla 

Eugeniusza Sobczaka SP1BBV za efektywną pomoc w kon-

taktach między ZOT PZK a Urzędem Morskim w Szczecinie 

oraz dla Pani Weroniki Kuchowicz SQ1KSL Sołtysa Krześni-

cy „za propagowanie krótkofalarstwa w lokalnym środowisku 
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oraz za wielkie zaangażowanie w rozbudzaniu zamiłowania 

pasji krótkofalarskiej wśród dzieci i młodzieży”. 

Nowością V Zlotu Krótkofalowców było stoisko DKMS, czyli 

Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku, na którym udzie-

lała się czynnie Jolanta Chruściewicz HF1YL, prowadząc 

akcję informacyjną oraz rejestrując potencjalnych dawców.  

Koledzy Tadeusz SP1RKR oraz Adam SQ1PSL prowadzili 

konkurs odbioru telegrafii Rufz XP. Tutaj bezkonkurencyjnym 

okazał się Czesław SP3HLM, który zajął pierwsze miejsce. 

Drugie i trzecie miejsca zajęli Albinas LY2MM i Bronius LY5O. 

W konkursie wiedzy o krótkofalarstwie i historii Myśliborza 

bezapelacyjnie zwyciężył Andrzej SP1WSR.

Na zlocie pojawili się strażacy z Komendy Powiatowej PSP 

w Myśliborzu, którzy uczyli udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach. Później zmierzyli się z reprezentacją 

krótkofalowców w konkurencji przeciągania liny. Walka skła-

dała się z trzech prób. Pierwszą wygrali krótkofalowcy, drugą 

strażacy. W trzecim podejściu lepszymi okazali się zlotowi-

cze i oni wygrali konkurs 2:1. Chętni do przebieżki po lesie 

z antenami skorzystali z oferty Lecha SP3JML, który przy-

gotował mini zawody „Łowy na Lisa”. Zawody wygrał Kornel 

SP1-14078. 

Każdy mógł wziąć udział w konkursach i wygrać nagrody 

ufundowane przez Nadleśnictwo Myślibórz. Niewątpliwą 

nowością było to, że zwycięzcy niektórych konkursów mo-

gli wybrać sobie nagrodę na stoisku Leszka SP1BKS, który 

wystawił wszystko to, co krótkofalowcowi jest potrzebne 

do uprawiania hobby. Nagrody ufundował Zachodniopo-

morski Oddział Terenowy PZK oraz organizator zlotu, czyli 

Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY.

Interesującą prezentację „10 lat aktywności grupy 3Z0LH 

ze świateł nawigacyjnych toru wodnego Szczecin - Świ-

noujście” przedstawił Waldek SP1DPA, a o pracy z latar-

ni morskich opowiedział Bronius LY5O. Ryszard SP1MVS 

zademonstrował skuteczność anteny END FED i zdradził 

tajniki jej budowy, z kolei Rafał SP1Z zademonstrował 

działanie anteny magnetycznej.

Po południu zapłonęło ognisko. Przy dźwiękach gitary to-

czyły się długie, nie tylko krótkofalarskie rozmowy. Z kro-

nikarskiego obowiązku muszę zaznaczyć, że przepyszną 

grochówką, szaszłykami i kiełbasą z grilla raczył nas Pan 

Bogdan Gątarek. Nagłośnienie przygotował kolega Dawid 

SQ1KAR, a Jan Sawicki przy nieznacznym udziale Stefana 

SP1JJY prowadził zlot i czuwał nad realizacją programu. 

W imieniu organizatorów zlotu szczególne podziękowania 

kieruję do niezawodnego Zenka SQ3KNG, który przygo-

towany na każdą ewentualność nie szczędził sił, narzędzi 

i pomocy przy rozbijaniu i ratowaniu namiotów, wtedy, gdy 

nagle, ale porządnie dmuchnęło, wieszaniu anten, a po za-

kończeniu zlotu czynnie pomagał w uprzątnięciu terenu.

Tekst i zdjęcia: SP1JJY
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Zawody Dzień Dziecka 2017 przeszły do historii. Uczest-

niczyło w nich 96 stacji nadawczych i nasłuchowych. 

Cieszy nas duża liczba zawodników. Szczególnie chcieliśmy 

zwrócić uwagę na jedną statystykę, na pierwszy rzut oka 

mniej widoczną.

W zawodach wzięło czynny udział czterdzieścioro pięcioro 

dzieci w różnym wieku! Dziesięcioro młodych nadawców 

pracowało pod własnym znakiem, i to pomimo pokrycia się 

daty zawodów z wycieczkowymi planami, co wykluczyło 

z zawodów udział „silnej grupy międzyleskiej”. Bardzo nas 

to cieszy. Słysząc pracujących samodzielnie najmłodszych 

Koleżanek i Kolegów mieliśmy wrażenie, że zawody były 

potrzebne.

Oprócz samodzielnych juniorów mieliśmy też dwanaście 

stacji klubowych oraz cztery stacje z obsadą „wzmocnioną” 

juniorami. Dziękujemy za udział i prosimy o więcej! Bardzo 

chcielibyśmy w tych grupach usłyszeć większą ilość uczest-

ników w kolejnych edycjach. Podziękowania składamy rów-

nież wszystkim dorosłym korespondentom, w tym gościom 

zawodów, za ich życzliwość dla młodszych operatorów 

i wzorową pracę.

Zawody udało się sprawnie rozliczyć dzięki pomocy Spi-

ke’a SP9NJ, który przygotował dla nas aplikację do przyj-

mowania logów online i obliczania wyników.

Zwycięzcą zawodów został Przemek SO3AFF, drugie miej-

sce zajęła Kasia SQ3K, która przeprowadziła kilka łączno-

ści także na telegrafii a trzecie miejsce zajęła Lena SO5RZ, 

„harmoniczna” Pawła SQ5STS, która tej wiosny zdała eg-

zamin i uzyskała świadectwo.

Nagrody w postaci grawertonów oraz świadectw z czerwo-

nym paskiem powędrowały do wszystkich bez wyjątku ju-

niorów biorących udział w zawodach oraz stacji, które zajęły 

czołowe miejsca w swoich kategoriach. Część nagród ufundo-

wał Zarząd OT 37 PZK, za co dziękujemy. Nagrody z rąk pani 

Prezes OT 37 Moniki SQ5KWH mieli okazję odebrać najmłod-

si uczestnicy zawodów pracujący z piątego okręgu. Już dziś 

ZAWODY DZIEŃ DZIECKA 2017 – PODSUMOWANIE
zapraszamy ponownie za 

rok. Obiecujemy dopra-

cować regulamin, zadbać 

o szybkie rozliczenie i do-

brą propagację.

Pełne wyniki zawo-

dów oraz galerię 

uczestników możecie 

zobaczyć na stronie:  

www.sp5prf.pl.

Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka.

SP5WA, SP5PY, SQ5STS, SP5XO
 

http://www.sp5prf.pl/zawody-dzien-dziecka.php
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W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. w miejscowości Giewar-

tów nad jeziorem Powidzkim odbędzie się XXIX Zjazd 

OTC połączony ze spotkaniem grupy inicjatywnej reakty-

wowania Polskiej Sekcji DIG jako Klubu Ogólnopolskiego 

PZK. Do wzięcia udziału w zjeździe zapraszamy członków 

i sympatyków Klubu oraz zainteresowanych w reaktywo-

waniu DIG.

Koszt imprezy 220 zł od osoby. Termin wpłaty 15 sierpnia 

2017 r. Szczegóły na stronie  www.sp0otc.qrz,pl. Liczba 

miejsc ograniczona.

Grzegorz SP3CSD 

XXIX ZJAZD OTC ORAZ POLSKA SEKCJA DIG
Program Zjazdu:

Piątek 25 sierpnia godz. 19.00 - spotkanie integracyjne 

przy grilu.

Sobota 26 sierpnia:

godz. 9.00 - śniadanie.

godz. 10.00 - obrady Klubu, równolegle spotkanie XYL.

godz. 12.50 - wspólna fotografia.

godz. 13.00 - obiad.

godz. 14.00 - zebranie Klubu DIG.

godz. 19.00 - uroczysta kolacja z muzyką.

Niedziela 27 sierpnia godz. 9.00 - śniadanie, po śniadaniu 

zakończenie zjazdu.

Chciałbym poinformować, że w czerwcu zostały rozliczone 

zawody SPDX RTTY 2017. Dzięki technologii i cyfryzacji 

mogliśmy przyspieszyć rozliczenie zawodów oraz zautomaty-

zować przyjmowanie dzienników. Teraz najważniejsze: pod-

czas spotkania w Bachorzu mieliśmy możliwość osobistego 

wręczenia nagród niektórym Kolegom. Na zdjęciu obok widać 

przekazanie nagrody dla kolegi SQ2NNN przez Arka SQ2OIC. 

Na dolnym z kolei przekazanie nagrody jednemu z operatorów 

teamu SP2ZIE, kolejne nagrody będą wysłane pocztą. 

Chciałbym też poinformować, że korzystamy ze zautoma-

tyzowanego liczenia wyników stacji polskich do Intercon-

testu RTTY. Wyniki za 2016 r. są już na stronie klubowej  

www.pkrvg.org.

Pozdrawiam i do zobaczenia na ekranach monitorów.

Krzysztof SP2UUU – Prezes PK RVG 

WYNIKI ZAWODÓW SPDX RTTY 2017

W najbliższy piątek, 7 lipca 2016 odbędzie się kolejna edycja 

naszych zawodów w paśmie 7 MHz. Zawody są rozgrywane 

w dwóch dwugodzinnych turach, pierwsza w godz. 7.00 - 

9.00 UTC oraz druga w godz. 19.00 - 21.00 UTC. Pasmo 

oczywiście 40 metrów, emisje CW oraz SSB. Szczegółowy 

regulamin znajduje się na stronie http://ot15.pgk.net.pl/ 

w dziale: Zawody 7x7.

Zarząd OT 15

ZAWODY SIÓDEMKA NA SIÓDEMCE

http://www.pkrvg.org
http://ot15.pgk.net.pl/
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TRANSWERTER NA 10386 MHZ Z PA O MOCY 12 W 
DO PRACY STACJONARNEJ I TERENOWEJ

Transwerter wraz z wzmacniaczem o mocy 12 W, 

został zabudowany w obudowie Alu Box III. Obu-

dowa zapewnia szczelność i chłodzenie zastosowa-

nych podzespołów i dzięki zwartej budowie oraz za-

stosowanych uchwytach umożliwia mocowanie do 

masztu antenowego lub stojaka w przypadku pracy 

terenowej.

W skład mojego urządzenia do pracy w paśmie 3 cm 

wchodzi, odpowiednio dostosowany transwerter 

10386/144 MHz wg DB6NT w wersji G2. W celu 

zapewnienia wysokiej stabilności transwertera uży-

łem PLL RDDS wykonaną dla mnie przez Roberta 

SQ8AQX wg G4NNS oraz wysokostabilnego OXCO 

wg G8ACE. RDDS umożliwia stabilizację OCXO 

wzorcem 10 MHz np. GPS – w moim wykonaniu 

jest to generator 10 MHz z demobilu. Układ taki jest 

uniwersalnym rozwiązaniem ponieważ za pomocą 

zworek można ustawić 16 różnych częstotliwości 

do wyboru lub po prostu doprogramować własną 

w przedziale 90-140 MHz.

Opisy pętli PLL RDDS i OCXO są szeroko udo-

stępnione w internecie, a według autorów wyko-

nania zapewniają wysoką stabilność pracy. Jest to 

szczególnie ważne przy pracy na mikrofalach. Po 

stronie odbiorczej dodałem jeszcze LNA na tranzy-

storze typu NE35584 o wzmocnieniu Gain = 14 dB 

i NF = 1,1 dB. Przedwzmacniacz ten jest szczegól-

nie przydatny przy pracy terenowej. Jako stopień 

końcowy w moim urządzeniu pracuje trzystopnio-

wy wzmacniacz z tranzystorem końcowym typu 

FLM 1011-12, zapewniający moc ok. 12 W.

Zastosowany w urządzeniu przekaźnik antenowy 

SMA typu latching współpracuje z sequencerem typ 

SEQ-1, który załącza PA i wyłącza LNA. Odbiór sy-

gnału realizowany jest na transceiverze YAESU z pa-

smem 144 MHz (FT290R).
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Antena to parabola o śred-

nicy 60 cm z oświetlaczem 

wykonanym według ko-

legi Zenka SP3JBI. Ante-

na jest zasilana krótkim, 

nisko stratnym kabelkiem 

(ok.30 cm) o złączach SMA. 

Transwerter i wzmacniacz 

końcowy zasilany jest na-

pięciem 12 V lub z zasilacza 

13,8 V. Załączone zdjęcia 

obrazują OCXO, TRV, PLL, 

PA oraz rozmieszczenie 

modułów w obudowie.

Stanisław SP5IPV
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MEJD IN CZAJNA

Dzisiejszy odcinek poświęcimy jednemu z podstawowych 

przyrządów w pracowni radioamatora. Właściwie trud-

no sobie wyobrazić pracownię bez miernika częstotliwo-

ści. Pan Chińczyk posiada w swojej ofercie ogromną ilość 

mierników, je jednak wybrałem ośmiocyfrowy miernik na 

siedmiosegmentowych wyświetlaczach LED. Ponieważ 

jestem sknera, to za mój miernik zapłaciłem około 10 do-

larów – jak zwykle na ebay-u, jak zwykle wraz z przesyłką 

do Polski. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poszukać go na 

aliexpress, banggood (kto wymyślił tą nazwę?) czy na gear-

best. Są wszędzie.

• Przykładowy link do aukcji: www.ebay.com

• Jak ktoś che sześciocyfrowy, to może wybrać taki.

• A gdyby komuś zależało na OLED, to może zajrzeć tutaj, 

ale to już droższa zabawka.

Generalnie wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych rf 

frequency counter, cymometer 8 LED doprowadzi nas do 

poszukiwanego przedmiotu.

Wróćmy do przyczyn dla których wybrałem ten a nie inny 

– po prostu większość prostych picowych mierników do 

których są dostępne wsady ma 7 cyfr – a ja chciałem ośmio-

cyfrowy, żeby podłączyć go do generatora służącego do 

badania kwarców. I luksusowo oglądać sobie pojedyncze 

herce. Iloraz lenistwa (stosunek lenistwa bezwzględnego 

do wydanej kasy) wskazał jednoznacznie na konieczność 

dokonania zakupu. Prawdopodobnie wpakuję go do obudo-

wy razem z generatorem, i będę miał kolejne uniwersalne 

urządzenie jednofunkcyjne, które większość czasu spędzi 

w szafie, no bo ileż tych filtrów zrobić można? I po co?

Jeżeli ktoś zechce sobie wydrukować obudowę, to może po-

brać pliki do drukarki na thingverse: www.thingiverse.com.

Oczywiście nie jest to przyrząd o znakomitych parame-

trach, jednak do zadań, które mu wyznaczyłem nadaje się 

całkiem dobrze.

• Sercem miernika jest PIC16F648 i generator VCO 

2,5 ppm.

• Czasy bramkowania 0,01, 0,1 i 1 sekunda.

• Zakres mierzonych częstotliwości:

• kanał A (low) 0,1 – 60 MHz (dokładność 1 Hz przy 

bramkowaniu 1 s)

• kanał B (high) 20 MHz – 2,4 GHz (dokładność 64 Hz 

przy bramkowaniu 1 s)

• czułość do 60MHz – lepsza niż 60 mVpp, powyżej  – 

majfrend nie podaje.

Oczywiście miernik ma rózne możliwości konfiguracji, 

może uwzględniać pośrednią, filtrować, automatycznie 

zmienia kanał na TVN. W moim, rolę prescalera pełni 

MB506, ale są wersje z MB501, który katalogowo chodzi 

do 500 MHz. 

Link do instrukcji: www.zl2pd.com/pdf

Maciek SP9MRN

www.ebay.com/itm/0-1-60MHz-20MHz-2-4GHz-RF-Signal-Frequency-Counter-Cymometer-Tester-Red-8LED-K-/222541545111
http://www.ebay.com/itm/RF-Signal-Frequency-Counter-Cymometer-Tester-0-1-MHz-65-MHz-Red-/171103323730
http://www.ebay.com/itm/2016-0-91-OLED-RF-1Hz-2-4GHz-Frequency-Counter-Meter-Cymometer-Tester-/122219667489
https://www.thingiverse.com/thing:1160233
http://www.zl2pd.com/files/PLJ-8LED_Manual_Translation_EN.pdf
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Wakacje. Czas na wypoczynek w górach. 

To dla Was krótkofalowcy powstała 

baza na szczycie Biskupiej Kopy JO80RG. Do-

mek i maszt z antenami jest do Waszej dyspo-

zycji. Można w nim zamieszkać jak długo się 

chce i nic za to nie płacić, bo zbudowali to Wasi 

koledzy z SP i OK. Nie ważne skąd przyjecha-

łeś, jeśli radio jest ważniejsze od telewizora, 

a Ty chcesz trochę odpocząć to jesteś mile 

widziany.

Zabierasz tylko dobry humor, TRX, plecak 

z jedzeniem i ubraniem, a na nogi dobre buty 

do chodzenia po górach. Na miejscu są różne 

czeskie napoje – również za złotówki, zasilacz 

12 V 30 A, anteny UKF na 21 m maszcie, wy-

godne materace do spania dla maksymalnie 

5 osób. Czy trzeba czegoś więcej żeby popra-

cować na wysokości prawie 1000 m n.p.m.?

Zapraszają: Tadek SP6MRC i wszyscy budow-

niczowie, którym chciało się pracować na wy-

sokościach. Aby uzyskać dostęp do bazy na 

Biskupiej Kopie wystarczy jeden telefon.

Tadeusz SP6MRC – tel. 601 479 125

WAKACJE NA BISKUPIEJ KOPIE

To już za 3 dni 8-9 lipca br. odbędzie się największa im-

preza „contestowa” świata czyli Mistrzostwa HF IARU 

(Mistrzostwa IARU na Falach Krótkich). Celem tych zawodów 

jest uaktywnienie jak największej ilości stacji we wszystkich 

stowarzyszeniach członkowskich IARU, także stacji dotych-

czas niezrzeszonych. Drugim celem jest współzawodnictwo 

pomiędzy reprezentacjami poszczególnych krajów. Nasza 

reprezentacja wzorem lat ubiegłych startuje pod znakiem  

SNØHQ, oczywiście pracując z wielu lokalizacji. Każdy, kto ma 

możliwość pracy w tych zawodach powinien ją wykorzystać.

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy, wołajcie stację SNØHQ. 

Są to jedyne takie zawody, w których nasza aktywność 

przełoży się bezpośrednio na wynik naszej reprezentacji, a to 

z kolei będzie swoistym testem aktywności polskich krótko-

falowców. Więcej informacji na stronie naszej reprezentacji: 

www.sn0hq.org.pl, regulamin www.sn0hq.org.pl/regulamin.

Tak się złożyło, że przed samymi zawodami w miesięczniku 

QST ukazała się okładka i wzmianka na temat samych za-

wodów lipcowych i co najważniejsze, to widać tam dwóch 

ludzi w pięknych żółtych koszulkach SNØHQ na okładce.

Promocja taka i wyróżnienie może zaowocować większą 

ilością QSO ze strony stacji SP. Do usłyszenia w zawodach

Prezydium ZG PZK

MISTRZOSTWA IARU HF

http://sn0hq.org.pl
http://sn0hq.org.pl/regulamin.php
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TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego 
Związku Krótkofalowców.

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

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze in-
formacje 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 dostar-
czone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 
15:00. Pliki tekstowe powinny być przesyłane w formacie .doc lub 
.docx. (Proszę nie nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesła-
nych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogło-

szeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, które 
mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób trzecich, w tym 
czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację 
dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich 
wymagana jest zgoda opiekunów prawnych. Materiał fotograficzny na-
leży dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych 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 Zwią-
zek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do 
publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za 
pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. 
Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równo-
znaczne z jego opublikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w czwartki. okładka – fot: SQ5EBM

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

POPRZEDNIE NUMERY I SUBSKYPCJA TYGODNIKA

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

subskrypcję Tygodnika Krótkofalowca. Będziecie 

wówczas otrzymywać Tygodnik na podany w czasie reje-

stracji adres mailowy. Wysyłka zwykle następuje w czwart-

ki w okolicy południa. „Zwykle” – ponieważ zawsze mogą 

się wydarzyć rzeczy niespodziewane. Z kolei w piątki „zwy-

kle” umieszczamy numer na stronie www.

Ostatnia edycja jest dostępna bezpośrednio na stronie 

głównej. Kilka poprzednich znajduje się w zakładce „Archi-

wum” a te zupełnie stare są w archiwum miesięcznym. Ży-

czymy miłej lektury.

Redakcja

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
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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Z żalem i smutkiem informujemy,  
że 23 czerwca w wieku 91 lat zmarł nasz kolega 

Zygmunt Stachurski SP7DTP (SWL-SP7-1148).
Zygmunt był do końca aktywnym krótkofalowcem 

i bardzo dobrym telegrafistą.  Zaraz po II Wojnie Światowej był 
radiotelegrafistą na ORP „Błyskawica”. W późniejszym okresie 

kierownikiem lotów w LOT na Okęciu i Lublinku. 
Do emerytury pracował w łódzkim „Elektromontażu”. 

28 czerwca odszedł do krainy wiecznych DX-ów,  
po walce z chorobą nestor krótkofalarstwa w Raciborzu, 

Andrzej Grabowski SP9AZL. 
Przeżył 77 lat. Był członkiem PZK w latach 1965-80, kiedy to 
krótkofalowcy Raciborza należeli do Oddziału Katowickiego.

SP7DTP s.k.

SP9AZL s.k.

Koledzy

OT 15

Hubert

SP9MDY
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