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Tygodnik
Krótkofalowca 023Polski 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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MANEWRY ANTENOWE
Krótkofalarsko-wędkarskie manewry 
antenowe Krakowskiej Grupy 
Ekspedycji Radiowych

TERENOWE ZAWODY UKF BURZENIN 2017
Opis, oraz regulamin Terenowych Zawodów UKF „Burzenin 2017”.
Warsztaty Senior

GRILL W KRUSZWICY
Od 30.06 do 2.07 odbyło się spotkanie 
na terenie Nadgoplańskiego Parku 
Tysiąclecia w sąsiedztwie Zamku Kruszwica 
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SŁOWEM: BURZENIN

Dwa dni temu ruszyła rejestracja na Zjazd 

Techniczny w Burzeninie (7-10 września 

2017 r). W tamtym roku było spokojnie – pomi-

mo tego, że wypełniliśmy cały ośrodek, to po-

koje małżeńskie były dostępne przez około 10 

dni. W tym roku okazało się, że wyczerpanie puli trwało około 

20 godzin.  Spore zaskoczenie. Z drugiej strony tak napakowa-

liśmy program różnymi atrakcjami, że właściwie nie ma się co 

dziwić. Zostały jeszcze miejsca indywidualne i kilka domków 

BRDA. Domki są za pawilonem B, są to czteroosobowe seg-

menty, mają toalety i umywalki – ale niestety nie mają prysz-

niców. Trzeba się kąpać u kogoś zaprzyjaźnionego albo u mnie 

;-). Podsumowując – na około 300 dostępnych miejsc, dzisiaj 

zajętych jest ok 200. W tamtym roku ten stan nastąpił mniej 

więcej 10 sierpnia. Będzie niezła zabawa.

Jeżeli chodzi o program, to wprowadziliśmy do niego absolutną 

nowość. Od lat mówi się, że NIKT nie zajmuje się początkujący-

mi. Oczywiście organizowane są kursy, ludzie przychodzą do klu-

bów – ale generalnie młodzi (wiekiem lub stażem) krótkofalowcy 

z Baofengami i innymi chińczykami nie leżą w centrum zaintere-

sowania. Postanowiliśmy to zmienić. Synergia pomysłów SP9NJ, 

SP3SLU i SP9MRN dała produkt o nazwie Terenowe Zawody 

UKF, których pierwsza edycja odbędzie się 

w tym roku w Burzeninie.

Drugą ważną w tym zakresie rzeczą bę-

dzie wykład Jurka HF1D o roboczej na-

zwie „O krok dalej niż Baofeng” na który Jurek opowie co 

można zrobić z małym chińskim radiem, jak i dlaczego przy-

czepić do niego antenę, jak się z tym wszystkim wybrać na 

łąkę. Generalnie – jak zacząć dobrze, skutecznie osiągając 

maksimum efektów i przyjemności przy minimum nakła-

dów. Przypominamy o przywiezieniu:

1. SP5WW lub jego elementów na wystawę

2. Dowolnych własnych konstrukcji na wystawę 

pozakonkursową

3. Prac na konkurs PUK

4. Komputerów do logowania w zawodach UKF

5. Dobrego humoru

Rejestracja i informacje (stale modyfikowane) –  

www. zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

TERENOWE ZAWODY UKF BURZENIN 2017
Burzenin to miejsce, w którym pojawia się coraz więcej 

młodych krótkofalowców. Młodych zarówno wiekiem 

jak i stażem. Często pierwszym krokiem dla naszych Kole-

gów i Koleżanek są małe, tanie, chińskie, ręczne radia na 

UKF. Tyle, że zabawa takimi radiami niejednokrotnie pro-

wadzi do znudzenia, bo ileż można gadać na tym samym 

przemienniku albo bawić się w „czterech pancernych” z ko-

legą z sąsiedniej klatki. Postanowiliśmy pokazać, że takie 

radia mogą być źródłem prawdziwej zabawy, sportowej ry-

walizacji i mamy nadzieję, drogą do dalszego rozwoju oraz 

osiąganiu coraz większego doświadczenia w naszym hobby.

W tym roku Komitet organizacyjny wraz z Koordynato-

rem PZK do spraw Sportu -  Grzegorzem „Spikiem” SP9NJ, 

podjął decyzję o zorganizowaniu w czasie Zjazdu Tereno-

wych Zawodów UKF BURZENIN 2017, w których mogą 

wziąć udział wszyscy krótkofalowcy, zarówno mieszkający 

w ośrodku, jak i goście Zjazdu oraz ci, których zasięgi po-

zwolą na pracę z naszymi uczestnikami. Zawody są typu 

„każdy z każdym”, odbywają się w dwóch półgodzinnych tu-

rach w sobotę.  W obydwu turach prowadzi się łączności za-

równo w paśmie 2 m jak i 70 cm. Oczywiście stacja zjazdowa 

3Z0TECH rozdaje dodatkowe punkty. Zawody będą również 

okazją do zapoznania się z nową platformą logującą.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów lub smart-

fonów do logowania. Dla tych, którzy nie mają, zapomną lub nie 

mogą zabrać, udostępnimy kilka komputerów do przepisania 

papierowych logów. Rozstrzygnięcie zawodów i rozdanie na-

gród zwycięzcom już w niedzielę podczas zamknięcia zjazdu. 

Dokładne godziny rozpoczęcia tur i pełny regulamin zawodów 

już wkrótce. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

http://www. zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl
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REGULAMIN TERENOWYCH ZAWODÓW UKF
„BURZENIN 2017”
Organizatorzy: Zespół organizacyjny Zjazdu Technicznego 

Krótkofalowców SP oraz Polski Związek Krótkofalowców. 

Pieczę nad przeprowadzeniem i rozliczeniem zawodów 

sprawować będzie komisja pod kierownictwem Koordyna-

tora PZK ds. Sportu.

Termin zawodów: sobota, 9 września 2017, w dwóch turach 

- w godzinach (dokładne godziny zostaną podane po osta-

tecznym ustaleniu programu Zjazdu) UTC.

Cel zawodów: Aktywizacja uczestników zjazdu w formie ry-

walizacji sportowej, zaprezentowanie możliwości stosowa-

nia nowych technologii informatycznych z przeznaczeniem 

dla organizacji i udziału w sporcie radiowym, promocja do-

rocznych Zjazdów Technicznych i gminy Burzenin.

Pasma: 2 m i 70 cm (wg bandplanu), emisją FM.

Dopuszczalna moc: 5 W w lokatorze JO91, ograniczona po-

zwoleniem radiowym poza JO91.

Stacje, operatorzy: W zawodach mogą wziąć udział wszystkie 

stacje amatorskie z ważnym pozwoleniem radiowym. Łama-

nie sufiksu - np. przez /P lub /M lub okręg - zostanie zigno-

rowane przy rozliczaniu łączności lecz można pozostawić je 

w logach tzn. zalogowanie stacji nadającej SP0ABC/P jako 

SP0ABC nie spowoduje niezaliczenia łączności. Wymagane 

pozostaje poprawny zapis stacji łamiącej znak przez ozna-

czenie krajowe (np. SP/DL0ABC).

Dopuszcza się pracę wielu operatorów na danej stacji, pod 

warunkiem emisji jednego sygnału w tym samym czasie 

(tzw. MOST). Operatorzy nie posiadający pozwolenia radio-

wego mogą nadawać pod znakiem stacji klubowej w obec-

ności operatora odpowiedzialnego za stację.

Kategorie: W logach nie ma potrzeby deklarowania jakiejkol-

wiek kategorii, wszystkie stacje zostaną sklasyfikowane jako 

MO AB ST FM Assisted, zgodnie z formatem Cabrillo 3.0:

CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED

CATEGORY-BAND: ALL

CATEGORY-MODE: FM

CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP

CATEGORY-TRANSMITTER: ONE

Raporty: 

• uczestnicy zakwaterowani na Zjeździe w Burzeninie - 

59 i oznaczenie pokoju (np. 59 A07);

• pozostali uczestnicy Zjazdu - 59 B (Bravo, zezwala się 

na literowanie: „Burzenin”); 

• pozostali zawodnicy - 59 i kolejny numer łączności.

Logi za zawody, w formatach Cabrillo (.cbr) lub REG1TEST 

(.edi), należy przesłać za pomocą platformy logSP do 19:00 

UTC, tego samego dnia. Na terenie Zjazdu dostępne będą 

komputery, pozwalające na utworzenie logu elektroniczne-

go (do wyboru: aplikacje Cabrillo Generator lub nLogger).

Możliwe jest też logowanie bezpośrednie, za pomocą widge-

tu noLogger, będącego częścią platformy logSP, przy użyciu 

komputerów lub smartfonów z dostępem do Internetu. Pre-

mierowa prezentacja tej platformy, wraz ze szkoleniem z ob-

sługi, zostanie przeprowadzona w piątek, 8 września br., pod-

czas Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP - przewiduje 

się także interaktywną transmisję internetową.

Punktacja:

• 1 pkt za każdą bezbłędnie zalogowaną łączność, punk-

towane są łączności z prawidłowo zalogowanym zna-

kiem i raportem u obu korespondentów, dopuszczalna 

różnica czasu: 5 minut.

• łączności z każdą stacją można powtórzyć na innym pa-

śmie i w każdej turze osobno (2 łączności, 2 m i 70 cm na 

turę - maksymalnie 4 łączności z każdą stacją), pozosta-

łe łączności będą traktowane jako duplikaty.

• stacja organizatora - 3Z0TECH - pracować będzie w cza-

sie pierwszej tury na paśmie 70 cm, a podczas drugiej na 

paśmie 2 m. Stacja podawała będzie unikalne raporty al-

fanumeryczne, a prawidłowo zalogowane łączności (mak-

symalnie dwie w zawodach) bedą warte 10 pkt. każda.
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Nagrody:

Grand Prix Zawodów Terenowych „Burzenin 2017” zosta-

nie przyznana zawodnikowi, który zdobył największą ilość 

punktów. Ponadto nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy 

spośród:

• uczestników zakwaterowanych (podających w rapor-

cie oznaczenie pokoju, znajdujace się zwykle na kluczu, 

tzn. numer poprzedzony literą: bloki - A, B, C; domki - D; 

domki kempingowe typu Brda - E);

• uczestników Zjazdu (podających w raporcie literę B);

• uczestników zawodów spoza Zjazdu (podających kolej-

ny numer łączności).

Oprócz osób nagrodzonych, zdobywcy pierwszych trzech 

miejsc z powyższych kategorii otrzymają ręcznie kaligra-

fowane dyplomy, a wszyscy pozostali będą mieli możliwość 

pobrania certyfikatów uczestnictwa przez Internet. Wszy-

scy zawodnicy i stacje zostaną także wyróżnieni unikalnym 

i jednym z pierwszych odznaczeniem na platformie logSP.

Ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród odbędzie 

się w niedzielę, 10 września 2017, podczas zamknięcia Zjaz-

du Technicznego Krótkofalowców SP. Wyniki zawodów zo-

staną opublikowane w Tygodniku Krótkofalowca i na por-

talu PZK.

WARSZTATY SENIOR
Co roku staramy się zapewnić wam możliwość wykona-

nia jakiegoś przydatnego urządzenia pod okiem naszych 

doświadczonych konstruktorów. Podobnie jak w roku 

ubiegłym dowódcą warsztatów Senior będzie Waldek 

SP3NYR. Tegoroczny projekt to uniwesalny tester ele-

mentów elektronicznych. Jest to projekt pierwotnie wy-

wodzący się ze znanej konstrukcji Markusa Frejeka rozwi-

janej przez Karla-Heinza Kübbelera a opublikowanej tu:  

www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester.

Konstrukcja ma otwarty kod i była wielokrotnie powiela-

na, modyfikowana i jest cały czas rozwijana przez ogrom-

ną społeczność skupioną w dużej mierze wokół forum  

www.mikrocontroller.net/forum/

Popularność konstrukcji została błyskawicznie zauważo-

na przez chińskich producentów i co chwilę pojawiają się 

coraz lepsze i nowsze wersje miernika. Początkowo wyst-

pował w wersji z wyświetlaczem alfanumerycznym, potem 

w trakcie rozwoju pojawiły się modele z LCD graficznymi 

monochromatycznymi, potem z kolorowymi. Stałej modyfi-

kacji ulega również oprogramowanie. Obecnie tester może 

identyfikować i mierzyć półprzewodniki, mierzyć pojem-

ność, rezystancję, częstotliwość. Generować sygnały w tym 

PWM i ma całą masę innych ciekawych funkcji.

Na Warsztatach będzie niestety ograniczona liczba miejsc - 

prawdopodobnie 12. Jeszcze nie wiemy, co z tym problemem 

zrobić, ponieważ nie mamy więcej kitów i stanowisk. Mamy 

świadomość, że pozostanie pewien niedosyt, ale liczymy na 

to, że Koledzy, którzy zmontują urządzenie pomogą kolej-

nym chętnym w montażu i uruchomieniu. Takie w końcu jest 

zadanie Zjazdu - uczyć, pokazywać i popularyzować.

https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
https://www.mikrocontroller.net/forum/
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WYNIKI ZAWODÓW TARNOWSKICH 2017
Komunikat klasyfikacyjny Zawodów Tarnowskich 2017 – Część UKF/VHF

Kat. A

1 SQ4O 4347 2 8 0 7 17 16 94,1% 4347 0

2 SQ9MUX 4024 0 21 0 26 47 45 95,7% 4024 0

3 SQ9OJN 3615 0 21 0 26 47 43 91,5% 3615 0

4 SP9KUP 3203 0 17 0 18 35 26 74,3% 3203 0

5 SP8KBZ 2832 0 17 0 24 41 35 85,4% 2832 0

6 SQ9PUW 2753 0 19 0 21 40 35 87,5% 2753 0

7 HF11LOS 2338 0 10 0 9 19 11 57,9% 2338 0

8 OM6TX 2263 1 12 0 0 13 12 92,3% 2263 0

9 SQ8AQX 2052 0 11 0 21 32 31 96,9% 2052 0

10 SQ9PXE 1893 0 0 0 40 40 33 82,5% 1893 0

Kat. B

1 SP9HVV 4810 6 31 0 25 62 52 83,9% 4810 0

2 SQ9MUO 3130 0 25 0 25 50 45 90,0% 3130 0

3 SQ9DDA 2879 0 23 0 32 55 50 90,9% 2879 0

4 SP9PBB 2752 0 25 0 37 62 55 88,7% 2752 0

5 SP9S 2250 0 25 0 34 59 51 86,4% 2250 0

6 SQ9CAQ 1948 1 21 0 29 51 48 94,1% 1948 0

7 SP9FPP 1844 0 24 0 28 52 46 88,5% 1844 0

8 SP9GLJ 1639 0 18 0 19 37 32 86,5% 1639 0

9 SP9LGB 1622 0 18 0 22 40 35 87,5% 1622 0

10 SQ9DEO 1617 0 24 0 22 46 38 82,6% 1617 0

Kat. C

1 SQ9MUX 1035 0 4 0 11 15 14 93,3% 1035 0

1 SQ9OJN 1035 0 4 0 11 15 14 93,3% 1035 0

3 SQ9DEO 916 0 6 0 10 16 15 93,8% 916 0

4 SQ9PXE 695 0 0 0 13 13 12 92,3% 695 0

5 SQ9ITA 594 0 4 0 5 9 7 77,8% 594 0

6 SP9S 550 0 7 0 10 17 17 100,0% 550 0

7 SQ9DDA 534 0 3 0 10 13 13 100,0% 534 0

8 SP9FPP 498 0 4 0 7 11 11 100,0% 498 0

9 SP9PBB 426 0 0 0 9 9 9 100,0% 426 0

10 SQ9PCA 298 0 3 0 5 8 7 87,5% 298 0

Pełny wykaz wyników, więcej informacji oraz plik wyników PDF znajdziesz na stronie OT -  

http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/zawody-tarnowskie-2017-wyniki/ 

http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/zawody-tarnowskie-2017-wyniki/
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Komunikat klasyfikacyjny Zawodów Tarnowskich 2017 – Część KF

Kat. A

1 SQ9E 87 43 47 0 0 90 87 96,7% 87 0

2 SP9A 82 40 53 0 0 93 82 88,2% 82 0

3 SP9H 78 39 45 0 0 84 78 92,9% 78 0

3 SN8T 78 38 43 0 0 81 78 96,3% 78 0

5 SP9W 77 33 49 0 0 82 77 93,9% 77 0

6 SP9YFF 73 22 55 0 0 77 73 94,8% 73 0

7 SP5GDY 72 32 44 0 0 76 72 94,7% 72 0

8 SP3MEP 71 36 41 0 0 77 71 92,2% 71 0

9 SP2XX 69 30 46 0 0 76 69 90,8% 69 0

10 SP2AYC 58 26 33 0 0 59 58 98,3% 58 0

Kat. B

1 SP1NQN 49 52 0 0 0 52 49 94,2% 49 0

2 SP4W 46 48 0 0 0 48 46 95,8% 46 0

3 SP7LIE 45 46 0 0 0 46 45 97,8% 45 0

4 SP4DNX 44 45 0 0 0 45 44 97,8% 44 0

5 SP1AEN 42 44 0 0 0 44 42 95,5% 42 0

6 SP7ASZ 41 45 0 0 0 45 41 91,1% 41 0

7 SP2AEK 37 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 0

7 SP3MKS 37 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 0

9 SP9PSB 35 36 0 0 0 36 35 97,2% 35 0

9 SQ9CAQ 35 40 0 0 0 40 35 87,5% 35 0

Kat. C

1 SP9RPW 66 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 0

2 SP9S 64 0 70 0 0 70 64 91,4% 64 0

3 SP8FB 61 0 66 0 0 66 61 92,4% 61 0

3 SP9HZW 61 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 0

5 SP9IEK 60 0 62 0 0 62 60 96,8% 60 0

6 SQ5JD 59 0 63 0 0 63 59 93,7% 59 0

7 SP4KHM 58 0 62 0 0 62 58 93,5% 58 0

8 SQ7CGN 55 0 58 0 0 58 55 94,8% 55 0

8 SN5PSK 55 0 56 0 0 56 55 98,2% 55 0

10 SQ7OTK 53 0 58 0 0 58 53 91,4% 53 0
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OT 28

1 SP9W 77 33 49 0 0 82 77 93,9% 77 0

2 SP9YFF 73 22 55 0 0 77 73 94,8% 73 0

3 SP9RPW 66 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 0

4 SP9S 64 0 70 0 0 70 64 91,4% 64 0

5 SP9HZW 61 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 0

6 SP9IEK 60 0 62 0 0 62 60 96,8% 60 0

7 SN5PSK 55 0 56 0 0 56 55 98,2% 55 0

8 SQ9DJD 54 12 49 0 0 61 54 88,5% 54 0

9 SQ9ZAX 41 0 45 0 0 45 41 91,1% 41 0

10 SP9RPV 39 0 40 0 0 40 39 97,5% 39 0

Klasyfikacja „globalna”  KF

1 SQ9E 87 43 47 0 0 90 87 96,7% 87 0

2 SP9A 82 40 53 0 0 93 82 88,2% 82 0

3 SN8T 78 38 43 0 0 81 78 96,3% 78 0

3 SP9H 78 39 45 0 0 84 78 92,9% 78 0

5 SP9W 77 33 49 0 0 82 77 93,9% 77 0

6 SP9YFF 73 22 55 0 0 77 73 94,8% 73 0

7 SP5GDY 72 32 44 0 0 76 72 94,7% 72 0

8 SP3MEP 71 36 41 0 0 77 71 92,2% 71 0

9 SP2XX 69 30 46 0 0 76 69 90,8% 69 0

10 SP9RPW 66 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 0

11 SP9S 64 0 70 0 0 70 64 91,4% 64 0

12 SP9HZW 61 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 0

12 SP8FB 61 0 66 0 0 66 61 92,4% 61 0

14 SP9IEK 60 0 62 0 0 62 60 96,8% 60 0

15 SQ5JD 59 0 63 0 0 63 59 93,7% 59 0

16 SP2AYC 58 26 33 0 0 59 58 98,3% 58 0

16 SP4KHM 58 0 62 0 0 62 58 93,5% 58 0

18 SP8AJC 57 17 46 0 0 63 57 90,5% 57 0

19 SQ7CGN 55 0 58 0 0 58 55 94,8% 55 0

19 SN5PSK 55 0 56 0 0 56 55 98,2% 55 0

Pełny wykaz wyników, więcej informacji oraz plik wyników PDF znajdziesz na stronie OT -  

http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/zawody-tarnowskie-2017-wyniki/ 

Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów w dniu 09.09.2017r, na spotkaniu Krótkofalarska 

Jesień na Pogórzu w Jodłówce Tuchowskiej, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Do zobaczenia w Jodłówce Tuchowskiej.

Za Komisję Zawodów

Vy 73. Staszek sq9aor

http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/zawody-tarnowskie-2017-wyniki/
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Musimy pamiętać, że ship jest w języku angielskim 

rodzaju żeńskiego. To nie jest byle chłystek. Ship 

to dama. I takie damy przystrojone w piękne suknie ża-

gli pojawią się w Szczecinie, by świętować finał Tall Ship 

Races – regat najpiękniejszych żaglowców świata. Kto 

przypłynie? Zobaczcie tutaj: http://tallships.szczecin.

eu/pl/jednostki. Kiedy? Pomiędzy 5 a 8 sierpnia 2017 

roku.

To wszystko byłoby tylko pięknym wydarzeniem, mało 

związanym z krótkofalarstwem, gdyby nie Janusz 

SP1TMN. Dziesięć lat temu zafascynowany kobiecy-

mi kształtami żaglowców i zwiewnymi koronkami żagli 

uznał, że skoro „ladies” przypływają do Szczecina, to 

HAMs nie mogą przejść obok tego faktu obojętnie. Za-

rząd Oddziału PZK w Szczecinie zaakceptował pomysł 

no i się zaczęło.

Wtedy właśnie pojawia się kolejna idea - żeby stacja nie 

była jedna, tylko kilka i żeby pojawił się dyplom. Oczywi-

stym było, że stacja okolicznościowa musi wyjść do ludzi 

a nie kisić się w radioshacku. Z tego powodu na deptaku 

pojawił się pawilon, o który zadbało miasto. Szczecin 

zadbał też o kary QSL i dyplomy promujące to piękne 

miasto na całym świecie.  Operatorzy SP1DOZ, SP1D-

PA i SP1TMN oganiali się od zaciekawionych turystów 

i pięknych turystek. Klubowe stacje SP1PWP, SP1PBW, 

SP1KQR kombinowały jak latem skutecznie chłodzić 

wzmacniacze a krótkofalowcy na całym świecie cieszy-

li się, że Tall Ship Races z sufixem *TSR słyszane są na 

całym świecie. W 2013 roku jedna ze stacji pracowała 

z THVP   BEMBRIDGE, w tym roku prawdopodobnie 

z „Navigatora” Akademii Morskiej w Szczecinie.

W tym roku sufix TSR znowu w eterze, pływające ślicz-

notki w Szczecinie a fajny wąsaty facet i jego super ban-

da znowu przy radiu. Zróbcie sobie ten dyplom, bo ład-

ny.  A jak będziecie mieli chwilę czasy to wpadnijcie do 

Szczecina, bo to piękne miasto – i oczywiście odwiedzą 

je najpiękniejsze żaglowce świata. Damy nad Damami.

Na podstawie SP1TMN – Maciek SP9MRN

TALL SHIP RACES

http://tallships.szczecin.eu/pl/jednostki
http://tallships.szczecin.eu/pl/jednostki
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REGULAMIN AKTYWNOŚCI „THE TALL SHIPS RACES 

SZCZECIN 2017 W ETERZE”

1. Nazwa: THE TALL SHIPS RACES SZCZECIN 2017 

W ETERZE;

2. Cel: popularyzacja jachtów i żaglowców biorących 

udział w regatach oraz Szczecina;

3. Organizatorzy: Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK 

oraz kluby oddziału: SP1PBW, SP1PWP, SP1PBT i SP1PMY;

4. Termin: 1-10.08.2017 roku;

5. Pasma i emisje: zgodnie z warunkami zezwoleń i band planem;

6. Stacje organizatora; 3Z2017TSR, HF2017TSR, 

SN2017TSR, SP2017TSR, SO17TSR i stacje dające li-

terkę do  utworzenia nazwy SZCZECIN: SP1DSZ – S; 

SP1NEN – Z; SP1KNJ – C; SP1NVM - Z;  SQ1SDX – E; 

SP1MVS – C;  SQ1SNO – I; SQ1PSA – N

 7. Warunki uzyskania dyplomu;

• dyplom dostępny jest dla wszystkich licencjono-

wanych nadawców i nasłuchowców;

• obowiązkowe jest przeprowadzenie łączności z co 

najmniej jedną stacją z sufiksem TSR;

• stacje polskie obowiązuje dodatkowo przeprowa-

dzenie łączności ze stacjami, które dają literkę do  

utworzenia nazwy SZCZECIN;

• w przypadku brakujących liter można je zastąpić 

łącznościami ze stacjami z sufiksem TSR (łączność 

może być powtórzona na innym paśmie) lub 5 stacja-

mi pracującymi ze Szczecina w okresie aktywności;

• dla stacji zagranicznych obowiązuje przeprowadzenie 

łączności z minimum 5 stacjami organizatora wymie-

nionymi w punkcie 6 regulaminu lub innymi pracują-

cymi ze Szczecina w tym co najmniej jedną z sufiksem 

TSR oraz załączenie 2 IRC na przesłanie dyplomu;

• wymagane jest przesłanie zgłoszenia z niezbędny-

mi danymi o przeprowadzeniu łączności na adres 

e-mailowy: zot.szczecin@gmail.com

• pocztowy: Zachodniopomorski Oddział Tereno-

wy PZK skr.poczt.599, 70-952 Szczecin z dopi-

skiem na kopercie ,,TSR’’ najpóźniej do 15.09.2017 

roku;

• weryfikacja zgłoszeń nastąpi z wykorzystaniem lo-

gów stacji organizatora;

• dyplom jest bezpłatny dla członków PZK;

• dyplomy zostaną rozesłane bezpłatnie do oddzia-

łów PZK (bezpłatnie) lub na wskazany adres (wy-

magane załączenie 2 znaczków pocztowych na list 

krajowy najpóźniej do 31.12.2017r.);

• możliwe jest przesłanie dyplomu wersji elektro-

nicznej na adres e-mailowy.

THE TALL SHIPS RACES SZCZECIN 2017 
W ETERZE

mailto:zot.szczecin%40gmail.com?subject=
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W dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2017 roku 

odbyło się kolejne spotkanie krótkofalar-

skie na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 

w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Kruszwica 

(Mysia Wieża) przy ośrodku żeglarskim „POPIEL” 

na ulicy Żeglarskiej 1. Tradycyjnie humory zebra-

nym uczestnikom dopisały, aura mogła być lepsza, 

ale nie było najgorzej i główna uroczystość odbyła 

się przy dobrej pogodzie.

W imprezie uczestniczyło około 50 osób z naszego 

regionu, SP3, i SP7, zarówno krótkofalowców jak 

i osób im towarzyszących. Spotkanie miało charak-

ter rekreacyjny, jednakże, żeby tradycji stało się 

zadość na tego typu spotkaniach, były i prelekcje. 

Spotkały się z dużym zainteresowaniem słucha-

jących, a przedstawili je koledzy Zbyszek SP2IU 

(„Moje telegraficzne początki”), Przemek SP7VC 

(Wyprawa na T31T) oraz Roman SP2GTJ („Pamię-

tajmy o kolegach – twórcy inowrocławskiego krót-

kofalarstwa”). Za ich przygotowanie i przedstawie-

nie organizatorzy serdecznie dziękują. 

KRÓTKOFALARSKI GRILL KRUSZWICA 2017
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Przy grillu i nie tylko dyskusjom nie 

było końca. W czasie spotkania na-

wiązano szereg łączności – organi-

zatorzy zadbali, by zainstalowane 

były radiostacje amatorskie. 

W imieniu organizatorów ser-

decznie dziękujemy przybyłym 

gościom oraz kolegom z Klubu 

SP2KCW za czynną pomoc w or-

ganizacji spotkania „Krótkofalar-

ski Grill Kruszwica 2017”. Szcze-

gólne podziękowania należą się 

Irkowi SP2DKI za aktywną prace 

na pasmach. Zdjęcia ze spotkania 

można obejrzeć na stronie OT 04. 

W imieniu organizatorów 
Roman SP2GTJ
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Prenumeratorzy „Świata Radio” 
otrzymają razem z numerem wrześ-
niowym miesięcznika ŚR 9/2017 
nową edycję „Biblioteki Krótkofalow-
ca”, opracowaną przez Krzysztofa 
Dąbrowskiego OE1KDA.
Dysk CD Biblioteka krótkofalowca 
2017 zostanie wydany przez re-
dakcję „Świata Radio” wspólnie 
z Polskim Związkiem Krótkofalow-
ców.  
Będzie on zawierał zbiór artykułów 
ze „Świata Radio” z lat 2015–2016, 
wybór tłumaczeń z europejskiej, 
amerykańskiej i australijskiej pra-
sy krótkofalarskiej i kilka odczytów 
wygłoszonych na Zjazdach Tech-
nicznych w Burzeninie w ostatnich 
dwóch latach. 
Teksty są poświęcone tematom 
technicznym, w tym nowoczesnym 
systemom cyfrowej transmisji głosu D-STAR, DMR, C4FM, sieci 
Hamnetu, cyfrowym transmisjom na falach krótkich, zastosowaniu 
mikrokomputerów w krótkofalarstwie, badaniom i opisom sprzętu 
nadawczo-odbiorczego oraz oczywiście antenom i propagacji fal 
elektromagnetycznych. 

Majsterkowicze znajdą na nim opi-
sy ciekawych konstrukcji o różnym 
stopniu trudności – od przeznaczo-
nych dla początkujących do – za-
awansowanych. 
Osobną część stanowią informacje 
i opisy dla początkujących – w tym 
cieszący się zainteresowaniem czy-
telników cykl „Licencja i co dalej”. 
Na dysku znalazły miejsce również 
programy dla krótkofalowców takie 
jak APRSMessenger, Chirp, CWSkim-
mer, RCKSkimmer, RCKLog, termina-
lowe dla emisji cyfrowych, symulator 
anten i wiele innych. 
Nie zabrakło na nim też liczącej już 
33 tomy „Biblioteki polskiego krótko-
falowca”. 
Polski Związek Krótkofalowców infor-
muje natomiast o działalności swojej 
i klubów specjalistycznych, o swoich 

wydawnictwach takich jak „Tygodnik Krótkofalowca” i  „Krótkofalowiec 
Polski”, a także o statucie i warunkach uzyskania członkostwa w PZK. 
Jak wiadomo, w jedności siła i tylko razem można coś osiągnąć.
Warto być prenumeratorem „Świata Radio”, aby otrzymać gratis 
CD-ROM – „Biblioteka krótkofalowca 2017”.
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W dniach 23-25 czerwca b.r. Krakowska Grupa Eks-

pedycji Radiowych urządziła coroczną imprezę pt. 

Manewry Antenowe. Tym razem zainstalowaliśmy się nad 

wodą. Wynajęliśmy 3 domki w podkrakowskim kompleksie 

wypoczynkowym i połączyliśmy dwa rodzaje hobby w jed-

no tzn. krótkofalarstwo i wędkarstwo. Wędkarsko głów-

nym operatorem był Rafał SQ9MCI. Pierwszej nocy udało 

się złapać 2 karpie w tym jeden 6-cio kilowy, na drugi dzień 

do wędek zasiadł także Rafał, tym razem SP9IVD – instru-

owany jak się obchodzić z wędziskiem wyciągnął najpierw 

amura a potem sandacza. W ramach dobroci serca i HAM 

Spirit-u wszystkie ryby wróciły do wody.

KRÓTKOFALARSKO-WĘDKARSKIE MANEWRY ANTENOWE
KRAKOWSKIEJ GRUPY EKSPEDYCJI RADIOWYCH

Jeśli chodzi o sprawy radiowe: koledzy którzy wykonali ja-

kieś anteny mogli je przetestować w terenie. Postawiliśmy 4 

anteny na 6 m w tym 2 kierunkowe + kilka dookólnych i multi-

bandowych na KF. W sobotę odwiedziło nas wielu znajomych 

z kolejnymi antenami i radiami. Dwóm kolegom się na tyle 

spodobało, iż postanowili przenocować Pomiary anten, pre-

zentacja różnych TRX-ów, grill, pogoda wspaniała, rozmowy 

do późnych godzin wieczornych, generalnie bardzo miła at-

mosfera. Podsumowując wyjazd ciekawy ze względu na po-

łączenie wędkarstwa z krótkofalarstwem, kilka ryb złapano, 

QSO porobiono, towarzystwo dopisało – było super!

Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych SP9PGE
www.cqcqcq.pl
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amerykańskiej i australijskiej pra-
sy krótkofalarskiej i kilka odczytów 
wygłoszonych na Zjazdach Tech-
nicznych w Burzeninie w ostatnich 
dwóch latach. 
Teksty są poświęcone tematom 
technicznym, w tym nowoczesnym 
systemom cyfrowej transmisji głosu D-STAR, DMR, C4FM, sieci 
Hamnetu, cyfrowym transmisjom na falach krótkich, zastosowaniu 
mikrokomputerów w krótkofalarstwie, badaniom i opisom sprzętu 
nadawczo-odbiorczego oraz oczywiście antenom i propagacji fal 
elektromagnetycznych. 

Majsterkowicze znajdą na nim opi-
sy ciekawych konstrukcji o różnym 
stopniu trudności – od przeznaczo-
nych dla początkujących do – za-
awansowanych. 
Osobną część stanowią informacje 
i opisy dla początkujących – w tym 
cieszący się zainteresowaniem czy-
telników cykl „Licencja i co dalej”. 
Na dysku znalazły miejsce również 
programy dla krótkofalowców takie 
jak APRSMessenger, Chirp, CWSkim-
mer, RCKSkimmer, RCKLog, termina-
lowe dla emisji cyfrowych, symulator 
anten i wiele innych. 
Nie zabrakło na nim też liczącej już 
33 tomy „Biblioteki polskiego krótko-
falowca”. 
Polski Związek Krótkofalowców infor-
muje natomiast o działalności swojej 
i klubów specjalistycznych, o swoich 

wydawnictwach takich jak „Tygodnik Krótkofalowca” i  „Krótkofalowiec 
Polski”, a także o statucie i warunkach uzyskania członkostwa w PZK. 
Jak wiadomo, w jedności siła i tylko razem można coś osiągnąć.
Warto być prenumeratorem „Świata Radio”, aby otrzymać gratis 
CD-ROM – „Biblioteka krótkofalowca 2017”.
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Jak wiadomo, w jedności siła i tylko razem można coś osiągnąć.
Warto być prenumeratorem „Świata Radio”, aby otrzymać gratis 
CD-ROM – „Biblioteka krótkofalowca 2017”.

CD-ROM – „Biblioteka krótkofalowca 2017”
Prenumeratorzy „Świata Radio” 
otrzymają razem z numerem wrześ-
niowym miesięcznika ŚR 9/2017 
nową edycję „Biblioteki Krótkofalow-
ca”, opracowaną przez Krzysztofa 
Dąbrowskiego OE1KDA.
Dysk CD Biblioteka krótkofalowca 
2017 zostanie wydany przez re-
dakcję „Świata Radio” wspólnie 
z Polskim Związkiem Krótkofalow-
ców.  
Będzie on zawierał zbiór artykułów 
ze „Świata Radio” z lat 2015–2016, 
wybór tłumaczeń z europejskiej, 
amerykańskiej i australijskiej pra-
sy krótkofalarskiej i kilka odczytów 
wygłoszonych na Zjazdach Tech-
nicznych w Burzeninie w ostatnich 
dwóch latach. 
Teksty są poświęcone tematom 
technicznym, w tym nowoczesnym 
systemom cyfrowej transmisji głosu D-STAR, DMR, C4FM, sieci 
Hamnetu, cyfrowym transmisjom na falach krótkich, zastosowaniu 
mikrokomputerów w krótkofalarstwie, badaniom i opisom sprzętu 
nadawczo-odbiorczego oraz oczywiście antenom i propagacji fal 
elektromagnetycznych. 

Majsterkowicze znajdą na nim opi-
sy ciekawych konstrukcji o różnym 
stopniu trudności – od przeznaczo-
nych dla początkujących do – za-
awansowanych. 
Osobną część stanowią informacje 
i opisy dla początkujących – w tym 
cieszący się zainteresowaniem czy-
telników cykl „Licencja i co dalej”. 
Na dysku znalazły miejsce również 
programy dla krótkofalowców takie 
jak APRSMessenger, Chirp, CWSkim-
mer, RCKSkimmer, RCKLog, termina-
lowe dla emisji cyfrowych, symulator 
anten i wiele innych. 
Nie zabrakło na nim też liczącej już 
33 tomy „Biblioteki polskiego krótko-
falowca”. 
Polski Związek Krótkofalowców infor-
muje natomiast o działalności swojej 
i klubów specjalistycznych, o swoich 

wydawnictwach takich jak „Tygodnik Krótkofalowca” i  „Krótkofalowiec 
Polski”, a także o statucie i warunkach uzyskania członkostwa w PZK. 
Jak wiadomo, w jedności siła i tylko razem można coś osiągnąć.
Warto być prenumeratorem „Świata Radio”, aby otrzymać gratis 
CD-ROM – „Biblioteka krótkofalowca 2017”.

CD-ROM – „Biblioteka krótkofalowca 2017”

ARISS – INFO Z ORBITY KREW DLA SP7QLH 
W dniu 20 lipca 2017 r. z rosyjskiego modułu serwi-

sowego uruchomiona zostanie transmisja SSTV 

(tryb PD120). Będzie to seria dwunastu obrazów związa-

na z Jubileuszem 20 lecia ARISS (ARISS 20th Anniversary 

Celebration). Nadawanie obrazów ma trwać do 24 lipca br., 

najprawdopodobniej do godz. 18:00 UTC.

Źródła podają dwie różne godziny rozpoczęcia nadawania 

- 18:00 UTC albo 21:25 UTC, jednak dla osób przebywają-

cych w Polsce, ze względu na orbity ISS, nie ma to większe-

go znaczenia.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, 
Sergiej RV3DR, Charlie AJ9N

Koleżanki i Koledzy. Nasz kolega Krzysztof SP7QLH bę-

dzie miał w październiku operację. Aby się ona odbyła 

potrzebne jest oddanie krwi przez 5 osób. Moja córka Ka-

mila już zadeklarowała się że odda krew właśnie dla Tej oso-

by.  Potrzebne są jeszcze 4 osoby. Jeśli chcielibyście pomóc 

Krzysztofowi zapoznajcie się proszę jakie wymogi musicie 

spełnić abyście mogli być jej dawcą: 

http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca

Następnie podać dane osoby dla której oddajecie krew 

i datę i szpital gdzie odbędzie sie operacja. Te dane są nastę-

pujące:  Krzysztof Sasin, termin operacji 26.10.2017, Szpital 

im.Kopernika w Łodzi ul.Pabianicka 62 

W imieniu Krzysztofa i swoim dziękuję za pomoc. 

Przemek SP7VC

http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca
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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 „Ar-

chiwum” a te zupełnie stare są w archiwum miesięcznym. 

Redakcja

Magazyn wszystkich użytkowników eteru
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Przegląd anten wakacyjnych z ŁOŚ 2017

tu przejrzysz 
i kupisz ten 
numer

Konwertery 
HDMI
Podłączenie sygnału 
wysokiej rozdzielczości 
poprzez skrętkę kompu-
terową

Preselektor  
na fale krótkie
Opis dodatkowego 
przestrajanego filtru 
wejściowego do odbior-
ników HF

Wzmacniacz  
i filtr audio
Tranzystorowy wzmac-
niacz mocy 150 W na 
KF + 6 m oraz Ele-
craft AF1 Audio Filter
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President

   

„Krótkofalowiec Polski”– organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 

Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa, Polski Związek Krótkofalowców 

Redakcja:
Remigiusz Neumann SQ7AN, sq7an@pzk.org.pl

Sekretariat ZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl

Siedziba w Warszawie:

ul. Augustyna Kordeckiego 66 lok. U1, 04-355 Warszawa

Adres sekretariatu ZG PZK i do korespondencji b.z.

Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0408 9110

Centralne Biuro QSL – adres jw.

Prezydium ZG PZK: 

- Waldemar Sznajder, 3Z6AEF – Prezes PZK, 3z6aef@pzk.org.pl

- Tadeusz Pamięta, SP9HQJ – Wiceprezes PZK, sp9hqj@pzk.org.pl

- Jan Dąbrowski, SP2JLR – Wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl

- Piotr Skrzypczak, SP2JMR – Sekretarz PZK, sp2jmr@pzk.org.pl

- Marek Suwalski, SP5LS – Skarbnik PZK, sp5ls@pzk.org.pl

- Roman Bal, SP9MRN – zastępca członka Prezydium 

- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – zastępca członka Prezydium    

Główna Komisja Rewizyjna:

- Jerzy Najda, HF1D – Przewodniczący GKR PZK, hf1d@pzk.org.pl

- Jerzy Jakubowski, SP7CBG – Wiceprzewodniczący GKR PZK,        

   sp7cbg@pzk.org.pl

- Leszek Przybylak, SP6CIK – Sekretarz GKR PZK, sp6cik@pzk.org.pl

- Jan Ćwikła, SP2X – Członek GKR PZK, sp2x@pzk.org.pl

- Marek Sikora, SQ8MXS – Członek GKR PZK, sq8mxs@pzk.org.pl

Inne funkcje przy ZG PZK:

- Konsultant-koordynator przemienników analogowych i cyfro-

wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com

- Konsultant-koordynator węzłów APRS PZK: Tomasz Pyda 

SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

ARDF Manager: 

Tomasa Deptulski SP2RIP, deptulski@wp.pl 

IARU-MS Manager: 

Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl

Manager-Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK 

(EmCom Manager): 

Miochał Wiczyński SP9XWM, sp9xwm@gmail.com 

z-ca Hubert Anysz SP5RE, 

VHF Manager: 

Piotr Szołkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp1thj@mierzyn.eu

Packet Radio Manager: 

Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org

Oficer Łącznikowy IARU-PZK: 

Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl

Administrator portalu i systemów informatycznych PZK: 

Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl

ARISS Kontakt Koordynator:

Sławomir Szymanowski SQ3OOK 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sułkowskiego 21, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld 

Od listopada 2007 zmiany częstotliwości nadawania: niedziela 

godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 

o krótkofalowcach „Krótkofalowcy Bis”, www.videoexpres.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 

nadesłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 

treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 

reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób  

trzecich, w tym czytelników.
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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

23 czerwca 2017 w reprezentacyjnej 

sali Starostwa Powiatowego w Jarosławiu 

odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia 

działalności Harcerskiego Klubu Krótkofa-

lowców przy Komendzie Hufca ZHP w Jaro-

sławiu SP8ZIV.

Spotkanie zgromadziło ponad 50 osób, 

w tym ok. 15-osobową grupę harcerzy. Ca-

łość prowadził prezes Jarosławskiego Od-

działu PZK (OT35) i jednocześnie kierownik 

klubu phm. Zbigniew Guzowski SP8AUP 

w asyście Anity Banaś SP8TCQ. 

Najważniejszą osobą, która zaszczyciła 

nas swoją obecnością był wicewojewoda 

podkarpacki Piotr Pilch, który po swoim 

wystąpieniu w imieniu Prezydenta Rzeczy-

pospolitej udekorował krzyżami zasługi za 

działalność na rzecz rozwoju krótkofalar-

stwa: księdza Grzegorza Bechtę SP8AY Zło-

tym Krzyżem Zasługi, Bogusława Bulińskie-

go działacza i sponsora Jarosławskiego OT 

PZK, Janusza Szkodnego SP8DRG – Prze-

wodniczącego Rady Miasta Jarosławia oraz 

Zbigniewa Wendycza SP8RHO Srebrnymi 

Krzyżami Zasługi. 

Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP otrzymał 

z rąk hm. Mariusza Bezdzietnego, komen-

danta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, phm. 

Jacek Wojtas, wieloletni podkarpacki kura-

tor oświaty i opiekun jarosławskich krótko-

falowców.

Uroczystość była także okazją do odzna-

czenia Odznakami Honorowymi PZK trojga 

jarosławskich krótkofalowców: Anity Banaś 

SP8TCQ, Grzegorza Bechty SQ8AY oraz Ka-

zimierza Radzyniaka SQ8DBE. Odznaczeń, 

podziękowań i wyróżnień było więcej, 

zarówno dla ludzi zasłużonych dla harcer-

skiego krótkofalarstwa, jak i dla samego 

30 lat SP8ZIV

OKOLICZNOŚCIOWY GRAWERTON OD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZK

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA OD KOMENDANTA PODKARPACKIEJ CHORĄGWI ZHP MARIUSZA 

BEZDZIETNEGO (DRUGI OD LEWEJ)

ZBYSZEK SP8AUP PREZES OT35 ODBIERA GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU OD ADAMA SP8N 

PREZESA OT18

ZDJĘCIE ZBIOROWE CZĘŚCI UCZESTNIKÓW JUBILEUSZOWEGO SPOTKANIA Z OKAZJI 30 LAT DZIAŁALNOŚCI KLUBU SP8ZIV

ŚWIAT RADIO 8/2017
Skrócony spis treści Świata Radio 8/2017

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody

ANTENY: Anteny wakacyjne

TEST: President ANDY

PREZENTACJA: Konwerter/Extender HDMI/IP Signal

ŁĄCZNOŚĆ: Nowe pasmo 60 m

ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK

WYWIAD: Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP UKF”

HOBBY: Preselektor na fale krótkie, Wzmacniacz mocy HF/VHF i filtr 
audio

DIGEST: Proste rozwiązania radiowe

FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy

RYNEK I GIEŁDA

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 8/2017

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 wielkim smutkiem przesyłam 
wiadomość, 

że w dniu wczorajszym nagle 
odszedł od nas nasz kolega 

Sławomir Raczyński SQ5IRV 
aktywnie działający szczególnie w 

pasmach UKF. 

Z żalem i smutkiem informujemy,  
że 13 lipca po dłuższej chorobie 

zmarł nasz Kolega 
Adam Klimaszyk SP7TOR 

Pożegnanie Adama odbyło się 18 
lipca 2017 w Domu Pogrzebowym 

Carcadia w Bełchatowie.

10 czerwca b.r. 
odeszła z naszego grona do krainy 

wiecznych DX-ów   
Danuta Wołkowska SP9-06-110  

Członek Śląskiego OT PZK. 
Została niestety pokonana przez 

nieuleczalną chorobę.

Z przykrością informuję że 
19.07.2017 r odszedł do krainy 

wiecznych DX-ów
Rainer DL1EMU/SP9TCY 

Mieszkaniec Studziennej, następnie 
Aich, ostatnio Wojnowice (powiat 

raciborski).

SQ5IRV s.k.

SP7TOR s.k.

SP9-06-110 s.k.

DL1EMU/SP9TCY s.k.

Andrzej

SQ5WLE

Koledzy

OT 15

Henryk

SP9FHZ

Hubert

SP9MDY
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