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Tygodnik
Krótkofalowca 024Polski 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 30/2017

Fot: SQ9D — SP meeting we Friedrichshafen na Ham Radio

WARSZTATY NA PRz
Warsztaty Amateur Radio Computer 
Networks and Communication 
Technologies at Home and School

NA POCZĄTKU BYŁO RADIO — KONIAKÓW 2017
Po raz dwunasty zorganizowano dla krótkofalowców, użytkowników CB 
oraz miłośników radia Piknik Eterowy w Koniakowie

PIKNIK W RZESZOWIE
3 czerwca odbył się „Rodzinny Piknik” 
 w Rzeszowie. Nie zabrakło na nim 
członków Klubu SP8POP
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PÓŁ NA PÓŁ
Czy ktoś z Was    — szanowni  czytelnicy — wi-

dział lato? Słońce? Tylko niektórym z nas było 

dane wyjechać na południe do słoneczniej-

szych i cieplejszych krajów, i cieszyć się wa-

runkami tam panującymi. Większość z nas 

pozostała w kraju wyglądając raz po raz za okno i z nadzieją 

czekamy „lepszego jutra”. „W takich okolicznościach przy-

rody... tego... niepowtarzalnych” można jednak wziąć do ręki 

Tygodnik Krótkofalowca — obowiązkową lekturę wszystkich 

polskich radiowców. Na chwilę zapomnieć o deszczu  wietrze 

i „zwiedzić Polskę” wcale nie ruszając się z fotela. Chociaż może 

jednak warto by. Wyjść z domu, pojechać gdzieś, spotkać się 

z kolegami krótkofalowcami. odwiedzić 

klub, wziąć radio i skoczyć do pobliskie-

go parku, na zamek, latarnię. Zjeść kiełbę 

z grilla na pikniku rodzinnym i przy tym po-

kazać ludziom radio. 

Tygodnik można zawsze zabrać ze sobą. Pokazać innym, nawet 

zareklamować, do czego Was goroąco zachęcamy. Pomimo 

wakacji mamy tyle informacji, że wypłniliśmy nimi aż 18 stron.

Więc warto. 

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

W dniach 4-6 sierpnia będziemy QRV pod okolicznościo-

wym znakiem SN8NCJ z miejscowości Pokinianka, kwadrat 

KO12PD. Suffix NCJ jest nieprzypadkowy — aktywność ta 

ma na celu upamiętnienie naszego kolegi z pasm KF i UKF - 

Andrzeja SP8NCJ, którego klucz zamilkł nagle w roku 2014. 

Będziemy QRV na KF w pasmach 80/40 m, jak również 6 m, 

OKOLICZNOŚCIOWY ZNAK SN8NCJ
4 m i 2 m wszystkimi dostępnymi emisjami. Log online dla 

pasm 6/4/2 m w trakcie trwania ekspedycji będzie dostępny 

na www.sp3rnz.blogspot.com.

Karty QSL via SP3RNZ, direct lub biuro. 

Grzegorz SP3RNZ, Mek SP7VC, Janek SP7TOP

PODZIĘKOWANIE
Pragnę wyrazić podziękowanie  kol. Sekretarzowi ZG PZK Piotrowi SP2JMR za terminowe udzielenie odpowiedzi  

i osobiste zaangażowanie w zebranie dokumentów. Mam nadzieję na owocną współpracę w tym zakresie w przyszłości.

Tomek SP7V

ARISS – INFO Z ORBITY
Na dzień 28 lipca 2017 r. zaplanowany jest start rakiety, 

która wyniesie na orbitę trzech nowych mieszkańców Mię-

dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są to: Siergiej Riazanskij 

— Roscosmos, Paolo Nespoli IZ0JPA — ESA oraz Randolph 

Bresnik — NASA. Astronauci spędzą na stacji cztery i pół 

miesiąca. Ich powrót zaplanowany jest na połowę grudnia. 

Będzie to 52 ekspedycja której dowódcą na ISS jest Fiodor 

Jurczichin RN3FI — Roskosmos, a w skład sześcioosobowej 

ekspedycji dodatkowo wchodzą: Jack Fischer K2FSH — 

NASA i Peggy Whitson — NASA. 

Dla przypomnienia to własnie dowóda ISS kilka dni temu 

obsługiwał stację nadającą obrazy SSTV z okazji jubile-

uszu 20-lecia ARISS. Wkrótce po przybyciu na pokład ISS, 

astronauta Paolo Nespoli IZ0JPA 1 sierpnia 2017 r. o godz. 

18:20 UTC, przeprowadzi bezpośrednią łączność ARISS  

z VCP-Bundeszeltplatz, Großzerlang w Niemczech. Astro-

nauta będzie posługiwał się znakiem OR4ISS, a stacja na-

ziemna DP9S. Odpowiedzi nadawane z Kosmosu, będzie 

można posłuchać na częstotliwości 145.800 MHz NFM.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

http://sp3rnz.blogspot.com/
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Całkowite zaćmienie Słońca w USA to amatorski ekspery-

ment jonosferyczny. 21 sierpnia 2017 r. mieszkańcy nie-

których krajów będą świadkami zaćmienia Słońca. Księżyc 

całkowicie zasłoni słoneczną tarczę i w ciągu dnia zapanuje 

ciemność. Jednak całkowite zaćmienie będzie widoczne tyl-

ko w USA, a pas zaćmienia będzie przechodził przez stany: 

Oregon (W7), Idaho (W7), Wyoming (W7), Nebraska (W0), 

Kansas (W0), Missouri (W0), Illinois (W9), Kentucky (W4), 

Tennessee (W4), North Carolina (W4), Georgia (W4), South 

Carolina (W4).

Do tego wydarzenia przygotowują się także radioama-

torzy w USA organizując The Solar Eclipse QSO Party, 

21.08.2017, 1400-2200 UTC.

Stacje specjalne (znaki znane obecnie):

K7E N7E W7E W7S; K0E N0S W0E; K9S N9E W9E W9S; 

N4S W4E. Jeżeli pojawią się nowe stacje, to zamieszczę je 

na moim Blogu w kalendarzu sierpniowym, który wystawię 

pod koniec lipca.

Eksperyment jonosferyczny będzie polegał na intensywnej 

pracy w eterze przed, w czasie i po zaćmieniu. Łączności 

będą rejestrowane za pomocą sieci automatycznych od-

biorników w systemach Reverse Beacon Network, PSKRe-

porter i WSPRNet. Po imprezie zapisy zostaną skojarzone 

z logami, nadesłanymi przez stacje amatorskie. Ekspery-

ment ruszy w USA, jeszcze zanim zacznie się zaćmienie od 

zachodniego wybrzeża Oregonu.

Łączności będą prowadzone w pasmach amatorskich od 

160 m do 6 m, oprócz WARC. Preferowane będą emisje 

CW, RTTY i PSK31, ponieważ znaki stacji są łatwiej reje-

strowane w tych emisjach przez systemy automatyczne. 

Łączności można powtarzać po 10 minutach (jeżeli stacja 

nie będzie oblężona…). Uczestniczące stacje amatorskie 

będą nadawać raport i QTH lokator. Wywołanie: CQ SEQP. 

W logu należy dokładnie opisać używane anteny, profil te-

renu (HFTA), przewodność ziemi oraz ERPD stacji na każ-

dym paśmie.

SOLAR ECLIPSE QSO PARTY
Grupa naukowców przetworzy logi oraz informacje za-

rejestrowane w sieciach automatycznych. Pozwoli to np. 

na zweryfikowanie wypracowanych dotychczas modeli 

propagacyjnych.

W regulaminie nic jeszcze nie piszą o udziale stacji zagra-

nicznych, ale z pewnością ich obecność jest pożądana. Nie 

ma też jeszcze adresu, na który należy wysłać log. Bieżące 

informacje są publikowane na stronie: www.hamsci.org/

seqp

Podobny eksperyment przeprowadziła RSGB w 2015 r. Tu-

taj jest więcej szczegółowych opisów: http://www.rsgbcc.

org/hf/rules/2015/rEclipseQSOparty.shtml

Dwa cytaty z opisu eksperymentu brytyjskiego:

• W wyniku zaćmienia warstwa D jonosfery może nie być 

mocna, a więc w ciągu dnia będzie można usłyszeć na 

niskich pasmach (1.8 MHz, 3.5 MHz i być może 7 MHz) 

stacje, których zwykle o tej porze nie słyszymy.

• To nie są zawody, ale eksperyment służący sprawdze-

niu i rejestracji wpływu zaćmienia Słońca na propaga-

cję dzienną, głównie w pasmach 160, 80 i 40 m. Zapra-

szamy wszystkich krótkofalowców z kraju i zagranicy.

Poniżej lista znaków stacji z USA biorących udział 

w eksperymencie:

AA0RC, K0E, K7E, K9S, N0S, N4C, N4S, N7E, N9E, W4E, 

W7E, W7S, W9E, W9S,
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Od 1 lipca do 23 lipca br. czynna była na pasmach 

amatorskich okolicznościowa radiostacja o znaku 

HF1997OP. Okazją do pracy pod tym znakiem była przypa-

dająca w lipcu 20-ta rocznica wielkiej powodzi jaka miała 

miejsce w 1997 roku na terenie kraju. 

Członkowie Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ 

chcieli tym samym przypomnieć wielką akcję niesienia po-

mocy w zabezpieczaniu łączności z zalanych terenów na 

obszarze województwa opolskiego. Sama idea uruchomie-

nia stacji okolicznościowej pojawiła się już we wrześniu 

2016 roku. Nasz administrator strony www.sp6pz.pl kolega 

Sławek SP6ZC postanowił stworzyć na tę okoliczność spe-

cjalną stronę internetową www.powodz1997.pl, na której 

znalazły się najważniejsze materiały historyczne mówiące 

o tej tragedii i naszym krótkofalarskim spontanicznym zry-

wie w lipcu 1997 roku. Z tej też okazji powstał kanał klubu  

SP6PAZ na You Tube – słowa podziękowania należą się 

Krzyśkowi SQ6KIV oraz Ludwikowi SQ6NDF. 

HF1997OP PODSUMOWANIE

Jak rocznica, to oczywiście uruchomienie okolicznościo-

wej radiostacji. Kilka miesięcy wcześniej zaprojektowano 

i wydrukowano karty QSL. Tu, jak zwykle na wysokości za-

dania stanął Radek SP5ADX. Praca na pasmach odbywała 

się głównie na SSB oraz na emisjach cyfrowych. W 90 proc. 

przeprowadzaliśmy łączności ze stacjami krajowymi, aby 

przybliżyć zwłaszcza młodemu pokoleniu krótkofalowców 

naszą akcję sprzed dwudziestu lat i dać możliwość zalicze-

nia ciekawego prefiksu. W trakcie tej aktywności w eterze 

http://www.sp6pz.pl
http://www.powodz1997.pl
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media zaanonsowały  w lokalnej prasie oraz radiu naszą ete-

rową akcję oraz specjalną stronę internetową wraz z kanał 

klubu SP6PAZ na YouTube. 

Ogółem przeprowadziliśmy 1085 obustronnych łączno-

ści, głównie na 80 i 40 metrach. Operatorzy HF1997OP 

uczestniczyli również w pięciu krajowych zawodach na fa-

lach krótkich. Operatorami HF1997OP byli koledzy: Janek 

SP6IHE, Andrzej SP6RTX (ex: SP6DYK) oraz piszący te sło-

wa SP6DVP. Na początku sierpnia br. wszystkie karty QSL 

zostaną wysłane do CB QSL w Bydgoszczy oraz załadowa-

ne na LoTW. Przy okazji informujemy, że karty QSL prosimy 

wysyłać via SP6PAZ - biuro QSL OT 11 . 

Chcieliśmy również podziękować wszystkim operatorom 

indywidualnym oraz operatorom stacji klubowych za tak 

liczne wołanie naszej stacji oraz za przeprowadzenie z nami 

łączności. Do usłyszenia we wrześniu br. pod kolejnym 

znakiem okolicznościowym SN50PAZ z okazji 50-lecia 

działalności Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ 

1967-2017 w Opolu.

tekst i zdjęcia: 
Krzysztof Bieniewski SP6DVP 

STACJA OKOLICZNOŚCIOWA HF6TWG
Jeszcze przez kilka dni - do 30 lipca br.- na pasmach ama-

torskich nadaje stacja okolicznościowa HF6TWG. Inicja-

tywa dolnośląskich krótkofalowców popularyzuje Świato-

we Igrzyska Sportowe (The World Games), odbywające się 

we Wrocławiu. 

Za łączności ze stacją HF6TW można otrzymać okoliczno-

ściową kartę QSL, a po spełnieniu wymagań regulaminu  

także dyplom. Aktualną aktywność stacji można sprawdzać 

za pomocą DX Clustera.

Kuba SQ6NEJ

https://www.qrz.com/db/hf6twg
https://theworldgames2017.com/co-to-jest-twg2017/
https://theworldgames2017.com/co-to-jest-twg2017/
file:http://ot01.pzk.org.pl/pdf/Regulamin_HF6TWG.pdf
http://www.dxsummit.fi/%23/%3Fdx_calls%3DHF6TWG
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W dniu 3 czerwca 2017 r. odbył się „Rodzinny Piknik” w Ze-

spole Szkół nr 7 w Rzeszowie. W trakcie organizowanej 

imprezy nie zabrakło również członków Klubu Krótkofalowców 

SP8POP oraz kolegów zrzeszonych w 18 OT PZK  w Rzeszowie, 

którzy dobrą zabawą promowali krótkofalarstwo. Już od godz. 

8:00 przystąpiono do pracy instalując polową stację klubową. 

Został ustawiony namiot, rozwieszono banery informacyjne, roz-

stawiono tablice z kartami QSL oraz stolik materiałami promocyj-

nymi. Przygotowany został kącik z historycznymi radiostacjami 

wojskowymi oraz wystawa kluczy telegraficznych i lamp. Kolej-

nym etapem był montaż instalacji antenowych tj. 10 el. Yagi (50, 

RODZINNY PIKNIK W RZESZOWIE

Pierwsze próby telegrafii

Pokaz łączności prowadzony przez Pawła SQ8FEU

Piknikowy system antenowy

Pierwsze kroki w nauce telegrafii
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70 MHz) oraz anteny dipol  na pasma 

HF. Już po 30 minutach Icom – 7300 był 

gotowy do pracy.

W trakcie „Rodzinnego Pikniku” prze-

prowadzono wiele łączności, których 

autorami byli głównie uczestnicy pik-

niku dzieci, młodzież oraz ich rodzice. 

Wielu z nich miało możliwość uczest-

niczenia w przyspieszonym kursie tele-

grafii i sprawdzenia swoich możliwości 

w praktyce, na wybranym przez siebie 

kluczu. Mamy nadzieję, że była to dobra 

forma promocji i popularyzacji naszego 

hobby, która pokazała społeczeństwu, 

czym jest i na czym polega krótkofalar-

stwo oraz jakie przynosi korzyści.

Adam SP8N

Pierwsze kroki do krótkofalarstwa  Piotr SQ8VPS oraz Adam SP8N

Nauka telegrafii prowadzona przez Mariusza SQ8OGK

Przemek SP7VC zapra-

sza do łączności z Wyspy 

Wolin EU-132 w terminie  

od dwudziestego ósmego do 

trzydziestego  lipca. Stacja 

będzie aktywnana pasmach 

10-80 m przed, i w czasie za-

wodów IOTA Contest w naj-

bliższy weekend.

Przemek SP7VC

IOTA CONTEST Z WYSPY WOLIN



08 |   Tydzień 30/2017    Tygodnik Krótkofalowca

WARSZTATY AMATEUR RADIO COMPUTER NETWORKS 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

AT HOME AND SCHOOL

23 czerwca 2017 r. w auli Wydziału Elektrotechniki 

i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło 

się seminarium naukowo dydaktyczne połączone z warsz-

tatami „Amateur Radio Computer Networks and Commu-

nication Technologies at Home and School”. Seminarium 

zorganizowane zostało przez wydział Elektrotechniki i In-

formatyki Politechniki Rzeszowskiej przy współpracy 18 

Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców 

w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

(SEP Rzeszów). Gościem specjalnym spotkania był dr Mi-

roslav Škorić YT7MPB z University of Novy Sad w Serbii. 

W czasie warsztatów odbyły się wykłady na temat zna-

czenia komunikacji krótkofalarskiej. Adam Nazimek SP8N 

omówił temat „Krótkofalarstwo – nauka, pasja, rywalizacja 

oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych”. Mateusz Lubecki 

SP8EBC w prezentacji „APRS – Radioamatorzy mieli Inter-

net of Things zanim stało się to modne” skupił się na roz-

woju amatorskiego systemu służącego do ustalania pozycji 

ruchomych obiektów opartego na technice krótkofalarskiej. 
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Prezentacja dr Miroslava Škorića YT7MPB obejmowała uwa-

runkowanie techniczne i historyczne istniejących systemów, 

również w kontekście rozwiązań stosowanych np. w Serbii, Unii 

Europejskiej oraz na świecie. Pomimo upowszechnienia ko-

munikacji bezprzewodowej, bazującej głównie na sieciach te-

lefonii komórkowej oraz rozwiązaniach Wi-Fi, krótkofalowcy 

tworzą nadal bardzo aktywnie działające środowisko amato-

rów, którzy potrafią wspólnie przygotować wiele ciekawych 

i interesujących wydarzeń. W spotkaniu wzięło udział ponad 

70 osób, w tym wielu krótkofalowców. W najbliższym czasie 

planowane są kolejne tego typu inicjatywy.

Adam SP8N
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„SP UKF”

Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu Krótkofa-

lowców „SP UKF”, odbyło się w Gajowie w dniu 29.10.2016 

r. Klub powstał przy Stowarzyszeniu Europejskie Centrum 

Radiokomunikacji Amatorskiej Góra Chełmiec.

Wybrano Zarząd Klubu w składzie:

• Prezes – SP6MLK Stanisław Kastelik

• V-ce Prezes – SP6OWA Andrzej Majchrowski

• Sekretarz – SP6EUA Waldemar Chrzanowski

Na zebraniu, podjęto siedem uchwał niezbędnych do funk-

cjonowania Klubu. Postanowiono wystąpić o pozwolenie 

radiowe dla Klubu pod adresem Gajów 1; 57-420 Radków. 

Ustalono również termin spotkania wigilijnego w Gajowie 

na 11.12.2016 r.

W spotkaniu wigilijnym wzięło udział 31 osób, w tym 19 

krótkofalowców. W trakcie spotkania odbyło się robocze 

otwarte posiedzenie Zarządu Klubu. Przedyskutowano 

projekty regulaminów członkowskiego oraz organizacyj-

nego. Rekomendowano Zarządowi Klubu termin I Walnego 

Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiego Klubu Krótkofa-

lowców na dzień 10.06.2017 r.

W dniu 21.01.2017 r. zakończono rozliczenie współzawod-

nictwa „TOP ACTIVITY UKF – 2016”.

Od lutego do kwietnia 2017 r., podjęto jedenaście uchwał 

w sprawie działalności Klubu, powołania pięciu Managerów 

oraz zespołu roboczego.

W dniu 30.04.2017 r. odbyło się posiedzenie komitetu orga-

nizacyjnego IV Sympozjum Gajów 2017, w trakcie którego 

omówiono stan przygotowań oraz przedyskutowano pro-

jekt porządku obrad I Walnego Zebrania Członków Ogól-

nopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”.

Maj 2017 r. był miesiącem przygotowań do IV Sympozjum 

oraz I Walnego Zgromadzenia Członków OKK „SP UKF”. 

W IV Sympozjum Mikrofalowym i EME wzięło udział 73 

uczestników, a mianowicie SP 53 oraz 20 zagranicznych. 

WIADOMOŚCI Z SP UKF SP0VHF
W Sympozjum uczestniczyki krótkofalowcy z 9 krajów: 

DL; HB; OE; OK; ON; OZ; UT; I oraz SP. IV Sympozjum Mi-

krofalowe i EME odbyło się zgodnie z założonym progra-

mem. Więcej informacji na stronie forum OKK „SP UKF”:  

www.ukf-te.iq24.pl.

W dniu 10.06.2017 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie 

Członków Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP 

UKF”. Walne Zgromadzenie Członków OKK „SP UKF” od-

było się zgodnie z porządkiem obrad, podjęto jedenascie 

uchwał, uzupełniono skład Zarządu oraz wybrano Komisję 

Rewizyjną. Skład Zarządu Klubu:

• Prezes – SP6MLK Stanisław Kastelik

• V-ce Prezes – SP6OWA Andrzej Majchrowski (ds.

sportowych)

• V-ce Prezes – SP7VC Przemysław Gołembowski (ds.

organizacyjnych)

• Sekretarz – SP6EUA Waldemar Chrzanowski

• Skarbnik - SP613038 Irena Zielkowska

http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250990&temat=455511
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Skład Komisji Rewizyjnej:

• Przewodniczący – SP9MRU Andrzej Sienkiewicz

• Sekretarz – SP6DHH Ryszard Moździoch

• Członek – SP6GZZ Roman Futoma

Obrady I Walnego Zgromadzenia Członków OKK „SP UKF”

W dniu 11.06.2017 r. odbyło się zebranie Zarządu Klubu, na 

którym przyjęto nowych członków w liczbie 23. Godność 

Członka Honorowego nadano 4 członkom Klubu. Grupa na-

szych przyjaciół z Warszawy w osobach: SP5MG, SP5MX, 

SQ5AAG, SQ5KTM oraz SQ5RWU, zaproponowała pomoc 

w uruchomieniu radiolatarni na górze Chełmiec.

W dniu 08.07.2017 r. odbyło się spotkanie członków i sym-

patyków OKK „SP UKF”. Po towarzyskiej części spotkania 

przy kawie i grillu, członkowie Klubu przystąpili do ustaleń 

w sprawie rozmieszczenia anten radiolatarni oraz miejsca 

zainstalowania urzadzeń radiolatarni. Artur SP6QKO wy-

raził zgodę na operatora odpowiedzialnego radiolatarni, 

pomoc

zaoferowali Marcin SQ6RR oraz Krzysztof SQ6WB. 

W spotkaniu uczestniczyło 25 uczestników, w tym 17 

krótkofalowców.

Wieża widokowa Góra Chełmiec ok 870 m.n.p.m.

W dniu 08.07.2017 r. odbyło się zebranie Zarządu Klubu na 

którym przyjęto trzech nowych członków, nadano godność 

Członka Honorowego jednemu członkowi Klubu, powoła-

no Beacon Managera „SP UKF”, powołano zespół roboczy 

ds. radiolatarni na górze Chełmiec. Na wniosek uczestni-

ków spotkania, podjęto uchwałę o cyklicznych spotkaniach 

na górze Chełmiec.

Tego samego dnia rozpoczęto I etap budowy radiolatarni 

dla pasm 28 MHz - 47 GHz. Przygotowano wykaz niezbęd-

nych materiałów dla I etapu budowy. Spotkaliśmy się z du-

żym odzewem w tej sprawie oraz deklaracjami użyczenia 

niektórych elementów. Zamówione zostały anteny Turn-

stile dla czterech pasm, posiadamy deklaracje na niezbędne 

elementy, uruchomiony został beacon na pasmo 10 GHz. 

Wystąpiliśmy o znak dla radiolatarni, czekamy na realizację 

deklaracji. 

BIULETYN „SP UKF” 

Opublikowalismy trzy numery Biuletynu „SP UKF”, planuje-

my jeszcze dwa numery w tym roku.

Strona internetowa SP0VHF

W dniu 20.07.2017 r. ruszyły prace przy stronie interne-

towej Klubu SP0VHF. W dniu 22.07.2017 r. przygotowano 

projekt strony oraz założenia dla potrzeb Klubu SP0VHF. 

Wykonawca przedstawi swój projekt w najbliższych dniach.

SP0VHF

W dniu 17.07.2017 r. otrzymaliśmy pozwolenie radiowe ka-

tegorii 1, lokalizacja stacji Gajów 1, maksymalna moc wyj-

ściowa nadajnika 500 W.

1.Nazwa Klubu: Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP 

UKF” przy Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Radio-

komunikacji Amatorskiej Góra Chełmiec

2.Znak wywoławczy: SP0VHF

3.Podstawy działalności Klubu: Statut Stowarzyszenia Eu-

ropejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej Góra 

Chełmiec Rozdział II § 4 pkt. 1a

4.Członkowie Klubu: Klub zrzesza krótkofalowców spełnia-

jących warunki Rozdziału III Regulaminu Klubu oraz Re-

gulaminu Członkowskiego.

5.Teren działania Klubu: Terenem działania Klubu jest ob-

szar Rzeczypospolitej Polskiej

6.Siedziba Klubu: Siedziba Klubu mieści się w Gajowie 1; 57-

420 Radków

7.Działalność Klubu: Działalność Klubu oparta jest na do-

browolnej pracy społecznej członków

8.Działalnością Klubu kierują: Zarząd Klubu, operatorzy 

odpowiedzialni stacji klubowej wskazani w pozwoleniu 

radiowym oraz Club Manager „SP UKF”

9.Zgłoszenie klubu do obsługi kart QSL: Dolnośląski Od-

dział Terenowy Nr 01 Polskiego Związku Krótkofalowców

Staszek SP6MLK, fot: Mek SP7VC
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Już po raz dwunasty zorganizowaliśmy dla krótkofalow-

ców, użytkowników CB oraz miłośników radia Piknik 

Eterowy w Koniakowie. Miejsce pikniku to gospoda i dom 

wczasowy „Koronka” obok wzniesienia Koczy Zamek. Pik-

nik towarzyszy stale Dniom Gminy Istebna, stąd tegorocz-

na impreza odbyła się w dniach 15-16 lipca 2017.

„Na początku było radio” to jego stałe hasło przewodnie, 

które usiłujemy szczególnie uzmysłowić osobom spoza na-

szego hobby. Współorganizatorem Pikniku jest Żywiecki 

Klub Krótkofalowców SP9PSB współpracujący z Wydzia-

łem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Żywcu. Patronują nam od początku i wspomagają: zarząd 

OT 06 z siedzibą w Siemianowicach Śl. oraz Gminny Ośro-

dek Kultury w Istebnej.

W tym roku pogoda również nie zawiodła, więc pierwsi Go-

ście pikniku przybyli do Koniakowa już w piątek. Sobotnia 

rejestracja i przywitanie pierwszych gości za sprawą Józefa 

SQ9EJ prezesa SP9PSB oraz Jego klubowych kolegów roz-

poczęła się od wczesnych godzin rannych. Każdy z uczestni-

ków otrzymał okolicznościowy identyfikator wraz ze smyczą.

NA POCZĄTKU BYŁO RADIO — KONIAKÓW 2017
Wystartowaliśmy tuż po godz. 10-tej jak zwykle hucznie, bo 

z udziałem hakownicy, co oznaczało otwarcie pikniku przez 

Henryka SP9FHZ. Skoro prawie wszyscy byliśmy przed bu-

dynkiem „Koronki” ustawiliśmy się do pamiątkowego gru-

powego zdjęcia.

Zawitali do nas m. in. Wiceprezes ds. Sportowych PZK Ta-

deusz SP9HQJ, zarząd śląskiego OT 06 reprezentowali 

Marek SP9HTY oraz Janek SQ9DXT z małżonkami. Nieza-

wodnie przybył również Janek OK2BIQ z Tyry. Gościliśmy, 

jak co roku wielu znakomitych nadawców, więc nie sposób 

wszystkich wymienić. Gościliśmy też Panią Poseł Ziemi Ży-

wieckiej Małgorzatę Pępek, która będąc zainteresowana 

łącznością kryzysową stała się zarówno sponsorem pikniku 

jak objęła nad nim patronat honorowy.

W części prezentacyjnej Piotr SP9LVZ przedstawił histo-

rię powstania oraz bieżące działanie BASR, czyli Beskidzkiej 

Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Rzeczywiście, ale niewiele 

osób wiedziało, jak dużo powiatów  jest w nią zaangażowanych 

i jak wielki i trudny obszar obejmuje. Przykład wart poparcia 

i naśladowania stwierdziła Pani poseł. Następnie Krzysztof 

SP9UPK zaprezentował temat „Terenowa praca stacji radio-

amatorskich w wybranych programach dyplomowych”. Za-

gadnienie tak obszerne, że nie do ogarnięcia w kilkadziesiąt 

minut, ale notatki z odesłaniem do źródeł z pewnością w przy-

szłości pomogą.

W kolejnej prezentacji Piotr SP9RCL przedstawił teore-

tyczne i praktyczne wskazówki do budowy anten KF na 

niskie pasma. Oglądając zdjęcia dość dużego obszarowo 

„parku antenowego” Piotra niejeden z uczestników pikniku 

mu pozazdrościł. Transceivery OMEGA+ Portable Radio 

w różnych konfiguracjach prezentował i demonstrował ich 

działanie na osobnym stoisku Paweł SP7NJ. Sądząc po ilo-

ści zainteresowanych należy przypuszczać, iż w przyszłym 

roku też do Koniakowa zawita.

W sobotę i w niedzielę Janek SP9IFV udostępnił i prezen-

tował część swojego bogatego zbioru starych odbiorników 

radiowych. W tym roku były to odbiorniki przenośne zwane 
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kiedyś turystycznymi. Powstała z tych eksponatów znako-

mita wystawa „Radio Retro część 2”. O wystawie było gło-

śno w lokalnych mediach, więc mogli ją obejrzeć nie tylko 

uczestnicy pikniku.

Jak, co roku wokół Krzysztofa SP9RIG gromadziło się ciągle 

wielu zainteresowanych, ponieważ prezentował on praktycz-

ne i teoretyczne działanie swoich mobilnych anten KF. Tak, jak 

w zeszłym roku Kolega Krzysztof SP9RIG był sponsorem na-

gród w naszym konkursie.

Marcin SQ9WRT, czyli firma AMTAK oferował przede 

wszystkim druk karty QSL oraz inne krótkofalarskie gadże-

ty swojej agencji reklamowej.

Przez cały czas trwania pikniku pracowała oczywiście ra-

diostacja klubowa SP9PSB. Tym razem pod okolicznościo-

wym znakiem SN60PSB. Znak SP9PSB, bowiem w tym roku 

obchodzi właśnie taki jubileusz 60-lecia. Czynne było rów-

nież Biuro QSL OT-06.

Oferowaliśmy też materiały informacyjne tj. ofertę tury-

styczną gmin „Beskidzkiej Piątki” oraz powiatu żywieckie-

go, które wspomagają od lat organizację pikniku. Dużym 

powodzeniem cieszył się stolik ze swojską pajdą chleba ze 

smalcem i ogórkiem małosolnym. Te rarytasy przygotowali 

osobiście koledzy z SP9PSB.

Nadeszła niedziela. Goście zostali obudzeni dwukrotnym, 

gromkim wystrzałem, wiadomo brat kurkowy SP9FHZ. Po 

śniadaniu tradycyjnie odbył się turniej strzelecki z karabinu 

pneumatycznego, zaś Tadeusz SP9HQJ w roli członka Klubu 

LOK SP9KJM z Siemianowic przeprowadził ciekawą zabawę 

pelengacyjną. Ok. 13-tej rozdaliśmy zwycięzcom naszego 

sportowego współzawodnictwa dyplomy i nagrody, po czym 

nastąpiło zamknięcie Pikniku Eterowego Koniaków 2017.

Dziękujemy sponsorom za udzielone wsparcie a polskim, 

czeskim i słowackim gościom za przybycie. No i zapomnia-

łem dopisać, że frekwencja była wyśmienita bo 200 uczest-

ników (dokładnie 196, hihi).

Henryk SP9FHZ i Józef SQ9EJ
Fot: SP9FHZ
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Jak co roku w Koniakowie odbyło się kolejne spotkanie Krót-

kofalowców z trzech sąsiadujących ze sobą krajów. Choć były 

obawy o pogodę, ta jednak wytrzymała i nawet pojawiło się 

słońce. Warunki pogodowe, choć istotne do rozmów na świe-

żym powietrzu, to jednak nie były decydujące o przebiegu spo-

tkania ze względu na fakt, że spotkanie odbywało się także w po-

mieszczeniach. Po rejestracji w holu uczestnicy mogli przejść do 

dużej sali gdzie na stołach wystawiano przeróżne rzeczy.

Krótkofalowcy mogli wydrukować sobie karty nowe QSL, obej-

rzeć bogatą kolekcję sprzętu radiowego z ubiegłego stulecia 

oraz obejrzeć i zakupić anteny typu ‚śrubokręt’ na pasma KF. 

Nie wszyscy Koledzy przyjechali wczesnym rankiem. Z różnych 

względów, także pogodowych niektórzy pojawili się później. 

Początkowo nieliczne spotkanie zaczęło więc powoli nabierać 

rumieńców. W spotkaniu uczestniczyła też bardzo miła i trochę 

zaskoczona panującą miła atmosferą Pani poseł z ziemi żywiec-

kiej. Wygłosiła krótkie przemówienie, w którym zapewniła że 

będzie obecna podczas następnej imprezy. Jest to o tyle istotne 

że zostały zauważone działania BASR na tamtym terenie. Pani 

poseł z wyraźnym zainteresowaniem wysłuchała wykładu nt. 

sieci przemienników będących w zarządzaniu tą siecią łączności 

kryzysowej. Po wykładzie w rozmowach przejawiał się temat 

wsparcia ze strony lokalnych władz tego typu inicjatyw i gene-

ralnie przychylnego lobbingu na rzecz działań krótkofalowców.

PO SPOTKANIU W KONIAKOWIE
kol. SP9LVZ zaprezentował sieć przemienników BASR wraz 

z prezentacją przykładowych sprzętów biorących udział 

w tym przedsięwzięciu. Na stole pojawił się przemiennik 

systemu FUSION oraz radia mobilowe wraz z przykłado-

wym zestawem awaryjnej łączności czyli panelu solarnego 

wraz z przymocowaną anteną.

Obecne były także zmontowane i gotowe do pracy radia 

OMEGA i OMEGA+ w atrakcyjnych obudowach oraz oka-

zyjnych cenach. Także jako kity oraz jako płytki do lutowa-

nia a także jako gotowe zmontowane moduły. Wszystkie 

robiły wrażenie pełnej profesjonalnej elektroniki naszych 

czasów. Konstruktorzy deklarowali dalszą ich miniaturyza-

cję przez montaż jeszcze bardziej zminiaturyzowanych ele-

mentów SMD.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele klubu KPGK. Kra-

kowsko-Podhalańska Grupa Krótkofalarska jest klubem 

o tej samej nazwie przy Małopolskim Stowarzyszeniu Krót-

kofalowców OT PZK w Krakowie. Przedstawiciele pojawili 

się silną grupą w składzie: SQ9OKR, SP9DDL, SQ9OKU, 

SQ9OZE, SP9ACQ. Po części oficjalnej uczestnicy zajęli 

miejsca przy stołach i już w bardziej kameralnych warun-

kach prowadzono rozmowy.

Adam SP9ACQ, Fot: SP9FHZ



Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 30/2017   | 015

22 lipca 2017 roku minęło 35 lat, gdy po siedmiu mie-

siącach nieobecności znaku SP w eterze ówczesne 

władze pozwoliły na wznowienie pracy trzech stacji krótko-

falarskich: SP5PZK — ZG PZK, SP5KCR — ZG LOK i SP5ZHP 

— KG ZHP. Decyzję w tej sprawie wydał ówczesny komisarz 

wojskowy w Ministerstwie Łączności z ramienia WRON 

(Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego) gen. Leon Kołat-

kowski SP5PZ, były szef Wojsk Łączności w latach 1967-1978 

oraz prezes ZG PZK w latach 1969-1980. Na tej podstawie 

Minister Łączności Władysław Majewski wyraził zgodę na 

pracę w reterze od dnia 22 lipca 1982 r. trzech wymienionych 

na wstępie amatorskich radiostacji klubowych. 

Nadmieniam, że obowiązujący od 13 

grudnia 1981 r. zakaz pracy stacji ama-

torskich miał związek z ogłoszonym 

w tym dniu stanem wojennym.

Dzięki decyzji Ministra Łączności wzno-

wione zostało przez SP5PZK nadawanie 

Radiowego Biuletynu Informacyjnego 

PZK. Początkowo nadawano go tylko 

emisją SSB w paśmie 3,5 MHz, w każdą 

niedzielę godz. 9.00, a po pewnym cza-

sie komunikaty były powtarzane o godz. 

10:30 emisją AM w paśmie 7 MHz. Sta-

cja Zarządu Głównego LOK SP5KCR 

wznowiła prace w eterze już 24 lipca, 

natomiast stacja SP5ZHP z pewnym 

opóźnieniem, bo dopiero po zainstalo-

waniu anten na budynku siedziby KG 

ZHP. Ponadto należy przypomnieć, że 

wyznaczenie na komisarza wojskowe-

go w Ministerstwie Łączności gen. L. 

Kołatkowskiego uchroniło krótkofa-

lowców od zaplanowanych, wobec nich 

dodatkowych restrykcji, którym gene-

rał stanowczo się sprzeciwiał, kładąc na 

szalę swój generalski autorytet. Miało 

to miejsce zwłaszcza podczas narad 

roboczych z udziałem przedstawicieli 

Z kart historii krótkofalarstwa PZK

KRÓTKOFALOWCY W STANIE WOJENNYM
spec służb nadzorujących działalność krótkofalarską w PRL. 

Należy zaznaczyć, że generał w tym czasie na bieżąco kon-

taktował się z ZG PZK ustalając kolejne kroki związane 

z przywróceniem działalności krótkofalarskiej. Po stanie 

wojennym gen. L. Kołatkowski do października 1985 r.  

piastował urząd podsekretarza stanu w MŁ, a następnie zo-

stał mianowany Konsulem Generalnym w Zagrzebiu. Zmarł 

18.10.1988 r. w wieku 64 lat. Jest pochowany na wojsko-

wych Powązkach w Warszawie. ZG PZK w roku 1985 nadał 

gen. Leonowi Kołatkowskiemu SP5PZ Odznakę Honorową 

PZK nr. 181.

Jerzy SP8TK
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BURZENINOWE WYKŁADY — ŁĄCZNOŚĆ WYWIADÓW

BURZENINOWE WYKŁADY — LAMPY DLA KRÓTKOFALOWCA

Wszystkie Burzeninowe wykłady będą ciekawe, ale ten 

będzie wyjątkowy. Na pozór mało techniczny, raczej 

nostalgiczno-historyczny. Ale to tylko pozory. Ten wykład jest 

powrotem do konstrukcji wyjątkowych — sprzętu agentural-

nego, wywiadowczego, wojennego. Do urządzeń, któr nie-

jednokrotnie musiały przetrwać zrzuty z samolotów, fatalne 

warunki przechowywania, złe warunki pracy i przypadkowe 

anteny. Odbiorniki musiały być ciche i nie promieniować a fala 

przyziemna minimalna — by utrudnić pelengację. Jednym 

z najlepszych katalogów takiego sprzętu jest „Wireless for the 

warrior” wtfw.nl autorstwa Louisa Meulstee ale okazuje się, że 

my też mamy nie mniejszych znawców tej tematyki.

Adam Nogaj SP5EPP i Bogdan Szkudlarek SP3LD — mi-

strzowie historii wojennej łączności (ale nie tylko) mają 

dla nas ucztę pod tytułem „Agenturalna łączność radiowa 

w strukturach wywiadu armii głównych uczestników koalicji 

antyhitlerowskiej w II wojnie światowej”.

Przeniesiecie się do świata konstrukcji, które częstokroć 

powstawały przy pomocy krótkofalowców i dzięki krótko-

falowcom. Naszym starszym Kolegom, którzy dzięki swoim 

umiejętnościom potrafili wpłynąć na losy wojny.

Od najprostszych przykładów, przez zastosowanie w historycznych konstruk-

cjach, aż po konstrukcje profesjonalne, używane do dziś. Wykład przedstawi 

podstawy układów pracy (jak lampa wzmacnia sygnał), przez najważniejsze z zalet 

(wzmocnienie na stopień, wysoka impedancja), aż po metody obchodzenia proble-

mów. Powyższe przedstawię na przykładach prawdziwych konstrukcji amator-

skich i profesjonalnych.

Wykład poprowadzi 

Marcin SP5XMI i będzie 

wprowadzeniem do 

podstaw technologii 

lamp elektronowych, 

czyli warsztatu tech-

nicznego prowadzone-

go przez Alka Zawadę.
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Na tegorocznym 6 Zjeździe Technicznym Krótkofalowców 

SP w Burzeninie zostanie zorganizowana przez SP Old Ti-

mers Club wystawa transceiverów SP5WW oraz modeli 

pochodnych. Na wystawę nie trzeba się rejestrować, wy-

starczy przywieźć jedynie swój egzemplarz transceivera 

lub jego element, w sobotę rano do godziny 11.00. 

Na wystawie zostanie wybrana w drodze głosowania zwie-

dzających i specjalnie powołanej komisji najciekawsza 

konstrukcja SP5WW, za pierwsze miejsce w obu konku-

rencjach zostanie ufundowana nagroda, a za 3 pierwsze 

miejsca rozdane dyplomy pamiątkowe. Organizację wysta-

wy zapewnią członkowie SP OTC: SP3CSD i SP3LD, przy 

współpracy z SP9MRN. Wszystkich posiadaczy SP5WW 

WYSTAWA SP5WW

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 ogłoszeń 

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

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 tek-
stowego (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 pu-
blikacji 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: SP6EBK

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

w dowolnej wersji serdecznie zapraszamy do wzięcia udzia-

łu w wystawie.

Grzegorz SP3CSD i Bogdan SP3LD

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
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Kolega Alfred Czok SP6AWY/DF4FO
założyciel klubu SP6KDA odszedł do krainy wiecznych DX-ów. 

22 lipca br. po długiej i ciężkiej walce z chorobą odszedł do krainy 
wiecznych DX-ów Jacek Stefański SP5OXX. Uroczystości pogrzebowe 

odbędą się w piątek, 28 lipca br. o godzinie 14.00 w kościele pw. Św. 
Grzegorza na cmentarzu wolskim. Bliscy Jacka przekazali informację,  

że zamiast kwiatów zbierają na hospicjum O.O. Orionistów w Wołominie, 
które w ostatnim czasie było domem Jacka.

Z wielkim żalem informujemy, że 25 lipca 2017 roku zmarł 
Zbyszek Gorgolewski SP2IU. 

Serdeczny, pomocny kolega, jeden z najlepszych telegrafistów w SP. 
Niezrównany gawędziarz, krótkofalowiec z ponad 50 letnim stażem. 

Przygodę z krótkofalarstwem pod własnym znakiem rozpoczął w roku 1957, 
w tym obchodząc 60-lecie pracy w eterze używając znaku HF60IU. Przez 

dziesięciolecia członek Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców 
(OT 04), a przez ostanie lata Toruńskiego Oddziału PZK (OT 26).

Uroczystości pogrzebowe śp. Zbigniewa SP2IU odbędą się o godz.12.00 w dniu  
31 lipca 2017 r. na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

SP6AWY/DF4FO s.k.

SP5OXX s.k.

SP2IU s.k.

Sylwester       Zygmunt

SP9GDB   SP5ELA

Krzychu

SP7WME

Piotr SP2LQP — sekretarz OT 04
Mariusz SQ2BNM — wiceprezes OT 26
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