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Tygodnik
Krótkofalowca 027Polski 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 33/2017

Całkiem nowy wóz bojowy HF1D

SP9KJM DLA DZIECI
Siemianowiccy krotkofalowcy  
wsrod  dzieci półkolonii miejskiej

ZAPROSZENIE NA SOŚNIĄ GÓRĘ
27 sierpnia 2017
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LATO

Nie bardzo jest o czym pisać, wszyscy się 

porozjeżdżali, więc Tygodnik w tym ty-

godniu jest wyjątkowo chudy. 

Zapraszamy do latarni morskiej, zapraszamy 

na Sośnią Górę w Mikołowie, gdzie podsumujemy akcję 

„90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku”, wspominamy 

o Holicach i to w zasadzie tyle. 

Liczymy na to, że naładowani pozytywną, wakacyjną 

energią po powrocie z urlopów dostarczycie nam niezli-

czonej ilości wspomnień zdjęć i przemyśleń. Pamiętajcie, 

że akcja „Pokaż nam Twoją radiostację” dotyczy również 

wakacyjnych QTH, dziwacznych letnich 

anten i wszelakiej zabawnej prowizorki. 

Czekamy również na materiały tech-

niczne a w szczególności na projekty 

do Techniki Tygodnika. Wygląda na to, że otwierają się 

nowe możliwości realizacyjne i wasze prototypy mogą na-

brać nowego, bardziej profesjonalnego wymiaru. Dopóki 

wszystkiego nie dogramy, nie będziemy dzielili skóry na 

niedźwiedziu, który jeszcze siedzi w gęstym lesie.

Piszcie do nas – a raczej do was. ;-)
Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

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 infor-
macje o nich. Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników w po-
przednich edycjach, informacje o sponsorach i o nagrodach oraz działają-
cy link do aktualnego regulaminu zawodów.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczo-
ne 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 nadesłanych 
tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i re-

klam. 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 do-
tyczącą praw autorskich. Zdjęcia niepodpisane będą publikowane bez in-
formacji o autorze, a fakt ich dostarczenia do redakcji jest równoznaczny 
ze zgodą na publikację. W przypadku wizerunku osób małoletnich wyma-
gana jest zgoda opiekunów prawnych. Materiał fotograficzny należy do-
starczać 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 Związek 
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 nade-
słanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego 
opublikowaniem.

TK ukazuje się w czwartki. okładka – fot. Jurek HF1D

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

POPRZEDNIE NUMERY I SUBSKRYPCJA TYGODNIKA

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

subskrypcję Tygodnika Krótkofalowca. Będzie-

cie wówczas otrzymywać Tygodnik na podany w cza-

sie rejestracji adres mailowy. Wysyłka zwykle następuje 

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

wsze mogą się wydarzyć rzeczy niespodziewane. Z kolei 

w piątki „zwykle” umieszczamy numer na stronie www.

Ostatnia edycja jest dostępna bezpośrednio na stronie 

głównej. Kilka poprzednich znajduje się w zakładce „Ar-

chiwum” a te zupełnie stare są w archiwum miesięcznym. 

Redakcja

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
tk.pzk.org.pl
http://www.tk.pzk.org.pl
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W związku z 60-leciem Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, z inicjatywy rady osiedla i admini-

stracji osiedla Bańgów w Siemianowicach Śląskich 31 lipca 

2017 r. na terenie rekreacyjnym tego osiedla zorganizowa-

no zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczestników półkolo-

nii miejskiej. Półkolonie zostały zorganizowane przez Dom 

Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich. W ramach 

zajęć młodzi zawodnicy brali udział m.in. w rozgrywkach 

piłki siatkowej, a także w interaktywnych zajęciach kom-

puterowych organizowanych przez Mobilne Centrum In-

formacji Zawodowej i Młodzieżowe Biuro Pracy OHP. 

Dużą atrakcją dla dzieci była kurtyna wodna przygotowa-

nia przez AQUA Sprint i bezpłatny poczęstunek z popcor-

nem serwowanym przez firmę MMJ. 

Zajęcia uatrakcyjnili trzej przedstawiciele siemianowic-

kiego klubu SP9KJM tj. Eugeniusz SP9IIA, Jacek SQ9BEC 

i Tadeusz SP9HQJ prezentując uczestnikom półkolonii 

pokaz radiostacji klubowej. Krótkofalowcy zorganizowali 

też zawody w radioorientacji sportowej, nazywanej po-

wszechnie „łowami na lisa”. Szczególnie ta ostatnia dys-

cyplina przypadła do gustu uczestnikom półkolonii. Praca 

radiostacji klubowej zainteresowała nie tylko uczestników 

półkolonii, ale również mieszkańców tego osiedla.

Tego typu zajęcia od lat są praktykowane przez siemiano-

wickich aktywistów klubowych, w czasie letnich i zimowych 

półkolonii miejskich dzieci i młodzieży. Siemianowiccy ak-

tywiści odwiedzają także siemianowickie gimnazja i licea, 

prezentując różne aspekty działalności krótkofalarskiej. 

Zajęcia te, wzbogacane są często zawodami strzeleckimi 

SIEMIANOWICCY KRÓTKOFALOWCY WŚRÓD DZIECI

z broni pneumatycznej, co cieszy się szczególnym powo-

dzeniem. Jest to jedna z form pozyskiwania młodzieży do 

krótkofalarskich szeregów.

Ze względu na panujące upały na półkolonii nie zabra-

kło wody mineralnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali od 

organizatorów drobne upominki i słodycze. Szczegó-

ły dotyczące tej akcji znajdują się na stronie interneto-

wej: http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/polkolonie 

-w-domu-kultury-chemik-na-polmetku.10020/

Opracował: Tadeusz SP9HQJ

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/polkolonie-w-domu-kultury-chemik-na-polmetku.10020/
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/polkolonie-w-domu-kultury-chemik-na-polmetku.10020/
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K rótkofalowcy na Górnym Śląsku obchodzą w tym 

roku jubileusz 90-lecia obecności na falach eteru. Za-

częło się od Tadeusza Matusiaka TPXA (SP6XA), który 

w 1927 roku, jako pierwszy przeprowadził z terenu Górne-

go Śląska łączność z krótkofalowcem szwedzkim, potwier-

dzoną w obydwie strony kartami QSL. 

W czerwcu br. z inicjatywy oddziałów górnośląskich PZK 

przeprowadzona została akcja dyplomowa. W akcji tej, za 

przeprowadzenie łączności z radioamatorami z wojewódz-

twa śląskiego można było zdobyć dyplom jubileuszowy 

„90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku”. Patronat ho-

norowy nad tym jubileuszem objął  Wojewoda Śląski Pan 

Jarosław Wieczorek. Przez cały czerwiec pracowało 5 sta-

cji okolicznościowych: stacje HF90GLI (OT 50), HF90GOT 

(OT 29), HF90ROP (OT 31), HF90SOT (OT 06), HF90TM 

(Bielsko-Biała QTH z 1927 r.) przeprowadziły 20 tysięcy 

łączności. Do tego stacje indywidualne i klubowe pracu-

jące z Górnego Śląska wygenerowały spory ruch na pa-

smach, co zaowocowało wydaniem 385 dyplomów dla 

stacji z SP, Europy i DX.

JUBILEUSZ KRÓTKOFALOWCÓW NA GÓRNYM ŚLĄSKU

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LATARNI MORSKICH

Następnym punktem programu jubileuszowego bę-

dzie spotkanie krótkofalowców z Górnego Śląska w dniu 

27 sierpnia br. na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego 

w Mikołowie (Sośnia Góra). Program spotkania obejmuje 

podsumowanie akcji dyplomowej, nagrody, prelekcje, mini 

giełdę sprzętu radiowego oraz losowanie nagród wśród 

uczestników spotkania.

Organizatorzy zapraszają wszystkich krótkofalowców 

wraz z rodzinami do spotkania we wspólnym gronie na 

terenie wspaniałego ogrodu botanicznego Sośnia Góra 

w Mikołowie.

Gienek SQ9HZM

T eam SN1D zaprasza do łączności 

oraz odwiedzin Latarni Morskiej 

w Darłowie PL0020, JO84EK.

Dzięki Urzędowi Morskiemu w Słup-

sku dzierżawimy jedno pomieszcze-

nie na siedzibę klubu SP1KNM. Dla 

odwiedzających przeznaczone są 

niespodzianki.

Do zobaczenia, usłyszenia.

Team SP1KNM/SN1D
Jurek SQ2NIA
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Jak co roku, w ostatni weekend 

sierpnia w dniach 25 — 27, po raz 

28 w Holicach w Republice Cze-

skiej odbędzie się międzynarodo-

we spotkanie krótkofalowców.

Miejscem spotkania będzie Miej-

ski Dom Kultury wraz z przyle-

głym parkiem i halami sportowy-

mi. Podczas imprezy uczestnicy 

będą mieli okazję do zapoznania 

się z ofertą dużej giełdy krótkofa-

larskiej, obecności na prelekcjach 

technicznych, grupach DX-owych, 

seniorów i wielu innych.

Na stanowiskach  wystawowych 

prezentowane będą organizacje 

krótkofalarskie np. OK, 9A . OM , 

S5 ,OE. Niestety od kilku lat stano-

wisko PZK świeci pustkami! 

Jak będzie w tym roku ? Zobaczymy. 

W dniach 13 — 19 sierpnia br. ze świątyni pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Monterrey, 

w północno-wschodnim Meksyku, pracuje stacja okolicznościowa 4A2MAX dla upamiętnienia 

kolejnej rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca Kolbego (SP3RN) w obozie koncentracyjnym Auschwitz 

(11 sierpnia 1941 r.) – patrona krótkofalowców!

Jerzy SP8TK

W Holicach można spotkać wielu kolegów z Polski jak i z 9A, DL, OE, OM ,LY. EW, 

S5 i innych stron Europy.

Dojazd do Holic jest bardzo prosty. Drogą krajową nr 8 do Kudowy, następnie 

w kierunku Hradec Kralowe. Z Hradca Kralowego należy obrać kierunek na Par-

dubice i w Pardubicach drogą nr 36 do Holic, do centrum miasteczka.

Do zobaczenia (POD BRZÓZKAMI).

Andrzej SP6GVU

HOLICE 2017

4A2MAX

Na nadchodzący tydzień zaplanowano łączności ARISS, 

jednak nie będą one słyszalne z terytorium Polski.

Do dyspozycji krótkofalowców pozostaje APRS na 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na częstotliwości 

145,825MHz FM oraz nadajnik HAM Video nadający 

„blank transmition” DVB-S: SR 2,0 Ms/s, FEC: 1/2 na czę-

stotliwości 2395 MHz.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK,  
Charlie AJ9N

ARISS – INFO Z ORBITY
(Pisownia Oryginalna)



06 |   Tydzień 33/2017    Tygodnik Krótkofalowca

BURZENIN – CO WARTO ZE SOBĄ ZABRAĆ
1.  Radio na UKF, żeby wziąć udział w zawodach, jakiś kom-

puter lub tablet do logowania.

   Spike prawdopodobnie zdąży z systemem logowa-

nia na www ze smartfona – ale coś większego będzie 

wygodniejsze.

2.  Jakiś home-made-owy eksponat na pozakonkursową 

wystawę. Zależy nam na tym, byście chwalili się tym co 

robicie.

3. SP5WW lub jego fragmenty na konkurso-wystawę.

4. Przydatne urządzenie na konkurs PUK.

5. Kolację na czwartek.

6. Dobry humor.

Zakładamy, że w czwartek żywimy się sami. W piątek ro-

bimy grilla pod wiatą a w sobotę zapewne i grilla i ognisko. 

Chleb załatwimy z ośrodka. Tacki, musztardę, węgiel na 

grilla też  ogarniemy – natomiast o podstawowym zaopa-

trzeniu musicie pomyśleć sami. 

Najlepiej kupować na bieżąco na miejscu, bo w pokojach 

nie ma lodówek i kiełbasa może wam uciec!!! 

tekst: Maciek SP9MRN, zdjęcia: Canis SQ9ZAQ
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POLSKIE SKRZYDŁA – REGULAMIN
NAZWA: Konkurs krótkofalarski POLSKIE SKRZYDŁA. 

CEL: Promocja lotnictwa wojskowego RP oraz pobudzenie 

klubowej działalności eterowej. 

ORGANIZATOR: SP3PML Wojskowy Klub Krótkofalow-

ców i Radioamatorów PZK – menedżer: Tomasz SP3SX. 

WSPÓŁORGANIZATOR: Zarząd Główny Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 

UCZESTNICY:  

Grupa A – operatorzy nadawczych stacji indywidualnych, 

Grupa B – stacje klubowe,  

Grupa C – stacje nasłuchowe. 

TERMIN: najbliższy piątek przed dniem 23 sierpnia  

(w roku 2017 będzie to 18 sierpnia) od godz. 17.00 do 

godz. 18.00 UTC.

PASMO: 3,5 MHz z zachowaniem Band Planu.

EMISJE: SSB z zachowaniem Band Planu.  

WYWOŁANIE: „Wywołanie w konkursie Polskie Skrzydła”. 

RAPORTY: RS + imię operatora.  

PUNKTACJA: Każde QSO (HRD) ze stacją indywidualną 

to 1 pkt., ze stacją klubową to 2 pkt. Stacja organizatora 

SP3PML przyznaje 5 pkt. Przewiduje się zmiany operato-

rów stacji SP3PML. QSO z nowym operatorem SP3PML to 

kolejne QSO ze stacją organizatora. 

Każdy z uczestników, który bierze udział w kolejnej edycji 

konkursu zalicza do punktacji końcowej: w grupach A, B, 

C – 20 pkt. za udział w poprzednich edycjach bez względu 

na zajmowane miejsce, podając numer zdobytego dyplo-

mu lub certyfikatu.  

NAGRODY: Operatorzy, którzy zgromadzą największą 

liczbę punktów, zajmując pierwsze miejsce w swojej gru-

pie klasyfikacyjnej otrzymają Medal pamiątkowy Stowa-

rzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Miejsca od 1 do 5 w każdej grupie premiowane będą Dy-

plomem Prezesa ZG SSLW RP. Pozostali uczestnicy Kon-

kursu otrzymają CERTYFIKAT krótkofalarski konkursu 

„Polskie Skrzydła” potwierdzający udział w konkursie. 

Jeżeli w Grupie uczestników, zostanie sklasyfikowanych 

mniej niż 10 stacji, jako nagrodę dla zwycięzcy w Grupie, 

komisja może przyznać dyplom. Dyplomy i Certyfikaty 

będą dostępne w wersji elektronicznej. Wersję papierową 

można otrzymać po przesłaniu na adres menadżera zawo-

dów – Tomasz NAPIERALSKI, ul. Rybacka 86, Strykowo, 

62-060 STĘSZEW, zaadresowanej koperty zwrotnej A5 

z opłaconym znaczkiem pocztowym. Stacja SP3PML po-

twierdza swoje QSO specjalną QSL’ką wysyłaną dla stacji 

obsługiwanych przez biuro QSL.

ZGŁOSZENIA: Dzienniki stacji oraz „do kontroli” należy 

nadsyłać w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy 

pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanej ma-

łymi literami, np. sp3pml.cbr. Plik ten powinien zostać do-

starczony w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia br. 

na adres mailowy: wkkirsp3pml@wp.pl

Inne formaty dzienników niż cabrillo nie będą 

klasyfikowane!

WYNIKI KONKURSU: będą opublikowane w mediach 

krótkofalarskich oraz rozesłane via e-mail uczestnikom 

Konkursu w terminie do 31 sierpnia br.

Powołana KOMISJA składająca się z członków WKKiR, ma 

prawo do podejmowania ostatecznych decyzji i rozstrzy-

gania sytuacji nietypowych, nieujętych regulaminem.

Organizatorzy

mailto:wkkirsp3pml%40wp.pl?subject=
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BURZENIN I TDM

W tym roku po raz kolejny odwiedzi nas TDM Electro-

nics. Większość z was wie, kto to taki – ale dla tych, 

którzy nie wiedzą krótkie wprowadzenie. 

Jeżeli nagle odczujecie gwałtowną potrzebę posiadania 

czołgu – zadzwońcie do TDMu. Jeżeli złośliwy sąsiad nie 

boi się już waszego psa i uważacie, że stojący w ogródku 

transporter opancerzony będzie dobrym rozwiązaniem – 

zadzwońcie do TDMu. To samo zróbcie jeśli potrzebujecie 

samolotu, rakiety albo terenowego UAZa. Wszystkie te 

arcyciekawe przedmioty możecie kupić u „najpiękniejsze-

go” sprzedawcy czołgów. Właściwie można napisać bajkę 

o Ewie co czołgi sprzedawała... Takie Duże Maszyny…

Oprócz rzeczy wielkich i imponujących TDM ma dla was 

sporo rzeczy niewielkich, za to bardziej związanych z na-

szym hobby: radia, złącza, maszty antenowe, lampy, kon-

densatory, cewki. Nie ma sensu wymieniać wszystkiego. 

Co roku to widzicie. 

Jeżeli chcecie poznać ofertę zanim wyruszycie w drogę, 

zajrzyjcie na allegro http://allegro.pl/listing/user/listing.

php?us_id=4939550&order=d

Jeśli chcecie coś konkretnego, to wystarczy wysłać maila 

do TDMu, napisać co i podać numer aukcji, w miarę możli-

wości przywiozą Wam na Zjazd.

Bez TDMu byłoby nudniej! ;-) 

Maciek SP9MRN

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4939550&order=d
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4939550&order=d
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Z żalem informujemy, że 15 sierpnia 2017 r.  
w wieku 84 lat, odszedł do Wieczności nasz Kolega  

Jerzy SP3DG. 

Licencję nadawcy posiadał od marca 1955 r.  
Należał do Poznańskiego Oddziału terenowego PZK. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 21 sierpnia 2017 r. 
O godz. 11.00 Msza Święta w kościele  

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie. 
O godz. 13.50 pogrzeb na cmentarzu Junikowo – Poznań.

Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny i Przyjaciół. 
Prośba o modlitwę w intencji Jurka.

SP3DG s.k.

Jerzy

SP3SLU
Remek

SQ7AN
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