
Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 34/2017   | 01

Tygodnik
Krótkofalowca 028Polski 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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WARTA NAD WARTĄ

W dzisiejszym numerze trochę o Emer-

gency Communication czyli o sieciach 

łączności kryzysowej. Sprowokowały nas 

do tego z jednej strony ostatnie wydarzenia 

i konsekwencje huraganowych wiatrów – 

z drugiej zaś strony dyskusja, która rozpętała się na Forum 

PKI – z której wynika, że część z Was niewiele wie o Em-

Comie oraz (a może przede wszystkim) o zasadach jego 

funkcjonowania, podstawach prawnych i funkcjonowaniu 

w świetle obowiązujących umów. To oczywiście nie jest 

zarzut – to stwierdzenie faktu, że za mało o EmComie pi-

szemy, za mało go pokazujemy, za mało edukujemy. Teraz 

trochę to zmienimy.

Zgodnie ze starą zasadą „a tatuś musi” w ostatniej chwili 

wprowadziliśmy do programu Zjazdu Technicznego w Bu-

rzeninie kolejne wydarzenie: tematy związane z EmCo-

mem.  To oznacza, że w czasie zjazdu, w piątek po południu, 

odbędą się POKAZOWE ćwiczenia łącz-

ności kryzysowej oraz – co ważniejsze 

– publiczne omówienie tych ćwiczeń, 

zasad, popełnionych błędów, pomysłów 

na usprawnienie tego, co jest istotą Em-

Comu – skutecznej łączności w sytuacji zagrożeń. Pokazo-

we – to nie oznacza malowania trawy na zielono, a jedynie 

przeprowadzenie ćwiczeń w taki sposób, żeby obserwato-

rzy mogli dowiedzieć się jak najwięcej o sieciach łączności 

kryzysowej. 

Będziecie mieli również okazję uzyskać informacje do kogo 

zwrócić się o pomoc w przygotowaniu takiej sieci na wa-

szym terenie, co jest potrzebne, ile to wszystko pochłania 

czasu i energii. Pamiętajcie: najważniejsze są lokalne – Wa-

sze – struktury, które znają teren, jego specyfikę i miejsco-

we uwarunkowania.

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. Canis SQ9ZAQ

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 Krótko-

falowca. Będziecie wówczas otrzymywać Tygodnik na podany w czasie re-

jestracji adres mailowy. Wysyłka zwykle następuje w czwartki w okolicy południa. 

„Zwykle” – ponieważ zawsze 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 „Archiwum” 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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Już tylko 2 dni dzielą nas od Pikniku Krótkofalowców 

Regionu Łódzkiego – zaczynamy w sobotę (rejestracja 

czynna od 9.00). 

Program pikniku (link):

–  pokaz sprzętu, anten NVIS, radiostacji dla użytkowników 

CB i krótkofalowców,

–  prezentacje systemów łączności DMR, D-star, APRS, 

łączności via przemienniki FM-Link i echo link,

–  bezpłatne pomiary i strojenie anten (także CB), dla 

wszystkich, którzy przyjadą swoim „mobilkiem” – na 

miejscu dostępne będą analizatory antenowe MAX6 

(do 500 MHz) i KVE60C (do 60 MHz) i KVE520A (do 

520 MHz),

–  konkursy dla najmłodszych (w tym radiowy tor prze-

szkód) ze słodkimi nagrodami,

–  dla naszych YL i XYL na terenie parku darmowe zajęcia 

z ZUMBY,

–  pokazy Airsoftowe, koledzy z Batalionu Parasol przygo-

towują strzelnicę dla chętnych,

–  na miejscu będzie pojazd PSP (oczywiście do zwiedzania 

dla najmłodszych),

–  pokaz sprzętu i technik gaśniczych,

Informujemy, że pracuje już okoliczno-

ściowa stacja HF440W, upamiętniająca 

bombardowanie miasta Wielunia i rozpo-

częcie II Wojny Światowej. Atak na Wie-

luń rozpoczął się 1 września 1939 roku, 

o 4.40 rano, czyli o 5 minut wcześniej niż 

uderzenie na polską placówkę na Wester-

platte. Dokładnie od tej godziny, tylko 

przez 5 minut będziemy prowadzić bardzo 

krótkie łączności dyplomowe, tak aby jak 

najwięcej krótkofalowców otrzymało dy-

plom w formie papierowej. 

Zespół SP7KED

STACJA HF440W Z WIELUNIA W ETERZE

PIKNIK KRÓTKOFALOWCÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO
–  grill dla wszystkich przez cały czas trwania pikniku do 

pieczenia własnej kiełbasy,

–  praca radiostacji amatorskiej klubowej,

–  giełda radiowa dla zainteresowanych,

–  stacja contestowa,

–  łowy na lisa,

–  klocki elektroniczne dla młodszych i starszych (Arduino, 

Raspberry Pi, …)

–  I mistrzostwa Regionu Łódzkiego w telegrafii

–  pokaz sprzętu SOTA wykonanego własnoręcznie przez 

uczestników tegorocznego YOTA w Londynie

–  na zakończenie pikniku loteria fantowa dla wszystkich 

zarejestrowanych.

Zabieramy ze sobą na piknik: najbliższych, kocyk pikniko-

wy, siedziska, dobry humor i coś na grilla.

W zorganizowaniu tego wszystkiego wspomagają nas 

kluby SP7TUL, SP7PB, SP7PTK, SP7ZHP, SP7PHP,  

SP7YLD – za co serdecznie imieniu organizatorów dzię-

kujemy i zapraszamy! 

Tomek SP7V i Cezary SP7UKL.

http://piknik.krotkofalowcy.com.pl/formularz.html
http://piknik.krotkofalowcy.com.pl/program-spotkania.html
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W połowie sierpnia gwałtowna zmiana pogody nad za-

chodnią, centralną i północno-wschodnią Polską za-

kończyła się przejściem silnego frontu burzowego, którego 

konsekwencją były niestety ofiary śmiertelne oraz znacz-

ne szkody materialne.

W związku z niepokojącymi, a niczym nieuzasadniony-

mi sygnałami, które dotarły do Zarządu SP EmCom Klu-

bu oraz ZG PZK mówiącymi o braku aktywności sieci  

SP EmCom w czasie nawałnic informujemy co następuje:

•  sieci SP EmCom na obszarach Polski, na których funk-

cjonują i stanowią zorganizowaną strukturę, na bieżąco 

monitorują sytuację związaną z panującymi warunkami 

atmosferycznymi,

•  stosowne ostrzeżenie o panującej sytuacji pogodowej 

w Polsce centralnej i zbliżającymi się frontami były przeka-

zywane przez struktury SP EmCom, przykładem może być 

Skierniewicka Amatorska Sieć Ratunkowa, która w dniu 

14 sierpnia ostrzegała przed zbliżającym się frontem na-

wałnic będąc w kontakcie z Wojewódzkim Centrum Za-

rządzania Kryzysowego (źródło https://www.facebook.

com/SP-Em-Com-Skierniewice-1212783602065563/),

•  na obszarach działania wybranych sieci SP EmCom były 

ogłoszone i wprowadzone stany podwyższonej gotowo-

ści alarmowej, połączone z aktywnością własnych stacji 

sztabowych, dyżurami i  nasłuchami lokalnych częstotli-

wości alarmowych (145,500 [MHz]) oraz zintensyfiko-

waną obserwacją sytuacji pogodowej, przykładem może 

być Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej, 

Niepołomicki Klub Krótkofalowców SP9MOA, Skier-

niewicka Amatorska Sieć Ratunkowa, EmCom Kujawy 

w Inowrocławiu, Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratun-

kowa i inne. Działania były oparte na obserwacji i anali-

zie raportów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i do-

stosowane do lokalnych potrzeb.

NAWAŁNICE NAD POLSKĄ

•  w związku z wystąpieniem nawałnic nie odnotowa-

no żadnych zgłoszeń oraz zapotrzebowania pomocy 

z naszej strony, kierowanego do sieci SP EmCom PZK ze 

strony poszczególnych WCZK,

•  Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa oraz Skiernie-

wicka Amatorska Sieć Ratunkowa jako relatywnie blisko 

położone – zadeklarowały dla obszarów najbardziej po-

szkodowanych pomoc, włącznie z możliwością udania 

się na miejsce i wsparcia osobowego. W bezpośred-

nim kontakcie z pomorskim WCZK oraz lokalnym szta-

bem kryzysowym w Suszku jest kol. Robert Kucharki 

SQ7RF – Koordynator Skierniewickiej Amatorskiej Sieci 

Ratunkowej.

•  sieci łączności kryzysowej nie mogą działać wbrew obo-

wiązującym je procedurom postępowania w razie wy-

stąpienia zdarzeń kryzysowych, tzn. niedopuszczalne są 

samowolne i nieskoordynowane z władzami lokalnymi, 

sztabami kryzysowymi i służbami ratowniczymi działa-

nia, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, 

o czym chcemy w sposób jasny, zdecydowanie przypo-

mnieć wszystkim oponentom tej formy aktywności krót-

kofalarskiej. Działamy zawsze odpowiedzialnie. W bez-

pośredniej korespondencji pomiędzy pomorskim WCZK, 

a Kolegą Robertem SQ7RF z sieci w Skierniewicach, 
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WSPÓŁPRACA Z GRUPĄ SKYWARN POLSKA

zespół WCZK sam potwierdził, aby pomoc była skutecz-

na i „szyta na miarę” konieczne jest uzyskanie właściwej 

wiedzy od lokalnego sztabu kryzysowego jaki zakres 

wsparcia na daną chwilę jest oczekiwany.

•  odnosimy się z oburzeniem do wszelkich prób wznieca-

nia niepotrzebnych i merytorycznie nic nie wnoszących 

dyskusji – w świetle zaistniałej ogromnej tragedii ludz-

kiej – mówiących, „co SP EmCom zrobił w tej sprawie”, 

których dodatkowym tłem są lokalne animozje koleżeń-

skie i próby szkodzenia określonym środowiskom krót-

kofalarskim, czynione tylko dla zasady. Otóż odpowiada-

jąc – SP EmCom zrobił co mógł, tam, gdzie funkcjonuje, 

w ramach obowiązujących go procedur oraz posiadanych 

zasobów ludzkich i sprzętowych. 

Z naszej strony możemy tylko ubolewać nad postawą „ak-

tywnych” w negatywnym słowa znaczeniu Kolegów, zadając 

w odwrotnym kierunku pytanie „co zrobiły te osoby w kie-

runku udzielenia pomocy poszkodowanym”. Niestety tutaj 

nastaje jak zwykle w takich przypadkach niepokojąca cisza…

SP EmCom klub PZK został zaproszony przez gru-

pę Polskich Łowców Burza – Skywarn Polska na 

VII zlot tej grupy połączony z konferencją naukową pt. 

„Rola technik cyfrowych w prognozowaniu gwałtownych 

zjawisk atmosferycznych, która odbędzie się 26 sierpnia 

w Krakowie na Politechnice Krakowskiej. Na zlocie delega-

cja SP EmCom PZK będzie miała możliwość przedstawie-

nia idei działania i głównych obszarów swojej działalności.

Po przeprowadzonych już rozmowach widzimy wspólnie 

potrzebę rozpoczęcia współpracy w zakresie powiadamia-

nia społeczeństwa oraz administracji lokalnych o zagroże-

niach pogodowych, tym bardziej że tego typu aktywności 

nie są przez władze doceniane, a stowarzyszenie Skywarn 

Polska ostrzegało o tym władze, że przez Polskę w poło-

wie sierpnia przejdzie bardzo gwałtowny i niebezpieczny 

front burzowy. 

Współpraca w tym zakresie jest wartościowa także dlate-

go, że raporty pogodowe przygotowywane przez Skywarn 

Polska zawierają precyzyjne, wręcz punktowe informacje 

dotyczące skali oraz fizycznych aspektów zjawisk pogo-

dowych, istotnych z punktu oceny ryzyk mogących mieć 

ogromne znaczenie dla życia i mienia ludzkiego.

SP EmCom PZK może służyć wsparciem i doradztwem 

dla Skywarn Polska w zakresie szeroko rozumianych mo-

bilnych systemów łączności radiowej. W drugą stronę, 

informacje pogodowe przygotowywane przez Polskich 

Łowców Burz, mogą być w syntetycznej postaci dołącza-

ne do danych emitowanych przez stacje pogodowe WX, 

które pracują w wielu miejscach Polski, co bez wątpienia 

wzbogaci przekazywane informacje, ale przede wszyst-

kim będzie służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 

społeczeństwa.
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LUBELSKA KRÓTKOFALARSKA SIEĆ RATUNKOWA

SP EMCOM W BURZENINIE

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w lipcu br. 

do grona aktywnych sieci SP EmCom, dołączyła Lubelska 

Krótkofalarska Sieć Ratunkowa reaktywując tym samym 

podpisane porozumienie pomiędzy PZK, a Lubelskim Urzę-

dem Wojewódzkim w zakresie powiadamiania w sytuacjach 

kryzysowych. LKSR działa przy OT-20 PZK w Lublinie, 

obecnie liczy już 24 członków. Koordynatorem sieci został 

SP EmCom Klub PZK będzie reprezentowany przez 

swoją grupę przedstawicieli kilku sieci aktywnie 

funkcjonujących na terenie Polski podczas tegorocz-

nego Zjazdu Technicznego Krótkofalowców w Burze-

ninie. W piątek, 8 września koledzy specjalizujący się 

w łączności kryzysowej będą w godzinach popołudnio-

wych realizować swój panel tematyczny kierowany 

do wszystkich zainteresowanych uczestników zjazdu 

(bliższe szczegóły pojawią się w harmonogramie wyda-

rzeń zjazdowych). Zapewniamy, nie będzie sztampowo, 

będzie trochę na poważnie, trochę na wesoło, w każ-

dym razie uczestnicy zjazdu mogą spodziewać się – pa-

rafrazując klasyka – niezapowiedzianych zdarzeń o cha-

rakterze kryzysowym :-). Sugerujemy wyposażenie się 

w dobre obuwie turystyczne, aczkolwiek raki, czekany, 

liny, umiejętności alpinistyczne itp. nie będą wymaga-

ne. Panel tematyczny „SP EmCom” będzie okazją do 

fizycznego dotknięcia i pokazania czym jest, ale też 

czym nie jest SP EmCom, zadania różnorodnych pytań 

i oczywiście otwartej dyskusji.

Informacje i zdjęcia: Michał Wilczyński SP9XWM, EmCom Manager PZK

mianowany przez ZOT – kol. Radek SQ8SET, przy wsparciu 

kol. Darka SQ8CRD. Kolegom życzymy wielu sukcesów na 

niwie emcomowej aktywności. Powołanie sieci lubelskiej 

jest kolejnym krokiem planu likwidacji białych plam na ma-

pie Polski w zakresie istnienia i funkcjonowania sieci łączno-

ści kryzysowej jaki przedsięwziął na tegorocznym zjeździe 

w Inowrocławiu – SP EmCom Klub PZK.
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Zarząd 18 Oddziału Tereno-

wego Polskiego Związku 

Krótkofalowców w Rzeszo-

wie oraz członkowie Łańcuc-

kiego Klubu Krótkofalowców  

SP8PLM serdecznie zapra-

szają wszystkich krótkofa-

lowców na „VI Podkarpacki 

Zjazd Krótkofalowców 2017”,  

który odbędzie się  2 – 3 wrze-

śnia 2017 r. w Leśniczówce 

Koła Łowieckiego „Dzik” 

w Marysinie k. Julina.

UWAGA – wracamy do MARYSINA tj. miejsca zjazdów 

z lat ubiegłych !

Piątek: od godz. 17:00 – przygotowania do zjazdu 

(zagospodarowanie terenu leśniczówki) – rozmiesz-

czanie sprzętu, wieszanie anten, przygotowywanie 

leśniczówki.

Sobota: od godz. 8:00 – rejestracja uczestników, poga-

wędki, zajęcia własne, giełda krótkofalarska.

Sobota: godz. 12:00 – rozpoczęcie części oficjalnej 

zjazdu, w trakcie części oficjalnej spotkania planowane 

jest m. innymi: 

–  podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2017, wrę-

czenie grawertonów i dyplomów,

–  wspólne zdjęcie,

–  pokazy i testy TRX-ów, wzmacniaczy oraz anten 

krótkofalarskich,

–  relacje z wypraw krótkofalarskich,

–  prezentacja Sieci Ratunkowej PZK SP EmCom,

–  testy i pokazy programów krótkofalarskich,

–  prezentacja przemiennika cyfrowego FM/DV C4FM 

FUSION,

–  giełda krótkofalarska,

–  aktywacja Rezerwatu Przyrody Wydrze SPFF-496 

oraz Natura 2000 – Lasy Leżajskie SPFF-0367

–  wspólne rozmowy oraz biesiadowanie do białego 

rana połączone z ogniskiem i nie tylko…

Niedziela:

– wspólne śniadanie,

– grzybobranie, spacery, pogawędki,

– podsumowanie zjazdu,

– około godz. 12:00 – zakończenie zjazdu.

W leśniczówce oraz na jej terenie istnieje możliwość 

przenocowania na materacach lub własnych łóżkach 

polowych, rozbicia namiotów, postawienia przyczep 

kempingowych a także instalacji własnych anten krót-

kofalarskich. Jednocześnie będzie możliwość zorgani-

zowania leśnych spacerów oraz grzybobrania. 

Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM 

i 145.600 FM. Przy drogach dojazdowych będą roz-

mieszczone oznakowania dojazdu na zjazd.

Już dziś serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji:

adamsp8n@gmail.com

ot18.pzk.org.pl

Miejsce spotkania: link

Mapa dojazdu: link

Adam SP8N

MARYSIN 2017

mailto:adamsp8n%40gmail.com?subject=
http://ot18.pzk.org.pl


08 |   Tydzień 34/2017    Tygodnik Krótkofalowca

ZAWODY IARU-VHF

W imieniu grupy contestowej SN7L chcę zachęcić ko-

legów pracujących na UKF-e do udziału w zawo-

dach IARU-VHF które odbędą się w dniach 2 – 3 wrze-

śnia 2017 r. w godz. 14:00-14:00 UTC. Regulamin nas 

stronie: https://contest.pk-ukf.org.pl/rules/IARU_Contest 

_Rules_2015.pdf

Bardzo nam zależy na dużej aktywności stacji pol-

skich i łącznościach z naszym teamem SN7L. Będzie-

my pracowali jak co roku z lokatora JO70SS t.j. ze Szre-

nicy, Karkonoskiego Parku Narodowego SPFF-0009.  

Jeden system antenowy będzie cały czas zwrócony 

w kierunku SP zwykle nadajemy na QRG 144,173 MHz. Za 

łączność z naszą stacją wyślemy karty    QSL przez biu-

ro, oraz dyplomy okolicznościowe dla 20 wylosowanych 

uczestników.

Szczegóły z ostatniej naszej aktywności na Szrenicy w III 

Próbach Subregionalnych na stronie SO3Z: http://so3z.

com/?page_id=2828

Pozdrawiam w imieniu teamu SN7L

tekst: Wojtek SP7HKK, zdjęcia: Team SN7L

Anteny 2x12 el YU7EF i 2x12 DK7ZB Naprawa anteny SP7MTU (zawody IARU VHF - 2016)

Stacja nadawcza (zawody IARU VHF - 2016)

Podłączanie wzmacniacza SP7TEE (zawody IARU VHF - 2016)

https://contest.pk-ukf.org.pl/rules/IARU_Contest_Rules_2015.pdf
https://contest.pk-ukf.org.pl/rules/IARU_Contest_Rules_2015.pdf
http://so3z.com/?page_id=2828
http://so3z.com/?page_id=2828
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WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA PK UKF

W dniach od 19 do 20 sierpnia 2017 roku w Stroniu 

Śląskim odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzy-

szenia PK UKF. Dokonano wyboru władz Stowarzyszenia 

w składzie:

Prezes – Tomasz Ciepielowski SP5CCC

Sekretarz – Janusz Polański SP1CNV

Skarbnik – Bartłomiej Wiącek SP5QWB

Członek Zarządu – Andrzej Niczyporuk SP8XXN

Członek Zarządu – Krzysztof Berlik SQ2LX

Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej Stowarzy-

szenia w osobach:

Przewodniczący – Tomasz Babut SP5XMU

Sekretarz – Tomasz Kopacz SP8UFT

Członek – Michał Łaszczyński SP2IQW

Więcej informacji wkrótce.

Tomasz SP5CCC

Skrócony spis treści Świat Radio 9/2017

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody.

ANTENY: Antena OGP-1 wg SP7HT.

TEST: Yaesu FT 891.

PREZENTACJA: Sterownik radiostacji WTI-1, Nowy porządek kablowy, 

Motorola PD3661e.

ŁĄCZNOŚĆ: Bandplan KF, Propagacja fal ultrakrótkich.

ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK, Nowości HAM RADIO 2017.

WYWIAD: Auto-Radio-CB Serwis.

HOBBY: Transceiver OMEGA+.

DIGEST: Arduino w krótkofalarstwie.

FORUM CZYTELNIKÓW: Porady.

RYNEK I GIEŁDA

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 9/2017.

*Aktualni prenumeratorzy Świata Radio otrzymają  

dodatkowo CD ROM „Biblioteka Krótkofalowca 2017”

ŚWIAT RADIO 9/2017

Magazyn wszystkich użytkowników eteru

9/2017

K R Ó T K O F A L A R S T W O  C B  R A D I O T E C H N I K A

 

Nowości Ham Radio 2017 we Friedrichshafen
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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.HF1997OP Podsumowanie
Od 1 lipca do 23 lipca br. czynna była 

na pasmach amatorskich okolicznościowa 

radiostacja o znaku HF1997OP. Okazją do 

pracy pod tym znakiem była przypadająca 

w lipcu 20. rocznica wielkiej powodzi, jaka 

miała miejsce w 1997 roku na terenie kraju. 

Członkowie Piastowskiego Klubu Krót-

kofalowców SP6PAZ chcieli tym samym 

przypomnieć wielką akcję niesienia po-

mocy w zabezpieczaniu łączności z zala-

nych terenów na obszarze województwa 

opolskiego. Sama idea uruchomienia 

stacji okolicznościowej pojawiła się już 

we wrześniu 2016 roku. Nasz administra-

tor strony www.sp6pz.pl kolega Sławek 

SP6ZC postanowił stworzyć na tę oko-

liczność specjalną stronę internetową 

www.powodz1997.pl, na której znalazły 

się najważniejsze materiały historyczne 

mówiące o tej tragedii i naszym krótkofa-

larskim spontanicznym zrywie w lipcu 1997 

roku. Z tej też okazji powstał kanał klubu  

SP6PAZ na YouTube – słowa podziękowania 

należą się Krzyśkowi SQ6KIV oraz Ludwiko-

wi SQ6NDF. Jak rocznica, to oczywiście urucho-

mienie okolicznościowej radiostacji. Kil-

ka miesięcy wcześniej zaprojektowano 

i wydrukowano karty QSL. Tu, jak zwykle na 

wysokości zadania 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 mło-

demu pokoleniu krótkofalowców naszą ak-

cję sprzed dwudziestu lat i dać możliwość 

zaliczenia ciekawego prefiksu. W trakcie tej 

aktywności w eterze media zaanonsowały  

w lokalnej prasie oraz radiu naszą eterową 

akcję oraz specjalną stronę internetową 

wraz z kanał klubu SP6PAZ na YouTube. 

Ogółem przeprowadziliśmy 1085 obu-

stronnych łączności, głównie na 80 i 40 me-

trach. Operatorzy HF1997OP uczestniczyli 

również w pięciu krajowych zawodach na 

falach krótkich. Operatorami HF1997OP 

byli koledzy: Janek SP6IHE, Andrzej SP6RTX 

(ex: SP6DYK) oraz piszący te słowa SP6DVP. 

Na początku sierpnia br. wszystkie karty 

QSL zostaną wysłane do CB QSL w Bydgosz-

czy oraz załadowane na LoTW. Przy okazji 

informujemy, że karty QSL prosimy wysyłać 

via SP6PAZ – biuro QSL OT 11. 

Chciel iśmy również podziękować 

wszystkim operatorom indywidualnym 

oraz operatorom stacji klubowych za tak 

liczne wołanie naszej stacji oraz za przepro-

wadzenie z nami łączności. Do usłyszenia 

we wrześniu br. pod kolejnym znakiem 

okolicznościowym SN50PAZ z okazji 50-le-

cia działalności Piastowskiego Klubu Krót-

kofalowców SP6PAZ 1967–2017 w Opolu.tekst i zdjęcia: 
Krzysztof Bieniewski SP6DVP 

Rodzinny Piknik 
w RzeszowieW dniu 3 czerwca 2017 r. odbył się „Ro-

dzinny Piknik” w Zespole Szkół nr 7 w Rze-

szowie. W trakcie organizowanej impre-

zy nie zabrakło również członków Klubu 

Krótkofalowców SP8POP oraz kolegów 

zrzeszonych w 18 OT PZK  w Rzeszowie, 

którzy dobrą zabawą promowali krótkofa-

larstwo. Już od godz. 8.00 przystąpiono do 

Grupa Contestowa SN7L
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Z żalem informujemy, że 18 sierpnia 2017 roku, w wieku 65 lat 
odszedł nagle do Wieczności nasz Kolega 

Antoni Magiera SP9FRZ.

Antoni był związany z krótkofalarstwem od 50 lat.
Licencję nadawcy otrzymał w 1971 roku.

Pozostanie w naszej pamięci jako kolega bardzo oddany naszemu hobby. 
Był człowiekiem niezwykle uczciwym o dużej kulturze osobistej.  

Starał się brać udział we wszystkich zawodach krajowych.  
Nasze środowisko straciło wychowawcę młodszego pokolenia 

radioamatorów gotowego zawsze do pomocy innym.
Przez 4 kadencje piastował funkcję Prezesa Rybnickiego  

Oddziału Terenowego PZK, a ostatnio Przewodniczącego  
Komisji Rewizyjnej OT 31 PZK. 

Był założycielem oraz członkiem klubu SP9PKM.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 sierpnia br.  
o godzinie 10 w kościele parafialnym pod wezwaniem

św. Jerzego w Rydułtowach (przy rynku).

Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.
Prosimy też o modlitwę w intencji śp. Antoniego SP9FRZ.

W imieniu Zarządu OT 31 PZK

SP9FRZ s.k.

Eugeniusz 

SQ9HZM
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