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Tygodnik
Krótkofalowca 029Polski 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 35/2017

 

 Od lewej Paweł SQ6DXP oraz Kamil SQ6IUB. Autor zdjęcia Krzysztof SP6DVP

ARDF W BURZENINIE
Zjazd Techniczny zobowiązuje... 
do aktywności fizycznej

SP EMCOM I ŁOWCY BURZ
SP EmCom Klub PZK został zaproszony na VIII Zjazd 
Polskich Łowców Burz, który odbył się 
w dniach 25 — 27 sierpnia 2017 r.

MODERNIZACJA SR6WY
24 sierpnia w obiekcie SLR Wysoka, członkowie klubu 
SP6PAZ dokonali modernizacji zainstalowanego
 tam przemiennika SR6WY

POWSTANIE SPDXC
Mija 55 lat, jak w Wiśle Malince 
odbył się pierwszy Zjazd 
SP DX Clubu

90 LAT NA SOŚNIEJ GÓRZE
Czyli jubileuszowe spotkanie 
na Sośniej Górze z okazji 90-lecia 
krótkofalarstwa  na Górnym Śląsku

27 LAT INTERNETU
W dniach od 23 września do 1 października 
pracować będzie stacja okolicznościowa HF27PLI
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JUŻ NIEDŁUGO NOWE...
Wszystko co dobre, się kończy. Nikt i nic tego 

nie zmieni. Tak po prostu jest. Pod koniec mie-

siąca z reguły kończą się pieniądze w portfe-

lu. Pod koniec tego miesiąca dobiegną kresu 

Wakacje. I to boli najbardziej. Nauczyciele 

i uczniowie wrócą do szkół. Nie będzie już wylegiwania się 

w łóżkach do prawie przedpołudniowych godzin. 

Ale, jak zwykle, jest pewne „ale”. Kiedy coś się kończy to zna-

czy, że zacznie się coś nowego. Nowy rok szkolny, czy nowy 

miesiąc. Nasze konta na nowo zasilą się wypłatami, a domy 

ciszą. Co spowoduje, że będziemy mieli czas dla siebie. Nikt 

nam nie przeszkodzi w polowaniu na DXa, czy w pisaniu nic 

nieznaczących komentarzy na forach krótkofalarskich, HI.

Jeden z moich autorytetów powiedział, że żeby napisać jed-

no mądre zdanie, trzeba ich najpierw przeczytać sto. Z tym 

czytaniem to jest prawda. A my, Polacy 

lubimy czytać. I to się chwali. Czytamy 

wszytko, co się da. Nawet etykiety na pu-

dełku od proszku do prania w toalecie.

Wszyscy zgodzimy się, że Tygodnik Krótkofalowca jest jed-

nak ciekawszy niż skład proszku. Dlatego zapraszamy do 

czytania TK wszędzie, gdzie się da, i zawsze kiedy można — 

tylko nie za kierownicą. To odradzamy. W tym, jak i w każ-

dym numerze garść świeżych niusów z naszego światka.

Uwaga, od września nastąpi zmiana w dniach dystrybucji 

TK. Dotychczas były to czwartki. Od przyszłego tygodnia 

będziemy rozsyłali TK w piątki — równolegle z publikacją na 

www.pzk.org.pl.

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 informa-
cje o nich. Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników w poprzed-
nich edycjach, informacje o sponsorach i o nagrodach oraz działający link do 
aktualnego regulaminu zawodów.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone 
przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. Pli-
ki 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 reklam. 

Zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, które mogą być kontro-
wersyjne lub naruszać prawa osób trzecich, w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację doty-
czącą praw autorskich. Zdjęcia niepodpisane będą publikowane bez infor-
macji o autorze, a fakt ich dostarczenia do redakcji jest równoznaczny ze 
zgodą na publikację. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana 
jest zgoda opiekunów prawnych. Materiał fotograficzny należy dostarczać 
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pli-
ki). 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 nadesłanych 
nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowa-
niem.

Okładka –  Od lewej Paweł SQ6DXP oraz Kamil SQ6IUB. Autor zdjęcia Krzysztof SP6DVP

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 reje-

stracji adres mailowy. Wysyłka zwykle następuje w czwartki, w południe. „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 „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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SP EMCOM I ŁOWCY BURZ

Dzięki zaangażowaniu Kolegi Roberta Kucharskiego 

SQ7RF, SP EmCom, Klub PZK został zaproszony na VIII 

Zjazd Polskich Łowców Burz, który odbył się w dniach 25 

— 27 sierpnia 2017 r. Zjazd był połączony z konferencją na-

ukową na Politechnice Krakowskiej, której wiodącym tema-

tem była “Rola technik cyfrowych w prognozowaniu gwał-

townych zjawisk atmosferycznych”. 

Przedstawiciele SP EmCom / Krakowskiej Amatorskiej 

Sieci Łączności Kryzysowej uczestniczyli w tym   wydarze-

niu. Obecni byli m.in. Michał Wilczyński SP9XWM, Paweł 

Ostolski SQ9ATK, Sławek Lach SQ9JYE i Darek Orzechow-

ski SQ9OJV.

Podczas wcześniejszych ustaleń telefonicznych, jak też na spo-

tkaniu z przedstawicielami Skywarn Polska, podjęliśmy wspól-

ną inicjatywę dotyczącą współpracy w zakresie powiadamia-

nia o zagrożeniach pogodowych. Informacje o zagrożeniach 

pogodowych rejestrowanych przez przez Skywarn Polska, 

będą mogły być wykorzystywane na dobrowolnych zasadach 

w istniejących, reaktywowanych oraz budowanych stacjach 

pogodowych SR0WX, jako precyzyjnie i wysoko sprawdzalne 

źródło informacji. 

Nie zapominamy o oficjalnych źródłach komunikatów pogo-

dowych i ostrzeżeń. Nową aktywnością z Kolegami ze Sky-

warn Polska dołączamy bardzo precyzyjną i wartościową in-

formację dotycząca lokalnej sytuacji pogodowej na poziomie 

powiatu lub gminy. Zgodnie z ustaleniami Skywarn udostępni 

nam źródła ze swoimi komunikatami, w postaci łatwych do 

przygotowania syntetycznych informacji wystawianych przez 

stacje pogodowe. Z naszej strony służymy Skywarn Polska po-

mocą i fachową wiedzą w zakresie techniki radiokomunikacyj-

nej, która może być wykorzystana w potencjalnych przyszłych 

zdarzeniach. SP EmCom i Skywarn Polska planują wspólnie 

wspierać inicjatywy dotyczące poprawy bezpieczeństwa 

w Polsce, a zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa mieszkań-

ców naszego kraju przez skuteczne wykorzystywanie ostrze-

żeń pogodowych.

SP EmCom powołał zespół techniczny w składzie: Paweł 

Ostolski SQ9ATK, Robert Kucharski SQ7RF i Łukasz Spycha-

ła SO3AJP, który podlega pod komitet sterujący Zarządu SP 

EmCom. Najważniejszymi zadaniami tego ciała będą:

— reaktywacja i dalszy rozwój stacji pogodowych w SP;

— implementacja jednolitych zasadniczych standardów ich 

funkcjonowania;

— działania zmierzające do wdrażania nowych technologii, 

rozwiązań technicznych oraz funkcjonalnych w obsza-

rze urządzeń powiadamiania radiowego o stanie pogody, 

wód oraz atmosfery. Zespół ten nie jest ciałem zamknię-

tym, wszystkie osoby zainteresowane, zaangażowane 

w aktywność SP EmCom oraz te osoby, które mają wie-

dzę i doświadczenie w omawianym zakresie są mile wi-

dziane i zaproszone do współpracy.

O dalszych aktywnościach i postępach prac będziemy infor-

mować na bieżąco.

Michał SP9XWM

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie dla licznej grupy koleżanek i kolegów krótkofalowców 

za udział w uroczystości pogrzebowej śp. Antoniego SP9FRZ 

Zarząd 31 OT PZK
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24 sierpnia 2017 r. w obiekcie SLR Wysoka koło Góry 

św. Anny, członkowie klubu SP6PAZ, dokonali 

modernizacji zainstalowanego tam przemiennika SR6WY. 

Głównymi wykonawcami byli Koledzy: Paweł SQ6DXP oraz 

Kamil SQ6IUB. Modernizacja SR6WY polegała na przenie-

sieniu urządzenia ze starego budynku do kontenera nale-

żącego do firmy Emitel, zainstalowaniu anteny typu X50N 

w nowej lokalizacji, wymiany kabla na nowy typu Andrew 

CNT 400 wraz z wtykami typu N o długości 35 metrów. Do 

tego celu, Koledzy z własnych środków zakupili niezbędne 

elementy oraz po wykonaniu remontu wykorzystali ante-

nę X50N oraz filtr BPF zakupione kiedyś przez PZK OT-11 

w Opolu. W akcji uczestniczyli Koledzy: SQ6DXP Paweł, 

SQ6IUB Kamil, SP6DVP Krzysztof, SQ6SEB Sebastian, 

wszyscy z klubu SP6PAZ oraz Andrzej SP6TTQ ze Zdzieszo-

wic oraz SQ6VRS Radek z klubu SP6PNZ z Nysy. Najważ-

niejsze, że pogoda dopisała i można było prace na wysoko-

ści przeprowadzić sprawnie i bezpiecznie. Cała akcja trwała 

zaledwie 7,5 godziny, od momentu przyjazdu, do ponowne-

go włączenia przemiennika. Przerwa w pracy SR6WY trwa-

ła zaledwie 2 godziny. Zaraz po ponownym uruchomieniu 

dało się zauważyć znaczną poprawę pracy urządzenia, na 

co wskazywały liczne pochlebne uwagi od wielu  korespon-

dentów, którzy zgłaszali się w kanale pracy SR6WY. Byli też 

tacy korespondenci z okręgów SP9 i SP6, którzy ,,wchodzi-

li’’ bez problemu na  przemiennik  z urządzeń ręcznych.

MODERNIZACJA OPOLSKIEGO PRZEMIENNIKA SR6WY

Ekipa w składzie od lewej strony: Radek SQ6VRS, Sebastian SQ6SEB, 

Paweł SQ6DXP, Krzysztof SP6DVP, Kamil SQ6IUB. 

Autor zdjęcia: Radek SQ6VRS.

Nowe pomieszczenie Kamil SQ6IUB oraz niżej Paweł SQ6DXP.

                              Autor zdjęcia: SP6DVP

Stare pomieszczenie od lewej strony:Kamil SQ6IUB oraz Paweł SQ6DXP.

                              Autor zdjęcia Krzysztof SP6DVP  
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Na zakończenie trochę danych technicznych przemienni-

ka SR6WY. Fabryczny przemiennik Motorola MTR2000, 

duplekser Procom DPF 70/6-150, filtr BPF w gałęzi odbior-

nika, antena Diamond X50N, przewód antenowy Andrew 

CNT400 wraz z wtykami N 35m, szafa montażowa dla prze-

miennika oraz osprzęt uchwyty, odskocznia do anteny itp.

Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do nawiązy-

wania łączności via SR6WY, który czynny jest w lokatorze 

JO90BL. 

Tekst: Krzysztof SP6DVP
Zdjęcia: Radek SQ6VRS, Krzysztof SP6DVP

Paweł SQ6DXP. 

Autor zdjęcia Krzysztof SP6DVP

Widok masztu. Autor zdjęcia Krzysztof 

SP6DVP

 Od lewej: Paweł SQ6DXP oraz Kamil 

SQ6IUB. Autor zdjęcia Krzysztof SP6DVP

Wysoka - od lewej strony : Kamil SQ6IUB , Paweł SQ6DXP , Sebastian 

SQ6SEB ,  Andrzej SP6TTQ . Autor zdjęcia- Krzysztof SP6DVP

SR6WY w szafie. Autor zdjęcia Radek SQ6VRS
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Czyli jubileuszowe spotkanie na Sośniej Górze z okazji 90-le-

cia krótkofalarstwa  na Górnym Śląsku.

Piękna i słoneczna pogoda przywitała uczestników jubi-

leuszowego spotkania, które odbyło się w niedzielę, 27 

sierpnia br. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie 

(Sośnia Góra). Nad rejestracją uczestników czuwali Piotr 

SP9TPZ i Henryk SQ9MZ. W sumie zarejestrowało się 85 

krótkofalowców, wiele Koleżanek i Kolegów przybyło z ro-

dzinami dlatego mieliśmy wrażenie, że jest nas o wiele więcej. 

Część oficjalna jubileuszu rozpoczęła się w sali multimedial-

nej od  przywitania gości przez Stanisława SP9QLP i Marka 

SP9HTY. Następnie Romuald SQ9ZM przedstawił w skró-

cie historię Górnego Śląska a szczególnie ostatnie 90 lat 

krótkofalarstwa na naszym terenie. Eugeniusz SQ9HZM  

poinformował zgromadzonych, że Award Manager Wie-

sław SQ9V z okazji 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym 

Śląsku, po czerwcowej akcji dyplomowej  wydał 385 dy-

plomów z czego 238 do stacji z SP, 143 dla reszty Europy 

90 LAT NA SOŚNIEJ GÓRZE

i 4 dla nadawców DX. Zwycięzcą kategorii „Najlepsza sta-

cja nasłuchowa” został Bogdan SP9-28038 z Bochni, w ka-

tegorii „Najlepsza stacja spoza Górnego Śląska” zwyciężył 

Zbigniew SP9IEK z Tarnowa a w kategorii „Najlepsza stacja 

z Górnego Śląska” nagrodę odebrał Bronisław SP9WZO 

z Cieszyna. 

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody książkowe 

ufundowane przez Zbyszka SP9LDB. Po wspólnym zdjęciu, 

skorzystaliśmy z możliwości odbycia spacerów po ogrodzie, 

dyskusje przy kawie, lodach i grillu. Podczas spotkania pra-

cowały stacje na UKF i KF. Można było zdobyć „Certyfikat 

nadawcy telegrafii lewą nogą”nadając na specjalnym, noż-

nym kluczu telegraficznym. Dzieci i wnuki przybyłych na 

spotkanie Koleżanek i Kolegów korzystały z placu zabaw 

i ścieżek edukacji ekologicznej.  
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Wśród uczestników jubileuszu rozlosowane zostały nagro-

dy, których sponsorami byli Edward SP9WZB (antena Big 

Star), Andrzej SP9N (duo-bander UV5R), Jerzy SP9WZT 

(miernik SWR/PWR), Wiesław SQ9V (izolatory), kluby 

SP9PKS, SP9PKM, OT 06, OT 31 oraz miasto Pszów (w su-

mie 30 nagród). 

Dziękujemy obecnym na spotkaniu za udział, wszystkim 

za pomoc w organizacji a sponsorom za dostarczenie na-

gród i hojność. Rozjechaliśmy się do domów z nadzieją na 

wspólne spotkanie z okazji 100-lecia krótkofalarstwa na G. 

Śląsku.

Poniżej link do galerii zdjęć zrobionych przez Tymka SQ9R-

NX (syna Piotra SP9TPZ): www.sp9pks.iq.pl

Organizatorzy: OT 06 PZK, OT 29 PZK, OT 31 PZK, OT 50 

PZK

http://www.sp9pks.iq.pl/galeria/2017/2017_08_27/index.php
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AKCJA DYPLOMOWA „WOJSKOWY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI”

Akcja jest lekcją historii o zapomnianym, dawnym sprzę-

cie łączności, zwłaszcza o pierwszych polskich, wojsko-

wych radiostacjach okresu międzywojennego oraz odda-

niem hołdu ich konstruktorom i żołnierzom, którzy z nich 

korzystali podczas II wojny światowej. 

Ze względu na decydujące znaczenie dla przebiegu tej woj-

ny, czcimy też ogromny dorobek polskich kryptologów, stąd 

nawiązanie do maszyny szyfrującej „Enigma”.

Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu 

Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współ-

udziale Wydziału Łączności ZG LOK.

Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi sta-

cjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2017 r. do 

06.10.2017 r. (78 rocznicy wybuchu wojny do ostatniej bi-

twy Wojska Polskiego w 1939 r. pod Kockiem):

SN0NONE - (SP3KQV - Radiostacja N1- bitwa nad Bzurą ) 

SN0NTWO (SP3LD - Radiostacja N2 – obrona Helu)

SN0RKD (SP5WWL - Radiostacja RKD – obrona Warszawy)

SN0AP – (SP8ZBX – Radiostacja AP – bitwa pod Mokrą)

SN0BP – (SP2PMW – Radiostacja BP – obrona Westerplatte)

SN0OSB (SP3KWA – Odbiornik OSB – obrona Wizny)

SN0ENI (SP2PUT – maszyna szyfrująca ENIGMA – Pyry k. 

Warszawy, Bletchley Park).

Dyplomy wydawane są wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Warunkiem uzyskania jest przeprowadzenie, co najmniej 3 

łączności z jedną, z wyżej wymienionych stacji, różniących 

się pasmem lub emisją, na dowolnych pasmach KF na CW, 

SSB, AM lub DIGI. Nie będą zaliczane łączności typu „cross 

band” i „cross mode”. 

Łącznie, w akcji można zdobyć 7 dyplomów. Zgłosze-

nia należy wysyłać na adres spotc@spotc.pzk.org.pl.  

Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od za-

kończeniu akcji, w dniu 6 października 2018 r.

Grzegorz Walichnowski SP3CSD
— Prezes SP OTC

Radiostacja RKD
Radiostacja RKD (Radiostacja Korespondencyjna Dywizji) to pierwsza rodzima konstrukcja 
pracująca na falach średnich. Opracowana została w 1926 roku,  na wyposażenie Wojska Pol-
skiego weszła w 1928 r.
Nadajnik o mocy 6 W pracował w zakresie 430 - 1200 kHz, natomiast odbiornik w zakresie 460 
- 1200 kHz. Radiostacja pracowała z modulacją CW oraz AM oraz osiągała praktyczny zasięg 
70km w CW i 10 km w AM. Radiostacje te były montowane również na samochodach Fiat 508 
i motocyklach CWS M 111.
W latach 1928 - 1932 wyprodukowano 400 szt. oraz 200 szt. w wersji lotniczej RKL/D.

Radiostacja N1
W 1935 roku Dowództwo Wojsk Łączności opracowało plan rozwoju łączności bezprzewodo-
wej w ramach którego, Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne w Warszawie opracowały 
dwa prototypy radiostacji N1 i N2. Produkcja seryjna radiostacji N1 ruszyła w 1937 roku.
W latach 1937 - 1938 wyprodukowano ich 105 szt., a w 1939 roku 500 szt.
Radiostacja pracowała w zakresie 2250-6750 kHz z mocą 21 W dla telegrafii i 7 W w AM.
Praktyczny zasięg to 20-50 km na CW i 15-30 km w AM, w zależności od użytej anteny. 
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25 — 27 lipca 2017 r. w Giewartowie nad jeziorem Po-

widzkim odbywał się XXIX zjazd Klubu Seniorów 

PZK – SPOTC. Tradycyjnie zjazd rozpoczął się kolacją ple-

nerową przy grillu, z chóralnymi śpiewami, akompaniamen-

tem gitar i niekończącymi się rozmowami. 

W sobotę, po śniadaniu rozpoczęły się obrady prowadzo-

ne przez Prezesa SPOTC Grzegorza SP3CSD z gościnnym 

udziałem Prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF, który poinfor-

mował o postępie prac nad Cyfrowym Archiwum Krótko-

falarstwa Polskiego i uzyskanej na ten cel dotacji z budże-

tu państwa. Zasoby Archiwum są regularnie wzbogacane 

przez opracowania członków SPOTC. Panie zajmowały się 

w tym czasie domowymi wypiekami i nalewkami. 

Po obradach wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników 

wraz z rodzinami. Oficjalnie przyjęto do Klubu nowych 

członków w osobach Tadeusza SP3OCC, Mariana SP3JSD, 

Tolka SP3JDZ. Były kąpiele w jeziorze i spacery. 

XXXIX ZJAZD KLUBU SENIORÓW PZK
Sobotni wieczór na zjazdach SPOTC to tradycyjnie dancing 

z muzyką na żywo, loterią fantową i recytacją satyrycznych 

wierszy, znanych sprzed lat. W niedzielę rano po śniadaniu 

i pożegnalnej kawie wszyscy rozjechali się do domów, aby 

o godz. 20.00 nawiązać łączność na QRG 3695.0 kHz i po-

twierdzić szczęśliwy powrót. 

Warto podkreślić, że zjazdy Klubu Seniorów PZK mają cha-

rakter rodzinny i towarzyski, odbywają się co roku w innej cie-

kawej lokalizacji. Klub zrzesza krótkofalowców z większym 

stażem nadawcy, ale otwarty jest także na młodszych sym-

patyków, którzy coraz częściej pojawiają się na spotkaniach. 

Podczas zjazdu w Giewartowie odbyło się planowane po-

siedzenie reaktywujące działalność polskiej sekcji DIG, pod 

kierownictwem SP1EG i SP1F. W eterze pracowała radio-

stacja SP0OTC. 

Info: Jerzy SP3SLU
Zdjęcie: Tadeusz SP3OCC 
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ZAWODY IARU-VHF — PRZYPOMIENIE

W imieniu grupy contestowej SN7L chcę zachę-

cić kolegów pracujących na UKF-ie do udziału 

w zawodach IARU-VHF, które odbędą się 2 – 3 września 

2017  r. w godz. 14:00-14:00 UTC. Regulamin na stronie:  

www.contest.pk-ukf.org.pl

Bardzo nam zależy na dużej aktywności stacji polskich 

i łącznościach z naszym teamem SN7L. Będziemy pra-

cowali, jak co roku, z lokatora JO70SS t.j. ze Szreni-

cy, Karkonoskiego Parku Narodowego SPFF-0009.  

Jeden system antenowy będzie cały czas zwrócony 

Stacja nadawcza (zawody IARU VHF - 2016) Podłączanie wzmacniacza SP7TEE (zawody IARU VHF - 2016)

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:  www.so3z.com

Pozdrawiam w imieniu teamu SN7L

tekst: Wojtek SP7HKK, zdjęcia: Team SN7L

Grupa Contestowa SN7L

https://contest.pk-ukf.org.pl/rules/IARU_Contest_Rules_2015.pdf
http://so3z.com/?page_id=2828
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Zjazd Techniczny odbywa się na terenie Ośrodka Wypo-

czynkowego SPORTOWA OSADA, a to zobowiązuje... 

do aktywności fizycznej.

Proponujemy zatem wszystkim, którzy dadzą radę oderwać 

się od swoich radiostacji, ulubionych miejsc spotkań towa-

rzyskich lub po prostu zapragną zrobić sobie przerwę od 

prezentacji, zabawę w formie zawodów wzorowanych na 

ARDF (Amateur Radio Direction Finding) czyli tzw. łowach 

na lisa. Zawody odbędą się w dwóch turach — dla seniorów 

(ukończony 16 rok życia) i juniorów.

Celem zabawy będzie odnalezienie, w jak najkrótszym 

czasie ukrytych na terenie ośrodka (juniorzy) lub w jego 

najbliższej okolicy (seniorzy) trzech nadajników radiowych 

pracujących w paśmie 70 cm modulacją FM i nadających te-

legrafią swoje identyfikatory, tj. MOE, MOI oraz MOS.

Dla zagubionych w terenie drogę do mety wskaże czwarty 

nadajnik zgłaszający się sygnałem MO.

Dla pierwszych 10 zgłoszonych uczestników/zespołów or-

ganizator przygotuje anteny kierunkowe z tłumikiem, które 

należy podłączyć do własnego odbiornika. Wszyscy, którzy 

ARDF W BURZENINIE
będą chcieli wziąć udział w zawodach, a nie załapią się do 

pierwszej dziesiątki zgłoszonych niech nie tracą nadziei, 

ale biorą sprzęt, którym dysponują i próbują sił, a przede 

wszystkim dobrze się bawią. :-)

Lisy to przeprogramowane sondy meteorologiczne wy-

puszczane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-

nej dwa  razy na dobę z trzech ośrodków w Legionowie, Łe-

bie i Wrocławiu.

Sondy te obserwowane i odnajdowane przez tzw. łowców 

skupionych m.in. w grupie [GRUPA FACEBOOK] dzięki opro-

gramowaniu Piotrka SQ7FJB i Łukasza SQ5RWU stają się 

nadajnikami pracującymi w paśmie amatorskim i świetnie 

nadają się do roli lisów oraz trackerów APRS. Trackery takie, 

pozwalają na żywo śledzić rozwój sytuacji w terenie w czasie 

zawodów. W ten sposób dajemy sondom „drugie życie”, po-

nieważ IMGW ich nie chce i traktuje jako odpady do utylizacji.

Wyniki zawodów zostaną ogłoszone natychmiast po ich 

zakończeniu, a zwycięzcy otrzymają nagrody w formie upo-

minków od organizatorów Zjazdu.

Krzysiek SQ5NWI

Zapewne większość starszych wiekiem Kolegów i Kole-

żanek pamięta emitowany w TVP od końca lat siedem-

dziesiątych program popularnonaukowy, który rozbudzał 

wyobraźnię i pokazywał technikę zza „żelaznej kurtyny”. 

Młodszym pokoleniom warto przypomnieć historię au-

dycji, która niejednego z nas zainteresowała nowoczesną 

techniką, co także w wielu przypadkach miało wpływ na 

wybory życiowe związane z pracą zawodową czy hobby. 

Mowa oczywiście o niezapomnianej „Sondzie” prowadzonej 

przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka. W każdym 

z odcinków poruszane były tematy z różnych dziedzin nauki 

od biologii, przez chemię, fizykę, matematykę, medycynę. 

ROCZNICA EMISJI PROGRAMU SONDA
Prowadzący prezentowali niejednokrotnie bardzo skompli-

kowaną tematykę, w taki sposób, że przyciągali przed ekra-

ny dzieci i starszych niezależnie od wykształcenia.

Dla upamiętnienia czterdziestej rocznicy rozpoczęcia emisji 

programu, we wrześniu br. będą pracować stacje okolicz-

nościowe HF40S, HF40O, HF40N, HF40D, HF40A, a od 

sierpnia do października stacje SP40SONDA, SN40SON-

DA, SO40SONDA. Wydany będzie też dyplom okoliczno-

ściowy. Więcej informacji na stronie: www.sp5kvw.com 

i www.qrz.com.

SONDA Team

https://facebook.com/groups/RadioSondyPolska
http://sp5kvw.com
http://qrz.com
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W dniach od 23 września do 1 października br. praco-

wać będzie stacja okolicznościowa HF27PLI, uru-

chomiona z okazji 27. rocznicy powstania pierwszego w Pol-

sce łącza Internetowego.

Nowinka techniczna, jaką było analogowe łącze Internetowe 

o przepustowości 9600 b/s, zaczęła pracę 26 września 1990 r. 

Nawiązana tego dnia łączność między Warszawą a Genewą, 

koordynowana przez dr Grzegorza Poloka z Instytutu Fizyki 

Jądrowej PAN, uważana jest za przełom w historii Polski, który 

rozpoczął erę Internetu w naszym kraju. Miesięczna opłata za 

utrzymanie łącza wynosiła wówczas prawie 13,5 mln starych 

złotych. Internet przyczynił się do rozwoju sieci informacyjnych. 

Powstawały serwisy, sklepy internetowe, a także wyszukiwarki. 

Stacja będzie pracowała na możliwie wielu pasmach, wie-

loma emisjami. Wszystkie QSO ze stacjami należącymi do 

PZK/Biura, również przez przemienniki, zostaną potwier-

dzone specjalnymi kartami QSL. Mile widziane są karty QSL 

od stacji, które nawiążą łączność z HF27PLI.

Wojciech SQ8W

INTERNET W POLSCE — TO JUŻ 27 LAT

Informujemy, że od 1 września 2017 rozpoczyna pracę 

w eterze okolicznościowa radiostacja o znaku wywoław-

czym SN50PAZ. Stacja będzie czynna z okazji 50 rocznicy 

powołania do życia Piastowskiego Klubu Krótkofalowców 

SP6PAZ z Opola (1967-2017). Będziemy czynni na pasmach 

KF emisjami SSB, CW oraz emisjami cyfrowymi. Karty QSL 

via SP6PAZ biuro QSL OT 11 PZK Opole lub direct. Więcej 

STACJA OKOLICZNOŚCIOWA  SN50PAZ
informacji można znaleźć na stronie klubowej www.sp6paz.pl 

oraz na QRZ.COM.

Jednocześnie prosimy wszystkich korespondentów o to, 

aby nie dublowali QSO na tym samym paśmie oraz tą samą 

emisją — z góry serdecznie dziękujemy.

SN50PAZ (SP6PAZ)

ZAWODY DZIEŃ ENERGETYKA 2017 — TERMIN
W związku z zapytaniami dotyczącymi terminu zawo-

dów Dzień Energetyka informuję, że zgodnie z re-

gulaminem zawodów odbędą się w dniu 3 września 2017 r. 

(pierwsza niedziela miesiąca) w godz. 15.00 - 17.00 UTC.  

Janusz SP6TRO
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ARISS – INFO Z ORBITY
(Pisownia Oryginalna)

Zaplanowane na najbliższy czas łączności ARISS będą 

poza zasięgiem radiowym z Polski, w związku z tym nie 

podajemy szczegółów.

Przypominamy, że obecnie na pokładzie Międzynarodowej 

Stacji Kosmicznej (ISS) przebywają członkowie ekspedy-

cji 52, są to: dowódca Fiodor Jurczichin (Roskosmos), Jack 

Fischer (NASA), Peggy Whitson (NASA), Siergiej Riazanski 

(Roskosmos), Randolph Bresnik (NASA), Paolo Nespoli 

(ESA). Warto przypomnieć, że trzech z nich to krótkofalowcy.

W dniu 3 września na Ziemię mają powrócić: Fiodor Jurczi-

chin, Peggy Whitson i Jack Fischer. Kilka dni później do trzy-

osobowej załogi 53 ekspedycji na ISS ma dołączyć trzech 

nowych mieszkańców.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK

ZAWODY STAROPOLSKIE 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zawodach Staro-

polskich organizowanych przez OT 51. Termin zawodów 

to 3 września 2017 r. (niedziela) od godziny 05:00 do 05:59 

UTC (07:00 do 07:59 czasu lokalnego).

Nagroda i dyplomy czekają. Regulamin dostępny na stronie 

ot51.pl; www.ot51.pl.

SQ7OTA

URODZINY GEORGA VON ARCO
30  sierpnia 2017 r. będziemy obchodzić 148 rocznicę 

urodzin Georga von Arco wynalazcy i konstruktora, 

który zafascynował się pokazem Marconiego związanym  

z rozchodzeniem się fal elektromagnetycznych.  

Georg von Arco urodził się w Gorzycach, w 1869 r, (obec-

nie PGA WV06). Do szkoły gimnazjalnej uczęszczał w Ra-

ciborzu. Następnie studiował w Berlinie, skąd udał się na 

zaproszenie swojego profesora Adolfa Słabego na pokazy 

Marconiego. Już 4 tygodnie później na swojej uczelni w Ber-

linie naukowcy powtórzyli eksperyment Marconiego. Co 

skłoniło ich do dalszych badań i ulepszeń. 

Po pierwszych udanych konstrukcjach aparatury nadaw-

czo-odbiorczej utworzono Towarzystwo Telefunken, gdzie 

dyrektorem technicznym został von Arco. Jako jeden 

z pierwszych opatentował własnego pomysłu odbiornik 

i nadajnik z przemianą częstotliwości (w przeciwieństwie 

do Marconiego nie był to nadajnik iskrowy). Ulepszał rów-

nież lampy elektronowe, które używał w swojej aparaturze. 

Jego wkład w dziedzinie radiofonii jest doniosły i bezsporny.

Aby oddać mu hołd, krótkofalowcy z Raciborza planują 

uruchomienie radiostacji SP9KJU z terenu posiadłości von 

Arco. Przewidziano również wydanie dyplomu okoliczno-

ściowego z tej okazji. Wystarczą 2 łączności z stacją SP9K-

JU i innym znakiem indywidualnym pracującym z terenu 

Gorzyc. 

Korespondenci proszeni są o przesłanie wyciągów z logu 

na adres:  sp9kju@o2.pl w terminie 2 tygodni od aktywacji. 

Zwrotnie będą wysyłane dyplomy elektroniczne. 

Termin akcji nie jest jeszcze dokładnie ustalony (w zależno-

ści od pogody oraz urlopu) będzie to miało miejsce w dniach 

pomiędzy: 30.08 a 3.09.2017 r.  

Zapraszamy do QSO i do zdobywania dyplomu.  

Poprzez tę ekspedycję chcemy również złożyć hołd dla na-

szych kolegów SK Antoniego SP9FRZ oraz Leona SP9OHV 

(obaj byli mieszkańcami powiatu wodzisławskiego GWV).

Hubert SP9MDY

http://
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Z kart historii krótkofalarstwa PZK

POWSTANIE SPDXC

Mija 55 lat jak 21 — 23 września 1962r. w Wiśle – Ma-

lince odbył się pierwszy Zjazd Sprawozdawczo-Wy-

borczy SP DX Clubu. Zjazd poprzedzony był uchwałą Ple-

num Zarządu Głównego PZK z dnia 25 stycznia 1959r. dot. 

utworzenia w ramach PZK klubów specjalistycznych. Jed-

nym z nich był klub skupiający w swoich szeregach polskich 

DX-menów. A celem jego powołania było stworzenie im 

lepszych warunków rywalizacji sportowej, oraz udzielenie 

pomocy, a także wyrażanie opinii w zakresie sportu DX-o-

wego. Ustalono również, że warunkiem członkostwa w ta-

kim klubie była by wzorowa praca na pasmach i uzyskanie 

potwierdzonych łączności z co najmniej 101 krajami wg li-

sty DXCC. 

Zawiązał się komitet organizacyjny klubu w osobach: 

SP7HX, SP8CK, SP3PL, SP5HS, SP2AP, SP9DT, SP9KJ. Ce-

lem jego powołania było m.in. opracowanie Regulaminu Pol-

skiego Klubu DX-owego i przedłożenia go do zatwierdzenia 

przez ZG PZK, co nastąpiło 9 czerwca 1959r. Komitet orga-

nizacyjny w przedłożonym do zatwierdzenia regulaminie 

klubu ustalił nazwę klubu. W paragrafie 1. regulaminu czy-

tamy: „Polski Klub DX-owy używający w kontaktach mię-

dzynarodowych nazwy „SP-DX-Club” (w skrócie SPDXC), 

jest zespołem krótkofalowców, DX-manów, powołanym do 

życia przez Polski Związek Krótkofalowców”. 

W szesnastu paragrafach regulaminu zostały dokładnie 

sprecyzowane zasady działalności klubu i członkostwa 

w klubie. Równocześnie zgodnie z przedstawionym regu-

laminem klubu zatwierdzony został przez ZG PZK tymcza-

sowy Zarządu SPDXC w składzie: SP7HX, SP3PL, SP8CK, 

SP5HS, SP2AP. Celem jego powołania było m.in. przygo-

towanie organizacyjne I. Walnego Zjazdu Klubu. Ustalono 

również, że sekretariatem będzie kierował SP7HX i na Jego 

ręce należy kierować zgłoszenia oraz wszelką korespon-

dencję dot. SPDXC. 

Należy zaznaczyć, że przedłużający się czasookres zwoła-

nia I. Walnego Zjazdu SPDXClubu spowodowany był m.in. 

odbytym Walnym Nadzwyczajnym Zjazdem Krajowym 

PZK 26 czerwca 1960r., oraz z tym związanym uporząd-

kowaniem szereg spraw formalno-prawnych i statutowych 
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Z kart historii krótkofalarstwa PZK

Związku. Należy zaznaczyć, że mimo przedłużającego się 

terminu Zjazdu do sekretariatu klubu zgłaszali się krótkofa-

lowcy, wnosząc swój akces członkowski. 

W I. Walnym Zjeździe SPDXClubu udział wzięło 17 człon-

ków klubu: SP3AK, SP5HS, SP6AAT, SP6BZ, SP7HX, 

SP8CK, SP8HT, SP8JA, SP9ADU, SP9CS, SP9DT, SP9FR, 

SP9KJ, SP9NH, SP9PT, SP9SF, SP9TA. Usprawiedliwienie 

swej nieobecności i życzenia owocnych obrad nadesłali: 

SP2AP, SP2LV, SP5YY, SP8MJ. W obradach uczestniczyło 

również 7 sympatyków. ZG PZK reprezentował SP5WW, 

ówczesny wiceprezes ZG PZK. Na Zjeździe uchwalono w 14. 

punktach szczegółowe wytyczne dot. dalszej pracy klubu 

oraz wybrano Zarząd SPDXC w składzie: prezes oraz pro-

wadzący dział łączności krajowej– SP8CK; sekretarz oraz 

prowadzący dział zagraniczny – SP7HX; prowadzący dział 

krajowy – SP9DT; prowadzący dział wydawniczy – SP9KJ; 

prowadzący dział zaopatrzenia – SP5HS. 

Należy nadmienić, że informacja o utworzeniu SPDXClub 

była szeroko komentowana w zagranicznej prasie krótko-

falarskiej. W ramach planu pracy SPDXklubu uchwalono 

m.in. wydawanie biuletynu „CQ DX ” jako oficjalnego orga-

nu klubu, który nieregularnie ukazywał się do końca 1967r. 

Związane to było głównie z trudnościami finansowymi. 

Część materiałów ukazujących się w „CQ DX” przejął z cza-

sem Krótkofalowiec Polski. Ponadto Zjazd podjął uchwa-

łę zorganizowania co niedzielnych spotkań w „eterze” 

w celu szybkiej i aktualnej wymiany wiadomości DX-owych. 

Realizacje tę powierzono SP8CK. Zorganizowanie takich 

spotkań było możliwe po wysłaniu, za pośrednictwem ZG 

PZK, stosownego wniosku do Centralnego Zarządu Radio-

stacji i Telewizji. 

W dniu 7 stycznia 1963r. nadeszła odpowiedź, że CZRiT 

wyraża zgodę na podjęcie z dniem 13 stycznia 1963r. 

nadawania proponowanych komunikatów ( w załączeniu 

). Pierwszy komunikat nadany został przez SP8CK w dniu 

20 stycznia 1963r. W dalszych latach funkcje tę przejął 

SP7HX, zmieniając od 1966r. formę na tzw. „szybki serwis 

DX-owy”. Ponadto należy nadmienić, że członkowie klubu 

regularnie zamieszczali najświeższe informacje DXowe re-

dagując dział „na pasmach ” Krótkofalowca Polskiego. Zo-

bowiązano również członków klubu do brania udziału we 

współzawodnictwie DXCC oraz w DX Maratonie. A oto jak 

przedstawiał się stan osiągnięć 5. najlepszych polskich DX- 

menów na dzień 30 września 1962 r. 

Grupa cw/fone: Grupa fone: Grupa 2xSSB

SP7HX 218/227 SP7HX 174/178 SP5PO 82/105

SP9KJ 211/228 SP8CK 162/173 SP5HS 71/97

SP9RF 209/224 SP9RF 138/157 SP6FR 66/138

SP8CK 208/222 SP9KJ 138/15

SP6FZ 197/211 SP5XM 132/155

Należy nadmienić, że gospodarz / Oddział PZK w Katowicach/ 

dołożył wielu starań, aby zarówno Walny Zjazd jak i osobiste 

spotkania Hams’ów odbyły się w miłej atmosferze!

Jerzy SP8TK
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Z wielkim smutkiem chciałem poinformować, że 29 sierpnia w wieku 53 lat 
odszedł wieloletni członek klubu SP9ZHR 

Marek Różycki SP9OHL. 

Wyjątkowy człowiek, który pomimo pogarszającego się stanu zdrowia 
zawsze służył pomocą i nie przestawał walczyć! 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 2 września o godz. 12:00  
w Parku Pamięci, Ruda Śląska, ul. Krańcowa 5.

SP9OHL s.k.

Tomek 

SN9TB
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