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Tygodnik
Krótkofalowca 033Polski 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.

29 września 2017

 

Burzeninowy wykład. Fot: Szymon Reiter

YOTA OCZAMI MŁODYCH
Relacja Patryka SQ7PEL z pobytu polskiej 
reprezentacji na YOTA 2017

MARYSIN 2017
W Leśniczówce „Dzik” w Marysinie 
 odbył się VI Podkarpacki Zjazd 
Krótkofalowców

PIKNIK W CELESTYNOWIE
24 września br. odbył się Piknik Radiowy w 
Centrum Edukacji Nadleśnictwa Celestynów
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JESZCZE RADIO NIE UMARŁO
Mówi się, że Radio i jego fale to dinozaur. 

Artefakt wymierający, wypierany przez 

nowoczesność i teraźniejsze formy komu-

nikacji. Tak, istnieją i są łatwo dostępne 

i szybkie w obsłudze. Nie trzeba nawet 

umieć czytać i pisać żeby wcisnąć trójkącik i zobaczyć ko-

goś po drugiej stronie. Nawet  moja 3 letnia córka to potrafi. 

I jeśli ktoś nie ma ambicji lub po prostu potrzebuje szybkiej 

formy komunikacji to jemu, to wystarcza. 

Nam nie. Lubimy się trudzić i z pewnością nie  ułatwiamy 

sobie życia. Uczymy się elektroniki, radiotechniki, BHP, ję-

zyków. Konstruujemy, budujemy, kombinujemy. Zdajemy 

egzaminy, wyrabiamy licencje. Wszystko po to , żeby móc 

z kimś porozmawiać. Zmierzyć się z eterem i sobą samym.

Kiedy już na naszych biurkach zagości Sprawny, działający 

odbiornik i nadajnik, a na podwórku wisi upragniony dipol. 

to jesteśmy gotowi. Przygotowani do kolejnego rodzaju 

zmagań. Z innymi Użytkownikami radia. Sportowcami taki-

mi jak my. Nasłuchujemy, szukamy wyłapujemy, aby w koń-

cu nacisnąć PTT i usłyszeć `59. I to jest zmaganie, ale także 

satysfakcja. A nie jakiś skype. HI. Jesteśmy kim jesteśmy. 

I to właśnie o nas i dla nas istnieje TK. Piszemy o Waszych 

zmaganiach i zwycięstwach. Niekiedy i o porażkach. Pre-

zentujemy konstrukcje i cieszymy się z osiągnięć. Po to je-

steśmy. Miłej lektury.

Remek SQ7AN

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 – Burzeninowy wykład. Fot: Szymon Reiter

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

Na posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego Pol-

skiego Związku Krótkofalowców, 23 września 

2017 roku, podjęto uchwałę o odznaczeniu Pani Ewy Kło-

potowskiej właścicielki schroniska na Szrenicy „Medalem 

im Braci Odyńców za zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa”.

Z wnioskiem w tej sprawie, wystąpił Prezes Łódzkiego 

OT PZK. Na tym samym posiedzeniu, prezydium ZG PZK 

z wniosku Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 

01), podjęło uchwały o zamiarze odznaczenia Złotą Odzna-

ką Honorową Kolegów: 

• Janusza Szymańskiego SP6IXF, 

• Włodzimierza Hereja SP6EQZ, 

• Witolda Marchewki SP6WM,

• Andrzeja Zgieba SP6AEG.

Piotr SP2JMR

NAJWYŻSZE ODZNACZENIA PZK

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
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W związku z ogłoszeniem stanów zagrożenia w wyni-

ku intensywnych opadów deszczu w rejonach ob-

jętych Beskidzką Amatorską Siecią Ratunkową, w dniu 23 

września 2017 r. zarządzone zostały testy łączności kryzy-

sowej BASR. Ćwiczeniami na terenach powiatów: cieszyń-

skiego,  bielskiego, żywieckiego, pszczyńskiego i oświęcim-

skiego kierowała Stacja Sztabowa  SP0BASR.

Zrealizowany plan ćwiczeń:

• Od godz. 20.00 LT - łączności w paśmie 80 m emisją SSB 

- testy sprzętu radiowego i słyszalności.

• Od godz. 20.30 LT - praca w sieci radiowej Grupy BASR 

poprzez przemienniki cyfrowe DMR BASR  (TG 26091) 

SR9ASR (Żar), SR9BSR (Szyndzielnia), SR9SC (Cieszyn), 

SR9DV (Lipowa).

• Od godz. 21.00 LT - praca w sieci radiowej Grupy BASR 

poprzez przemiennik FM BASR  SR9ZAR  (Żar).

• Od godz. 21.15 LT - łączności w paśmie 80 m emisją SSB 

- podsumowanie ćwiczeń przez  uczestników.

Raportowanie:

1. Przekazanie raportów słyszalności oraz raportów z na-

słuchu stacji pogodowej BASR  SR9WX.

2. Przekazanie aktualnej sytuacji o stanie zagrożeń 

w rejonach.

TESTY ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ BASR
W ćwiczeniach udział wzięli członkowie grupy BASR: 

SQ9OJS, SP9GNP, SQ9JXE/p, SQ9MYX, SP9JKB, SP9ON-

C/p, SQ9IWS, SP9ETE, SP9WZO, SQ9GAT, SP9LVZ.

Ponadto, stacja sztabowa SP0BASR prowadziła w paśmie 

80 m łączności z innymi stacjami z  SP, które przekazywały 

raporty pogodowe i zagrożenia ze swoich rejonów.

Grupa wypadowa z Jastrzębia Zdroju pod kierunkiem SP9-

31048 przekazała bezpośrednią informację o zagrożeniach 

powodziowych z rejonu Zebrzydowic i Marklowic. Ćwicze-

nia zakończono o godz. 22.00 LT.

Na potrzeby BASR uruchomiona została na początku wrze-

śnia automatyczna stacja pogodowa SR9WX. Obecnie 

trwają prace pod kierunkiem SP9MYX i SQ9ETN nad do-

precyzowaniem danych  pogodowych podawanych przez 

stację.

Na listopad br. zaplanowano dwudniowe spotkanie wyjaz-

dowe Grupy BASR oraz zajęcia warsztatowe z przedstawi-

cielami jednostek samorządowych z porozumienia BASR.

Piotr SP9LVZ — Koordynator BASR
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24 września br. odbył się Piknik Radiowy w Centrum 

Edukacji Nadleśnictwa Celestynów. Organizato-

rami pikniku były kluby SP5POT i SP5MASR (Mazowiecka 

Sieć Łączności Kryzysowej) zrzeszone przy 37 OT PZK. 

Inicjatorem i główną siłą napędową był Michał SP5OSP. 

Spotkanie miało być początkowo prezentacją możliwości 

sieci łączności kryzysowej z pobliskimi jednostkami Ochot-

niczej Straży Pożarnej. Docelowo przerodziła się w imprezę 

integrującą środowisko krótkofalowców z Mazowsza. Do 

Celestynowa przybyło prawie 150 osób, zarówno krótko-

falowców z rodzinami, jak i entuzjastów EmCom i radia. Ma-

ciej SQ5EBM przeprowadzał prezentacje łączności kryzy-

sowej, nie tylko głosowej. Pokazywał również  możliwości 

PIKNIK RADIOWY W CELESTYNOWIE
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przesyłania wiadomości e-mail przez sieć Winlink bez uży-

cia sieci internet na terenie Polski, z wykorzystaniem fal 

krótkich. 

Korzystając z emisji cyfrowych wysyłano komunikaty 

z instrukcją, w jaki sposób należy je dalej przekazać. Stacje, 

którym udało się zrealizować zadanie zostały nagrodzone 

pamiątkowymi certyfikatami ćwiczeń. Stacja pracowała na 

pasmach HF/VHF/UHF, robiąc łączności z kolegami w całej 

Europie. Równolegle z naszym piknikiem udział w działa-

niach brali koledzy z klubu SP5KAB, których stacja była zlo-

kalizowana w amfiteatrze na Bemowie. Przybyła również 

liczna grupa Radioreaktywacji ze szkoły w Międzylesiu.

Dodatkowymi atrakcjami poza ogniskiem z kiełbaskami 

i dyskusjami w gronie krótkofalowców były:

• pokaz sprzętu OSP

• szkolenie pierwszej pomocy dla chętnych

• lot balonu z trackerem RTTY i APRS, który osiągnął pu-

łap prawie 12000 m i pokonał ponad 120 km.

• dla najmłodszych konkursy i zabawy, w tym „łowy na 

lisa”

Myślę, że ta impreza stanie się cykliczna i na stałe wpisze się 

w kalendarz spotkań.

Tekst i zdjęcia: Adrian SQ5AM
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W dniach 1-3 września 2017 r. w Leśniczówce Koła Ło-

wieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina odbył się ko-

lejny VI Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców organizowany 

przez Zarząd OT-18 PZK w Rzeszowie oraz Łańcucki Klub 

Krótkofalowców SP8PLM. Swoją obecnością zaszczycili nas 

przyjaciele i sympatycy krótkofalarstwa.

Honorowymi gośćmi spotkania byli: Pan Marek Krawczyk – 

dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie, Pan Tadeusz Kraw-

czyk, przedstawiciel prezydium ZG PZK (skarbnik) – Marek 

SP5LS. Odwiedzili nas również Koledzy z naszego Związku: 

Prezes OT-28 w Tarnowie Janusz SP9LAS, Prezes OT-15 

w Łodzi Przemek SP7VC, Prezes OT-51 Paweł SP7SP, Pre-

zes SP EmCom Michał SP9XWM, V-ce Prezes SP EmCom 

ds. ćwiczeń Przemek SQ8NYB, Prezes Stowarzyszenia 

Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta” Jacek SQ8AQO. 

Tradycyjnie gościliśmy również część naszej narodowej re-

prezentacji zespół SN0HQ, który w tegorocznych zawo-

dach w okręgu SP8 wystawił dwie stacje. Podczas Zjazdu 

podsumowano Zawody Podkarpackie 2017 oraz wręczono 

zwycięzcom pamiątkowe grawertony i dyplomy.

MARYSIN 2017 Uczestnicy spotkania w Marysinie

Pokaz anten oraz rotora produkcji Krzysztofa SQ8ERS
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Michał SP9XWM oraz Tomasz SP9SCZ przed-

stawili ciekawy wykład na temat łączności kry-

zysowej oraz działalności SP EmCom PZK. Paweł 

SP7SP zaprezentował cieszący się dużym zainte-

resowaniem wzmacniacz 1.2 kW SPert 1200, któ-

rego jest producentem.

Przemek SP7VC oraz Krzysztof SP6JIU uczest-

nicy wielu światowych wypraw krótkofalarskich 

przyjechali na nasze spotkanie, aby opowiedzieć 

o swoich podróżach, zaprezentować swoje syste-

my antenowe oraz urządzenia nadawczo–odbior-

cze, z których pracowali z różnych miejsc na świe-

cie. Przemek SP7VC zaprezentował wzmacniacz 

wykorzystywany podczas ekspedycji. W trakcie 

zjazdu konstruktor wzmacniacza Andrzej SP8BRQ 

wykonał pokazową naprawę serwisową. Pokaz 

“na żywo” spotkał się z dużym zainteresowaniem 

uczestników.

Krzysztof SQ8ERS zaprezentował swoje systemy 

antenowe oraz rotory, które cieszą się dużą popu-

larnością wśród krótkofalowców.

Koledzy z Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców 

SP8PLM aktywnie pracowali na pasmach 3,5, 7 

i 14 MHz. Rozwieszone anteny wokół leśniczówki 

wspaniale spisywały się podczas pokazów i testów 

TRX – ów oraz wzmacniaczy, których ilość w tym 

roku była bardzo duża. W zjeździe uczestniczyło 

ponad 90 osób, krótkofalowców i sympatyków na-

szego hobby.

Mimo zapowiedzi negatywnych prognoz pogo-

da dopisała nadzwyczajnie. Przez cały weekend 

zjazdowy było pogodnie i ciepło, co pozwoli-

ło na spędzenie miłego czasu na rozmowach, 

dyskusjach oraz pokazach sprzętu na wolnym 

powietrzu. Wszystkim uczestnikom spotkania 

serdecznie dziękujemy za przybycie. Do zoba-

czenia za rok podczas VII Podkarpackiego Zjazdu 

Krótkofalowców.

Adam SP8N — ot18.pzk.org.pl

Kamil SP8PKP oraz Piotr SQ8VPS podczas pracy na pasmach

Naprawa wzmacniacza w wykonaniu Andrzeja SP8BRQ

Członkowie RKSR oraz SP EmCom PZK
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SP EmCom na VI Podkarpackim Zjeździe Krótkofalowców – 

Marysin 2017.

Korzystając z zaproszenia kolegi Adama SP8N, Prezesa OT 

18 PZK w Rzeszowie, przedstawiciele SP EmCom Klubu PZK 

wzięli udział w VI Podkarpackim Zjeździe Krótkofalowców, 

który odbył się w dniach 1—3 września 2017 r., w leśniczówce 

Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie koło Rzeszowa.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes SP EmCom Klubu, kolega 

Michał SP9XWM, wiceprezes ds. ćwiczeń, kolega Przemek 

SQ8NYB oraz zastępca koordynatora Krakowskiej Amator-

skiej Sieci Łączności Kryzysowej, kolega Tomek SP9SCZ. 

Na spotkaniu obecni byli także lokalni przedstawiciele Rze-

szowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej.

Kolega Michał i Tomek przeprowadzili prelekcję poświęco-

ną idei działania sieci EmCom. Wykład kolegów wzbudził 

duże zainteresowanie i zachęcił zebranych do dyskusji do-

tyczącej m.in. aspektów współpracy środowiska krótkofa-

larskiego z lokalną administracją publiczną.

Uczestnictwo SP EmCom Klubu PZK w Zjeździe Technicznym 

Krótkofalowców – Burzenin 2017.

W dniach 7—10 września 2017 r. odbył się VI Zjazd Tech-

niczny Krótkofalowców w Burzeninie, na którym oprócz 

wielu interesujących wystaw, prelekcji i prezentacji znala-

zło się miejsce na aktywność terenową Kolegów z SP Em-

Com Klubu PZK.

Tym razem, SP EmCom PZK chciał zaznaczyć swoją obec-

ność na Zjeździe w sposób niekonwencjonalny porzucając 

standardowe rozwiązanie w formie prezentacji przy lapto-

pie i slajdach. Zamiast tego odbyły się mikro-ćwiczenia, po-

łączone z grą terenową. Zespół w składzie: Marian SP9DEM, 

Leszek SP9MLI, Tomek SP9SCZ, Krzysztof SP7WME oraz 

Michał SP9XWM chcieli w prosty sposób pokazać, czym 

zajmuje się SP EmCom PZK. Przebieg ćwiczeń, a przez to 

prezentacji idei łączności kryzysowej miał być niespodzian-

ką i wnieść pewien element zaskoczenia – wszak wydarze-

nia kryzysowe nie wybierają sobie pory dnia, ani godziny. 

WRZEŚNIOWE AKTYWNOŚCI SP EMCOM PZK
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Dlatego ćwiczenia „Warta nad Wartą” okazały się niespo-

dzianką i rozpoczęły się w piątek, 8 września 2017 r.

O godzinie 16:00 nad „Sportową Osadą”, miejscem zjazdu 

rozległ się trwożny komunikat alarmowy o zaginięciu dwóch 

uczestników imprezy - zgubili się “na ochotnika” Tomek 

SP9SCZ i Michał SP9XWM. W dalszej części komunikat „mó-

wił” o potrzebie skompletowania ekip poszukiwawczych bę-

dących w stałej łączności radiowej z polowym sztabem dowo-

dzenia mieszczącym się pod wiatą grillową. Dwie duże ekipy 

poszukiwawcze ruszyły w teren utrzymując łączność radio-

wą ze sztabem i „zaginionymi”. W ciągu godziny udało się obu 

poszkodowanych odnaleźć i odstawić do ośrodka. Zagubieni 

mieli się schować osobno w promieniu ok. 1 km od lokalizacji 

sztabowej. Poszkodowani mieli cierpieć na nieznanej przyczy-

ny zatrucie pokarmowe i urazy kończyn, a obie ekipy miały 

dodatkowo szukając, wykonywać inne zadania wymagające 

wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy.

Po zakończeniu zabawy terenowej omówiono ćwiczenia. 

Klub SP EmCom PZK dzięki staraniom organizatorów Zjaz-

du Technicznego otrzymał promocyjny proporzec z hasłem 

„Zapewniamy Łączność” będącym przecież kwintesencją 

naszej aktywności. Składamy podziękowania dla Maćka SP-

9MRN i całego zespołu organizatora.

Michał SP9XWM — EmCom Manager PZK
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YOTA (Youngsters On The Air) - najogólniej pro-

gram zachęcania młodzieży do krótkofa-

larstwa. Jednym z elementów programu jest coroczny obóz 

dla młodzieży z regionu 1 IARU, organizowany za każdym 

razem w innym europejskim państwie. W trakcie obozu nie 

tylko bawimy się, ale również dowiadujemy się ciekawostek 

o krótkofalarstwie i nie tylko, odbywamy wyprawy SOTA 

(Summits On The Air), zwiedzamy państwo, w którym prze-

bywamy oraz korzystamy z możliwości wykorzystania wy-

sokiej jakości sprzętu sprzętu, aby przeprowadzać łączno-

ści z całym światem. .

W tym roku, spotkanie YOTA odbyło się 

w Gilwell Park, w Londynie, w dniach od 5 do 12 sierpnia. Na 

obozie pojawiło się 80 młodych ludzi z 26 różnych państw 

państw, wśród nich była także ekipa z Polski: 

• Bartek SQ6ILS, 

• Aleksandra (oczekuje na znak), 

• Patryk SQ7PEL.

YOTA OCZAMI MŁODYCH
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Każdy zespół miał wypełniony grafik na cały tydzień. Za-

równo czynności związane z krótkofalarstwem, jak też inne 

zajęcia zagościły w naszym planie. Jednak tradycyjne bry-

tyjskie śniadania nie przypadły nam do gustu.

Pierwszego dnia nie działo się zbyt dużo. Przydzielono nam 

pokoje, po czym zostaliśmy zaproszeni na kolację. Zaraz po 

kolacji odbyło się oficjalne otwarcie imprezy. Zostaliśmy po-

dzieleni na 5 zespołów. Już pierwszego dnia nawiązaliśmy 

znajomości, które z każdym kolejnym dniem się umacniały.
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Dzień drugi pobytu w Londynie spędziliśmy na zwiedzaniu 

tego pięknego miasta. Zobaczyliśmy istotne oraz warte zo-

baczenia miejsca. Wypiliśmy kawę, odwiedziliśmy dworzec 

„kings Cross”, na którym odnaleźliśmy peron 9 3/4, poznali-

śmy kilka ciekawostek o stolicy oraz dowiedzieliśmy się, jaki 

tłok może panować w londyńskim metrze.

Gdy tylko wstaliśmy i zjedliśmy śniadanie wzięliśmy się za 

robienie anten na 17 metrów. Banalna konstrukcja, która 

idealnie nadaje się na wypady typu SOTA, ponieważ jej roz-

łożenie jest bardzo proste i szybkie. Po lunchu pojechaliśmy 

do muzeum Enigmy i centrum radiowego RSGB (Brytyjskie 

PZK), w którym odbywają się prezentacje dla młodzieży 

zainteresowanej krótkofalarstwem. Mieliśmy tam również 

szansę skorzystać z radiostacji i nawiązać kilka QSO.

Początek kolejnego dnia spędziliśmy przy radiostacji. Je-

śli już o niej mowa, od początku, do końca imprezy trwał 

„pojedynek” między wszystkimi państwami. Polegał on na 

zrobieniu jak największej liczby łączności. Jak można się 

spodziewać wygrał organizator – Wielka Brytania. Repre-

zentacja angielska wyprzedziła ekipę z drugiego miejsca 

o 400 łączności. Po południu mieliśmy okazje wysłuchać 

wykładu o SOTA.

Rano obudziła nas wiadomość o ARDF (łowy na lisa). Po 

całym obozie porozstawiane zostały nadajniki, a ponieważ 

pogodanam nie sprzyjała to sporo czasu zajęło nam odna-

lezienie wszystkich. Po południu pojechaliśmy na wyprawę 

SOTA, aby sprawdzić anteny, które dzień wcześniej wyko-

naliśmy. Mimo, że nie wykonywaliśmy żadnych łączności, to 

usłyszeliśmy dwie stacje z USA.
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Był to najluźniejszy dzień całego wyjazdu, gdyż każdy mógł 

zadecydować co zamierza robić. Moim wyborem było po-

nowne odwiedzenie Centrum Londynu, między innymi 

Oxford Street i Hyde Parku. Przekonałem się, że kawa w lon-

dyńskim Starbucks-ie jest tak samo gorzka, jak ta w łódzkim. 

Po zakupieniu pamiątek udaliśmy się z powrotem do obozu.

Ostatniego dnia, rano dostaliśmy kit od QRP-Lab (17m, CW, 5W 

mocy wyjściowej, wbudowany dekoder CW). Na koniec, w trak-

cie oficjalnego pożegnania przedstawiciele każdego z krajów 

opowiadali o swoich wrażeniach. Potem odbyło się wręczenie 

nagród dla krótkofalowców, którzy wykonali najwięcej łączno-

ści z pod znaku GB17YOTA. Po oficjalnym pożegnaniu przy-

szedł czas na dyskotekę ostatecznie wieńcząca obóz.

Patryk SQ7PEL
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WYNIKI KONKURSU POLSKIE  SKRZYDŁA 2017

Wyniki konkursu POLSKIE SKRZYDŁA 2017 przepro-

wadzonego w dniu 18 sierpnia 2017 r. Komisja stwier-

dza, że zgłoszenia do konkursu przysłało: w grupie A – 30 

operatorów, w grupie B – 8 stacji klubowych, w grupie C – 2 

nasłuchowców

MEDALE PAMIĄTKOWE Prezesa Zarządu Głównego Stowarzy-

szenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP za 1-sze miej-

sca w grupach: A – SQ7CGN, B – SP9KJU, C – SP4-208.

DYPLOMY Prezesa ZG SSLW RP za miejsca od 1 do 3 w gru-

pach (miejsce, znak stacji – ilość zdobytych punktów):

A: 1-SQ7CGN-64, 2-SP9WZO-63, 3-SQ9JJN-55;

B: 1-SP9KJU-60, 2-SP9ZHR-48, 3-SP9KUP (SN250A)-46.

C: 1-SP4-280-42; 2-SP3-08-130-21.

CERTYFIKATY udziału za pozostałe miejsca w grupach (miej-

sce-znak stacji-zdobyte punkty):

A: 4-SP3SX-50, 5-SQ8MFM-50, 6-SP3HUO-49, 

7-SP5XOV-47, 8-SP3OKS-45, 9-SQ9PCA-42, 

10-SP9NLU-40.

B: 4- SP2ZCH-43, 5-SP7PGK-39, 6-SO5O-35, 7-SP9ZBR-22, 

8-SP9PEE-19.

Pozostałe m-ca w grupie A:

11-SP1GA-40, 12-SP9MDY-40; 13-SP7IFX-40; 

14-SQ8PIW-38; 15-SQ9PUW-38; 16-SP5TOM-35; 

17-SP9IQO-34; 18-SP4HHI-33; 19-SQ9ZAY-31, 20-

3Z5BW-31, 21-SP3JXB-30, 22-SQ7SAX-28, 23-SP9T-

BT/5-27, 24-SP9IWS-27, 25-SP9SMD-26, 26-SP9I-

VD-22, 27-SP7MOO-21, 28-SN9MT/8-14, 29-SP2UUU-7, 

30-SQ7KOT-5.

Stacji SQ4JUM nie sklasyfikowano.

Logii do kontroli: SP5JSZ, SP3PML, SP3PML/9.

Niepoprawny log: SQ8JLS.

Komisja, kolejny już raz, z przykrością stwierdziła, że 24 sta-

cji, które przeprowadziły QSO w trakcie trwania Konkursu, 

nie przesłało logów organizatorowi. Fakt ten miał wpływ na 

ostateczne wyniki stacji sklasyfikowanych w Konkursie.

Logów nie dostarczyły stacje: SQ4JUA, SN6ØCJS, SQ-

7SAQ, SP9MDZ, SQ5AKY, SOØA, SQ2OIC/2, SQ8OGJ, 

SP9PUW, ES5QD, SP3IPA, SP73PW, OM7OM, SP5BLI, 

SP5TAM, IV3KVC, SQ2AHL, SP9SMR, SQ2AHL, SP9NSQ, 

SQ3NWQ, SQ8OGJ, SP3QFJ, 3Z49MFFZG.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęła komisja rozli-

czająca Konkurs, to problem formatu przesyłanych logów. 

Kilka stacji przysłało logi w formacie tekstowym. Tylko zde-

terminowanie działania członków komisji, które sprowadzi-

ły się do wielokrotnych maili do operatorów stacji, aby sko-

rygowali format przesłanych logów, sprawiły, że dużą część 

uczestników Konkursu, udało się sklasyfikować. W dwóch 

przypadkach przepisano ręcznie nadesłane logi, aby wyge-

nerować je w formacie cabrillo, Tylko operator jednej stacji, 

SQ8JLS, nie zareagował na prośby komisji, i nie uzupełnił 

swojego logu.

Wielu kolegów nie pamiętało, że format cabrillo nie toleruje pol-

skich znaków. Osobnym problemem, było podawanie w grupie 

kontrolnej zdrobniałej formy imienia, przy czym korespondent 

tej stacji podawał w logu swe imię formie niezdrobniałej.

Mogliśmy te wszystkie „potknięcia” kolegów potraktować 

surowo i wtedy wielu, być może, miałoby nam to za złe. 

Dlatego tym razem, jako, że wprowadzamy system elektro-

nicznego rozliczenia Konkursu, postanowiliśmy korygować 

wszystkie „potknięcia” operatorów stacji. I z tego tytułu 

pojawiło się kilka problemów, które wymagały interwencji 

autora programu PoPRaZ Spike SP9NJ. Nadmienię, że in-

terwencji szybkiej.

W niedługim czasie, rozpoczniemy rozsyłanie dyplomów 

i certyfikatów. Na pamiątkowe medale, nasi laureaci będą 

musieli jeszcze trochę poczekać. Trofea zostaną rozesłane 

pocztą, na adresy zwrotne podane w korespondencji. Prosi-

my o cierpliwość i wyrozumiałość.

Marian SQ3HXK —  Przewodniczący
Kazimierz SP3AAA — Członek Komisji
Darek SQ3AUP P.O. — Sekretarz
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KONKURS KRÓTKOFALARSKI TECHNIKA WOJSKOWA
NAZWA: Konkurs krótkofalarski TECHNIKA WOJSKOWA.

CEL: Popularyzacja wojskowych służb technicznych. 

ORGANIZATOR: SP3PML Wojskowy Klub Krótkofalowców 

i Radioamatorów PZK.  

TERMIN: 6 października 2017 r. w godz. od 17.00 do 18.00 UTC.  

PASMO EMISJA MOC NADAWCZA: 3,5 MHz emisja SSB z zacho-

waniem Band-Planu, oraz nieprzekraczalnej mocy 100 W. 

UCZESTNICY: Operatorzy nadawczych stacji indywidualnych 

(grupa A), stacje klubowe (grupa B), stacji nasłuchowych 

(grupa C). 

WYWOŁANIE: „Wywołanie w konkursie Technika Wojskowa”. 

RAPORTY:  stacje indywidualne RS + IMIĘ, stacje klubowe RS 

+ KLUB, stacja organizatora RS + ORG.

WARUNKI: Każda stacja indywidualna przyznaje 1 pkt. klu-

bowa 2 pkt.,  a organizatora 4 pkt. za każdą bezbłędnie za-

logowaną łączność, punktowane są łączności z prawidłowo 

zalogowanym znakiem i raportem u obu korespondentów, 

dopuszczalna różnica czasu: 5 minut.

NAGRODY DYPLOMY: Zdobywcy pierwszych miejsc w gru-

pach otrzymają Medale pamiątkowe. Operatorzy, którzy 

zgromadzą największą ilość punktów i zajmą w swojej gru-

pie miejsca od 1 do 5 otrzymują Dyplom „Technika Wojsko-

wa”. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają Certyfikat 

Krótkofalarski potwierdzający udział w konkursie. Jeżeli 

w grupie będzie mniej niż 10 stacji, jako nagrodę dla zwy-

cięzcy, komisja może przyznać dyplom. Dyplomy i Certyfi-

katy będą dostępne w wersji elektronicznej.

ZGŁOSZENIA: w formacie Cabrillo (.cbr), należy przesłać za 

pomocą platformy logSP do 23:59 UTC, tego samego dnia. 

Platforma logSP jest dostępna pod adresem https://logsp.

pzk.org.pl.

W formacie Cabrillo (.cbr), z podaniem, jako nazwy pliku 

znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi 

literami, np. sp3pml.cbr Plik ten powinien zostać dostarczo-

ny do godziny 23:59 UTC na adres mailowy: wkkirsp3pml@

wp.pl W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny 

znak wywoławczy. Po tym terminie dzienniki zostaną użyte 

tylko do kontroli.

WYNIKI: Podane będą do publicznej wiadomości, oraz roze-

słane via e-mail.

Powołana KOMISJA, z członków WKKiR, ma prawo do po-

dejmowania ostatecznych decyzji i rozstrzygania nietypo-

wych sytuacji  nie ujętych regulaminem.

W dniu 3 października 2017 r. około godziny 15:32 

UTC Paolo Nespoli IZØJPA posługując się znakiem 

IRØISS, ma nawiązać łączność radiową ze szkołą w Kana-

dzie. Uczniowie z Kugluktuk High School w miejscowości 

Kugluktuk Nunavut planują zadać astronaucie czterna-

ście pytań. Dwustronna łączność głosowa będzie możliwa 

dzięki europejskiej stacji telemostowej ARISS - IK1SLD 

zlokalizowanej w północnych Włoszech. Tym samym od-

powiedzi płynące z kosmosu będą słyszalne w Europie na 

145.800MHz NFM.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

ARISS – INFO Z ORBITY
(Pisownia Oryginalna)

https://logsp.pzk.org.pl
https://logsp.pzk.org.pl
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Pomnik „Małego Powstańca” jest dla Warszawskich har-

cerzy szczególny. Upamiętnia najmłodszych uczestni-

ków Powstania Warszawskiego, którzy ponieśli największą 

ofiarę - własnego dzieciństwa. Harcerze uzbierali środki 

na ten pomnik, aby  1 października 1983 roku uczestniczyć 

w jego odsłonięciu. Od tego czasu, co rok oddajemy hołd 

najmłodszym uczestnikom Powstania Warszawskiego, 

składając kwiaty i zapalając światła.

1. Organizator zawodów:

• Harcerski Klub Łączności „Kawiarenka pod globusem: 

- SP5ZHJ,

2. Cel zawodów:

• Upamiętnienie i uczczenie najmłodszych uczestni-

ków Powstania Warszawskiego Harcerzy z Szarych 

Szeregów,

• Promowanie idei Harcerstwa i patriotyzmu,

• Aktywizacja radiostacji harcerskich indywidualnych 

i klubowych,

• Przypomnienie o zrywie Powstańczej Warszawy,

3. Termin zawodów:

• W wigilię odsłonięcia pomnika - 30 września każdego 

roku, godzina 15.00 – 17.00 UTC (17,00 – 19,00 LOC).

4.  Pasmo i emisje:

• Emisja SSB,

• Pasmo: 3,5 MHz, w segmentach zgodnych z Band Pla-

nem HF

5.  Wywołanie:

- „Wywołanie w Zawodach Małego Powstańca”.

6.  Raporty:

 RS + nr QSO_znacznik (gdzie znacznik to WIELKA LITERA ),

• Radiostacje organizatorów podają raport z literką „O”, 

np.: 59 001O.

• Radiostacje klubowe Chorągwi Stołecznej ZHP z liter-

ką „W”, np.: 59 001W.

• Radiostacje czynnych(*) harcerzy i instruktorów podają 

raport z literką „H” np.: 59 001H.

ZAWODY O STATUETKĘ MAŁEGO POWSTAŃCA
• Radiostacje Klubowe ZHP podają literkę „K” np.: 599 

001K

• Pozostałe stacje RS + nr QSO,

(*- czynni harcerze i instruktorzy, z opłaconą składką człon-

kowską ZHP )

7.  Punktacja:

• QSO ze stacją organizatora – 25 pkt. (znacznik „O” ),

• QSO z stacją Harcerskich Klubów Łączności nadającą 

z Warszawy – 15 pkt. (znacznik „W” ),

• QSO ze stacja Harcerskich Klubów Łączności ZHP – 10 

pkt. (znacznik „K” ),

• QSO ze stacją harcerza lub instruktora – 5 pkt. (znacz-

nik „H” ),

• QSO z pozostałymi stacjami – 2 pkt.,

• SWL każdy bezbłędny nasłuch – 2 pkt.,

Wynik końcowy to suma punktów za QSO/SWL . Mnożnika 

nie stosuje się.

8. Klasyfikacje:

• GRUPA „A” – stacje indywidualne,

• GRUPA „B” – stacje klubowe,

• GRUPA „C” – stacje klubowe ZHP,

• GRUPA „D” – stacje czynnych harcerzy i instruktorów,

• GRUPA „E” – stacje SWL ,

• GRUPA CHECKLOG – stacja niesklasyfikowana, log tyl-

ko do kontroli,

Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana. Osiągnięte 

wyniki będą zaliczane do współzawodnictwa harcerskich 

stacji klubowych.

U W A G A !

Nie będą zaliczane łączności z powodu:

• przekroczenia obowiązującego band-planu,

• źle odebranego znaku korespondenta ( zarówno 

nadawców jak i SWL )

• niezgodności grup kontrolnych,

• brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta,

• brak logu korespondenta,

• różnica czasu powyżej 5 min.

• zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, 
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instruktora lub/i naruszenia zasad „ham spirit”,

W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W.

9. Nasłuchy:

Za nasłuch uważa się odbiór znaków obydwu koresponden-

tów ( którzy nadesłali swoje logi ), raportów i grup kontro-

lnych. Znak tej samej stacji może pojawić się w dzienniku 

tylko raz.

10. Dzienniki zwodów:

Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo prosimy przesłać 

na adres sp5zhj@gmail.com do dnia 15 października w roku 

przeprowadzenia zawodów, załączając do wiadomości log 

(np.: SP5ZHJ.cbr) oraz w nagłówku znak i grupę kontrolną 

(np.: SP5ZHJ/C).

Po wymienionym terminie nadesłane dzienniki będą brane 

tylko do kontroli CHECKLOG.

Wyniki końcowe zostaną opublikowane do dnia 31 grudnia, 

w roku  rozegrania zawodów, w prasie krótkofalarskiej oraz 

na stronach internetowych ZHP.

Otrzymanie dziennika zawodów zostanie potwierdzone 

każdorazowo informacją wysłaną przez pocztę elektronicz-

ną na adres, z którego został wysłany lub inny wskazany.

Wymagany format pliku Cabrillo – przykład:

START-OF-LOG: 2.0

CONTEST: O STSTUETKĘ MAŁEGO POWSTAŃCA

CALLSING: ZNAK_UCZESTNIKA

CATEGORY: LITERKA_KATEGORII_LUB_CHECKLOG

CLAIMED-SCORE: LICZBA_PUNKTÓW_LUB_POZOSTA-

WIONE_PUSTE_MIEJSCE

E-MAIL: AKTUALNY_ADRES_E-MAIL_UCZESTNIKA_ZA-

WODÓW

SQAPBOX: INFORMACJA_DLA_ORGANIZATORA_ZA-

WODÓW

QSO: 3500 PH 2035-09-30 1621 SP5ZHJ  5 9  

001O SP2ZCI 59 003K

QSO: 3500 PH 2035-09-30 1622 SP5ZHJ  5 9  

002O SP5FHF 59 014H

QSO: 3500 PH 2035-09-30 1623 SP5ZHJ  5 9  

003O SP2AYC 59 027

QSO: 3500 PH 2035-09-30 1624 SP5ZHJ 59 0 0 4 O 

SP5ZZZ 59 008W

END-OF-LOG:

Uwaga ! Do logowania łączności w zawodach zaleca się pro-

gram kol. Marka P7DQR - DQR-Log. Program jest bezpłat-

ny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl

11. Nagrody:

• za I miejsca w każdej grupie: Statuetka Małego Po-

wstańca + dyplom laureata zawodów,

• za miejsca II i III w każdej grupie: Dyplom laureata 

zawodów.

• wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplom uczest-

nika (e-Dyplom jako plik PDF do samodzielnego 

wydrukowania).

• dla najmłodszego uczestnika zawodów – Statuetka Ma-

łego Powstańca i dyplom

Przy wysyłaniu logu proszę podać w treści maila datę uro-

dzin (np.: SP5ZHJ/C, 1 stycznia 2010).

12. Komisja zawodów:

• dh Włodek Biczysko -SP5VIW

• hm. Piotr „Broda” Stanisławski HR - SQ5JRC

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
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Z wielkim żalem informuję, że na zawsze opuścił nasze szeregi wieloletni 
sekretarz Śląskiego Klubu Krótkofalowców SP9PEZ w Katowicach 

Marek SP9FSL. 
Wspaniały przyjaciel, kolega wielu krótkofalowców, zawsze służył pomocą.

Marek spocznie na cmentarzu w Katowicach - Szopienicach

SP9FSL s.k.

Mariusz

SP9MRP
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