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Tygodnik
Krótkofalowca 034Polski 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.

6 października 2017

 

Zasoby radiowe SP1ZES – Fot: Remek SQ7AN

MASR W INSTYTUCIE LOTNICTWA
13 października 2017 roku (piątek) odbędzie się  
8. Noc w Instytucie Lotnictwa w Warszawie

KURSY ŁĄCZNOŚCI DLA PRZYSZŁYCH MUNDUROWYCH
Uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce ośrodka szkolenia klas 
mundurowych z zakresu obsługi sprzętu łączności radiowej

WORLD SPACE WEEK
Wrocław, 7-8 X 2017

OTWARTE SPOTKANIE SN0HQ
Zaproszenie do Burzenina 20-22 X 2017
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WYMYSŁ SZATANA…

Dzisiaj mało o tym co w numerze, za 

to więcej o Związku. Polskim Związku 

Krótkofalowców.

Wysłuchałem ostatnio i przeczyta-

łem sporo gorzkich słów o tym, jak to 

w Związku nic się nie dzieje, Zarządy Oddziałów są bierne, 

Zarząd Główny do wymiany – a w ogóle, to trzeba było 

wybrać innych Kolegów.

Słucham i się zastanawiam. I przychodzi mi do głowy stara 

myśl, że łatwo się ocenia, trudniej wziąć się do roboty.

Od lat powtarzam – jeżeli się komuś nie podoba Zarząd 

Oddziału Terenowego – to wystarczy zebrać kilkunastu 

lub kilkudziesięciu kolegów, przekonać ich do swojego 

programu i przejąć władzę w oddziale. Oczywiście trzeba 

do tego zwołać walne, ale statut przewiduje taką sytuację.

Jestem przekonany, że jak taka zacna grupa przejmie wła-

dzę w OT to stanie się wzorem dla innych biernych Od-

działów Terenowych i w nich też nastąpią zmiany… 

Potem, w tych oddziałach wybierze się fantastycznych 

delegatów, ci delegaci pojadą na Zjazd Krajowy i wybiorą 

takiego Prezesa, że będziemy o nim mówić latami…

Problem w tym, że tak się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, 

że krytyka jest rzeczą prostą. Planowanie i praca wymaga 

wysiłku. 

Jak człowiek zda sobie sprawę, że nawet na poziomie 

niewielkiego OT trzeba poświęcać czas na rzeczy NUD-

NE i niekoniecznie związane z krótkofalarstwem – takie 

jak księgowość, sprawozdania, dotrze do niego, że trzeba 

przekonywać członków do zrobienia nawet prostych rze-

czy – to szybko mu mija ochota na „przejmowanie władzy”. 

Lepiej i łatwiej zrobić nawet rzadkiego DXa...

Tym bardziej, że część Kolegów zapomina, że PZK to nie 

jest komercyjne biuro wymiany pocztówek, tylko STOWA-

RZYSZENIE, które jest takie jak jego członkowie. Silne ich 

siłą i słabe ich słabościami. Stowarzyszenie, które płaci za 

to, za co musi płacić i dlatego mamy składki, ale większość 

działań związku jest oparta o pracę społeczną członków. 

A członkowie są jacy są. Stosunkowo łatwo dają się na-

mówić na pracę w klubach, bo to przekłada się na bezpo-

średnie korzyści. Postawimy w klubie antenę, to ją mamy 

i możemy korzystać. Zbudujemy wzmacniacz, to go mamy 

i może wystartujemy w zawodach.

Znacznie trudniej jest znaleźć kogoś, kto pracuje na rzecz 

środowiska, ale w takich wycinkach, które nie przekładają 

się na to co jest blisko. Użyję banalnego przykładu z Tygo-

dnikowego podwórka. Wielu kolegów tworzy fantastycz-

ne konstrukcje. Namówienie ich na dokładne opisanie tych 

konstrukcji w celu publikacji graniczy z cudem. Dlaczego? 

Bo nikt nie ma czasu. Trzeba narysować ładny schemat, 

poprawić płytkę, pięć razy sprawdzić. Wyrwać sobie z ży-

ciorysu tydzień albo trzy. To nie jest łatwa decyzja…

Dlatego zanim powiecie, że to całe PZK jest wymysłem 

szatana zastanówcie się, co możecie zrobić, żeby po prostu 

było lepsze. ZROBIĆ.

Bo to Wasz Związek.
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: Zasoby radiowe SP1ZES. Fot: Remek SQ7AN

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

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
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W związku z obchodami 35 rocznicy kanonizacji św. 

Maksymiliana Marii Kolbego, patrona krótkofalow-

ców, Łódzki Oddział Terenowy PZK postanowił uruchomić 

okolicznościową stację HF35MK.

HF35MK – PODSUMOWANIE
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13 października 2017 roku, w piątek, odbędzie się  

8. Noc w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

To największa w Polsce nocna impreza edukacyjna, której 

celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego 

w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich. Każdego 

roku rośnie liczba odwiedzających Instytut Lotnictwa go-

ści oraz zainteresowanie mediów. W poprzedniej, siódmej 

edycji, Instytut odwiedziło ponad 30 000 osób!

Na tegoroczną edycję zostaliśmy zaproszeni, aby zapre-

zentować łączność kryzysową i łączność przez satelity. 

Pozycja 61 w http://nocwinstytucielotnictwa.pl/atrakcje

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego namiotu, 

w którym będzie można porozmawiać z nami o sposobach 

łączności w każdej sytuacji i każdych warunkach. Poka-

żemy łączności przy wykorzystaniu satelitów. Będziemy 

oczywiście aktywni na pasmach zarówno KF i UKF. Zapra-

szamy do łączności z naszą stacją SP5MASR. Wszystkie 

łączności będziemy potwierdzać naszą nową kartą QSL.

Zatem zapraszamy od siedemnastej. 

Maciej SQ5EBM
Adrian SQ5AM

MASR NA 8. NOCY W INSTYTUCIE LOTNICTWA

Formalnościami związanymi z pozwoleniem radiowym za-

jęli się Koledzy z zarządu OT15, a Skierniewicki Klub Krót-

kofalowców SP7PL poświęcił czas przygotowaniom do 

pracy i obsłudze radiostacji. 

Stacja HF35MK była aktywna w eterze  23 września. 

Aktywność miała miejsce z klasztoru Franciszkanów 

w Niepokalanowie.

W pracy stacji okolicznościowej brali czynny udział: Ro-

bert SQ7RF, Krzysztof SP7WME, Richard SO5GB, Jacek 

SQ7OCJ, Urszula SQ7OYH, Piotr Ciężkowski. 

Dziękujemy i zapraszamy za rok.

Wszystkie łączności będą potwierdzone okolicznościową 

kartą QSL.

tekst i zdjęcia: SP7PL

http://nocwinstytucielotnictwa.pl/atrakcje
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W sobotę, 30 września w Gościnie, w Zespole Szkół 

im. Macieja Rataja, przy okazji obchodów 45-lecia 

szkoły, odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Pol-

sce ośrodka szkolenia klas mundurowych z zakresu obsłu-

gi sprzętu łączności radiowej. To tu, w małym miasteczku 

Pomorza Zachodniego uczniowie liceum i technikum mun-

durowego będą zdobywać wiedzę z zakresu obsługi sprzę-

tu radionadawczego i prowadzenia korespondencji radio-

wej. Zajęcia będą się odbywać z wykorzystaniem kursu 

na uprawnienia amatorskie poszerzone o profesjonalne 

wykłady z łączności wojskowej, kryzysowej oraz morskiej. 

Po ukończeniu szkolenia młodzież przystąpi do egzaminu 

UKE, a po pozytywnym jego wyniku każdy z uczestników 

otrzyma uprawnienia radiooperatorów w tych służbach. 

Ośrodek powstał przy radioklubie Bałtyckiego Stowarzy-

szenia Krótkofalowców – SP1ZES, w Szkole im. Macieja 

Rataja w Gościnie. 

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: dyrekcja szkoły, 

przedstawiciele miejscowych władz powiatowych i wo-

jewódzkich, MON i MSW. Projekt powstał w ramach 

wspólnych działań Kołobrzeskiej Amatorskiej Sieci Ra-

tunkowej Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

i SP EmCom PZK. 

KURSY ŁĄCZNOŚCI DLA PRZYSZŁYCH MUNDUROWYCH
Uczniowie klas mundurowych podczas uroczystego 

apelu z okazji 45-lecia szkoły

Poczet sztandarowy przez zaprzysiężeniem nowych uczniów

Wykładowcy kursu przy klubie SP1ZES. Od lewej: Zbyszek Kaźmierczak SP1F, Jerzy Zawaratko SP1JON,  

Paweł Nowakowski SP1MPW, Krzysztof Gaudnik SP7WME, Waldek Wielesiuk SP1NZ i Bartłomiej Perek SQ1NDR
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Początki

Zaczęło się półtora roku temu, od pomysłu PZK i SP Em-

Com dotyczącego uczestnictwa w programie, który zamie-

rzało uruchomić MON w szkołach o profilu mundurowym. 

Tylko, że uczestnictwo, miało polegać na prowadzeniu 

szkoleń dla kadr z zakresu łączności kryzysowej. Podczas 

poszukiwania szkół, które miałyby wziąć udział w tym 

przedsięwzięciu wytypowano szkołę w Gościnie. Jest to 

liceum i technikum mundurowe kształcące przyszłych po-

licjantów, pograniczników i wojskowych. Samą realizacją 

szkolenia miało się zająć BSK, na co jego członkowie się 

nie zgodzili. Po negocjacjach z przedstawicielem PZK i SP 

EmCom Krzysztofem Gaudnikiem SP7WME, oraz ze stro-

ny BSK jego prezesem Zbigniewem Kaźmierczakiem SP1F 

i koordynatorem Kołobrzeskiej Sieci Kryzysowej Pawłem 

Nowakowskim SP1MPW, uzgodniono, aby na terenie 

gościńskiej szkoły został utworzony ośrodek szkolenia 

młodzieży klas mundurowych w zakresie szeroko pojętej 

łączności radiowej. Takie postawienie sprawy zostało za-

akceptowane przez wszystkie strony.

Przedstawiciele Policji i dyrekcji szkoły

Uruchomiona radiostacja SP1ZES

Krzysztof Gaudnik SP7WME przedstawiający 

delegacji MON projekt szkoleń
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Przenosiny

Po kilku miesiącach pomysł z fazy koncepcyjnej przeszedł 

do fazy realizacji. Przystąpienie do działań zostało za-

twierdzone przez zarząd BSK, a do jego realizacji wyzna-

czeni Zbyszek Kaźmierczak SP1F oraz Waldek Wielesiuk 

SP1NZ, oraz członkowie charzyńskiego klubu SP1ZES. 

Bartek Perek SQ1NDR, oraz Ryszard Gouda SQ1NDQ, 

którzy w związku z reorganizacją i relokacją klubu, podjęli 

decyzję o przeniesieniu jego siedziby do pobliskiego Go-

ścina i otwarcia ponownego w internacie Zespołu szkół 

im. Macieja Rataja. Doprowadziło to, do połączenia klubu 

radiowego z miejscem do szkolenia młodzieży — uczniów  

klas wojskowych. 

Formalności

Zarząd stowarzyszenia rozpoczął realizację programu od 

spraw formalnych, czyli od uzyskania odpowiednich ze-

zwoleń. I tak, po konsultacjach organizacyjnych z organem 

prowadzącym szkoły — Starostwem Powiatowym, oraz 

dyrekcją szkoły uzyskano potrzebne zgody. Po dwóch 

miesiącach dyrekcja szkoły przekazała pomieszczenie 

pod nową siedzibę radioklubu i klasy łączności. Jak to 

pomieszczenie wyglądało i co zrobiono, aby przystosować 

je do realizacji szkolenia, to można zobaczyć na profilu Bał-

tyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców na portalu spo-

łecznościowym Facebook.

Zdobywanie

Na zebraniu zarządu BSK, zgodnie ze statutem stowarzy-

szenia podjęto decyzję o wsparciu inicjatywy w postaci 

dofinansowania zakupu specjalnych stołów dla uczniów, 

przystosowanych do nauki telegrafii. Większość prac re-

montowych wykonali wspólnie Waldek SP1NZ i Zbyszek 

SP1F. Pomagali im inni krótkofalowcy z Kołobrzegu i oko-

lic. Komputery zasponsorował Maciej Majta SP1FM. Mo-

nitory i klawiatury do komputerów pomógł zdobyć Leszek 

Młynarczyk SP1BKS, a dostarczył Krzysiek SP7WME. 

Myszki kupił Bartek SQ1NDR. Pozostałe stoły i meble za-

kupili sami organizatorzy. System alarmowy zasponsoro-

wała firma NETRA Rafała Kaźmierczaka SQ1F. Z zasobów 

samego BSK pozyskaliśmy projektor multimedialny. Radio-

stacje mamy dwie, Icoma 746 z poprzedniej lokalizacji klu-

bu i Kenwooda TS140 przekazanego przez Polski Związek 

Krótkofalowców. Anteny przekazali Zbyszek SP1F oraz 

Przedstawicielka Starosty Powiatowego

Zbyszek Kaźmierczak SP1F przedstawia rolę 

BSK w przedsięwzięciu
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Leszek Młynarczyk SP1BKS, który także pomógł w ich 

zamontowaniu i podłączeniu. Mamy nadzieję na pozyska-

nie masztu antenowego mobilnego z MON-u. Należy tutaj 

mocno podkreślić, że wszystko, co się dzieje w tym temacie 

jest wielką zasługą Starosty Powiatu kołobrzeskiego, pana 

Tomasza Tamborskiego, oraz Pani Haliny Szultz-Tkacz, dy-

rektora Szkoły im. Marcina Rataja w Gościnie.

Praca

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zatrudnienia in-

struktora na etacie w szkole, ale optymistycznie patrzymy 

w przyszłość — mówi mi Zbyszek SP1F. Przy tym syste-

mie, który my proponujemy jeden etat musi się pojawić, 

bo inaczej nie będziemy w stanie funkcjonować i rozwijać 

się — dodaje. 
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Trzon szkolenia będzie się opierał na kursie krótkofa-

larskim, na uzyskanie uprawnień w służbie amatorskiej. 

Program ma omawiać między innymi obsługę sprzętu ra-

diowego, rozumienie zasad działania środków łączności 

radiowej, przepisy korespondencji radiowej, praktycznej 

obsługi sprzętu i pracy w sieci kryzysowej.  Kurs ma być 

realizowany w cyklach rocznych dla kilku grup. W roku 

szkolnym, od września do maja, bo wtedy, jak co roku, 

w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu, siedzibie klu-

bu SP1KQR, organizowane są egzaminy z łączności mor-

skiej i krótkofalarskiej. - Przy takim trybie zajęć możemy 

uczniom zagwarantować jedynie uprawnienia operatora 

w służbie amatorskiej. Zdajemy sobie sprawę, że dla przy-

szłych mundurowych jest to mało użyteczne do pracy za-

wodowej i możemy dać uprawnienia do obsługi urządzeń 

łączności — zapewnia SP1F. 

Wykładowcą będzie specjalista w tej dziedzinie — Wie-

sław Dyduch SP1EG — wykładowca łączności morskiej 

w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu. Zajęcia z pro-

fesjonalistami odbywałyby się w cyklach miesięcznych, 

w zależności od programu kursu. W podobnym trybie mo-

głyby się odbywać zajęcia szkoleniowe EmComu z łącz-

ności kryzysowej. - Chcemy aby nasi absolwenci mogli 

posiadać certyfikat lub legitymację EmCom, potwierdza-

jącą zdolność do prowadzenia łączności kryzysowej, o co 

będziemy zabiegać u władz PZK — przyznaje Kaźmierczak. 

Planowany też jest tryb dla łączności wojskowej. Organi-

zatorzy oczekują wskazania pozostałych wykładowców 

przez zainteresowane organizacje: MON i PZK. Potrzeb-

ne też są fundusze na prowadzenie zajęć. Szkoła ze swojej 

strony zapewnia wykładowcom zaprowiantowanie i za-

kwaterowanie. Pozostałe koszta są w gestii organizacji po-

syłających swoich prelegentów. Szkoleniowcy chcą także 

pozyskać z MON-u radiostację R140.

Podsumowując, po odbyciu rocznego szkolenia, kursanci 

będą przygotowani do majowego egzaminu z łączności 

morskiej, wojskowej i kryzysowej. Mało który krótkofalo-

wiec w Polsce ma dzisiaj takie przygotowanie. - Mamy na-

dzieję, że taki tryb „od profesjonalisty do hobbysty” przy-

da nam zapaleńców krótkofalarstwa — zachęca Zbyszek 
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Kaźmierczak SP1F i podsumowuje: - dziękujemy wszystkim 

zaangażowanym w tworzenie tego dzieła panu staroście 

Tomaszowi Tamborskiemu, oraz wszystkim sponsorom. 

Pozostaje mi życzyć organizatorom, wykładowcom, 

i samym uczniom wytrwałości, optymizmu i łatwości 

w przyswajaniu wiedzy. A efekty działań będziemy mogli 

zobaczyć, a raczej usłyszeć gdzieś, kiedyś na pasmach ra-

diowych i przekonać się, że warto było.

tekst: Remigiusz Neumann SQ7AN,
zdjęcia: Waldek SP1NZ, Remek SQ7AN
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Wszystkich zainteresowanych sportami radiowymi,  
pracą w zawodach i w Zespole SN0HQ – zapraszamy!  

Przyjedzcie i włączcie się w dyskusje i startujcie z nami!  
Miejsce w Burzeninie jest dla każdego, plany wariantowe pobytu  

poniżej w liście kapitana SP6T. 
Zygmunt SP5ELA 

W dniach 20-22 października zespół SN0HQ będzie-

obchodził swoją „osiemnastkę”, na spotkaniu w Bu-

rzeninie. W czasie tych osiemnastu lat, bardzo wiele się 

działo, ale też i bardzo wiele się zmieniło. 

 1.  Akcja SN0HQ zainicjowana formalnie przez Jurka 

SP3GEM, zdopingowała contestmanów SP do pracy 

zespołowej w skupionych w różnych QTH teamach. 

W krótkim czasie mieliśmy „pod parą” silne sprzęto-

wo wielostanowiskowe stacje z wieloma świetnymi 

operatorami i zestawami bardzo sprawnych systemów 

antenowych. 

OTWARTE SPOTKANIE ZESPOŁU SN0HQ

 2.  Praca SN0HQ pokazała, jak wiele można osiągnąć, gdy 

na wynik pracuje duża grupa znających i rozumiejących 

się nawzajem pasjonatów contestingu.

 3.  Przykład z nas wzięło wiele innych zespołów Europy, 

co spowodowało, że czołówka HQ w zawodach IARU 

Championship się bardzo mocno rozciągnęła. 

 4.  Wiele naszych (w SP) zespołów powstałych dla  

SN0HQ rozwinęło się i zaczęło osiągać znakomite re-

zultaty w wielu najważniejszych zawodach światowych.

 5.  Pojawiło się też sporo młodego, świetnego narybku 

contestowego. 

 6.  Przy wyrównanym przygotowaniu różnych teamów 

krajowych zaczęliśmy wyraźnie odczuwać problemy 

wynikające z położenia geograficznego. Praca w zawo-

dach z roku na rok staje się trudniejsza i coraz bardziej 

wymagająca. 
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Czas zrobił swoje i bezwzględnie należy, patrząc na na-

sze PESELE wyciągnąć pozaszywanych w kątach mło-

dych, młodych, którzy mają w świeżej jeszcze pamięci 

całkiem inne osiemnastki. Oni powinni przejąć stery 

contestowe w swoje ręce i muszą to zrobić teraz, gdy 

do następnych zawodów IARU jest jeszcze sporo cza-

su. Problem jest taki, że sprawę postawiłem już dwa 

lata temu, 13-15 listopada 2015 na zebraniu SN0HQ 

w miejscowości Leśna Woda między Oławą a Brzegiem. 

Powtórzyłem w tym roku na spotkaniu kwietniowym  

SN0HQ w Burzeninie. Wszystkim kończy się resurs i nie 

ma od niego ucieczki. 

Dlatego przypominam:

20-22/X/2017 kluczowe spotkanie zespołu SN0HQ. 

 1.  Podsumowanie 18 lat.

 2.  Podsumowanie startu 2017 z nowym systemem logo-

wania z użyciem N1MM.

 3.  Plany na przyszłość: techniczne, taktyczne, operacyj-

ne, organizacyjne i …

Zgodnie z ustaleniami podaję cennik i zasady opłacania 

pobytu w Burzeninie.

PAKIET A / 124 zł/os.

 20.10.2017 / kolacja, nocleg

 21.10.2017 / śniadanie, obiad, kolacja, nocleg

 22.10.2017 / śniadanie

PAKIET B / 70 zł/os.

 21.10.2017 / obiad, kolacja, nocleg

 22.10.2017 / śniadanie

PAKIET C / 28 zł/os.

 21.10.2017 / obiad, kolacja

Dodatkowo, sobota +25 zł za przerwę kawową i zimną 

płytę przy kolacji 21.10.2017

Konto do wpłat:

Ośrodek Wypoczynkowy SPORTOWA OSADA

Rynek Podgórski 7, 30-518 Kraków

Nr konta: 08 1750 0012 0000 0000 3291 4969

Tytułem: znak, imię i nazwisko uczestnika, pakiet A lub B 

lub C.

DOPŁATY:

pokój 1-os. +30 zł/pokój/doba.

Do tej pory zgłosiło się 36 osób.

Tomek T

NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI!!!

Zdjęcia: SP5ELA, SP6T, SN0HQ-Albigowa 
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Z przyjemnością informujemy, że klub SP6ZWR jest 

współorganizatorem wydarzenia o tematyce kosmicz-

nej organizowanego po raz pierwszy we Wrocławiu 

i pierwszy raz w takiej formie w Polsce. 

World Space Week to międzynarodowy cykl obchodów 

Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej realizo-

wany na całym świecie a teraz również w Polsce. 

Wrocławskie obchody to dwa dni bardzo interesujących 

warsztatów, spotkań, prelekcji i wykładów popularno-

naukowych o tematyce kosmicznej, których współorga-

nizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców.

Podczas pierwszego dnia, 7 października, krótkofalow-

cy z klubu SP6ZWR prowadzą warsztaty dla młodzieży, 

podczas których wspólnie postaramy się przygotować 

zawartość kapsuły do lotu stratosferycznego oraz po-

każemy jak to należy zrobić, aby taka misja miała szanse 

powodzenia. Opowiemy o urządzeniach, w które zosta-

nie wyposażony balon, a następnie, z nieco starszymi, 

spróbujemy wspólnie zbudować system antenowy wy-

konany z materiałów znalezionych na podwórku lub 

w przydomowej komórce lub garażu a następnie za po-

mocą prostego i taniego odbiornika SDR DVB-T odebrać 

mapy pogody bezpośrednio z satelity, odebrać i zdeko-

dować informację nadawaną przez radiosondę meteoro-

logiczną wprost ze stratosfery i pokazać w jaki sposób 

tym prostym sprzętem o wartości nie przekraczającej 

15 dolarów odebrać sygnał 

z Międzynarodowej Stacji Ko-

smicznej ISS. 

Warsztaty odbywać się będą 

w SP26 we Wrocławiu.

W niedzielęm 8 październi-

ka zapraszamy na konferen-

cję popularnonaukową w sali 

wielofunkcyjnej i foyer przy 

Hali Stulecia we Wrocławiu. 

WORLD SPACE WEEK WROCŁAW 2017
Podczas tej konferencji będziecie mogli posłuchać pre-

lekcji i wykładów o tematyce kosmicznej, a klub SP6ZWR 

przygotuje misję radio-balonu stratosferycznego wy-

posażonego w kilka nadajników oraz kamer, z których 

spróbujemy przeprowadzić transmisję na żywo. Dodat-

kowo będziemy nadawać aktualną pozycję, wysokość 

i parametry lotu, zdjęcia w systemie SSTV . 

Będzie to znakomita okazja to przetestowania nasze-

go jak i Waszego sprzętu. Udziałem w tym wydarzeniu 

pragniemy podkreślić zaangażowanie krótkofalarstwa 

w eksplorację kosmosu. Szczegóły dotyczące częstotli-

wości podamy kilka dni przed startem.

Jako współorganizator serdecznie zapraszamy do wzię-

cia udziału w World Space Week Wrocław 2017 jak 

również do śledzenia naszych działań na naszym FB ht-

tps://www.facebook.com/groups/sp6zwr

Szczegółowe informacje na stronach internetowych

oficjalna strona wydarzenia: http://worldspaceweek.pl

FB: https://www.facebook.com/wswwroclaw

międzynarodowa strona wydarzeń World Space Week 

na całym świecie:

http://www.worldspaceweek.org

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Włodek Tarnowski SQ6NLN

https://www.facebook.com/groups/sp6zwr
https://www.facebook.com/groups/sp6zwr
http://worldspaceweek.pl
https://www.facebook.com/wswwroclaw
http://www.worldspaceweek.org
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W trakcie przygotowań do Zjazdu Technicznego 

musieliśmy wykonać płytki drukowane interface 

opracowanego przez Ryśka SQ9MDD. Ponieważ Rysiek 

przetarł szlak i pierwsza produkcja została wykonana 

w katowickiej firmie Merkar, nie zastanawiałem się dłu-

go, tylko wsiadłem w samochód i pojechałem do Kato-

wic uzgodnić szczegóły. Przywitano mnie sympatycznie, 

chwilę porozmawialiśmy o zamówieniu i wybraliśmy się 

na wycieczkę po zakładzie. 

MERKAR
Firma powstała w 1993 roku, zatem ma już 25 lat tradycji 

i doświadczeń. Nie można również zapominać o tym, że 

poprzednio był to fragment Instytutu Systemów Sterowa-

nia w Katowicach i ludzie, którzy się płytkarską robotą za-

jęli nie byli przypadkowymi biznesmenami, ale na produk-

cji obwodów drukowanych zęby zjedli. Oprzyrządowanie 

może nie jest najnowocześniejsze, ale to tak, jak ze starym 

Volvo, ani rdza jego nie łapie, ani silnika zajechać się nie da.  

W odróżnieniu od dzisiejszych samochodów ;-)

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW PZK
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Po zapoznaniu się z procesem produkcyjnym przeszliśmy 

do fazy negocjacyjnej, która zaowocowała sympatyczną 

zniżką na Burzeninową porcję płytek. Dodatkowo Merkar 

zagwarantował 10 proc. zniżki na wykonywane płytki dla 

członków Polskiego Związku Krótkofalowców.  

Końcowe ustalenia dotyczyły Techniki Tygodnika. Otrzy-

maliśmy zapewnienie, że dla projektów, które będą publi-

kowane w Technice Tygodnika będziemy mieli bezpłatne 

przygotowanie produkcji a i płytki dla autorów opracowa-

nia się znajdą.

Przypominam również, że w Merkarze można indywidual-

nie zamawiać płytki interface w dowolnej ilości, bez pono-

szenia kosztów uruchomienia produkcji.

Kod płytki - „Interface_Burzenin”.

Cóż mi pozostaje – polecić Wam „Merkar”, który należy 

go grupy firm zaprzyjaźnionych z PZK i Tygodnikiem Krót-

kofalowca. Mamy świadomość, że część z Was zrobi płyt-

ki w Chinach, ale dla tych, którzy chcą mieć rzetelnego 

partnera na miejscu proponujemy rozważenie współpracy 

z sympatyczną ekipą z Merkaru.

Tekst i zdjęcia: Maciek SP9MRN

W łaśnie otrzymaliśmy od Artura SP3HUO zdjęcie 

Burzeninowego interface wraz z tekstem „Przesy-

łam zdjęcie uruchomionej płytki kol. Ryszarda SQ9MDD 

z małą zmianą zamiast trudno dostępnych transformato-

rów Critchley 9000, oraz Bourns LM-NP1001-B1L. Zasto-

sowałem transformatory ze starej karty telefonicznej od 

PC (znalazłem je na gratowisku) działa poprawnie.”

Arturowi serdecznie dziękujemy, a Wam przypominamy, 

że transformatorki z modemów działają dokładnie tak, jak 

Critchleye. Warto przejrzeć stare zapasy.

Drugi interface, to urządzenie zmontowane przez Józka 

SP2AQB na pierwotnej wersji płytki SQ9MDD. Jak widzi-

cie Płytka wylądowała w bardzo zgrabnej obudowie.

Konstruktorom gratulujemy i dziękujemy za zdjęcia.

Proszę pamiętać, że wersja SQ9MDD ma odwrotnie ozna-

czony tranzystor PTT

Maciek SP9MRN

INTERFACE – WASZE WYKONANIA
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Na najbliższy okres zaplanowano trzy łączności 

ARISS - dla uczniów z Kaliforni (USA), Malezji oraz 

dla Szkoły Podstawowej w Podgoricy w Czarnogórze. Na 

pytania uczniów ma odpowiadać astronauta NASA Joe 

Acaba KE5DAR. Na czas tej łączności zaplanowano użycie 

znaków 4OØISS i OR4ISS. Łączność ta ma się rozpocząć 

11 października 2017 roku o godz. 11:48 UTC. Odpowie-

dzi astronauty na pytania uczniów, powinny być słyszalne 

w Europie na częstotliwości 144.800 MHz NFM. Ponadto 

informujemy, że w najbliższym czasie planowany jest eks-

peryment MAI-75, jednak bliższych szczegółów jeszcze nie 

znamy.

W ostatni piątek, 29 września 2017 roku, rozpoczęła się 

Europejska Noc Naukowców. Przebywający na pokładzie 

stacji kosmicznej włoski astronauta Paolo Nespoli urucho-

mił w module Columbus radiostacje na 2m oraz nadajnik 

HAMTV i w czasie gdy ISS przelatywał na Europą, prze-

kazał pozdrowienia i odpowiedział na kilka pytań naukow-

ców. Na Ziemi pracowały wówczas trzy stacje naziemne: 

IK1SLD (2m uplink i downlink i 13cm) w Włoszech oraz 

OK2UUJ Czechy (13cm) i SP3QFE Polska (13cm), które 

przekazywały obraz w czasie rzeczywistym na dostępny 

dla każdego internauty serwer wideo.

Nagranie wideo z pozdrowieniami i napisami w j. polskim 

można zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/

watch?v=FO3UcZwfN64 

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK,  
Charlie AJ9N

ARISS – INFO Z ORBITY

Obraz publicznie dostępnej strony https://ariss.batc.tv/hamtv/ z obrazem i fonią z ISS (HAMTV). Alternatywny serwer to: http://www.batc.tv/iss/.

https://www.youtube.com/watch?v=FO3UcZwfN64
https://www.youtube.com/watch?v=FO3UcZwfN64
https://ariss.batc.tv/hamtv/
http://www.batc.tv/iss/
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29 października br. z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi 

Ś.P. Jerzego Ochenkowskiego – SP5GJH
założyciela i długoletniego członka naszego klubu.  

Łącząc się w bólu i smutku z Rodziną i Bliskimi  
w imieniu wszystkich członków i znajomych składamy wyrazy 

najszczerszego współczucia.

SP5GJH s.k.

koledzy z klubu

SP5KVW
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