Tygodnik
Krótkofalowca
Polski 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 radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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KRÓTKOFALOWCY MIĘDZY LUDŹMI

D

zisiaj trochę o wycieczkach w teren.

forma działalności, która może się jakoś naszemu otocze-

Mazowiecka Amatorska Sieć Ratun-

niu przydać.

kowa jedzie na noc do Instytutu Lotnic-

Polecam Wam taką działalność, niezależnie od tego, czy

twa – warto ich odwiedzić, zarówno ze

będzie to Noc Muzeów, festyn w remizie czy piknik pa-

względu na kolegów, jak i na ciekawe

rafialny. Im więcej ludzie o nas wiedzą, tym mniej boją się

miejsce.

naszych anten, które w rzeczywistości nie stanowią zagro-

Jeszcze parę lat temu krążyła w formie anegdoty opowieść

żenia. Im więcej o sobie opowiadamy, tym łatwiej jest nas

o tym, że my – w SP w Polny Dzień jeździmy na łąkę i tam

traktować jako szansę, a nie jako niebezpieczeństwo.

się ukrywamy, a Amerykanie wybierają się na parking pod

To nie jest trudne, wystarczy kilka osób – ktoś przy radiu,

hipermarketem.

ktoś, kto nie boi się odpowiadać na pytania. Czasem po-

Jak widać, czasy się zmieniają i coraz częściej wychodzimy

trzebny jest kawałek mapy, żeby pokazać, z kim rozmawia-

z naszym hobby do ludzi. Pokazujemy społeczeństwu, że

my, trochę QSL-ek do rozdania – i świat staje się bardziej

istniejemy, że coś potrafimy, że krótkofalarstwo to z jed-

przyjazny.

nej strony ciekawe hobby będące alternatywą dla spę-

Polecam!

dzania wielu godzin przed monitorem, a z drugiej strony

Maciek SP9MRN

KRONIKA TOWARZYSKA PZK

Ś

pieszę donieść, że w najbliższą sobotę 14.10.2017 r.
w Turku odbędzie się imprezka pt. „Ślub Jurka SP3SLU”.

Na ślub zapraszają: narzeczona Aleksandra i Jurek SP3SLU.
Wstęp wolny! Wesele oczywiście tylko za zaproszeniami
personalnymi.
Miejsce i termin: 14.10.2017 r., godzina 13.30, Turek, ko-

człowiekiem, który nadaje od 2012 roku środowe komuni-

ściół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

katy radiowe PZK. I robi to znakomicie!

* Gdyby ktoś nie wiedział, to Jurek SP3SLU jest tym

Zygi SP5ELA

Zespół redakcyjny Tygodnika Krótkofalowca składa najserdeczniejsze życzenia Aleksandrze i Jurkowi!

TNX

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

Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego
Związku Krótkofalowców.

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

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.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. Zdjęcia niepodpisane będą publikowane bez informacji 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 pliki). Nazwa zdjęcia ma być pierwszym słowem tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze informacje o nich. Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników w poprzednich 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. Pliki tekstowe powinny być przesyłane w formacie .doc lub .docx. (Proszę nie
nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych
tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
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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 opublikowaniem.
Okładka: Idzie jesień – Fot: Robert SP6VWX
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DRUGA ODSŁONA TEGOROCZNEJ AKCJI „AWARD 1956”

M

łodzi operatorzy ze Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego

z Poznania, w dniach od 15 do 30 października 2017 roku,
będą pracowali pod okolicznościowym znakiem SN61PW,
z okazji przypadającej 23 października 61. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 r.
Aktywność ta, będzie drugim etapem prowadzonej przez
klub wspólnie z krótkofalowcami węgierskimi akcji dyplomowej „AWARD 1956”, która nawiązuje do wydarzeń roku
1956 r. Odniesieniem tematycznym są zarówno czerwcowe

20 punktów, w czerwcu 2017 również za QSO ze stacją

wydarzenia pamiętnego 1956 roku na ulicach Poznania, jak

SN61PPC. Łączności mogą być powtarzane w kolejnych

i te, które rozegrały się na przełomie października i listopada

dniach akcji lub na innym paśmie lub inną emisją danego

na ulicach Budapesztu. Akcja, staraniem organizatora obję-

dnia. Wymagane progi punktowe dla uzyskania bezpłat-

ta jest patronatem honorowym prezydenta Poznania oraz

nego dyplomu w wersji elektronicznej to odpowiednio: dla

jej ekscelencji ambasadora Węgier w Warszawie (oczekuje

stacji SP i HA – 10 pkt., dla stacji EU – 50 pkt., dla stacji

na decyzję), a także stowarzyszeń kombatantów 1956 roku,

spoza EU – 30 pkt. Każda stacja przyznająca w ramach tej

zarówno polskiego z Poznania, jak i węgierskiego z siedzibą

akcji punkty po nawiązaniu, co najmniej 56 QSO otrzyma od

w Budapeszcie. Punkty do dyplomu, zgodnie z regulaminem

organizatora dyplom specjalny.

akcji dostępnym na qrz.com (SP3PGR lub SN61PW) mogą

Organizator akcji wyraża nadzieję, że za sprawą aktywności

przyznawać stacje pracujące z Poznania i powiatu poznań-

krótkofalowców, szczególnie z Poznania i Budapesztu oraz

skiego: stacje indywidualne 5 pkt., stacje klubowe 10 pkt.

z okolic tych miast, okolicznościowy dyplom będzie trofeum,

za każde QSO oraz stacje węgierskie z Budapesztu i okolic

które otrzyma jak największa liczba uczestników akcji.

stolicy Węgier. Za QSO ze stacją SN61PW można otrzymać

Jacek SQ3OPM

Tygodnik Krótkofalowca
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28

września, na terenie powiatu wołowskiego w województwie dolnośląskim, miały miejsce ćwiczenia

łączności kryzysowej z udziałem krótkofalowców z Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Ćwiczenia mające na
celu…, ale nie, nie uprzedzajmy faktów.
Cała historia ma szersze korzenie i tak, jak kropla drąży skałę, tak nasze starania kruszą opór administracji do
współpracy z krótkofalowcami. Pozwólcie, abym przybliżył sprawę mniej zorientowanym koleżankom i kolegom
i zrobił parę wtrętów historycznych.

…Krótkofalowcy z obszaru województwa dolnośląskiego realizują zadania związane z organizacją rezerwowej sieci łączno-

„Na początku było słowo…” to znaczy podpisane w mar-

ści radiowej, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych

cu 2010 r. Porozumienie o współpracy między Prezesem

skutkujących utrudnieniami w funkcjonowaniu publicznych

DOT PZK, a Dyrektorem WBiZK DUW, a następnie 7 maja

sieci telekomunikacyjnych. Ważnym uzupełnieniem działań

2013 roku Porozumienie w sprawie współpracy przy podej-

środowiska krótkofalowców w powyższym zakresie jest przy-

mowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji

chylność do tego rodzaju inicjatyw właściwych organów ad-

w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń

ministracji publicznej na poziomie miast, powiatów oraz gmin.

zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu między Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a Prezesem PZK. Dolnośląski Oddział Terenowy OT-01 poszedł krok dalej i podpisał podobny w formie dokument „Porozumienie w sprawie
współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających
przekazywanie informacji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu”. Porozumienie to, zawarte
w dniu 17 czerwca 2015 roku między Wojewoda Dolnośląskim, a prezesem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK uszczegóławia aspekty współpracy na lokalnym
poziomie oraz jest swego rodzaju aktualizacją dokumentu
z 2010 roku.. Paragraf 4 porozumienia wśród wielu innych
działań wymienia w szczególności:
„…uwzględnianie udziału amatorskiej sieci ratunkowej w ćwiczeniach oraz szkoleniach z zakresu łączności organizowanych
przez komórkę organizacyjną Urzędu, właściwą w sprawach
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Wydawało się przez jakiś czas, iż dokumenty podpisane
murszeją w szufladach biurokratów, jednak nie do końca,
ktoś o nas jednak pamięta. W piśmie skierowanym z kancelarii Wojewody Dolnośląskiego do jednostek administracji lokalnej w grudniu 2016 czytamy:
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…w związku z powyższym, informuję Państwa o możliwości

Pierwsza edycja miała miejsce jesienią 2014 roku. Takiej

nawiązywania współpracy z lokalnym środowiskiem krótkofa-

okazji do prezentacji umiejętności i naszego hobby nie moż-

lowców, inicjującym oddolne, obywatelskie działania na rzecz

na było przepuścić. Niestety, samo zaproszenie Wojewo-

bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

dy nie wyjaśniało nic więcej, ponieważ kolejne informacje
były nam przekazywane bezpośrednio przed ćwiczeniami,

W tym momencie, po dość długim i nudnym wstępie, do-

aby zweryfikować praktyczne możliwości uruchomienia

chodzimy do pewnego wrześniowego poranka 2017 roku,

naszych radiostacji w lokalizacjach, które w zasadzie do

kiedy to przeczytałem e-mail od Prezesa OT-01 Kuby

pewnego momentu nie były nam znane. Brakowało szcze-

SQ6NEJ pytającego, czy nie wygospodarowałbym dnia lub

gółowych wytycznych jak mają wyglądać ćwiczenia, czy

dwóch i nie wspomógł czasem i sprzętem pewnej specy-

też, jakiego rodzaju informacje mają być przekazywane

ficznej akcji jaką zamierza przeprowadzić Oddział. Z samej

i w jakim trybie. Realna, żywiołowa i kryzysowa sytuacja,

treści nie można było wiele wnioskować, oprócz haseł

i w dodatku poufna. W trakcie kolejnych rozmów udało się

typu: sieć, urzędy gmin, ćwiczenia. Podobny e-mail dotarł

ustalić, iż krótkofalowcy będą wspomagali w ćwiczeniach

także do kilku innych osób i w czwartkowe popołudnie

administrację powiatu wołowskiego, a także będą pozna-

spotkaliśmy się w klubie, aby poznać i omówić szczegóły

wali nazwiska osób odpowiedzialnych. I to wszystko.

całej akcji.
Okazało się, że sprawa dotyczy pisma, jakie wystosował
dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do prezesa OT-01: W odniesieniu do wniosku DOT
PZK o włączenie do ćwiczeń, zapraszam do udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „WRZESIEN 2017”, podczas którego zaplanowano awaryjne zabezpieczenie analogowej łączności radiowej w relacjach gminy
- powiat - województwo dla powiatu, na terenie którego przewidziano awarie łączności przewodowej i łączności radiowej
z Siecią Zarządzania Wojewody Dolnośląskiego.
Zabrzmiało poważnie zwłaszcza, że są to dopiero drugie
ćwiczenia organizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki ze współudziałem krótkofalowców z OT01.

Tygodnik Krótkofalowca
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Teraz nastąpi kolejny zwrot w mej relacji, który wyjaśni

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym – SP6PCC – Zbi-

nam wszystkim skąd wzięła się nazwa „KVINO”, bo skoro

gniew SP6CPH, Kuba SQ6NEJ (spiritus movens całego

nic do końca nie jest znane, więcej – jest poufne, a jakoś

zamieszania);

przecież musimy wymieniać między sobą informacje, Kuba

Urzad Gminy w Winsku – SP6PKO – Pawel SQ6POG, Ro-

SQ6NEJ zaproponował, aby użyć własnego kryptonimu

bert SP6VWX (autor niniejszego tekstu).

oraz ustalić własny tryb, protokół przekazywania danych
i sprawdzania poprawności działania sieci, niezależnie od

Stare przysłowie uczy „umiesz liczyć, licz na siebie”, tak

wymogów jakie postawią nam ćwiczenia i administracja

więc prawie każda z lokalizacji została wcześniej przez

publiczna. Skąd zaś sama nazwa Kvino? W esperanto to

nas zlustrowana pod kątem instalacji antenowych. Nie

znaczy piątka, albowiem pięć (5) jednostek administracyj-

w każdym przypadku mieliśmy możliwość wejść na teren

nych miało zostać obsadzonych koleżankami i kolegami

i dokonać prób radiowych, dlatego zdecydowaliśmy się

naszego środowiska:

na pełną niezależność od infrastruktury publicznej, stąd

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – SP6ZWR

własne anteny, maszty, zasilanie (akumulatory), to co każ-

– Włodek SQ6NLN, Piotr SQ6VY;

dy z nas miał w shacku, garażu lub co mógł pożyczyć od

Starostwo Powiatowe w Wołowie – SP6PWT – Krzysztof

znajomych. W przypadku prawdziwej tragedii będziemy

SQ6NCZ, Marcin SP6LZA;

używać przede wszystkim tego, co jest łatwo i szybko

Urząd Miejski w Wołowie – SP6PWR – Halina SQ6PLH,

dostępne.

Karol SQ6POH;
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Na potrzeby pracy w sieci przyznane zostały znaki klu-

Jak zaś wyglądała współpraca z jednostkami terenowy-

bowe każdej z lokalizacji oraz uzgodnione częstotliwości

mi? Komunikaty przesyłane za naszym pośrednictwem

pracy wraz z ich kryptonimami i tryb przeprowadzania

były w formie kryptogramów słowno-liczbowych, których

łączności, zarówno w przypadku braku problemów, jak

znaczenia nikt z nas nie znał. Naszą rolą było przekazanie

i w przypadku zakłóceń (także celowych), czy zwykłej za-

komunikatu przez radio, przekazanie go osobie odpowie-

jętości częstotliwości. Szczegółów o potwierdzaniu łącz-

dzialnej w urzędzie za ćwiczenia oraz zwrotne potwierdze-

ności co 1/2 godziny pomiędzy jednostkami terenowymi

nie wykonania komunikatów.

i co godzina pomiędzy urzędem wojewódzkim a terenem,
tego wszystkim oszczędzę. Robiliśmy trochę szumu wo-

Wrażenia i ocena ćwiczeń

kół naszej pracy na lokalnych przemiennikach i częstotli-

Byliśmy malutkim trybikiem w ćwiczeniach. Co należy

wościach. Dziękuję niniejszym wszystkim kolegom, któ-

podkreślić nie były to ćwiczenia krótkofalowców, a były

rzy wymienili z nami raporty słyszalności naszych stacji

to ćwiczenia administracji publicznej z wykorzystaniem

i chciałbym wszystkim podziękować za cierpliwość, bo tak

krótkofalowców! Finalna ocena należeć będzie do urzędni-

na prawdę, takie ćwiczenia to do znudzenia powtarzanie

ków odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Z naszej

utartych formułek i to przez bite prawie 8 godzin.

strony zaś, chcieliśmy upiec parę pieczeni na tym jednym
ogniu. Przede wszystkim, pokazać się jako zorganizowana,

Nie obyło się też bez drobnych wpadek i lapsusów, bar-

profesjonalna choć amatorska służba. Służba, która poświę-

dziej śmiesznych, niż groźnych. Choćby nadgorliwa grupa

ca swój prywatny czas i pieniądze na rzecz lokalnego środo-

z Wińska, która pojawiła się na miejscu w urzędzie na go-

wiska. Służba, której hobby nie szkodzi, a niesie realną po-

dzinę wcześniej niż było planowane, tak to jest jak się nie

moc i pożytek. Zauważmy, iż to urzędnicy na poziomie gmin

czyta dokładnie harmonogramu, strasząc panią z ochrony.

i powiatów decydują często o naszym antenowym być albo

Grupie z Wołowa z urzędu miejskiego polecamy zaś po-

nie być i nasz pozytywny obraz należy kształtować przede

szukanie lepszej bramy do umocowania masztu, bo zde-

wszystkim wśród lokalnej społeczności i administracji.

cydowanie mieli najgorszy odsłuch przemienników, zaś

Kilka godzin spędzonych na ćwiczeniach, które trwały od

grupie z wołowskiego starostwa życzymy koordynatora,

8.00 do 16.00, dało nam szanse na rozmowy z osobami

co nie zmienia tak często zdania, gdzie chce mieć tych

w urzędach i prezentacje pracy na stacji. Z uwag, które

krótkofalowców ulokowanych (pozdrawiamy serdecznie

wymieniliśmy, przebijała widoczna życzliwość, z jaką nas

Pani Basiu!).

ugoszczono. Grupa w Wińsku miała nawet do dyspozycji
swój pokój. Interesowano się też
naszym hobby. Dało się też odczuć
swego rodzaju dumę, jaką byliśmy
przepełnieni z powodu zaproszenia
do udziału w ćwiczeniach na takim poziomie i poważne, rzeczowe
podejście urzędników do naszego
udziału w całej akcji. I to właściwie tyle, niby nic, a mam nadzieję
będzie kolejna kropla na drodze do
zauważenia nas krótkofalowców
i oby zawsze kończyło się tylko na
ćwiczeniach.

tekst i zdjęcia:
Robert SP6VWX
Tygodnik Krótkofalowca
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STACJA OKOLICZNOŚCIOWA 3Z70M

30

września 2017 r. z okazji siedemdziesiątej rocznicy
„Mechanika”, rozpoczęła pracę stacja okoliczno-

ściowa 3Z70M. „Mechanik”, to średnia szkoła techniczna,
która 70 lat temu powstała w Raciborzu. Uczy się w niej
ponad 800 uczniów i zatrudnionych jest prawie 100 nauczycieli. Od 2015 roku pełna nazwa szkoły brzmi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Mechanik”. Nauka odbywa się na kierunkach: technik mechanik,
elektronik, elektryk, mechatronik, informatyk, teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła branżowa kształci w kierunkach: ślusarz,
elektryk, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających i mechanik pojazdów samochodowych. W sobotę 30
września 2017 r. w murach szkoły spotkali się absolwenci,
nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście. Przy radiostacji okolicznościowej dyżurowali młodzi adepci sztuki
krótkofalarskiej, którzy rozpoczęli szkolenie operatorskie.
Pod znakiem okolicznościowym w pasmach 40 i 80 metrów nawiązano łączność z krótkofalowcami z Niemiec,
Włoch, Ukrainy, Białorusi, Estonii oraz Polski. Operatorzy
zagraniczni i polscy przekazali najlepsze życzenia z okazji
jubileuszu. W czasie pracy stacji krótkofalowcy z klubów
SP9PRR oraz SP 9-31044 zaprezentowali dyplomy i puchary zdobyte w zawodach i konkursach krótkofalarskich.
Praca stacji okolicznościowej możliwa jest dzięki absol-

klubu SP9PRR oraz własnym zapraszam do prowadzenia

wentom „Mechanika”, którzy od 2008 roku prężnie działa-

łączności ze stacją okolicznościową.

ją w klubie krótkofalowców SP9PRR. W imieniu członków

tekst i zdjęcia: Franciszek SQ9NFB

08 |
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22. PIKNIK NAUKOWY 2018

O

becnie trwają już przygotowania do 22. Pikniku Na-

satelitarna oraz z Międzynarodową Stacją Kosmiczną,

ukowego – Polskiego Radia i Centrum Nauki Koper-

EME, Efekt Dopplera etc. Jest tu też ruch człowieka w cza-

nik. Impreza ta, odbędzie się 9 czerwca 2018 roku na PGE

sie zawodów ARDF. A może fantazja i ruch doprowadzą

Narodowy w Warszawie. Pierwsze spotkanie organizacyj-

nas do telegrafii i łączności cyfrowych?

ne odbędzie się już 17 października 2017 roku o godzinie
13:00. Spotkanie ma się odbyć w sali konferencyjnej (II pię-

Szanowni odbiorcy, mamy w Polsce wiele Stowarzyszeń

tro) budynku Polskiego Radia, al. Niepodległości 77/85.

i wielu pasjonatów naszego hobby, więc powinniśmy móc
coś wspólnie zrobić. Wielką zaletą, jest fakt iż nasze hob-

Piknik Naukowy jest wydarzeniem, które odwiedza wielu

by łączy ludzi o różnych profesjach zawodowych, co daje

uczniów i młodzieży szkolnej. Są też środowiska akade-

nam unikalny potencjał. Spójrzmy na Piknik Naukowy

mickie. Choć impreza jest w Warszawie, to przyjeżdżają na

w ten sposób, iż w podczas tej naukowej imprezy mamy

nią uczestnicy dosłownie z całej Polski.

młode docelowe środowisko – takie o jakim marzymy
by do niego dotrzeć i przekazać mu informacje o naszym

Aby wziąć udział w Pikniku Naukowym, należy swo-

hobby. Należy więc wykonać krok w tym kierunku. Jeśli

im programem wpisać się w temat przewodni. Tematem

są konkretne osoby chcące przygotować konkretny eks-

przewodnim dwudziestego drugiego Pikniku Naukowego

peryment i zaprezentować go na 22. Pikniku Naukowym,

ma być ruch. Jak podają organizatorzy na swojej stro-

to bardzo proszę o kontakt ze mną (jako inicjator i to chy-

nie internetowej: http://www.pikniknaukowy.pl/artykul/

ba nie jedyny tego pomysłu) w terminie do 16 X 2017

1876324,O_Pikniku temat ten można interpretować na

roku (21:00). Proszę użyć adresu e-mail dostępnego na

wiele sposobów: RUCH – zasada rzeczy, ciało w ruchu,

ariss.pzk.org.pl. Być może jest osoba chętna na koordyno-

maszyna w ruchu, manipulatory, planeta w ruchu, dynami-

wanie wszelkich działań i reprezentująca krótkofalowców?

ka żywiołów, myśli w ruchu, ludzie w ruchu, podróżowanie.

Jeśli tak to proszę o kontakt. Mimo, że jestem sceptycznie
nastawiony do tego, proszę rozczarujcie mnie pozytywnie

W świecie krótkofalarskim, też wiele naszych aspektów

Waszą konstruktywną chęcią do działania. Liczę tylko na

jest związanych z ruchem: przemieszczanie się stacji prze-

tych co przyślą ciekawe pomysły i będą chcieli je zrealizo-

nośnych, mobilnych i lotniczych, obracanie się anten, lot

wać. Ciekawy jestem co z tego wyjdzie i co potrafi nasze

balonu meteorologicznego, taktyczny system w czasie

środowisko krótkofalarskie. 73!

rzeczywistym w oparciu o APRS, czy D-STAR. Łączność

Armand SP3QFE

ZAWODY ŚWIĘTO PLACKORZY – ZMIANA TERMINU!

W

związku z kolidującym, wcześniej zaplanowanym

trening i doskonalenie umiejętności operatorskich, a także

terminem zawodów organizowanych przez nasz

popularyzacja sportów łączności radiowej.

klub z zawodami międzynarodowymi, zapraszamy do
wzięcia udziału w Zawodach ŚWIĘTO PLACKORZY w NO-

UWAGA! Regulamin zawodów dostępny jest na stronie:

WYM TERMINIE – dwa dni wcześniej – tj. 26 paździer-

http://www.sp9kup.andrychow.eu/viewpage.php?page_

nika (czwartek) w godz. od 15.00 do 17.00 UTC. Celem

id=14 Na uczestników czekają nagrody.

zawodów jest uczczenie 250. urodzin miasta Andrychowa,

ZAPRASZAMY

Mariusz, SP9O
Tygodnik Krótkofalowca

13 października 2017

nr 035 |

09

5. ZLOT SOTA-SP

Z

REGULAMIN DYPLOMU
RULES OF AWARD
„SP SOTA DAY 2017”

REGULAMIN DYP
RULES OF AWA
„SP SOTA DAY 2

1. Organizatorem dyplomu „SP SOTA DAY 2017” jest ,,Komitet
lot odbędzie się w tym roku na Hali Boraczej w dniach
Organizacyjny”, w skład którego wchodzą:

1. The organizer of the „SP SOTA DAY 2017” award is „The Organizing

b) przedstawiciele Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS.

b) representatives of the Amateur Radio Club SP9PKS in Mikolow.

consists
of: ,,Komitet
1. Organizatorem dyplomu „SP SOTACommittee”
DAY which
2017”
jest
1. T
a) SOTA SP Association Manager: Bartosz (Bart) SQ9APD,
a) SOTA SP Association Manager: Bartosz (Bart) SQ9APD,
13-15.10.2017 r. Będzie to jubileuszowy, piąty zlot polOrganizacyjny”, w skład którego wchodzą:
C

skiej grupy SOTA.

a) SOTA SP Association Manager:2. Bartosz
SQ9APD,
The purposes(Bart)
of the award
are:

a)

2. Celem dyplomu jest:

a) przybliżenie uczestnikom programu dyplomowego: „Szczyty
Górskie w Eterze — Summits on the Air” (dalej „SOTA”),

a) introducing the award program: „Summits on the Air” (referred
further as SOTA) to ham radio operators,

b) zachęcanie radioamatorów do swojej działalności ze szczytów
gór i z wzniesień, a także do nawiązywania QSO ze stacjami
pracującymi ze szczytów i z wzniesień, w ramach programu
SOTA,

b) encouraging radio operators to either take their activities from
summits of the qualified mountains and hills, or to establish
QSOs with stations working from the qualified summits, under
the SOTA program,

b) przedstawiciele Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS.

Plan jest następujący:

2. Celem dyplomu jest:

b)

2. T

a) przybliżenie uczestnikom programu dyplomowego: „Szczyty
a)
c) commemoration of the 5th Meeting of the SOTA SP community.
Górskie w Eterze — Summits on the Air” (dalej „SOTA”),

c) upamiętnienie V Zlotu SOTA SP.

13.10.2017

3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności, w kategoriach:

3. The award is issued for communications carried out in the following categories:

b) zachęcanie radioamatorów do swojej działalności ze szczytów
b)
— za przeprowadzenie 10 QSO z Aktywatorami
a) „Chaser ” — for 10 QSO’s made with Activators in the SOTA
Spotykamy się w godzinach popołudniowych w zarezer-a) „Chaser”
gór i SPz oraz
wzniesień,
a także
ze atstacjami
nadającymi z terytorium
co najmniej 1 QSO
ze stacjądo nawiązywania
program from SPQSO
territory and
least 1 QSO with HF0SOTA,
HF0SOTA, SQ0SOTA lub SQ9PND,
SQ0SOTA or SQ9PND stations,
pracującymi ze szczytów i z wzniesień,
w ramach programu
wowanym pensjonacie na Hali Boraczej. Większość z nasb) „Chaser Uniques”
— za przeprowadzenie QSO co najmniej
b) „Chaser Uniques” — for QSOs made with at least 7 different
SOTA,
z 7 różnymi Aktywatorami nadającymi w programie SOTA
Activators in the SOTA program from SP territory and at least

będzie po pracy, w związku z tym, dojedzie o różnych

z terytorium SP oraz co najmniej 1 QSO ze stacją HF0SOTA,
SQ0SOTA lub SQ9PND,

c) upamiętnienie V Zlotu SOTA SP.

godzinach. Dlatego planujemy skupić się na przygotowa-c) „Summit to Summit (S2S)” — za przeprowadzenie przez
niu anten, sprzętu itd. Na pewno będzie ognisko i może

1 QSO with HF0SOTA, SQ0SOTA or SQ9PND stations,

c)

c) „Summit to Summit (S2S)” — for at least 6 QSO’s made by
Activators with Summit Activators having SOTA SP Association reference numbers from SP territory.

3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności, w kategoriach:

Aktywatorów co najmniej 6 QSO z Aktywatorami nadającymi
ze szczytów posiadających numery referencyjne Stowarzyszenia SOTA SP z terytorium SP.

3. T
w

4. The award is claimed for:
4. Do dyplomu zalicza się:
jakaś pogadanka, czy prezentacja jakiegoś interesującego
a) „Chaser” — za przeprowadzenie
10 QSO z Aktywatorami
a)
a) QSOs made between 13th-15th October 2017 in any band and
a) QSO przeprowadzone w dniach 13-15 października 2017 r.
any emission,1 QSO ze stacją
nadającymi z terytorium SP oraz cowithnajmniej
b) only one QSO with a given Activator sent from SP territory
HF0SOTA, SQ0SOTA lub SQ9PND,

w dowolnym paśmie i z dowolną emisją,

tematu.

b) tylko jedno QSO z danym Aktywatorem nadającym z terytorium SP w trakcie aktywacji danego szczytu,

during the activation of the given summit,

c) QSO — made QSO
in accordance
with local law, Ham Spirit,b)
b) „Chaser Uniques” — za przeprowadzenie
co najmniej
SOTA General Rules (GR) and Association Reference Manual
z 7 różnymi Aktywatorami nadającymi
wAssociation
programie
SOTA
14.10.2017
(ARM) of the
— posted
(logged in) in the SOTA
at: www.sotadata.org.uk).
z terytorium SP oraz co najmniej 1database
QSO(available
ze stacją
HF0SOTA,
Sobota, to przede wszystkim aktywność na pasmach, aklub SQ9PND,
5. Zgłoszenia lub QSOSQ0SOTA
niezgodne z postanowieniami
regulaminu nie
5. Applications or single QSOs inconsistent with the provisions
c) QSO — przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami
prawa, Ham Spirit, SOTA General Rules (GR) i Association
Reference Manual (ARM) danego Stowarzyszenia — umieszczone (zalogowane) w bazie danych SOTA (dostępnej pod
adresem: www.sotadata.org.uk).

will not count.
tywacja okolicznych „sotowych” szczytów i praca stacjibędą zaliczane.c) „Summit to Summit (S2S)” —of thezaregulations
przeprowadzenie
przez
6. Dyplom jest wydawany bezpłatnie w wersji elektronicznej i jest
6. The certificates
will be issued free of charge
in an electronic formc)
przesyłany na adresAktywatorów
e-mail zgłaszającego. co najmniej 6 QSOand
sent
to respective email addresses
of the applicants.
z
Aktywatorami
nadającymi
okolicznościowej z Prusowa nad Halą Boraczą. Oczywi7. Applications for the award should be sent no later than October 31,
ze szczytów posiadających numery
referencyjne Stowarzysze2017 to the e-mail address: spsotaday2017@gmail.com. An appli-

7. Zgłoszenie do dyplomu należy wysłać drogą elektroniczną, do
dnia 31 października 2017 r., na adres e-mail: spsotaday2017@

ście aktywatorzy i stacja okolicznościowa podczas całegogmail.com. Zgłoszenie
zawierać
imię, znak, adres
niawinno
SOTA
SPdane:
z terytorium
SP.
e-mail, kategorię dyplomu oraz dziennik łączności (zgodny
z wymaganiami SOTA) w postaci elektronicznej w formacie:
kategoria_znak.rtf, kategoria_znak.xls albo kategoria_znak.csv.
Dopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w większej niż jedna
kategoria.

okresu trwania zlotu będą uczestniczyć w akcji dyplomowej – regulamin w załączniku. Aktywność na pasmach ak-

4. Do dyplomu zalicza się:

cation should include: the name, call sign, e-mail address, award
category and communication log compliant with SOTA requirements, electronically in the format: category_callsign.rtf, category_callsign.xls or category_callsign.csv. It is acceptable to make
submissions in more than one category.

4. T

a)
a) QSO przeprowadzone w dniach 13-15 października 2017 r.
8. Issuing of the certificates will be taking place until November 15, 2017.
w dowolnym paśmie i z dowolną
emisją,

8. Rozesłanie dyplomów zostanie dokonane do dnia 15 listopada 2017 r.

tywatorów i stacji okolicznościowej przewidziana jest do
9. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu nalegodzin popołudniowych.

Zakładam, że około godziny 16 większość z nas dotrze już
z powrotem z gór do pensjonatu. Planujemy wieczorne
PL
prezentacje i jeśli będzie tylko zainteresowanie to także
różnych innych tematów. Będzie więc coś o skrzynkach,
o antenach, o bezpieczeństwie w górach, może także o zasilaniu które jest kluczowe jeśli trzeba nosić je w plecaku.
Wieczorem oczywiście zapraszamy na ognisko ze specjalnie przygotowanym na tę okazję sporym kawałkiem lokalnej garmażerki.
15.10.2017
Jeśli tylko pogoda i siły pozwolą to na pewno będziemy

jeszcze aktywni na pasmach. Po obiedzie rozjeżdżamy się
do domów.

Vy 73! de Milosz SP9PND
http://sp9pnd.pl
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9. In unlikely matters of dispute, the interpretation of these regula-

tions is to SOTA SP Association Manager – Bart SQ9APD who is
b)
b) tylko jedno QSO z danym Aktywatorem
nadającym z terytothe Coordinator of the Organizing Committee and his decisions
are final.
rium SP w trakcie aktywacji danego
szczytu,

ży do SOTA SP Association Managera Bartosza (Bart) SQ9APD,
który jest Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego a jego decyzje są ostateczne.

c) QSO — przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami
prawa, Ham Spirit, SOTA General Rules (GR) i Association
Reference Manual (ARM) danego Stowarzyszenia — umieszczone (zalogowane) w bazie danych SOTA (dostępnej pod
adresem: www.sotadata.org.uk).

c)

5. Zgłoszenia lub QSO niezgodne z postanowieniami regulaminu nie
będą zaliczane.

5. A
of

6. Dyplom jest wydawany bezpłatnie w wersji elektronicznej i jest
przesyłany na adres e-mail zgłaszającego.

6. T
an

7. Zgłoszenie do dyplomu należy wysłać drogą elektroniczną, do
dnia 31 października 2017 r., na adres e-mail: spsotaday2017@
gmail.com. Zgłoszenie winno zawierać dane: imię, znak, adres
e-mail, kategorię dyplomu oraz dziennik łączności (zgodny
z wymaganiami SOTA) w postaci elektronicznej w formacie:
kategoria_znak.rtf, kategoria_znak.xls albo kategoria_znak.csv.
Dopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w większej niż jedna
kategoria.

7. A
20
ca
ca
m
ry
su

8. Rozesłanie dyplomów zostanie dokonane do dnia 15 listopada 2017 r.

8. Is

9. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do SOTA SP Association Managera Bartosza (Bart) SQ9APD,
który jest Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego a jego decyzje są ostateczne.

9. In
ti
th
ar
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Chaser

Chaser

10≤ QSO’s with Activators @ SP territory + HF0SOTA

SP/OK_Activator_#1 - 15:16 UTC
x

SP/OK_Activator_#1 - 9:42 UTC
SP/OM_Activator_#1 - 12:09 UTC
x

SP_Activator_#1 - 9:36 UTC
SP_Activator_#1 - 9:56 UTC
SP_Activator_#2 - 10:07 UTC
x
SP_Activator_#3 - 9:42 UTC
x

HF9SOTA - 11:14 UTC
x

SP_Activator_#5 - 8:02 UTC
x

SP_Activator_#4 - 9:51 UTC
x

SP/OM_Activator_#1 - 10:02 UTC
x

SP_Activator_#1 - 16:03 UTC
x

OM/SP_Activator_#3 - 11:32 UTC
OM/SP_Activator_#3 - 13:02 UTC
x
x

Chaser Uniques

7≤ QSO’s with different callsigns @ SP territory + HF0SOTA

SP/OK_Activator_#1 - 12:16 UTC
x

Chaser

SP/OK_Activator_#1 - 9:42 UTC
SP_Activator_#4 - 14:11 UTC
x

SP_Activator_#1 - 9:36 UTC
SP_Activator_#1 - 9:56 UTC
SP_Activator_#2 - 10:07 UTC
x
SP_Activator_#3 - 9:42 UTC
x

HF9SOTA - 11:14 UTC
x

SP_Activator_#5 - 8:02 UTC
SP_Activator_#2 - 12:47 UTC
x

SP_Activator_#4 - 9:51 UTC
SP_Activator_#1 - 13:15 UTC
x

SP/OM_Activator_#1 - 10:02 UTC

x

SP_Activator_#1 - 16:03 UTC
x

OM/SP_Activator_#3 - 11:32 UTC
OM/SP_Activator_#3 - 13:02 UTC
x
x

Summit to Summit (S2S)

Activator

6≤ QSO’s with Activators @ SP territory

x

SP_Activator_#1 - 9:36 UTC
SP_Activator_#1 - 9:56 UTC
SP_Activator_#2 - 10:07 UTC
x
SP_Activator_#3 - 9:42 UTC
x
SP_Activator_#4 - 9:51 UTC
x

SP_Activator_#5 - 16:03 UTC
x

RED
GREEN
x

- QSO NOT classified
- QSO classified
- Country border
- Summit

SP/OM_Activator_#1 - 10:02 UTC
x

OM/SP_Activator_#3 - 11:32 UTC
OM/SP_Activator_#3 - 13:02 UTC
x
x
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SPACEWEEK 2017

T

ydzień Przestrzeni Kosmicznej pod nazwą Spaceweek, obchodzony jest od dziesiątek lat. Jednak zmie-

niał się jego termin. Dopiero w 1999 roku wprowadzono
nazwę World Space Week (skrót WSW) – Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Przypada on corocznie od
4 do 10 października, choć wydarzenia związane z WSW
są obchodzone zazwyczaj już od początku października aż
do pierwszej połowy tego miesiąca, a niekiedy nawet dłużej. Daty wyznaczające tydzień nie są przypadkowe. Dnia
4 października 1957 r. – czyli 60 lat temu – umieszczono

Tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sym-

na orbicie Sputnik 1 – pierwszego satelitę Ziemi wypro-

patyków ARISS jest – wzorem lat poprzednich – oficjalnym

dukowanego przez człowieka. „Towarzysz Podróży” miał

wydarzeniem WSW 2017 (konferencja.ariss.pkz.org.pl).

jasność 6 i okrążył Ziemię 1400 razy, otwierając drogę

Przypada na dzień 14 października 2017 roku. To już siódma

do eksploracji przestrzeni kosmicznej. Umieszczony na

z rzędu konferencja organizowana raz do roku. W tym roku

Sputniku nadajnik TX na 20,005 MHz i 40,002 MHz po-

tematem przewodnim Światowego Tygodnia Przestrzeni

kazał, że fale radiowe nie tylko odbijają się od ziemskiej

Kosmicznej jest „Exploring New Worlds in Space”. Jest to

atmosfery, lecz mogą przez nią przenikać. To spowodowa-

doskonały moment, aby dokonać przeglądu i podsumowa-

ło, że krótkofalowcy zaczęli umieszczać na orbicie swoje

nia dokonań ludzkości w poznawaniu wszechświata, a te nie

„zabawki krótkofalarskie”, którym przypisywano nazwę

byłyby możliwe bez łączności radiowej w równolegle rozwi-

OSCAR i odpowiednio – kolejny numer (Orbiting Satel-

janych segmentach kosmicznym i naziemnym.

m

lite Carrying Amateur Radio). Z drugiej strony, pół wieku
temu, w dniu 10 października 1967 r. podpisano traktat

Warto przypomnieć, że w ramach WSW 2017 zorganizo-

o zasadach rządzących działalnością państw w poszukiwa-

wano na świecie wiele imprez. W Polsce – poza konferencją

niu i pokojowym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej,

w Ostrowie Wielkopolskim, podczas której planowany jest

w tym Księżyca i innych ciał niebieskich.

lot balonu meteorologicznego wolnego bezzałogowego

Zespół prezentujący zbudowane przez siebie roboty.
Dwa z zaprezentowanych robotów są autorstwa
Wiktora Wilka. Fot.: Michał Perzyński.

012 |

13 października 2017

nr 035 Tygodnik Krótkofalowca

Nauczyciel fizyki Michał Kazimierczak był prowadzącym
akademię. Na zdjęciu widać wydarzenia naniesione
na oryginalną mapę gdzie w 2017 roku obchodzony jest
World Space Week. Fot.: Michał Perzyński.

(dzięki Tomkowi SP9UOB – temu samemu, którego ama-

w przeszłości kody dostępu (EarthKAM) do wysokoroz-

torski balon jest od 15 czerwca 2017 roku stale w powie-

dzielczego aparatu fotograficznego na stacji kosmicznej

trzu wciąż nadaje swoją pozycję i już wiele razy okrążył

i mogli przez Internet zaprogramować wykonanie zdjęć

Ziemię) oraz ciekawa szczególnie dla krótkofalowców wi-

interesujących ich obszarów Ziemi. Ponadto podczas aka-

zyta w laboratoriach Centrum Badań Kosmicznych PAN

demii zaprezentowano roboty: jeden autonomiczny i kilka

w Borówcu (Wielkopolska) – zaplanowane były trzy inne

zdalnie sterownych drogą radiową. Każdy z tych robotów

imprezy. Miały one miejsce w Kole i we Wrocławiu (o któ-

miał z góry określone inne zadanie, np.: obserwację tere-

rym był już artykuł w TK34) oraz w Gdańsku. Część z nich

nu, samoczynne podążanie drogą wyznaczoną czarną linią,

związana była z krótkofalarstwem.

przenoszenie przedmiotów itp.

W Miejskim Domu Kultury w Kole 5 października 2017 r.

Podczas wydarzenia nie zabrakło informacji na temat krót-

odbyła się akademia, której głównym organizatorem była

kofalarstwa oraz ARISS (pragnę przypomnieć, że w Kole

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole, przy współpracy z Klu-

we wrześniu 2012 roku klub SP3PGZ zrealizował bezpo-

bem Młodych Odkrywców „Kolska Wyspa”. Osobą ko-

średnią głosową szkolną łączność ARISS dla uczniów Ze-

ordynującą był nauczyciel fizyki Michał Kazimierczak.

społu Szkół Technicznych:

Wydarzenie zatytułowane „Pośród Galaktyki Spojrzeń

https://www.youtube.com/watch?v=2nSe07OGYdc,

cz. 3” łączyło naukę i sztukę. Zaprezentowano dwie wy-

https://www.youtube.com/watch?v=xRY0sAycrcc.

stawy: piękne i twórcze prace plastyczne przedstawiające

Zaprezentowano również przekaz wideo HAMTV nadany

Ziemię z perspektywy kosmosu, a także fotografie Ziemi

przez astronautę Paolo Nespoli z pokładu Międzynarodo-

wykonane z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicz-

wej Stacji Kosmicznej (TK 34). Na zakończenie odbyła się

nej przez uczniów z Koła i okolic. Uczniowie ci otrzymali

projekcja filmu producenta filmowego i zarazem koordynatora WSW w Polsce dr. Adama Ustynowicza pt.: „Chopin

Wiktor Wilk obecnie jest

– the Space Concert”.

uczniem szóstej klasy szkoły
podstawowej, jednak już

Linki:

od kilku lat buduje roboty.

http://www.tv.kolo.pl/programy/2017/636_kosmos.webm

Fot.: Michał Perzyński.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v
=axvYmaesJ2Y

Armand SP3QFE, Michał Kazimierczak,
Jarosław Gałązka
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TAK POWSTAŁA TITAWA

T

elegrafia to najpiękniejsza emisja, to wiemy, to fakt.

jakimś czasie funkcjonowania strony, doszły mnie słuchy,

Jej prostota jest niedościgniona, dźwięk długi i krótki,

że sporo ludzi próbuje nauczyć się telegrafii. Będziecie

tylko 2 elementy, każdy może je opanować. Dwa elemen-

zaskoczeni, jak dużo jest chętnych. Często napotykają na

ty, które od początku XIX w. ciągnęły ludzkość do przodu.

problemy, które samemu ciężko udźwignąć. Choć sam, le-

Więc zacznijmy od początku. Przysłuchując się głosom ko-

dwo nauczyłem się pływać, na razie żabką i głównie tury-

legów krótkofalowców można było wywnioskować jedno,

stycznie, to umiejętność ta jest na tyle wystarczająca, aby

źle się dzieje, duch w narodzie ginie, nikt nie pracuje CW.

innym pokazać, że też mogą nauczyć się pływać.

Sam odrobinę doświadczyłem tego ucząc się telegrafii.
Trudności ze znalezieniem materiałów, przekopywanie się

Doszliśmy do miejsca, w którym powstała znana już w Pol-

przez linki i fora. Jako osoba pozytywnie myśląca w ta-

sce grupa na portalu społecznościowym https://www.fa-

kich przypadkach powiedziałem sobie „przecież nie może

cebook.com/groups/1480312465323818. Obecnie liczy

być aż tak źle”. Pokopałem trochę i znalazłem wspaniałych

ona prawie 300 członków, wspierających się w nauce. Za-

ludzi, część z nich znam już od lat: Kuba SQ7OVV, Ma-

jęcia z telegrafii odbywają się trzy razy w tygodniu. Uczy-

ciek SP7VV, Janusz SQ6JAN, Krzysiek SQ8LUV czy Ewa

my się podstaw, wspieramy się, wymieniamy doświadcze-

SQ6SEC. Zaczęliśmy spotykać się na SKYPE, umawiać

nia. To, tylko tyle lub aż tyle. Motywuje to wielu kolegów

się na SKED-y i wymieniać doświadczenia. Lubię działać

do tego, by odświeżyć sobie tę umiejętność i w końcu zre-

szybko i konkretnie, więc od razu doszedłem do wniosku,

alizować swoje marzenie.

że życie należy sobie wzajemnie umilać, niech powstanie
jedno spójne miejsce, w którym każdy znajdzie meryto-

Wszystkich was serdecznie zapraszamy na naszą grupę,

ryczne materiały na temat nauki telegrafii – tak powstała

bez względu na stopień zaawansowania. Nie jest ważne,

www.titawa.pl. W tym miejscu chcę powiedzieć, że jeśli

czy chcesz się nauczyć, czy podnieść swoje kwalifikacje.

ktokolwiek z was posiada interesujący link lub chce napi-

A może, to właśnie Ty… zechcesz poprowadzić zajęcia?

sać artykuł, może stać się współtwórcą tego projektu. Po

Tomasz SP7Q

INTERFACE – WASZE WYKONANIA

P

rezentujemy dziś kolejne wykonanie burzeninowego interfejsu. Zdjęcie efektów swojej pracy nadesłał Jan SP3NYU.
Gratulujemy!
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PROŚBA ADMINISTRACYJNA SP5PBE – LINKI DO STRON

K

lub SP5PBE od 1994 roku prowadzi serwer i portal

Badając polskie strony w Internecie, zaobserwowałem

w Internecie – obecnie używana jest nowa dome-

tendencję braku przyrostu stron klubowych (indywidual-

na: https://sp5pbe.rf.pl. To najstarszy polski serwer typu

nych również). Inne media odciągają nas od klasycznego

„Ham Radio” w sieci. Przez ostatnie 21 lat używaliśmy do-

sposobu komunikacji i prezentacji, również rosnące koszty

meny regionalnej „waw.pl”. W związku ze zmianą ceny do-

obsługi informatycznej oraz brak ludzi do pracy.

meny u rejestratora o 100 proc. podjęliśmy decyzję zmiany
domeny na sp5pbe.rf.pl.

Przykładowo, na portalu Pomorskiego OT PZK (OT-09) są
dawno nie zmieniane linki do polskich stron. Podobna sy-

Dotychczasowa domena została opłacona na „ostatni

tuacja jest na wielu innych portalach OT PZK, klubowych

rok” w grudniu 2016 r. Zmiana domeny powoduje pewne

i stronach indywidualnych. Proszę, aktualizujcie od czasu

komplikacje, operacja zmiany wymaga wykonania wielu

do czasu swoje strony!

czynności, rekonfiguracji serwera a nawet serwerów, rekonfigurację serwera poczty, zmiany linków, zapewnienia

Podobny proces zmiany domeny z regionalnej na globalną

ciągłości działania serwera, itd. W dążeniu do doskonało-

przechodził w przeszłości Klub SP5ZCC.

ści sieciowej od kilku lat serwer SP5PBE używa również

Panowie! Zmieńcie linki do nas na poprawne: sp5pbe.rf.pl,

certyfikatu SSL/TLS. To kolejna komplikacja i koszty. Każ-

sp5zcc.net i przy okazji do mojego serwera – sp5ela.rf.pl.

da domena, to kolejny certyfikat i koszty.

73 Zygi SP5ELA

Warsaw Dx Club SP5PBE
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ARISS – INFO Z ORBITY

11

października br. z powodzeniem odbyła się łączność
ARISS ze szkołą w Czarnogórze. Uczniowie zadali

17 z 20 wcześniej przygotowanych pytań. Podczas łączności kilka razy astronauta NASA Joseph Acaba KE5DAR
prosił o zmianę kanału głównego na zapasowy i odwrotnie. Astronauta do łączności wykorzystał sprzęt krótkofalarski, który znajduje się w rosyjskim module serwisowym ISS. Na sali w szkole spośród zaproszonych mediów
obecne były ogólnokrajowa telewizja publiczna RTCG oraz
radio. Ponadto reprezentanci z dwóch agencji informacyjnych, dwie lokalne telewizje, dziennikarze z czasopism
i portalu informacyjnego. W miejscu połączenia było zgromadzonych około 150 widzów, w tym Minister Edukacji.
W tym samym dniu, miała miejsce spontaniczna transmisja HAMTV wykonana przez Paolo Nespoli (ESA). Włoski
astronauta z modułu Columbus pozdrawiał uczestników
spotkania ARISS F2F w Rzymie. Połączenie to było możli-

FB Radio Klub Podgorica 4O6BLM. Fot.: Filip Drobnjak

we dzięki stacji naziemnej IK1SLD. Transmisja wideo była
nadana w paśmie 13 cm w systemie DVB-S, nie była kodowana (bo krótkofalowcy nie mogą kodować informacji)

w Dublinie (Irlandia), natomiast uczniowie z Gimnazjum

i w Europie można było odbierać ją bezpośrednio z ISS.

Räddningsgymnasiet Sando w Sandöverken (Szwecja)
mają być przyłączeni do stacji naziemnej EI2SDR po-

Piątek, 20 października br. będzie bardzo obfity w zaplano-

przez telemost. W czasie tej łączności na pytania ma

wane łączności ARISS z placówkami edukacyjnymi. W tym

odpowiadać astronauta Mark Vande Hei KG5GNP po-

dniu, uczniowie z aż sześciu różnych szkół lub uczelni mają

sługując się znakiem OR4ISS. Strumień wideo z imprezy:

rozmawiać z astronautą przebywającym w czasie połą-

https://www.youtube.com/user/TogDublin/live.

czenia na pokładzie ISS. Łączności dla szkół we Włoszech
mogą być przeprowadzone wraz z wizją (HAMTV).

Ostatnia łączność w tym dniu ma się rozpocząć o 15:14
UTC. Astronauta Paolo Nespoli IZØJPA ma się posługi-

Pierwsza łączność ma być o 08:47 UTC z uczniami zgro-

wać w czasie łączności znakiem IRØISS. W czasie jedne-

madzonymi w dwóch różnych lokalizacjach we Włoszech:

go przelotu mają się odbyć dwie bezpośrednie łączności

„A.Gramsci-N.Pende” w Noicattaro i Istituto Comprensi-

z dwoma włoskimi stacjami naziemnymi I6KZR i IQ5VR

vo „Tauro – Viterbo” w Castellana Grotte (Ba). Astronauta

zlokalizowanymi w dwóch różnych miejscach Włoch: Isti-

Paolo Nespoli IZØJPA podczas QSO ma używać znaku

tuto Scolastico Comprensivo „Nardi” w Porto San Giorgio

wywoławczego: IRØISS a stacja naziemna ma posługiwać

i I.C. Michelangelo Buonarroti w Marina di Carrara.

się znakiem: IZ7RTN.
Jednocześnie przypominamy, że prawdopodobnie w ten
Kolejna łączność ARISS, również z uczniami z dwóch

weekend nad Rosją może trwać eksperyment SSTV MAI-75.

szkół ma się odbyć o 11:57 UTC. Stacja naziemna EI2SDR

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK,
Charlie AJ9N

ma być zlokalizowana w Tallaght Community School
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SP7FUZ s.k.
Z ogromnym żalem informujemy, że w niedzielę, 08.10.2017 r.
o godzinie 15.00, w Pajęcznie pożegnaliśmy naszego kolegę
Henryka Gajęckiego SP7FUZ,
który odszedł do krainy wiecznych dxów.
To w Jego przyczepie na łosiowej górce powstał pomysł zorganizowania
ogólnopolskiego spotkania krótkofalowców i to On był autorem nazwy „ŁOŚ”.
Przez dziesięć kolejnych spotkań Henryk był jednym z głównych
organizatorów nagłaśniając imprezę własnym sprzętem.
Należał do grona założycieli, a później reaktywatorów
klubu SP7KED i był jego wielkim promotorem.
Z Jego inicjatywy i dzięki wielkiemu zaangażowaniu powstała
i pracowała stacja HF440W.
Spotkania z Henrykiem zawsze kończyły się ciekawymi pomysłami ponieważ
cieszył się ogromnym autorytetem wśród wielkiej rzeszy krótkofalowców.
Żegnaj Heniek, będzie nam Ciebie zawsze brakowało.
Zespoły klubów

SP7KED, SP9KDA
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