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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EMCOM I KSAWERY
5 października 2017 r., w godz. popołudniowych,
zapowiadany licznymi komunikatami nad
zachodnimi granicami Polski pojawił się „Ksawery”
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SEJMIK ŁĄCZNOŚCI ZHP
22 października przedstawiciele
PZK uczestniczyli w Sejmiku
Łączności ZHP 2017

SHACK
Shack – temat już kiedyś przez nasz po-

znakiem. Kilka zegarów na różne strefy czasowe. Takie spe-

ruszany. W sumie każdy z nas chciałby

cjalne miejsce, tylko dla nas i dla naszych zaproszonych ko-

mieć pracownie z prawdziwego zdarzenia.

legów. Nadsyłajcie nam zdjęcia swoich shacków. My lubimy

Porządne biurko na radiostację. z najnow-

marzyć. Chętnie też podzielimy się nimi na łamach TK, do

szym Transceiverem na nim. Komputerem,

lektury którego was teraz serdecznie zapraszam.

zasilaczem i podzespołami. Dodatkowo oddzielne biurko na
domowy warsztat – też porządny. Komodę na karty QSL.

Remek SQ7AN

Wielkie mapy na ścianach. Podświetlaną tabliczkę ze swoim

￼ PODZIĘKOWANIE DLA SP2RXH, SQ2JK I SP3SLU
Serdeczne podziękowania kieruję do wspaniałych Kolegów: Waldemara SP2RXH i Krzysztofa SQ2JK za pomoc
w instalacji anten: Yagi 5 el na pasmo 6 m oraz GP7DX na dachu 4. piętrowego budynku. Podziękowania przekazuję
także za ubiegłoroczną pomoc do Jurka SP3SLU i Krzysztofa SQ2JK, którzy pomogli mi rozwiesić i przymocować
pełnowymiarową antenę typu delta na 80m. Koledzy, bez Waszej pomocy oraz konstruktywnych pomysłów, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadze- nia trudnych prac antenowych tych anten po prostu by nie było.

Raz jeszcze dziękuję, Piotr SP2JMR

KONKURS RYBNICKI WEDŁUG NOWEGO REGULAMINU!

4i5

listopada 2017 roku, po raz piąty lecz wg

Przemysłowego i OT 31 PZK (litera R w raporcie) przysłu-

zmienionego regulaminu odbędzie się Kon-

guje dodatkowa bonifikata. Łączności wg zasady „każdy

kurs Rybnicki, na który zaprasza wszystkich krótkofalow-

z każdym”.

ców z kraju i zagranicy Rybnicki Oddział Terenowy PZK
z siedzibą w Pszowie. W tych zawodach możemy się po-

Reg ulamin do pobrania na stronie:

chwalić ilością lat posiadania licencji, a wszystkie uzbierane

http://ot31.pzk.org.pl

lata posiadania licencji od korespondentów dają wynik koń-

Gienek SQ9HZM

cowy. Dodatkowo od każdej stacji z Rybnickiego Okręgu

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:
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HONOROWA ODZNAKA PZK DLA SP9LDB

17

października 2017 roku przedstawiciele Polskie-

przedwojennych aż po obecne czasy. Zbiór ten jest sukce-

go Związku Krótkofalowców tj. Tadeusz SP9HQJ

sywnie uzupełniany o nowe informacje, ponieważ ciągle

– wiceprezes PZK w towarzystwie prezesa Śląskiego OT

przybywa nowych danych. Zbyszek to również swoisty kro-

PZK w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl. Marka

nikarz śląskiego ruchu radioamatorskiego i autor dość cie-

SP9HTY odwiedzili w mieszkaniu Zbigniewa Galę – Opal-

kawego opracowania w tym zakresie. Stale uzupełnia swoje

skiego SP9LDB, aby w towarzystwie jego żony wręczyć Mu

zbiory i należy spodziewać się, że Zbyszek znowu wyda coś

Odznakę Honorową PZK przyznaną przez Zarząd Główny

ciekawego.

PZK za wybitne zasługi na rzecz PZK.
Zatem Zbyszku: do dzieła. Czekamy na Twoje kolejne opraWarto przypomnieć, że Zbyszek to znany powszechnie

cowania. Żyj długo i szczęśliwie z pożytkiem nie tylko dla

na Górnym Śląskim nie tylko doświadczony i wieloletni

środowiska śląskich krótkofalowców.

nadawca, ale również jedyny w kraju autor opracowania

Tadeusz SP9HQJ

zawierającego zbiór polskich krótkofalowców od czasów

KOLEJNA SIEĆ SP EMCOM W POLSCE
Za sprawą powstania w OT-04 PZK Kujawskiego Klubu

pomoc w rozmaitych sytuacjach kryzysowych, pracownicy

Łączności Kryzysowej, do grona sieci SP EmCom dołączyła

służb, urzędów, a także członkowie innych organizacji. Ser-

Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy.

decznie zapraszamy do współpracy z Klubem, jak też do

Sieć swoją działalnością obejmuje południową część woje-

wstąpienia w szeregi Sieci. Zobaczcie nas na www.facebo-

wództwa kujawsko-pomorskiego. Głównym zadaniem Sie-

ok.com/emcomkuj.

ci jest organizacja zapasowej łączności radiowej w ścisłej
współpracy z Urzędem Inowrocławia. Dzięki Sieci do prac

Kontakt pod adresem mailowym: emcomkuj@gmail.com.

nad łącznością kryzysową mogą włączyć się nie tylko posia-

Wojtek SQ2WSZ — Koordynator Sieci

dacze licencji nadawczych, ale także pasjonaci chcący nieść

Tygodnik Krótkofalowca
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SP EMCOM PZK I „KSAWERY”

W

czwartek, 5 października 2017 r., w godz. popołu-

drogą radiową trafiły na Mazowsze, potem do Krakowa

dniowych, zapowiadany licznymi komunikatami po-

(wszystko odbyło się relatywnie bardzo szybko), skąd tele-

godowymi oraz ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpie-

fonicznie zostało poinformowane WCZK w Poznaniu. Wielu

czeństwa – nad zachodnimi granicami Polski pojawił się orkan

krótkofalowców tamtej nocy pracowało na zasilaniu rezer-

„Ksawery”. Wiatr przekraczał w porywach 130 km/h. Towa-

wowym, akumulatorach, bądź agregatach prądotwórczych.

rzyszyć mu miały zmienne, momentami intensywne opady

Wiele relacji dotyczyło uszkodzonego mienia, zabudowań,

deszczu, co oznaczało, że sytuacja pogodowa zapowiadała się

drzew, pojazdów, uszkodzonych instalacji antenowych, bra-

naprawdę niebezpiecznie w nadchodzący wieczór i noc.

ków zasilania oraz przerw w łączności GSM. Na szczęście, nie
było zgłoszeń dotyczących ofiar, czy zagrożenia zdrowia i ży-

Koordynator SP EmCom PZK, Michał Wilczyński SP9XWM

cia, choć i na to byliśmy przygotowani ponieważ na często-

przekazał pierwsze ostrzeżenia oraz ustanowił stan pod-

tliwości 3,740 MHz był dostępny praktycznie cały czas Kol.

wyższonej gotowości już we wtorek, 3 października dla

Błażej Busza SQ3TGV, pod znakiem sztabowym SP3PEM,

wszystkich sieci SP, a następnie stan alarmowy na nadcho-

który mógł nawet w sposób zdalny pokierować czynnościami

dzącą noc 5 października.

ratowniczymi, tak jak ma to często miejsce na numerze alarmowym 112. Dyżur jako net-control na częstotliwości sieci

W uzgodnieniu pomiędzy kol. Michałem SP9XWM i Błaże-

taktycznej 3,740 MHz prowadziły m.in. sieci:

jem SQ3TGV – Koordynatorem Grupy Szybkiego Reago-

•

Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa SP3PEM,

wania - ogłoszono uruchomienie sieci alarmowej w paśmie

•

Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa SP5MASR,

80 metrów, na częstotliwości 3,740 MHz. Sieć alarmowa

•

Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej
SP0MASR,

ruszyła ok. godz. 14:00 czasu lokalnego.
•
Dyżur eterowy trwał nieprzerwanie do godz. 03:00 - 6 października. Podczas aktywności, odebrano grubo ponad 200

Rzeszowska Amatorska Sieć Ratunkowa (reprezentowana przez Kol. Piotra Ożarskiego SP8MRD).

•

Oleska Sieć Ratunkowa SP9KDA.

komunikatów. Aktywne były stacje praktycznie z wszystkich
okręgów SP. Zarówno działające w poszczególnych sieciach

Wśród ww. stacji sztabowych wsparcia udzielało jeszcze

łączności kryzysowej, jak też niezrzeszone. Istotny był wspól-

wielu innych Kolegów, których trudno w tym miejscu wy-

ny cel: przekazanie ostrzeżeń oraz informacji o zagrożeniach

mienić z imienia i znaku, ale wiemy kto uczestniczył i bę-

pogodowych. Przekazywane były autentyczne i pełne grozy

dziemy o Was pamiętać.

relacje dotyczące spustoszeń dokonanych przez porywisty
wiatr, aktywności służb oraz zmianach aktualnej sytuacji po-

Ciekawą formą zaprezentowania naszej aktywności, była

godowej wraz z przemieszczaniem się orkanu w głąb kraju,

inicjatywa Roberta Kucharskiego SQ7RF ze Skierniewickiej

w tym kilka o najwyższym priorytecie „Emergency”. Z istot-

Amatorskiej Sieci Ratunkowej, który dzięki współpracy ze

nych informacji przekazano m.in. dwa komunikaty do Woje-

skierniewickim Radiem RSC, umożliwił zaprezentowanie

wódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu,

w wieczornym serwisie informacyjnym o godz. 20:00, infor-

jeden dotyczący niedziałającego nr telefonu 998 na terenie

macji z fragmentami nagranych łączności podczas aktyw-

woj. wielkopolskiego oraz awarii oświetlenia przeszkodowe-

ności sieci alarmowej na częstotliwości 3,740 MHz.

go na kominie ciepłowniczym w Poznaniu/Mosinie. Szczególnie ta informacja zasługuje na podkreślenie, gdyż przekazało

Oprócz sieci taktycznej 3,740 MHz, aktywne działania pro-

ją dwóch Kolegów nasłuchowców z Wielkopolski za pośred-

wadziły poszczególne sieci SP EmCom lokalnie na swoim

nictwem Kolegów nadawców z okolic Poznania. Następnie

obszarze działania i z użyciem częstotliwości VHF/UHF.
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Akcja zakończyła się w opinii Zarządu SP EmCom PZK po-

na falach krótkich, które w czasie prowadzenia aktywności

wodzeniem. Pokazała, jak wyglądają warunki mobilizacji

sieci łączności kryzysowej były przeciążone przez osoby

krótkofalowców w świetle realnego zagrożenia. Są oczywi-

zainteresowane prowadzeniem nasłuchów stacji uczestni-

ście rzeczy, które zawsze można poprawić, ale realne zagro-

czących w ww. działaniach.

żenie i fakt jak bardzo poważnie i odpowiedzialnie podeszli
do tematu wszyscy uczestnicy działań podczas orkanu Ksa-

Podsumowując tamte zdarzenia, Zarząd SP EmCom PZK,

wery dowodzi, że środowisko jest w stanie się zintegrować

pragnie bardzo gorąco podziękować za ofiarne dyżurowa-

i działać w sposób jak najbardziej zorganizowany.

nie, pełne zaangażowanie, wszelkie aktywności eterowe
i nieeterowe przeprowadzone tamtejszego wieczora i nocy

Ważnym i potrzebnym aspektem jest też zaangażowanie

- wszystkim Koleżankom i Kolegom uczestniczącym w ak-

mediów społecznościowych (Facebook, YouTube) uczest-

cji orkan Ksawery. Bez Was, nie byłoby bezpiecznie. To Wy

niczących w dodatkowym przekazie informacji i relacji nt.

zapewniliście łączność na terenach dotkniętych przejściem

zdarzenia. Ciekawostką jest też duże obciążenie publicznie

orkanu.

dostępnych w sieci Internet odbiorników SDR pracujących

Michał Wilczyński SP9XWM

ARISS – INFO Z ORBITY

(Pisownia Oryginalna)

W ostatni weekend Polo Nespoli uruchomił kamerę i na-

wykorzystać nadajnik radioamatorskiej telewizji cyfrowej

dajnik HAM Video, co umożliwiło odbiór obrazu z modułu

HAM Video (2395MHz). Podczas wszystkich łączności

Columbus. Była to niewątpliwie wielka atrakcja dla amator-

astronauta będzie posługiwał się znakiem wywoławczym

skich stacji satelitarnych w paśmie 13cm. Ponadto astro-

IR0ISS. Są to następujące łączności:

nauta miał zaplanowane dwie łączności z wizją z pięcioma

1. Istituto Tecnico Tecnologico „Enzo Ferrari” w Borgo

szkołami z Włoch. Okazało się, że podczas pierwszego

A Mozzano i Liceo Statale „G. D. Cassini” w Sanremo.

przelotu nie udało się przeprowadzić łączności do koń-

Zaplanowano łączność bezpośrednią dzięki stacjom

ca, więc astronauta zaproponował dokończenie łączności

IQ5LU i IQ1SM. Łączność ma się rozpocząć 2017-10-28

podczas następnego przelotu, za około 90 minut. Podczas

o 08:13 UTC.

obu przelotów naziemne stacje ARISS HAM TV w Europie

2. Primaria e Secondaria di primo grado Istituto compren-

przekazywały wizję i dźwięk z ISS na publiczny serwer ht-

sivo Via XVI settembre w Civitavecchia. Ma to być łącz-

tps://ariss.batc.tv/hamtv/ i do szkół - również polska stacja

ność bezpośrednia dzięki IKØWGF. Łączność ma się

SP3QFE miała w tym udział.

odbyć 2017-10-30 o 11:20 UTC.
3. Liceo Scientifico ‚Francesco Cecioni” w Livorno i Liceo

Kolejna łączność z trzema szkołami również była zaplano-

Artistico Melotti w Lomazzo planują 2017-11-03 09:27

wania z przekazem obrazu. Również ta łączność zakończyła

UTC - łączność bezpośrednią dzięki IQ5LI.

się powodzeniem. W tym przypadku polska stacja naziemna

4. Istituto di Istruzione Superiore „Leonardo Da Vinci”

HAMTV zgodnie z wcześniejszymi planami nie brała udzia-

w Lanusei zaplanowana na 2017-11-04 o 10:12 UTC z.

łu w „łańcuchu”, ze względu na zbyt niską elewację orbity

Ma to być łączność bezpośrednia dzięki IS0BWM.

dla jej lokalizacji.
Inna zaplanowana w najbliższym czasie łączność ma się odW najbliższym czasie Paolo Nespoli, będzie miał do prze-

być dla uczniów w Wenezueli, jednak nie będzie ona słyszal-

prowadzenia aż cztery sesje radiowe, w czasie których ma

na w Europie.

odpowiadać na pytania uczniów w pasmie 2m i dodatkowo

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N
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ŁĄCZNOŚĆ ZHP

W

Warszawie, w siedzibie klubu SP5ZHJ w dniach
20 do 22 października 2017 roku odbył się Sejmik

Łączności ZHP. Przedstawiciele klubów harcerskich spotka-

li się, aby wymienić się doświadczeniami, zaplanować działania na rok 2018 i spotkać się z szefami innych organizacji
radioamatorskich z terenu SP. Uczestnicy spotkania odwiedzili też Muzeum Powstania Warszawskiego.

Tomek SP7V – tekst
Fot: Arch. Inspektorakt łączności WWS GK ZHP

UDZIAŁ PZK W SEJMIKU ŁĄCZNOŚCI ZHP

22

października 2017 r. na zaproszenie Kol. phm Pio-

Szkolenie młodzieży dla krótkofalarstwa.

tra Stanisławskiego SQ5JRC (szef pionu łączności

Stwierdzono, że w obecnej sytuacji klubów krótkofalar-

Związku Harcerstwa Polskiego), przedstawiciele Polskiego

skich w Polsce, to właśnie ZHP - posiadając odpowiednie

Związku Krótkofalowców uczestniczyli w Sejmiku Łączno-

struktury oraz metody pracy (metoda harcerska) ma szcze-

ści ZHP 2017, który odbył się w Warszawie. Ze strony PZK

gólne doświadczenie w działalności szkoleniowej z dziećmi

udział wzięli: Waldemar Sznajder 3Z6AEF (Prezes PZK),

i młodzieżą. Kol. Tomasz SP7V wystąpił z wnioskiem, aby

Marek Suwalski SP5LS (Skarbnik PZK), Grzegorz ‚Spike’

we wszystkich zawodach krajowych zalecić wprowadzenie

Rendchen SP9NJ (Koordynator PZK ds Sportu) i Michał

osobnej kategorii (klasyfikacji) dla początkujących krótkofa-

Wilczyński SP9XWM (Manager PZK ds EmCom) wraz z Ko-

lowców. Kol. Maciej SQ5EBM wskazał na brak materiałów

legami: Maciejem Muszalskim SQ5EBM i Adrianem Matusi-

szkoleniowych i konieczność posiłkowania się istniejącymi

kiem SQ5AM (członkowie Mazowieckiej Amatorskiej Sieci

zbiorami kursów krótkofalarskich, które nie zawsze są naj-

Ratunkowej PZK). Wśród zaproszonych gości byli również

lepszej jakości. Prezes PZK poinformował, że powołany w ub.

obecni: Włodzimierz Karczewski SQ5WWK (kierownik

roku Zespół ds Szkoleń i Młodzieży PZK nie wypracował

Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności LOK) oraz Witold

jeszcze oczekiwanych przez środowisko: platformy szkole-

Zakrzewski SP5UHW (prezes Fundacji OPOR).

niowej i odpowiednich materiałów, chociaż prace trwają.

Główne tematy poruszone w czasie prawie czterogodzin-

Współpraca PZK i ZHP w zakresie łączności kryzysowej.

nego spotkania dotyczyły zagadnień:

Wyjaśniono
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nieporozumienia

powstałe

w

mediach

społecznościowych w sprawie udziału środowiska harcerskiego

krótkofalarskich w programie Niepodległa. Z założenia pro-

w spotkaniach z administracją rządową, w sprawach mylnie ode-

gram jest wieloletni, prowadzony wspólnie z ZHP i wszystkimi

branych jako wyłączna dziedzina łączności ratunkowej i kryzy-

chętnymi organizacjami, a dotyczy krótkofalarskiej promocji

sowej. Kol. Michał SP9XWM przedstawił działania struktur Em-

regionalnych wydarzeń, które miały wpływ lub były związane

Com PZK, wraz z przykładami porozumień PZK z administracją

z uzyskaniem przez Polskę niepodległości. Projekt został zare-

szczebli wojewódzkich, powiatowych i gminnych w dziedzinie

jestrowany w rządowym programie Niepodległa, uzyskał pra-

łączności kryzysowej i ratunkowej, pokazując min. mapę pokry-

wa do logo oraz środki na realizację. Prezes PZK zapytany o re-

cia kraju sieciami EmCom PZK. Koledzy z MASR przedstawili

lację Związku z przedstawionym projektem, poinformował że

regionalne działania w Warszawie, omawiając przyczyny trud-

propozycja realizacji takiego projektu była przedstawiana już

ności w dotarciu do lokalnych władz. W dalszej kolejności prze-

w marcu br na posiedzeniu Prezydium ZG PZK, ale wobec bra-

dyskutowano możliwe formy wsparcia działań ZHP w kontak-

ku akceptacji i poparcia dla szerokiego, wieloletniego progra-

tach z administracją państwową dot. zabezpieczania łączności

mu, obecnie jest przewidywana jedynie dwumiesięczna, ty-

na obozach (ok. 1500 w skali roku). Ustalono, że do czasu uzy-

powa krótkofalarska akcja dyplomowa. Koordynatorem akcji

skania konkretnych ofert ze strony administracji, środowiska

PZK jest Kol. Hubert Marcinek SQ9MDY.

PZK i ZHP będą przygotowane do przedstawienia (wariantowo)
swoich możliwości w tym zakresie (zasoby ludzkie, sprzętowe,

Kolega Grzegorz SP9NJ, jako Koordynator PZK ds Sportu,

organizacyjne i potrzeby w tych obszarach).

omówił elektroniczną platformę do rozliczania akcji dyplomowych.Zadeklarował wsparcie dla projektu, szczególnie

Egzaminy na świadectwo operatora i zmiana ustawy Prawo

możliwości dołączenia do akcji klubów PZK i innych orga-

Telekomunikacyjne.

nizacji, które wyrażą taką wolę. Wskazał także, że kluby

Omówiono obecny stan współpracy z UKE i MC w zakresie

uczestniczące w akcji PZK (ok. 12), również mogłyby sta-

przekazania środowisku egzaminów na świadectwa operato-

nowić fragment tej szerszej akcji. Taką elastyczność i moż-

ra w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Kol. Piotr Sta-

liwość dowolnego rozszerzania formuły, łatwo zapewnia

nisławski SQ5JRC postawił wniosek uporządkowania w ter-

przygotowana platforma logSP, która może być podstawą

minie do 1 listopada 2018 r. sprawy znaków wywoławczych

informatyczną realizacji projektu.

klubów krótkofalowców PZK, używających sufiksu rozpoczynającego się literą „Z”, który historycznie był zarezerwowany

Forum Organizacji Krótkofalarskich 2018

dla stacji klubowych harcerskich. Obecnie (wg Kol. SQ5JRC)

Kolega Witold SP5UHW przedstawił plan przeprowadzenia

na kilkadziesiąt ważnych pozwoleń radiowych stacji „Z”, tylko

w 2018 roku ogólnopolskiego Forum Organizacji Krótkofa-

połowa jest wydana dla organizacji harcerskich. Podobna sy-

larskich, w którym miałyby wziąć udział wszystkie organiza-

tuacja (choć na mniejszą skalę) jest ze stacjami klubowymi „K”,

cje zajmujące się krótkofalarstwem w Polsce. Na forum mia-

które historycznie przynależały do LOK.

łyby być omówione problemy środowiska, kierunki rozwoju
krótkofalarstwa w Polsce, wraz z rozważeniem planu po-

Program Niepodległa

wstania szerokiej federacji stowarzyszeń krótkofalarskich.

Kolega Witold SP5UHW przedstawił projekt działań

Waldemar Sznajder 3Z6AEF
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SN0HQ W BURZENINIE
Spotkanie zespołu SN0HQ — dzień pierwszy

D

podziękował Tomkowi Prezes PZK Waldemar 3Z6AEF,

zięki obecności członków Prezydium ZG PZK: Waldema-

wręczając okazały kryształowy puchar będący wyrazem

ra Sznajdera (3Z6AEF) Janka Dąbrowskiego (SP2JLR),

uznania jego trudu i osiągnięć w integracji środowiska „con-

Marka Suwalskiego (SP5LS) i Piotra Skrzypczaka (SP2JMR),

testowego” w SP oraz znaczących sukcesów reprezentacji

zaowocowało dyskusjami nad statutem związku. W dyskusji

PZK w minionym okresie.

brali udział członkowie Komisji Statutowej: Tomasz Niewodniczański (SP6T), Marian Słupski (SP6M) oraz Zygmunt Szu-

Nowym kapitanem Zespołu wybrany został Włodek

mski (SP5ELA). Spotkanie było okazją do ustaleń na temat

SP6EQZ, a koordynatorem do spraw sportowych Kazik

kształtu projektowanych propozycji statutowych. Właściwe

SP2FAX. Długo dyskutowano o przyczynach zajmowania

spotkanie Komisji Statutowej odbyło się w sobotę. Tekst pro-

przez SN0HQ coraz to dalszych lokat w klasyfikacji ekip na-

jektu statutu ma być opublikowany do końca listopada br. -

rodowych HQ szukając przyczyn i omawiając strategię pra-

zgodnie z ustaleniami wrześniowego posiedzenia Prezydium

cy w okresie niskiej aktywności słońca. Z powodu zapisów

ZG PZK.

regulaminowych oraz lokalizacji Polski (SP) poza obszarem
dobrej propagacji jako cel w 2018 roku postawiono sobie

W dyskusji poruszono problemy osobowości prawnej Od-

powrót do pierwszej dziesiątki w klasyfikacji zespołów na-

działów Terenowych, formuły Zarządu Głównego i czekają-

rodowych stacji HQ. Wstępnie wybrano lokalizacje głów-

cych delegatów decyzji w sprawie zgodności Statutu Związ-

nych stacji „run” na pasmach decydujących w największym

ku z obowiązującym prawem.

stopniu o wyniku końcowym Zespołu.

Pozostałymi tematami spotkania były: usprawnienie rozli-

Z zadowoleniem zebrani przyjęli powrót do zespołu 3. czo-

czania zawodów, wstępna prezentacja możliwości platfor-

łowych stacji SP. Z kwestii technicznych najistotniejszym

my logSP i przedstawienie strony internetowej inwentarza

ustaleniem była decyzja o pozostaniu przy programie lo-

archiwum PZK, które będzie dostępne od 1 listopada br.

gującym N1MM i tegorocznym sposobie sieciowania, który

w ramach realizacji zadania publicznego NDAP.

mimo krótkiego czasu implementacji sprawdził się znakomi-

Grzegorz „Spike” SP9NJ

cie. Z przykrością zauważyliśmy brak nowych osób zainteresowanych pracą w Zespole HQ.

Spotkanie zespołu SN0HQ — dzień drugi

D

zień drugi rozpoczął się oficjalnym posiedzeniem Komisji

W drugiej części spotkania Wiesiek SP4Z przedstawił se-

Statutowej PZK. Po za tematami podanymi w informacji

sję fotograficzno - filmową z Jego wizyt u czołowych stacji

Grzegorza SP9NJ, podczas posiedzenia dyskutowano nad

USA i VE podczas pobytu na WRTC 2014. Z kolei Włodek

terminem oraz ewentualnym porządkiem obrad XXII NKZD.

SP6EQZ zaprezentował relację z ubiegłorocznej ekspedycji 8Q7SP i odpowiedział na liczne pytania dotyczące zbli-

O godz.11.00 rozpoczęły się właściwe obrady Zespołu SN-

żającej się wyprawy na St. Barthelemy isl. (NA-146), która

0HQ czyli reprezentacji PZK w Mistrzostwach Świata IARU.

będzie pracowała pod znakiem TO2SP. Pytania zadawano
w związku ze zniszczeniami poczynionymi na Wyspach Ka-

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30. członków SN0HQ

raibskich przez huragany i trudnościami transportowymi

oraz przedstawiciele ZG PZK w osobach prezesa Walde-

z powodu odwoływania lotów.

mara 3Z6AEF, sekretarza Piotra SP2JMR, skarbnika Marka
SP5LS. Po 18. latach kierowania Zespołem do dymisji podał

Na następne spotkanie Zespołu SN0HQ umówiono się na

się Tomek SP6T. Uczestnicy gromkimi brawami nagrodzili

wiosnę przyszłego roku.http://sn0hq.org.pl/

Jego długoletnią owocną pracę. Za ciężką pracę społeczną

Włodek SP6EQZ — kapitan zespołu SN0HQ
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SYLWETKI I SPRZĘT Z DAWNYCH CZASÓW CZ. 2
Prezentowane fotografie pochodzą ze zbioru ś.p. Zbignie-

fotografie mamy wrażenie, że czas się zatrzymał. W tam-

wa SP8HR i ś.p. Władysława SP8SZ. Zbyszek, w latach

tych czasach, do dobrego tonu należało, aby do własnej

trzydziestych był nasłuchowcem i pracował pod znakiem

karty QSL dołączyć również zdjęcie. Fotografie zostały tyl-

PL-423 a Władysław używał znaku nasłuchowego SPL-44.

ko zeskanowane bez wprowadzania najmniejszego nawet

Ta unikalna kolekcja znakomicie oddaje klimat lat 30-tych

retuszu. Najstarsza fotografia pochodzi z 1928, najmłodsza

ubiegłego wieku. Podzieliłem ją, umownie, na dwie części,

z 1939 roku, a większość zdjęć nosi daty z lat 1931 - 1933.

które można zatytułować: sprzęt oraz sylwetki. Oglądając

Andrzej SP8BWR

SP1EG

SP1EG

G2YN

G5OU

Więcej na stronie autora: http://sp8bwr.com
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KONFERENCJA ARISS

14

października br., w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się 7. Ogólnopolska Konferencja Uczestników

i Sympatyków Programu ARISS w Polsce. ARISS czyli Ama-

teur Radio on the International Space Station to międzynarodowa organizacja skupiająca wolontariuszy zajmujących
się umieszczaniem sprzętu radioamatorskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i jego wykorzystaniem m. in.
do edukacji młodego pokolenia. Chyba największą popular-

Armand SP3QFE - Badanie nowych światów we wszechświecie

nością cieszą się szkolne telekonferencje z astronautą przebywającym w Kosmosie.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Ostrowskiego.
Honorowym przewodniczącym konferencji był Gaston
Bertels ON4WF, były przewodniczący ARISS, który w tym
roku przygotował dla nas prezentację p.t. „HamTV Technical Team”. Po raz kolejny konferencja była oficjalnym wydarzeniem World Space Week, który w tym roku odbywał się
Dwa pokolenia SP9MOA

pod hasłem „Exploring New Worlds in Space”.
W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 90
uczniów, nauczycieli i krótkofalowców oraz innych osób
zainteresowanych tematyką ARISS i Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali
15 wystąpień. Wśród nich obecni byli pracownicy naukowi
z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz z Centrum
Badań Kosmicznych (CBK) PAN (Polskiej Akademii Nauk),
a także mentor ARISS Europa.
Konferencja rozpoczęła się od wykładu „Badanie nowych

Wręczenie podziękowań i odznaczeń, od lewej: Sławek SQ3OOK,
Paweł Rajski - Starosta Ostrowski, Waldek 3Z6AEF, Zdzisław SP3GIL

światów we wszechświecie” związanego z tegorocznym
hasłem World Space Week. Wykład wygłosił dr Armand
Budzianowski, SP3QFE, przybliżając wybrane odkrycia naukowe dokonane w ostatnich latach, które działy się na naszych oczach oraz uświadomił nam, że badania Kosmosu nie
byłoby możliwe bez radiokomunikacji.
Na pytanie czym jest radiokomunikacja, a w szczególności
radiokomunikacja amatorska oraz kim są i czym zajmują się
krótkofalowcy, odpowiedział w swoim wystąpieniu Waldemar Sznajder, 3Z6AEF. Wielu interesujących informacji na
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Przygotowanie do startu balonu

temat radiokomunikacji amatorskiej w Kosmosie, a szczególnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz o organizacji ARISS można było dowiedzieć się z wystąpienia mentora ARISS Europa – Armanda Budzianowskiego, SP3QFE.
W ubiegłym roku, w dniu 25 listopada miała miejsce 18.
łączność ARISS z Polski, którą przez telemost, dzięki stacji
W6SRJ z USA, zrealizowali krótkofalowcy z Klubu Łączności Ratunkowej i Cyfrowych Systemów Łączności AmatorNa chwilę przed startem

skiej SP6ZWR we Wrocławiu. Operator połączenia - Włodzimierz Tarnowski, SQ6NLN, podzielił się wrażeniami

Tomek SQ3KRO - Globalny system pozycjonowania.
Ależ to proste, prawda?

z tego wydarzenia, które z pewnością na długo pozostanie
w pamięci uczniów, nauczycieli i krótkofalowców biorących
w nim udział.
Dla wielu osób atrakcją tegorocznej konferencji było wysłanie krótkofalarskiego balonu stratosferycznego. Jego
podróż była śledzona przez radioamatorów na podstawie
wysyłanej radiowo przez niego telemetrii. Balon osiągnął
imponującą wysokość ponad 36 km. Podczas prezentacji
Tomasza Brola, SP9UOB można się było dowiedzieć, jak
taką misję stratosferyczną zorganizować u siebie w szkole w celu przeprowadzenia eksperymentów uczniowskich
w wyższych warstwach atmosfery. Natomiast w dalszej części konferencji przedstawiona została działalność Fundacji
Copernicus Project i jej sztandarowego programu miniSat
– bądź wielkim odkrywcą, którego nową edycję niedawno
otwarto. #minisat2018 (http://www.minisat.pl/) skierowany jest do uczniów i pozwala ich własny eksperyment, wynieść legalnie i za darmo w bliską przestrzeń kosmiczną za
pomocą balonu już wiosną 2018 roku. Zapisy już trwają.
Bardzo interesującym był wykład na temat „Pomiar promieniowania kosmicznego największych energii z ISS – teleskop EUSO”, który wygłosił dr Jacek Szabelski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Okazuje się, że również
polscy naukowcy uczestniczą w programach badawczych,
korzystając z możliwości jakie daje sprzęt znajdujący się na
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Globalny system pozycjonowania, czyli popularnie nazywa-

Tomek SP9UOB odlicza czas do startu

ny GPS, towarzyszy nam często w czasie podróży, a nawet
podczas jazdy na rowerze czy w trakcie biegania. O tym jak
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działa ten system, skąd nasza nawigacja „wie”, że za 150 metrów należy skręcić w lewo oraz jakie problemy towarzyszą
eksploatacji satelitów nawigacyjnych opowiadał w swoim
wystąpieniu dr Tomasz Suchodolski, SQ3KRO.
Sesja poobiednia była poświęcona zagadnieniom związanym z przystąpieniem i udziałem w programie ARISS. Bardzo ciekawą propozycję edukacyjną – program „Train like an
astronaut” przedstawiła p. Agnieszka Tokarczuk, która jest
koordynatorem tego programu w Polsce. Przygotowania do

W konferencji uczestniczyło bardzo wielu uczniów

łączności radiowej z astronautą w ramach programu ARISS
to wielomiesięczne działania, zarówno od strony technicznej jak również edukacyjnej i organizacyjnej. Refleksjami
na ten temat podzielił się Krzysztof Pokorski, SQ7IQA, którego zespół z miejscowości Buczek, Zelów i Łask zamierza
przeprowadzić bezpośrednią łączność ARISS najprawdopodobniej już w pierwszej połowie 2018 roku. Pomimo, że do
zakończenia programu jest jeszcze kilka miesięcy, widać już
efekty działania zespołu Krzysztofa - na Konferencji pojawili się nowi adepci krótkofalarstwa. Jednym z takich pasjonatów jest Ola Pokorska, która była prelegentem i podzieli-

Włodek SQ6NLN wspomina kontakt ARISS z Wrocławia

ła się swoimi wrażeniami po pobycie na międzynarodowym
obozie YOTA 2017.
Sławomir Szymanowski, SQ3OOK – koordynator PZK ds.
szkolnych łączności ARISS omówił jak należy przygotować
dokumenty do zgłoszenia udziału w programie. Szczególną
uwagę należy poświęcić przygotowaniu programu edukacyjnego, który szkoła będzie realizować. Ma on umożliwiać
poznanie życia w przestrzeni kosmicznej oraz zadań związanych z istnieniem ISS, a także rozwijać zainteresowanie
nauką (STEM), szczególnie dziedzinami związanymi z eks-

Zaproszeni prelegenci zaprezentowali 15 wykładów
i prezentacji

ploracją Kosmosu. We wniosku należy również odpowiedzieć na pytanie jak planujemy współpracować z mediami,
jak chcemy propagować wydarzenie, jakim jest szkolny kontakt ARISS. O tym jak to robić dobrze i skutecznie opowiadali Marta Krzyżanowska i Marcin Plewa – specjaliści w zakresie marketingu i public relations.
Niespodziewanym prelegentem konferencji został włoski
astronauta ESA i krótkofalowiec Paolo Nespoli IZ0JPA, który przemawiał do jej uczestników z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu
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Gość specjalny konferencji - Paolo Nespoli IZ0JPA
bezpośrednio z pokładu ISS

najnowszych osiągnieć ARISS, czyli cyfrowej transmisji

i Globalnego Systemu Lokalizacyjnego (Global Positioning

HAM TV. Warto wspomnieć, że nadajnik HAM Video, któ-

System - GPS).

ry obecnie znajduje się w module Columbus powstał m.in.
dzięki staraniom Paolo Nespoli. Astronauta jest wielkim

Od początku z konferencjami ARISS w Polsce związany jest

entuzjastą łączności krótkofalarskich, co udowadnia przy

p. Michał Kazimierczak, nauczyciel fizyki z Koła, opiekun

każdej nadążającej się okazji. Gdy dzięki AMSAT Italia

Klubu Odkrywców „Kolska Wyspa”. W tym roku można

i Francesco De Paolis IK0WGF na stację kosmiczną dotarła

było podziwiać fotografie wykonane przez uczniów w ra-

informacja o konferencji ARISS w Polsce, astronauta posta-

mach programów „EarthKAM” oraz MoonKAM”. Wystawa

nowił „wziąć w niej udział”. Jednak przekaz wideo z Kosmo-

była zatytułowana „Pośród galaktyki Spojrzeń”. Koledzy

su nie mógł być zrealizowany przez polską stację naziemną,

z klubu SP9MOA z Niepołomic, którzy również są stałymi

ponieważ jej operator brał czynny udział w konferencji i nie

uczestnikami konferencji, przygotowali stoisko – wystawę

ustawił systemu do pracy w trybie zdalnym. Zadanie to wy-

p.t. „Kącik telegraficzny”.

konał dla nas Claudio Ariotti IK1SLD i jego zespół, który
odbierał sygnał wideo i przekazywał na żywo do Ostrowa

Podczas konferencji Kol. Zdzisław Chyba, SP3GIL otrzymał

Wielkopolskiego. Paolo Nespoli podczas swojego wystą-

z rąk Prezesa PZK Waldemara Sznajdera, 3Z6AEF Złotą

pienia wyjaśnił, dlaczego krótkofalarstwo z pokładu ISS ma

Odznakę Honorową PZK.

tak wielkie znaczenie do celów edukacyjnych. Wyjaśnił też,
co ludzie robią na stacji kosmicznej.

Premierę filmu będącego podsumowaniem wydarzeń
z 14 października 2017 roku, jakie miały miejsce w Zespole

W dniu poprzedzającym konferencję, dla jej uczestników

Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, który za-

zorganizowano imprezę towarzyszącą w Obserwatorium

wiera również przekaz wideo nadany ze stacji kosmicznej

Astrogeodynamicznym CBK PAN w Borówcu koło Kórnika.

przez Paolo Nespoli, planujemy na łamach TK w najbliż-

Obserwatorium prowadzi lokalne i globalne badania geo-

szym numerze.

dynamiczne. W tym celu wykonuje regularne pomiary przy

Tekst: Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK
Fot: Michał Plewa

użyciu techniki laserowej (Satellite Laser Ranging - SLR)

Uczestnicy konferencji
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AFTER CONTEST, CZYLI JAK PRZEGRAĆ ZAWODY

Jak

przegrać Zawody? – ano to proste –
wystarczy, że coś nie pójdzie tak jak

zawsze i już. Czasem wystarczy jedną rzecz
zawalić i po zawodach. Mówię o tych krótkich
jedno lub dwugodzinnych krajowych zawodach. Jednym z takich jest zwykłe lenistwo,
czasem przypadek. Ostatnio startując w zawodach SP-CW-CONTEST wszystko niby szło
dobrze. Odpowiednio wcześnie czyli 15 minut
przed zawodami włączam stacje i komputer
wcześniej ustaliłem ze sobą, w jakiej kategorii
startuję - QRP - z czystej ciekawości co można
zrobić na QRP w zawodach krajowych. Ustawiam moc nadajnika na regulaminowe 5W,
na razie wszystko idzie jak po maśle uruchamiam program

łączność – czas ucieka. Do 28 minuty mam 16 QSO a niektórzy

N1MM i tu pytanie ze strony programu – JEST NOWA AK-

podają numer 41. Myślę słabo. Ale mam jeszcze ostatnie koło

TUALIZACJA – AKTUALIZOWAĆ? Odruchowo naciskam

ratunkowe. Jest nim REVERS BEACON.

ENTER aktualizacja się instaluje program się włącza - wszystko działa – jest 3 minuty do zawodów. Próbuje tradycyjnie

Wszyscy na pewno mają włączony revers beacon, tylko czy

F2, aby sprawdzić czy raport nadawany jest poprawnie i…….

jakiś zdekoduje stacje QRP? Hmmm… trzeba to sprawdzić.

nie ma kluczowania. No nie działa kluczowanie.

Ustawiam się więc na wolnej częstotliwości 3735 i nadaję ręcznie CQ. I zaraz zgłasza się SP2….. szybka łączność

Godzina ZERO właśnie minęła a ja walczę z komputerem.

w międzyczasie włączam u siebie RB i patrzę co się dzieje.

Po 5 minutach walki z komputerem poddaję się. Szybki plan

Jest - jakiś HA mnie zdekodował co prawda tylko 11dB i tyl-

awaryjny – klucz ręczny i nadaję z transceivera. Na szczę-

ko raz ale jest słucham i czekam na efekty. A efekt jest na-

ście logowanie działa poprawnie i już w 7 minucie przepro-

tychmiastowy. W ciągu 10 minut 15 QSO, to znaczy, że jest

wadzam pierwsze QSO. 7 minut straty czyli po zawodach. 7

beacon – jest jazda. Pojawiają się nawet stacje LY.

minut to w kategorii QRO na SSB może być 10 do 15 QSO.
Na CW może to być około 10 -12 QSO. Strata nie do od-

Wniosek - wszyscy używają REVERS BEACON! No może

robienia w tak krótkich zawodach. Ale nic to, walczę robię

nie wszyscy ale sporo stacji. Widać to wyraźnie. Jak poja-

łączność za łącznością. Na szczęście pasmo 80 m dzisiaj jest

wia się mój znak – prawie natychmiast jest kilka stacji wo-

czyściutkie a sygnały stacji mocne. O dziwo dowołuje się

łających. Faktem jest że niektóre mocne stacje są nawet do

w zasadzie bez problemów do stacji z 7 potem 5, 2 i 1 okrę-

10 razy wyświetlane a moja raz na jakiś czas i zazwyczaj 1

gu. Oczywiście, jak ktoś inny woła na QRO to jestem 2 lub 3

raz. Ale działa. Licznik zawodów skończyłem z wynikiem 45

w kolejce ale łączności przybywa.

QSO. Chyba nieźle – wyniki za kilka dni więc zobaczymy.

Pierwsze moje łączności koledzy podają numery 12 do 15,

Pracowałem na FT1000MP z filtrem CW 250Hz. Antena

czyli tyle mam mniej więcej straty – będzie ciężko. W 17 mi-

inv V – nic specjalnego zapięta na kratownicy 20 m.

nucie zawodów mam 10 QSO, wołając stacje a czołówka podaje numery 22 – 26. Nie jest dobrze, uciekają z łącznościami.

Wyniki: Zawody szybko rozliczone za pomocą robota –

Ale stop – przecież pracuje na QRP czasem muszę zaczekać na

chyba po tygodniu są wyniki. Sklasyfikowano 60 stacji w 4
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kategoriach. Najwięcej QSO zaliczył SP7LIE 53 QSO w kat

19

SN1D

MO-CW

47

47

SO, ale na drugim miejscu aż 6 stacji po 50 QSO. Ciekawost-

20

LY2BMX

OPEN-CW

46

50

ką jest, że w QRP SP5XO mając 50 QSO zaliczonych ma lep-

21

SP4KCF

MO-CW

46

50

szy wynik od kat MO SP9ZHR – tylko 47 QSO zaliczonych.

22

SP7ASZ

SO-QRP-CW

46

50

Duży ścisk w czołówce świadczy o tym że stawka jest wy-

23

SP2MW

SO-CW

45

49

równana. Ale patrząc z drugiej strony 50 QSO za godzinę

24

SP2MHD

SO-CW

45

48

w zawodach no nie rewelacja.

25

SQ2DYF

SO-QRP-CW

45

48

26

SP2SA

SO-CW

45

47

Wnioski: Za długie zawody (za mało stacji). Przy tej liczbie

27

SP5BMU

SO-CW

45

46

uczestników wydaje się że czas zawodów 30 minut byłby

28

SP3MEP

SO-CW

44

53

optymalny lub 2 pasma 80/40m. Jak ustalić właściwy czas

29

SP5GJA

SO-CW

44

44

zawodów? Według mnie ilość uczestników podzielić przez 2,

30

SP9PSB

MO-CW

43

50

gdyż pod koniec zawodów nie ma co robić. To znaczy teore-

31

SP3VT

SO-CW

43

48

tycznie jest co robić ale w praktyce nie ma. Jedno QSO i jesteś

32

SP2KAC

MO-CW

43

46

albo drugi, albo ósmy. Szkoda że organizator nie robi wykre-

33

SP9W

SO-QRP-CW

42

45

sów ile QSO na minutę można zrobić, ale może kiedyś. Cieka-

34

SP3MKS

SO-QRP-CW

41

45

we jest, że stacje SO zdominowały zawody. Stacja HF200TK

35

LY4K

OPEN-CW

41

44

miała przestawiony zegar i przez to tak mało QSO zaliczonych.

36

SP2FMN

SO-QRP-CW

41

42

W końcówce zawodów czołowe stacje miały przerwy pomię-

37

SP4KHM

MO-CW

41

42

dzy łącznościami nawet 6 minut. Wniosek – jak wyżej – nie

38

SP6BXM

SO-QRP-CW

41

42

było już co robić. 5 stacji ma 100 proc. QSO zaliczonych. Moje

39

SQ5EF

SO-CW

38

43

gratulacje dla SP7LIE i SP5XO za bardzo dobre wyniki. Na ko-

40

SO6M

MO-CW

37

42

niec zestawienie – wszystkie stacje w jednej grupie.

41

SP4KSY

MO-CW

36

38

42

SP4BOS

SO-CW

34

35

43

SP5ENG

SO-CW

31

34

		

Kategoria QSO zal QSO zrobione

1

SP7LIE

SO-CW

53

56

44

SP7EWD

SO-QRP-CW

30

33

2

SP3CW

SO-CW

50

54

45

SP9KJU

MO-CW

29

30

3

SP2AEK

SO-CW

50

53

46

SP5KAB

MO-CW

28

30

4

SP5FHF

SO-CW

50

52

47

SP9CCA

SO-CW

27

27

5

SP2QG

SO-CW

50

51

48

SP9MDY

SO-CW

24

26

6

SP2XX

SO-CW

50

51

49

SP8OOE

SO-QRP-CW

23

26

7

SP5XO

SO-QRP-CW

50

51

50

SP5KP

SO-CW

23

24

8

SP7UWL

SO-CW

50

51

51

SP2WGB

SO-CW

21

27

9

SP2AYC

SO-CW

49

55

52

SQ9FMU

SO-CW

21

21

10

SQ9E

SO-CW

49

51

53

SQ6ADB

SO-CW

17

17

11

SP4W

SO-CW

49

50

54

SP8YES

MO-CW

16

17

12

SP1NQN

SO-CW

48

52

55

SQ9RFC

SO-CW

15

19

13

SP4GHL

SO-QRP-CW

48

52

56

SQ2DMX

SO-QRP-CW

14

18

14

SP5CNA

SO-CW

48

51

57

SN135OSP

MO-CW

14

15

15

SP5GDY

SO-CW

48

51

58

SP7FBQ

SO-CW

10

12

16

LY2MM

OPEN-CW

48

49

59

SP1CUP

SO-QRP-CW

8

8

17

SP9ZHR

MO-CW

47

49

60

HF200TK

MO-CW

4

23

18

SP1AEN

SO-CW

47

48

Wojtek SP9W
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SP2FZW s.k.
24 października br. pokonany przez nieuleczalną chorobę,
opuścił nasze szeregi kolega
Henryk Pniewski SP2FZW.
Aktywny krótkofalowiec z wieloletnim stażem
w Polskim Związku Krótkofalowców,
współzałożyciel Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP2ZBS,
pełniący funkcję wiceprezesa w okresie jego świetności.
Był organizatorem i uczestnikiem wielu imprez w klubie i oddziale.
Zarząd Toruńskiego Oddziału

PZK OT 26

SQ6D s.k.
21.10. 2017 r. odszedł od nas na zawsze w wieku 67 lat kolega
Andrzej Frankowski SQ6D (ex. SP6BVL).
Stanisław

SP6EF
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