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Zakończenie sezonu radiowego KGER. Fot: SP9PGE/SN9K

MEMORY DAY OT 15
Celem aktywności będzie upamiętnienie nieżyjących 
krótkofalowców regionu łódzkiego przyczynili się  
do rozwoju krótkofalarstwa w Łodzi

WYPRAWA TO2SP
Polska wyprawa TO2SP 
już w najbliższy poniedziałek
 wyrusza w swą podróż
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LISTOPADOWY ZIĄB

Za oknem ziąb, choć to jeszcze nie 

zima. A w środku ciepło, lam-

py rozgrzane, i to, co za oknem przestaje 

mieć jakiekolwiek znaczenie. 

W naszym hobby nie tylko lampy, tranzystory i kable, ale li-

czy się jeszcze coś innego – społeczność. Coś, co nas łączy 

i powoduje, że nawet kiedy siedzimy w swoich shackach od-

dzieleni setkami kilometrów, to i tak jesteśmy razem.  Spo-

tykamy się ze sobą, rozmawiamy i tworzymy naszą pasję 

na żywo. My to wszystko  dla Was opisujemy, potem Wy to  

czytacie i macie chęć organizować ponownie sami. 

Pomimo listopada, sporo się dzieje w Polsce i poza nią. 

W Łódzkiem upamiętniają nieżyjących kolegów. Janusz 

SQ6JAN został członkiem Radio Telegraphy Super High 

Speed Club. Białe Mewy odwiedziły SP7KZK. A koledzy 

z KPSK organizują II Rodzinny Zlot Krótkofalowców. Eki-

pa TO2SP już w najbliższy poniedziałek wyrusza na Saint 

Barthelemy. No i Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych 

(KGER) postanowiła imprezowo zakończyć radiowy sezon 

wyjazdowy 2017. Tyle. 

Remek SQ7AN 

TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego 
Związku Krótkofalowców.

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 
15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, 
tk-redakcja@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się 
w następnym numerze, czyli za tydzień.

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

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone 
przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. Pli-
ki tekstowe powinny być przesyłane w formacie .doc lub .docx. (Proszę nie 
nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych 
tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. 

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

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

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek 
Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji 
utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych 
mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych 
nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowa-
niem.

Okładka: Zakończenie sezonu radiowego KGER. Fot: SP9PGE/SN9K

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

KOLEJNY SUKCES SQ6JAN

Informujemy , że nasz Kolega z klubu SP6PAZ – Janusz  

SQ6JAN został członkiem prestiżowego klubu szybkiej 

telegrafii. W dniu 25 października 2017 r. Janusz  Kołodziej 

SQ6JAN został przyjęty w poczet klubu ,,Radio Telegraphy 

Super High Speed Club’’ i otrzymał numer członkowski 186. 

Jego przygoda z krótkofalarstwem rozpoczęła się kilka lat 

temu. Janusz pod wytrawnym okiem ojca Mirka SQ6CNM 

szlifował swoje umiejętności, zwłaszcza pracy na telegra-

fii. Przy okazji, przypominamy, że w 2015 r. Janusz został 

członkiem HSC #1942, natomiast w roku 2016 zdobył 

członkostwo w VHSC #426. Koledze Januszowi życzymy 

dalszych sukcesów w pracy na szybkiej telegrafii. Życzymy 

także tego, aby  w roku 2018 zdobył najwyższy stopień w tej trudnej krótkofalarskiej dziedzinie. Krzysztof  SP6DVP       

http://sp8bwr.com/kfretro.php
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
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Celem naszej aktywności radiowej będzie upamiętnienie nie-

żyjących już krótkofalowców regionu łódzkiego którzy swoją 

postawą , osiągnięciami bądź pracą społeczną przyczynili się do 

rozwoju krótkofalarstwa w Łodzi. Przybliżmy troszkę te osoby:

1. SP7HX - Roman Iżykowski. Współzałożyciel SP DX Clu-

bu, QSL manager, aktywny telegrafista.

2. SP7LW - Jan Zimowski. Dyrektor techniczny PR w Ło-

dzi, twórca wielu artykułów technicznych w biuletynach 

krótkofalarskich.

3. SP7LA - Antoni Zębik. Wspaniały konstruktor, twórca ra-

diostacji powstańczej Błyskawica.

4. SP7LB - Zdzisław Bieńkowski. Podczas okupacji przeka-

zywał nasłuchy Radia Londyn dla polskiego podziemia w 

Łodzi. Po wojnie organizował Klub Krótkofalarski przy 

Politechnice Łódzkiej, był Prezesem ZO PZK w Łodzi. 

Później SP6LB.

5. SP7EX - Jerzy Pająk. Inżynier, projektant nie tylko w w 

Łódzkich Zakładach Radiowych Fonica. Wspaniały kole-

ga służący zawsze chętnie poradą techniczną.

6. SP7HB - Sławomir Braun. Telegrafista-instruktor, QSL 

manager OT 15.

7. SP7JX - Andrzej Włodarczyk. Współtwórca klubu SP-

7KAN, uczestnik wielu zawodów Polny Dzień. Zapalony 

UKF-owiec. Później SP1JX.

MEMORY DAY OT 15 8. SP7ASQ - Janusz Łażewski. Konstruktor, producent wielu 

anten, urządzeń i zasilaczy. Później SP7Q.

9. SP7CKF - Ryszard Muszalski. Telegrafista, łowca dyplo-

mów krótkofalarskich, QSL manager okręgu 7, sekretarz 

ZOW PZK, członek GKR.

10. SP7DTP - Zygmunt Stachurski. Telegrafista z ORP Bły-

skawica. Łowca dyplomów. Radiotelegrafista w Lot póź-

niej kierownik lotów na Okęciu i na lotnisku Lublinek.

11. SP7NJX - Andrzej Pająk. Wspaniały kolega, dobry infor-

matyk, świetny telegrafista, uczestnik wielu zawodów 

KF i UKF, członek zespołu SN0HQ.

W dniach 10 – 12 listopada usłyszymy na pasmach KF i UKF 

stosowne znaki okolicznościowe z prefiksem HF: HF7HX, 

HF7LW, HF7LA, HF7LB, HF7EX, HF7HB, HF7JX, HF7ASQ, 

HF7CKF, HF7DTP, HF7NJX. Pod w/w znakami pracować 

będą koledzy: Grzegorz SP7VCA, Czesław SP7XK, Czesław 

SP7CKG, Przemek SP7VC, Krzysztof SQ7NNM, Mariusz 

SQ7EWZ, Marian SP7IIX, Sławek SQ7OVT, Jarek SP7JC, 

Romek SP7AWG, Zbyszek SP7MTU, Bohdan SQ7X.

Zapraszamy do przeprowadzenia z nami łączności. Oko-

licznościowa karta QSL będzie wysłana automatycznie do 

członków PZK poprzez biuro QSL.  QSL Via SP7VC. Do 

usłyszenia na pasmach

Przemek Gołembowski SP7VC — Prezes OT 15
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BIAŁE MEWY W SP7KZK

II RODZINNY ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW

4 listopada odwiedzili nas harcerze z 32. śDH „Białe 

Mewy”. To początek jednego z wielu tematycznych 

spotkań. Sieradz może pochwalić się długą tradycją łączno-

ściową. Na terenie naszego miasta znajduje się 15 Sieradz-

ka Brygada Wsparcia Dowodzenia specjalizująca się w tym 

kierunku. Sieradzcy harcerze także postanowili kontynu-

ować chlubną tradycję. Wytłumaczyliśmy im zasady prowa-

dzenia korespondencji, obsługi radiotelefonów PMR. Udało 

się też przeprowadzić kilka łączności na falach krótkich. Je-

steśmy pod wrażeniem wiedzy i zaangażowania sieradzkich 

harcerzy.

Tekst: Tomek SP7Q Fot: Mirek SP7QPZ

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 

ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na II Rodzinny 

Zlot Krótkofalowców. Zlot odbędzie się w terminie 01-

03.06.2018 w malowniczej kaszubskiej miejscowości - 

Wdzydze Kiszewskie.

Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w Domu Wczaso-

wym „Zacisze”. Koszt zlotu 155-180 zł od osoby za cały 

pobyt z wyżywieniem, w zależności od standardu pokoju. 

Więcej informacji: www.zlotrodzinny.pev.pl

Tak wczesna informacja o organizacji zlotu związana jest 

z bardzo dużą atrakcyjnością turystyczną regionu, z czym 

wiąże się oblężenie miejsc noclegowych. Wdzydze usytu-

owane są na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

w pobliżu Muzeum Etnograficznego, zamku Krzyżackiego 

w Bytowie oraz wielu innych atrakcji turystycznych Koście-

rzyny i Kaszub. Zlot nie jest imprezą komercyjną. Zapew-

niamy miłą atmosferę oraz wiele atrakcji. Informacji udziela 

kolega Marcin SP2SGX tel: 600830148

Zarząd KPSK

http://zlotrodzinny.pev.pl
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ZAKOŃCZENIE SEZONU RADIOWEGO KGER

Podobnie do lat ubiegłych, także i w tym roku Krakowska 

Grupa Ekspedycji Radiowych (KGER) postanowiła im-

prezą zakończyć radiowy sezon wyjazdowy 2017. W sobotę, 

21 października zorganizowała grilla na polanie w Puszczy 

Niepołomickiej. Na spotkanie przybyło liczne grono krótko-

falowców z KGER, Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców 

SP9MOA. Obecni byli także inni członkowie z OT12, OT10 

oraz niezrzeszeni. Dotarł do nas m.in. Jacek SQ9FQJ na ro-

werze, na którym zamontował różne radia ręczne 2m/70cm 

oraz oczywiście antenę! Sprzęt radiotechniczny zapewnił 

Tomek SP9SCZ. Między drzewami zawiesiliśmy antenę FD4, 

głównym radiem było Yaesu 857D oraz skrzynka antenowa, 

a zasilanie zapewnił „wyjazdowy” akumulator. Propagacja 

dopisała. W ciągu dnia na 80 m robiliśmy QSO ze stacjami 

polskimi na solidne 5/9. Wyższe pasma również ”chodziły”, 

więc niektórzy uczestnicy spotkania także się tam udzielali.

Grillem zajął się Rysiek SP9DRR. Przywiózł, rozpalił i pil-

nował piekące się na nim frykasy. Niektórzy krótkofalowcy 

postanowili sprawdzić, czy w Puszczy Niepołomickiej są 

grzyby… BYŁY! Trafiliśmy na wysyp opieniek. Pogoda też 

dopisała. Rafał SQ9MCI częstował ogórkami w zalewie 

musztardowej, kiszonymi oraz orzechami włoskimi – oczy-

wiście wszystko home made. Na spotkaniu pojawiło się spo-

ro HAM-ów. Zakończenie sezonu uważamy za udane.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz do usłyszenia.

SP9PGE/SN9K— www.cqcqcq.pl
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POLSKA WYPRAWA DX-OWA TO2SP

Polska wyprawa dx-owa TO2SP już w najbliższy ponie-

działek wyrusza w swą kolejną podróż. Tym razem na-

szym celem jest wyspa Saint Barthelemy, zwana w skrócie 

St Bart położona na Karaibach. Skład ekipy to Janek - SP-

3CYY, Jurek - SP3GEM, Włodek - SP6EQZ, Janusz SP6IXF, 

Krzysiek - SP6JIU oraz Ryszard K1CC. Wyruszamy 13 li-

stopada z Wrocławia, samochodem do Berlina, aby następ-

nego dnia rano wylecieć poprzez Paryż i Gwadelupę, gdzie 

mamy kolejny nocleg. 

Na San Bart lądujemy rankiem 15 listopada. Cała nasza podróż 

od startu do lądowania potrwa niemal 53 godziny, podobnie 

jak przed laty nasz powrót z VK9X. Nasz poprzednie połą-

czenie przez San Martin, dużo bardziej komfortowe, po wielu 

perturbacjach zostało ostatecznie odwołane przez AirFrance 

i zmuszeni byliśmy wybrać mniej korzystną alternatywę.

Z powodu zniszczeń na początku września, spowodowanych 

huraganem Irma, nasz wyjazd stanął pod dużym znakiem 

zapytania. Na szczęście na San Bart, w przeciwieństwie do 

San Martin (zobacz: [film] ) zniszczenia były stosunkowo 

nieduże i zostały szybko usunięte dzięki solidarnej współ-

pracy wszystkich mieszkańców.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNuMGB774h9w%26t%3D12s
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Nasza licencja jest ważna w okresie 16 do 30 listopada, więc 

będziemy mieć cały dzień na spokojne ustawienie i wypró-

bowanie anten, o ile upał na to pozwoli. Nie wykluczamy 

pracy pod znakiem FJ/znak operatora w dniu 15 listopada 

celem sprawdzenia sprzętu. Już 16 listopada o 00.00 UTC 

nasze sygnały powinny pojawić się w eterze.

Licencja nasza ma trochę dziwny prefiks, z uwagi na fran-

cuskie przepisy radiokomunikacyjne i nie jest wprost iden-

tyfikowana z FJ. Abyśmy byli rozpoznawalni jako FJ należy 

pobrać aktualny plik, w zależności od używanego programu 

logującego aby nasz znak był identyfikowany jako FJ. W tym 

roku bez problemu uzyskaliśmy licencję z naszym tradycyj-

nym sufiksem SP.

Niełatwo było znaleźć QTH, ponieważ ceny na wyspie są hor-

rendalnie wysokie, zabudowa jest gęsta i przeważnie na zbo-

czach wzgórz bez miejsca na anteny, ponadto wielu właścicieli 

obiektów nie zgadzało się na instalację anten na ich terenie.  

Ostatecznie znaleźliśmy doskonałą lokalizację na północnym 

krańcu wyspy ok. 100 m od morza nad wysokim urwiskiem 

z szerokim otwarciem na wszystkie ważniejsze kierunki pro-

pagacji i obszernym terenem na ustawienie anten.

Podobnie, jak w latach poprzednich, zabieramy ze sobą 4 

kompletne stacje ze wzmacniaczami mocy, które zainstalu-

jemy różnych pomieszczeniach i w zależności od propagacji 

uruchomimy odpowiednią ilość stanowisk.

Bliższe szczegóły na stronie wypraw:  http://to2sp.dxing.pl/

Będziemy pracować w pasmach od 160 m do 6 m emisjami 

CW, SSB i RTTY, 24 godziny na dobę przez 15 dni non stop. 

Na 6 m i ewentualnie na 10 m, w przypadku braku propaga-

cji, będziemy pracować emisją FT8, aczkolwiek nie będzie to 

naszą pasją. Planujemy wystartować również w zawodach 

CQWW CW w kategorii M/Unlimited. Częstotliwości pra-

cy podane są na naszej stronie wyprawy, aczkolwiek mogą 

one ulec pewnej korekcie ze względu na ewentualną pracę 

innych ekspedycji.

Nasz log będzie codziennie aktualizowany na stronie Club 

Logu: https://secure.clublog.org/charts/?c=to2sp. Moż-

na będzie tam także porównać swoje osiągnięcia z innymi 

stacjami, jak również znaleźć optymalne godziny do prze-

prowadzenia QSO z nami na poszczególnych pasmach. 

Dodatkowo na naszej stronie widoczny będzie semi on line 

log (odświeżany, co 60 sek.) QSO Director: http://www.

qsodirector.com/event/to2sp/. TNX Martin A65DC. Dzięki 

uprzejmości Jari OH6BG na naszej stronie zamieszczona 

będzie też bieżąca prognoza propagacyjna VOACAP  http://

www.voacap.com/qth.html. Dla stacji SP jest ona korzystna.

Jak już pisałem, przy okazji naszych poprzednich aktywno-

ści nie przewidujemy specjalnych częstotliwości ani wywo-

łań kierunkowych dla stacji SP, ale postaramy się, aby wszy-

scy wołający znaleźli się w naszym logu. 

Na fonii prosimy wołać po polsku w połowie pile-up’u, gdyż 

tam jest z reguły najmniejszy tłok. Stosunkowo duże za-

potrzebowanie na FJ jest w JA, Fare East i VK, dlatego bę-

dziemy zwracać szczególną uwagę na te rejony świata. Dla 

Europy, według naszego rozeznania najbardziej poszuki-

wanym pasmem jest 160m i tam też skoncentrujemy naszą 

uwagę. Stacje wołające prosimy o zachowanie dyscypliny 

pracy i postępowanie zgodnie ze wskazówkami operatora 

stacji TO2SP. Będziemy konsekwentnie oczekiwać wołania 

tylko od stacji, których znak wymieniamy.

Życzymy Wam i sobie dobrej zabawy i uzupełnienia wszyst-

kich brakujących pasm i emisji a my Wam w tym pomożemy, 

jako że QSOs ze stacjami SP będą,  jak zwykle, naszym prio-

rytetem. A więc do usłyszenia już wkrótce!

Włodek SP6EQZ  — kierownik wyprawy

http://to2sp.dxing.pl/
https://secure.clublog.org/charts/%3Fc%3Dto2sp
http://www.qsodirector.com/event/to2sp/%0D
http://www.qsodirector.com/event/to2sp/%0D
http://www.voacap.com/qth.html
http://www.voacap.com/qth.html
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Z przykrością informuję, że zmarł nasz kolega 
Andrzej Szewczykowski SP6DYE.

Człowiek o wielu zainteresowaniach, bardzo wrażliwy, 
uczynny. Andrzej zmarł 3 listopada br.

SP6DYE s.k.

Andrzej

SP6AEG
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