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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NASZE SWIĘTO
18 kwietnia radioamatorzy z całego świata
obchodzą Światowy dzień Krótkofalowców.

IV ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE

Tydzień 16/2017

AGENT NADAJE
Nowa powieść sensacyjna Ryszarda
SP4BBU o radiu i nie tylko już od
czerwca.

SP7KZK JAKO SN42RP

IV Radiozlot na Sośniej Górze odbędzie się
Do 25 kwietnia sieradzki klub SP7KZK
1 maja 2017 r. w godz. 12.00 -18.00, W Śląjest aktywny jako SN42RP, promując
skim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Tygodnik Krótkofalowca
ideę rajdu powstańców
styczniowych.
Tydzień 16/2017
|
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ŚWIATOWY DZIEŃ KRÓTKOFALOWCÓW
Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy z okazji przypadającego w kwietniu Krótkofalarskiego Święta, życzymy Wam
samych sukcesów i maksimum zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby. Życzymy Wam także, aby
wśród nas panowała powszechna koleżeńska atmosfera tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Aby rzeczywiście
można nas było nazywać „ludźmi dobrej woli”.

Prezydium, Komisja Rewizyjna i Redakcja mediów PZK

ARISS – INFO Z ORBITY

Od

kilku dni w segmencie rosyjskim na Międzyna-

transmisji HAM Video. Ponadto planowana jest łączność

rodowej Stacji Kosmicznej na 145.825 MHz FM

ARISS uczniów ze szkoły w Grecji oraz dla uczniów z Rosji.

jest ponownie uruchomiony digi APRS. HAM TV jest włą-

Szczegóły w momencie publikacji tego numeru TK nie są

czony w trybie „blank trasmition”. Po Niedzieli ma się odbyć

jeszcze znane.

bezpośrednia łączność ARISS szkoły francuskiej z użyciem

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

IV RADIOZLOT NA SOŚNIEJ GÓRZE

IV

Radiozlot na Sośniej Górze odbędzie się 1 maja

wszystkich do pokazania swoich radiowych konstrukcji i po-

2017 r., w poniedziałek, w godz. 12.00 -18.00. w Ślą-

mysłów. Na terenie Ogrodu znajduje się kawiarenka, która

skim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, ul. Sosnowa 5,

serwuje ciepłe i zimne napoje, lody, ciasta oraz inne słodycze

Mikołów, GPS: 50.181962N, 18.829702E, strona interne-

jak i dania obiadowe.

towa: www.obmikolow.robia.pl
Odwiedzający mają do dyspozycji wieżę widokową oraz
Podczas zlotu zostanie rozegrana radiowa gra terenowa

mnóstwo alejek spacerowych wśród wielu gatunków roślin.

„I ty możesz zostać krótkofalowcem” – uczestnicy odwie-

W czasie Radiozlotu obchodzony będzie Międzynarodowy

dzają stanowiska, które przedstawiają aspekty krótkofa-

Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, któremu towa-

larskiego hobby (łączność foniczna, telegrafy, namierzanie

rzyszyć będą warsztaty kreatywne dla dzieci, zajęcia przy

stacji). Uczestnictwo zostanie nagrodzone okolicznościo-

ulach, prelekcje filmowe oraz kiermasz rękodzieła.

wym certyfikatem oraz upominkiem. Na wszystkich uczestników gry terenowej czekają specjalne nagrody wyłonione

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w Radiozlocie na

w dwóch losowaniach o godz.14:30 oraz 17:30.

adres: sp9pks@poczta.onet.pl. Pozwoli nam to dobrze przygotować się na przyjęcie Szanownych Gości.

Mariusz SP9AMH, Miłosz SQ9PND, Jacek SQ9MDN oraz
Kuba SQ9SHR zapraszają na Sośnią Górę wszystkich miło-

Serdecznie zapraszamy Krótkofalowców, CB-stów, sympa-

śników programu SOTA. Krótkofalowcy, CB-ści i sympatycy

tyków radia oraz tych, którzy być może pierwszy raz zetkną

radia będą mogli zdobyć certyfikat QLF. Czynne będą stano-

się z krótkofalarstwem.

wiska firm z branży radioamatorskiej. Wśród krótkofalow-

SP9PKS

ców i CB-stów, którzy nas odwiedzą i zarejestrują się, rozlosowane będą atrakcyjne nagrody o godz. 16.00. Zapraszamy
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SP7KZK JAKO SN42RP

T

rwa akcja sieradzkich krótkofalowców z klubu SP7KZK, którzy postanowili promować ideę rajdu powstańców stycznio-

wych sieradzkiego PTTK i postać związanego z nim pisarza Teodora Goździkiewicza. Już pierwsze dni akcji przyniosły kilkaset
łączności z krajami na całym świecie. Tych można spodziewać
się dużo więcej, bo do nawiązania okolicznościowego kontaktu
inicjatorzy zapraszają jeszcze przez kolejne dni.
- Idziemy jak burza. Tylko w kilka pierwszych dni akcji mamy już
ponad 400 łączności/kontaktów z 38 różnymi krajami na całym świecie. Wszystkim opowiadamy o naszej akcji, historii rajdu jak i samej Sieradzczyzny. Nasi korespondenci nie szczędzą
nam także świątecznych życzeń – cieszy się Tomasz Pabich
z Sieradzkiego Klubu Krótkofalowców SP7KZK.
Klub ruszył z akcją tuż przed świętami, a okolicznościowa stacja działać będzie do wtorku 25 kwietnia. Nawiązanie takiej
okazyjnej łączności – co zostanie potwierdzone tradycyjnie
kartą QSL – dodaje Tomasz Pabich.
Do podjęcia niecodziennej inicjatywy sieradzkich krótkofalowców zainspirował Paweł Goździkiewicz, wnuk Teodora
Goździkiewicza, sam zagorzały miłośnik tego łącznościowego hobby. Na potrzeby akcji klubowy znak SP7KZK zamieniono na nowy SN42RP.
Więcej: www.sp7kzk.pzk.pl

Autor: Paweł Gołąb
2017-04-18, 12:07

www.sieradz.naszemiasto.pl

MAJOWY ŚWIAT RADIO

Praca przez przemienniki – łączności D-STAR

INDEKS 332739

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Anteny ukryte HF
TEST: Yaesu FTM-3200
PREZENTACJA: Transmodulatory DVB
ŁĄCZNOŚĆ: Aktualizacja oprogramowania w THD-72A/E, Praca przez
przemienniki (3), Wyniki sprawdzianu radioamatora 1

12,00 zł

wewnątrz

w tym VAT 5%

nr 5 (628)/2017

ISSN 1425-1701

5/2017

Magazyn wszystkich użytkowników eteru
K R Ó T K O F A L A R S T W O

C B

R A D I O T E C H N I K A

tu przejrzysz
i kupisz ten
numer
nakład: 14 500 egz.

Transceiver
Husarek DSP

ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Spełnienie radiowych marzeń
HOBBY: Miernik częstotliwości – tester rezonatorów, Transceiver Husarek DSP
DIGEST: Amatorskie konstrukcje UKF
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

Andrzej SP5AHT

Yaesu
FTM-3200

Cyfrowo-analogowa
radiostacja
FTM-3200DR na
pasmo 2 m

Anteny ukryte
HF

Dwa opisy anten HF,
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SP DX CONTEST 2017. DZIENNIKI ZA ZAWODY

Do

historii przeszedł SP DX Contest 2017. W okre-

ności ze stacjami z prefiksem D1, nadającymi z Republiki

sie zawodów warunki propagacyjne były bardzo

Donieckiej – nieuznawanej przez Polskę i społeczność mię-

trudne, co z pewnością zauważył każdy uczestnik. Po prostu

dzynarodową. W SP DX Contest 2017 wystartowało kilka

pasma w pewnym momencie się zamknęły, a na wyższych

takich stacji. Niektórzy z polskich korespondentów ignoro-

pasmach otwarcia były bardzo krótkie. Tym bardziej dzię-

wali ich zawołania, inni dla tzw. „świętego spokoju” nawią-

kujemy wszystkim, którzy poświęcili czas na udział w za-

zywali QSO, a jeszcze inni być może w dobrej wierze zapisy-

wodach, bo wymagało to dużej determinacji. Pomimo trud-

wali łączności jako nowe QSO i często jako nowy mnożnik.

nych warunków propagacyjnych dzienniki czołowych stacji

Podmioty stanowiące mnożniki w zawodach SP DX Contest

zagranicznych wykazują około 1300 łączności, a dzienniki

są identyfikowane i zaliczane na podstawie list DXCC oraz

czołowych stacji polskich zawierają około 1200 QSO.

WAE. Republika Doniecka nie jest uznawanym podmiotem
ani DXCC, ani podmiotem WAE. Prefiks D1 nie został ofi-

Każdego roku po zawodach w pojawiają się pytania, dotyczą-

cjalnie wydany i przyznany dla jakiegokolwiek terenu admi-

ce przygotowania dzienników za zawody. Niektóre z pytań

nistracyjnego. Z punktu widzenia międzynarodowych prze-

często się powtarzają i dlatego od kilku lat na stronie zawo-

pisów obowiązujących radioamatorów aktywności stacji D1

dów można znaleźć dział z odpowiedziami na najczęściej za-

należy traktować jako pracę stacji pirackich. W związku z tym

dawane pytania: www.spdxcontest.pzk.org.pl/faq. Zachęcam

łączności ze stacjami D1 nie będą zaliczone ani do punktacji

do odwiedzenia tej strony. Jeśli zawarte tam informacje nie

ani do mnożnika w zawodach SP DX Contest. Natomiast wy-

wyjaśnią wszelkich wątpliwości, proszę kierować pytania

kazanie tych łączności w dzienniku nie będzie powodem do

na adres e-mail: help@spdxcontest.pzk.org.pl. W żadnym

dyskwalifikacji stacji polskiej. Reasumując: w dzienniku łącz-

wypadku pytań nie należy wysyłać na adres wysyłki logów.

ności te mogą się znaleźć, ale i tak nie będą miały jakiegokol-

Adres ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie do odbioru

wiek wpływu na końcowy wynik osiągnięty w zawodach.

dzienników. Wstępne przetwarzanie dzienników i tworzenie listy logów otrzymanych odbywa się w pełni automa-

Wracając do dzienników… W chwili pisania tego artykułu

tycznie i żadna osoba nie sprawdza bezpośrednio, wzroko-

lista otrzymanych dzienników zawiera znaki ponad 1,5 ty-

wo poczty przychodzącej na adres: spdxc-logs@pzk.org.pl.

siąca stacji. Na dzienniki oczekujemy do końca kwietnia. Do
połowy maja zwykle docierają do Komisji dzienniki papie-

Wracając do pytań, dotyczących przygotowania dzienników…

rowe (wysłane jeszcze w regulaminowym terminie), które

Najczęściej powtarzającą się wątpliwością jest to, jak przygo-

przepisujemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wszyst-

tować dziennik, jeśli chce się zgłosić tylko jedno pasmo?, ale

kie logi i obliczyć końcowe rezultaty. Na przesłanie dzienni-

stacja nawiązywała łączności na wielu pasmach, albo jak zgło-

ka jest jeszcze trochę czasu, ale wszystkich, którzy wystar-

sić jedną emisję w sytuacji, kiedy stacja pracowała także in-

towali w zawodach, ale jeszcze nie wysłali logu zachęcamy,

nymi emisjami?. Co w takiej sytuacji zrobić z pozostałymi łącz-

aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że

nościami? Odpowiedź jest jednoznaczna: należy przygotować

w otrzymanych dziennikach zdarzają się różne pomyłki.

dziennik, w którym będą wykazane WSZYSTKIE łączności
przeprowadzone w zawodach. Natomiast w kategorii podanej

Dzienniki w postaci elektronicznej wysyłamy na adres:

w dzienniku należy podać informację, wskazującą odpowied-

spdxc-logs@pzkorg.pl. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w przy-

nie pasmo czy właściwą emisję. W ten sposób do punktacji

gotowaniu dziennika, proszę o przesyłanie pytań adres:

zostanie zaliczony odpowiedni podzbiór łączności, a pozostałe

help@spdxcontest.pzk.org.pl.

łączności zostaną wykorzystane tylko do kontroli.
W kolejnym artykule, który już „się pisze”, przybliżę nieco
Specyficznym pytaniem, które pojawiło się wielokrotnie po

cały proces rozliczania zawodów SP DX Contest.

tegorocznej edycji zawodów jest kwestia zaliczania łącz-

Tomek SP5UAF
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Sercem powieści jest szpieg z krainy

Dziennikarz,
autor 10 książek.
maja kol.
Ryszard
SP4BBU (człoBył korespondentem polskiej prasy w kilku

deszczowców, tajemniczy agent działa-

stolicach europejskich. Jest emerytowanym
dyrektorem Olsztyńskiego Wydawnictwa
Prasowego i wykładowcą Wyższej Szkoły
Dziennikarskiej. „Agent nadaje” — to jego
debiutancka powieść sensacyjno-kryminalna.
Jej akcja rozgrywa się w środowisku
krótkofalowców. Oprócz wątków
sensacyjnych, na kartach książki pokazano
piękno tego hobby.

nek naszego Oddziału Terenowe-

jący w naszym środowisku. Dramatycz-

go PZK w Gliwicach), zaprezentuje

ne pościgi i policyjne akcje mające na celu

swoją nową książkę pt. „Agent nada-

złapanie negatywnego bohatera uatrak-

Agent nadaje

a tegorocznej imprezie ŁOŚ 27

Ryszard Reich SP4BBU
Olsztyn

je”. Jest to pierwsza polska powieść,

cyjniają fabułę i utrzymują dynamikę po-

której akcja w całości rozgrywa się

wieści na wysokim poziomie. Adrenalina

— To nie są łączności amatorskie. To mi wygląda na zakodowane
informacje. Krótkofalowiec Antoni klepie radiotelegrafistę po ramieniu.
— Co Ty tu takiego nadajesz i komu - pyta, cofając się do barierki
na szczycie latarni morskiej.
Zaskoczony operator myśli intensywnie jak unieszkodliwić człowieka,
który chce go zdemaskować.
— Jesteś szpiegiem? Dla kogo pracujesz? — padają dalsze pytania.
— Schodź na dół bratku. Idziemy na policję — to kolejna komenda.
Były komandos wie, że musi szybko działać. Kopie starszego człowieka
poniżej kolana. Ten pada krzywiąc się z bólu. Szpieg wlecze go na brzeg
podestu i wypycha na zewnątrz. Antoni ostatkiem sił chwyta się ręką za
barierkę. Szpieg z nienawiścią miażdży butem dłoń swego prześladowcy.
Krótkofalowiec z grymasem bólu puszcza rurkę i spada ze szczytu
latarni na skały obmywane wodą.

w środowisku radioamatorów. Opo-

rośnie w miarę czytania.

wieść o urokach naszego hobby, i jak

„Agent nadaje” to zdecydowanie biały

Ryszard Reich SP4BBU

zapewnia autor, jest wzbogacona

Ryszard Reich SP4BBU

o wątki sensacyjne, a nawet kryminalne. Autor przybliża
czytelnikom
Fragment powieści „Agent
nadaje”

kruk zarówno na polskim rynku czytelniczym jak i w literaturze krótkofalar-

Agent nadaje

skiej. Rozpoczyna nowy kierunek obok

nasze hobby. Pokazał na kartach

literatury wspomnieniowej i technicznej.

książki piękno naszej pasji opisując

Oczywiście bohaterowie - krótkofalow-

wyprawy krótkofalarskie krajowe

cy pojawiali się już w polskiej literaturze

ISBN 978-83-939056-1-4

i zagraniczne. Ukazuje przyjaźń między krótkofalowca-

– chociażby w słynnym „Pożegnaniu ze szpiegiem”, ale nigdy

mi. Nie brakuje wątków związanych z Radioreaktywarcją

nie stanowili osnowy opowieści.

wśród młodzieży.

Powieść będzie dostępna wyłącznie u Autora. Dekla-

Jest to publikacja przeznaczona zarówno dla fanów radia

racje nabycia można składać od 12 czerwca. Ryszard

jak i dla czytelników, którym obca jest nasza pasja. Napisana

będzie też obecny na Łosiu, gdzie oprocz własnego eg-

prostym, przyjemnym, nieskomplikowanym, mało technicz-

zemplarza „Agenta” będzie można zdobyć autograf. Licz-

nym językiem.

ba egzemplarzy jest ograniczona. Kontakt z autorem:
ryszardreich@vp.pl oraz sp4bbu@wp.pl

Maciek SP9MRN - prezes OT 50 w Gliwicach

90 LAT KRÓTKOFALARSTWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU

W

związku z obchodami rocznicy 90-lecia krótkofalar-

Górnym Śląsku będzie wspólne spotkanie wszystkich krót-

stwa na Górnym Śląsku, zapraszamy do szczególnej

kofalowców śląskich i zaproszonych gości w Śląskim Ogro-

aktywności radiowej od 1.06 – 30.06 2017 r. wszystkich krót-

dzie Botanicznym (Sośnia Góra) w Mikołowie 27 sierpnia

kofalowców z Górnego Śląska zrzeszonych i niezrzeszonych

2017 roku w godzinach 10.00-15.00.

w PZK. Na jubileusz 90-lecia opracowany został regulamin
dyplomowy. Zapraszamy do aktywności w eterze. Podsu-

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

mowaniem obchodów rocznicy 90-lecia krótkofalarstwa na

i spotkaniu na Sośniej Górze.
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ŚWIATOWY DZIEŃ KRÓTKOFALOWCÓW

18

kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Krótkofa-

Sformułowano cele powstania IARU którymi są: „rozwój

lowców (WARD). Jest to międzynarodowe święto

i uporządkowanie bilateralnej komunikacji radioelektrycznej

ustanowione przez IARU. Nasza międzynarodowa organi-

pomiędzy radioamatorami rozmaitych krajów świata; rozwój

zacja w dniu 18 kwietnia 2017 r. obchodziła swoje 92 uro-

radiotechniki; reprezentowanie interesów bilateralnej ko-

dziny, bowiem powstała na Międzynarodowym Kongresie

munikacji radioamatorskiej na kongresach dotyczących mię-

Radioamatorów w Paryżu 18 kwietnia 1925 roku.

dzynarodowej komunikacji; budzenie braterstwa międzynarodowego i rozwój działalności, która okaże się niezbędną”.

Pomimo że w Polsce w tym czasie nie było jednego reprezentującego krótkofalowców stowarzyszenia to na Kongresie

Obrady kongresu trwały 4 dni. Wybrano na nim Komitet Wy-

Założycielskim IARU nasz kraj reprezentowało dziewięciu

konawczy z siedzibą w Hartford w stanie Connecticut USA,

radioamatorów i stanowiliśmy piątą pod względem liczeb-

gdzie znajdowała się także siedziba ARRL. Pierwszym pre-

ności krajową reprezentację. Ta liczebność polskiej delega-

zesem IARU został Hiram Percy Maxim późniejszy W1AW

cji pozwoliła na wniesienie znaczącego wkładu w przebieg

(prezes ARRL) uważany za pierwszego krótkofalowca na

Kongresu oraz na udział we wszystkich jego komisjach.

świecie. Z okazji naszego święta odbywają się najróżniejsze
spotkania i uroczystości związane z krótkofalarstwem.

Wydawany wówczas przez Komitet Międzyklubowy Radioamatorów w Warszawie, Komitet Prób Europejskich (Sektor

Pisząc ten materiał pragnę podkreślić kilka uniwersalnych

Wschód) oraz Zrzeszenie Przedsiębiorstw Radiotechnicznych

prawd związanych z naszym pięknym hobby:

w Polsce dwutygodnik „Radioamator” w numerze 9 z 10 maja

•

Krótkofalarstwo jest szczególną dziedziną aktywności

1925 r. przekazał czytelnikom dość szczegółową relację z Mię-

człowieka. Jest istotnym elementem zbliżającym ludzi

dzynarodowego Kongresu Radioamatorów oraz pokongreso-

różnych ras, narodowości, wyznań i profesji. Łączności

wą „Odezwę” redakcji, w której nawołuje ona do nauki „ra-

w ramach uprawiania tego wspaniałego i naprawdę wyjąt-

diotelegrafowania” oraz podkreśla konieczność członkostwa

kowego “hobby” często nawiązują ze sobą ludzie różniący

polskich radioamatorów w nowopowstałym „Zjednoczeniu

się między sobą wiekiem niekiedy o kilkadziesiąt lat.

Międzynarodowym Radioamatorów” czyli w IARU.

•

Często w wyniku przeprowadzonych łączności nawiązują się przyjaźnie i bardzo bliskie znajomości, które niekie-

Na Kongresie Założycielskim IARU Polskę reprezentowali:

dy są istotnym czynnikiem nawet ratującym życie.

1.

S. Odyniec – Międzyklubowy Komitet Radioamatorów

2.

Dr W. Kasperowicz – Radjoklub Warszawski

3.

Prof. W. Smosarski – prof. Uniwersytetu Poznańskiego

4.

H. Markoe – Radjoklub Polski

alnym społeczeństwa, jego zamożności i stopniu roz-

5.

Dr W. Schottland – Radjoklub w Kowlu

woju gospodarki kraju. Dla przykładu podam, że naj-

6.

C. Pawłowski – Radjoklub w Zdolbunowie

więcej krótkofalowców jest w USA, Japonii, Niemczech.

7.

Inż. M. Michelsen – Radjoklub w Otwocku

Również wielką aktywność przejawiają krótkofalowcy

8.

Inż. B. Rejchman – „ERKazet” w Sosnowcu

z krajów skandynawskich, jest tak pomimo niskiej po-

9.

S. Grenkauf Kornfeld – „Polskie Stowarzyszenie Miło-

pulacji tych społeczeństw. W Polsce jest zarejestro-

śników Radja”

wanych ponad 12 000 pozwoleń radiowych w służbie

•

Krótkofalarstwo jest jedną z ważniejszych dziedzin
promującą dany kraj, w tym przypadku Polskę.

•

Liczba krótkofalowców świadczy o poziomie intelektu-

radiokomunikacyjnej amatorskiej, a ok. 6000 stacji jest
Kongres został zwołany z inicjatywy Stanów Zjednoczo-

bardzo aktywna i może poszczycić się wieloma osią-

nych, Francji oraz Wielkiej Brytanii, a wzięło w nim udział

gnięciami w różnych dziedzinach krótkofalarstwa.

ok 300 uczestników z 24. państw.
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•

W czasie klęsk żywiołowych często tylko krótkofalow-

cy utrzymują łączność, gdy zawodzą inne “profesjonal-

Osobnym zagadnieniem natury społecznej jest zaintereso-

ne” systemy. Tak było podczas ostatnich powodzi na

wanie uprawianiem krótkofalarstwa przez młodzież. Więk-

południu Polski. Tak było także podczas usuwania skut-

szość nowych krótkofalowców właśnie z niej się rekrutuje.

ków i pomocy ofiarom tsunami w 2005 roku.

Krótkofalarstwo pełni tu rolę specyficznego i bardzo sku-

Za to należy się wszystkim uczestnikom tych akcji szczególna

tecznego czynnika wychowawczego.

wdzięczność ze strony wszystkich społeczeństw na świecie.

Piotr SP2JMR
Tygodnik Krótkofalowca Tydzień
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POLSKA W IARU

T

radycyjnie 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień

narodowy Związek Telekomunikacyjny - międzynarodo-

Krótkofalowca (World Amateur Radio Day - WARD).

wa organizacja przedstawicieli pańswowych administracji

Data ta upamiętnia dzień, kiedy utworzona została między-

łączności), jako przedstawiciel interesów j krótkofalowców

narodowa organizacja krótkofalarska IARU (International

na całym świecie. IARU jest stałym członkiem ITU, mając

Amateur Radio Union). W 1925 r. w Paryżu odbył się mię-

swoich przedstawicieli w sektorach ds. radiokomunikacji

dzynarodowy kongres, w którym wzięli udział przedstawi-

(ITU-R) oraz rozwoju (ITU-D). Uczestnicząc w grupach stu-

ciele radioamatorów/krótkofalowców z 24 krajów Europy,

dyjnych obu sektorów, IARU jest traktowany jako ogólno-

Ameryki Płn. i Poł. oraz Azji. Polskę reprezentowała dzie-

światowa federacja krajowych organizacji krótkofalarskich.

więcioosobowa delegacja pod przewodnictwem Stanisła-

Obecnie do IARU należy 168 krajowych organizacji krót-

wa Odyńca. Kongres miał na celu utworzenie międzyna-

kofalarskich, skupiając ponad 3 miliony licencjonowanych

rodowej organizacji krótkofalarskiej, która broniłaby praw

krótkofalowców. Z uwagi na ogrom prac z tym związany,

do użytkowania pasm radiowych przez radioamatorów. To

IARU zostało podzielone na trzy Regiony. W roku 1964

właśnie radioamatorzy jako pierwsi odkryli, że widmo krót-

na kongresie Panamerican Radio Amateur w Mexico City,

kich fal radiowych jest użyteczne dla społeczeństwa. Mimo

w którym uczestniczyło 15 krajowych związków krótkofa-

to zaczęły się pojawiać w wielu krajach, rygorystyczne za-

larskich, utworzony został IARU Region 2. W roku 1968 na

kazy nadawania na pasmach radiowych przez radioamato-

kongresie w Sydney, w którym uczestniczyły 4 organizacje

rów. Po burzliwych, wielodniowych obradach, 17 kwietnia

a 7 nieobecnych przysłało swoje wsparcie utworzono IARU

przyjęto statut IARU, zaś w dniu następnym, 18 kwietnia

Region 3.

1925 r. ratyfikowano utworzenie IARU. Protokół z Kon-

IARU Region 1 obejmuje Europę, Afrykę, Bliski Wschód

gresu napisany został w trzech językach: angielskim, fran-

i Północną Azję, będąc reprezentantem 98 krajowych or-

cuskim i esperanto. Warto podkreślić, że delegacja polska

ganizacji. IARU Region 2 obejmuje Amerykę Północną oraz

bardzo aktywnie brała udział w pracach wszystkich komisji,

Południową i należy do niego 40 organizacji . IARU Region

co zostało zaznaczone w protokole końcowym.

3 obejmuje Australię, Nową Zelandię, Oceanię i pozostałą
część Azji, skupiając 30 organizacji. Każdy Region jest auto-

Od początku IARU pracowała i pertraktowała niestrudze-

nomiczną organizacją, działającą zgodnie z własną konsty-

nie dla obrony i rozszerzenia przydziałów częstotliwości dla

tucją (statutem). Natomiast Sekretariat międzynarodowy

krótkofalowców. W dwa lata później, na Międzynarodowej

i Rada Administracyjna HQ IARU, skupiając wszystkie trzy

Konferencji Radiotelegraficznej, przyznano amatorom pięć

Regiony, mają swoją siedzibę w kwaterze HQ ARRL w Ne-

pasm: 160, 80, 40, 20 i 10 metrów.

wington (CT, USA).

Statut IARU był kilkakrotnie poddawany nowelizacjom,

Po drugiej wojnie światowej PZK bardzo aktywnie ponow-

m.in. w 1928. wprowadzono zasadniczy zapis mówiący, że

nie włączył się w działalność organizacyjną IARU. Przy-

członkiem IARU jest największa (wiodąca) krajowa organi-

kładem naszej aktywności była zorganizowana w 1975 r.

zacja krótkofalarska. Niewytłumaczalna sprawa odwleka-

w Warszawie, konferencja 1 Regionu IARU, na której Woj-

nia przyjęcia Polski do IARU na nowych zasadach, została

ciech Nietyksza SP5FM wybrany został na wiceprzewod-

w końcu sfinalizowana i 15 sierpnia 1930 roku Lwowski

niczącego Komitetu Wykonawczego, pełniąc następnie

Klub Krótkofalowców został reprezentantem polskich

tą zaszczytną funkcję przez osiem kadencji. Również sze-

krótkofalowców w IARU. Następnie, po utworzeniu Pol-

reg innych naszych kolegów, jak SP5HS, SP9ZD, SP9MM,

skiego Związku Krótkofalowców (22 lutego 1930 r), od

SP9PT, SP4BQW, SP2DX, reprezentowało PZK w grupach

grudnia 1932 r. PZK przejął członkostwo w IARU.

roboczych IARU. Obecnie stałym przedstawicielem PZK

Obecny statut IARU przyjęto w roku 1984 i został on nieco

w IARU, tzw. oficerem łącznikowym jest kol. Paweł Za-

zmieniony w 1989. IARU jest uznawane przez ITU (Między-

krzewski SP7TEV.
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Głównym celem Światowego Dnia Krótkofalowca jest

klęsk żywiołowych - nawet w krajach wysoko rozwinię-

podkreślenie społecznej roli, jaką spełniają krótkofalowcy

tych jak USA czy Australia. Pamiętając o tym zapiszmy 18

i korzyści z tego wypływające dla krajów i społeczeństw.

kwietnia w dzienniku stacyjnym, obecność naszego znaku

Sprawdzało się to niejednokrotnie, kiedy krótkofalowcy

w eterze.

nieśli pomoc w utrzymaniu łączności awaryjnych podczas

Jerzy SP8TK

POPRZEDNIE NUMERY TK DO POBRANIA
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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AKADEMIA OT 27

OBÓZ SZKOLENIOWY

ZAWODY JAROSŁAWSKIE
ARISS
NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI

Szkolenie z telegrafii z titawa.pl

PASMO 5 MHZ

SQ2SM Z GRAWERTONEM

Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

ZAKOŃCZENIE AKCJI
1050 LAT CHRZTU POLSKI

Sebastian SQ2SM odznaczony grawertonem

KOMPUTERY DLA KLUBÓW

RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE

OT50 pozyskało komputery dla klubów

Wirtualne zwiedzanie zabytkowej Radiostacji

ARISS HAM TV

ŚWIAT RADIO

Łączność z Thomasem Pesquetem FX0ISS

Zaproszenie do lektury miesięcznika ŚR

REAKTYWACJA PZK

60 LAT OZ7IGY

AKTUALNE INFORMACJE ARISS

13 lutego mija 60 lat od reaktywacji PZK

MIMO
NIEPOŻĄDANA TECHNOLOGIA

Planowana łączność z KG5FYG

NOWA GIEŁDA

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC

Nowa internetowa giełda krótkofalarska

PRZEMIENNIK SR9E

Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum
Tygodnik Krótkofalowca |
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JEZIORA KASZUBSKIE
Minęło 10 lat od pierwszej wyprawy nad
jezioro Karlikowskie w ramach programu
dyplomowego

ŁOŚ 2017
Tegoroczna edycja „ŁOSIA” została objęta
patronatem przez Marszałka
woj. opolskiego

Tydzień 13/2017
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WYPRAWY Z RADIEM
Mek SP7VC opowiada na swoim
przykładzie jak organizować
wyprawy radiowe

100 LAT HRW
Z okazji 100-lecia HRW radioklub
Krobia będzie pracował 1.04–30.07
pod znakiem HF100HRW

SPDX CONTEST, 55-LECIE
W 1962 r. władze wydały zgodę
na zorganizowanie „Milenium SP Contest”

ŁOWY NA LISA
kolejne spotkanie w ramach
Akademii OT-27

7 WSPANIAŁYCH Z SP5PRF
50-LECIE SP3ZAC „WILDA”
WIOSENNY PIKNIK KRÓTKOFALARSKI
Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 11/2017 | 01
XXVI SPOTKANIE INTEGRACYJNE
WOT PZK

TNX

SP DX CONTEST 2017
SP DX Contest to jedne z najstarszych
zawodów w krótkofalarskim kalendarzu

655 LAT MIASTA KOŁA
Kolski Klub SP3PGZ wydaje
dyplom z okazji 655 lat miasta Koła

D4C Z SAÕ VICENTE
Piotr SQ9D oraz Massimo IZ4DPV
ze stacji D4C

PÓŁMARATON PABIANICKI

30 LAT SP8ZIV

Krótkofalowcy poproszeni o wsparcie
w zabezpieczeniu łączności podczas
półmaratonu w Pabianicach

Podsumowanie akcji dyplomowej
„30 lat SP8ZIV”

POLAK W CQDL
O polskim krótkofalowcu

Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
w niemieckim
CQDL12/2017 |

PZK NAGRADZA
01
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PZK odznacza kilku kolegów
Złotą Odznaką Honorową
i medalami

GŁOWA TOMKA SP6T
„Głowa” Tomka jest już wydrukowana,
rozpoczęła się sprzedaż
i kolportaż

ZJAZD SPDXC 2017
Zjazd SPDXC odbędzie się
w Janowie Podlaskim
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień 14/2017 |
15 – 17.09.2017
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Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały wszystkim autorom tekstów oraz grafik.

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, tygodnikpzk@gmail.com. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym numerze, czyli za tydzień.
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 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 kontrowersyjne lub naruszać prawa osób
trzecich, w tym czytelników.
Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. 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.
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.
Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek.
okładka: miejsce pracy stacji okolicznościowej SN42RP. Fot: SP7Q.
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Poradnik

WYPRAWY Z RADIEM 004
Mek SP7VC

Nieprzewidziane dodatkowe koszty wyprawy
Są to koszty jakie mogą wyniknąć w trakcie wyprawy i na
które musimy mieć rezerwowe pieniądze:
• Wizyta u lekarza,
• wybita szyba w samochodzie (np. kamieniem, albo przez
włamanie),
• awaria samochodu oznaczająca wizytę w serwisie,
• mandat,
• dezynfekcja jachtu,
• opóźniony samolot - zakup kolejnego biletu.
W przypadku, gdy ucieknie nam samolot ze względu na
opóźnienie nie zawsze uda się polecieć dalej na bilet zakupiony wcześniej. Musimy kupić wtedy nowy bilet na nasz
kolejny lot. Najprawdopodobniej musimy też zatrzymać
się w hotelu czekając na ten lot to oznacza kolejne wydatki, chyba że na całej trasie jest jeden przewoźnik i wtedy na
jego głowie są dodatkowe bilety, hotele itp.
Przy wylotach dalekich, takich jak Azja lub Pacyfik, gdzie
mamy jedną lub dwie przesiadki, sugeruję robić bufory czasowe w postaci 24-48 godzin wykupując hotel przed kolejnym odlotem. W tym czasie możemy sobie zwiedzić dane
miasto czy jego okolicę.
Profilaktyka medyczna – apteczka, leki
Przed każdym egzotycznym wyjazdem warto zapoznać
się z zagrożeniami, jakie mogą nas czekać. Warto udać się
do Poradni Medycyny Tropikalnej, lub ośrodka sanitarnoepidemiologicznego i zapytać, jakie szczepienia czy leki dla
danego rejonu podróży powinniśmy nabyć. Pamiętajmy
również, że niektóre szczepienia musimy zrobić kilka lub
kilkanaście tygodni przed wyjazdem. Nie można z nimi czekać do ostatniej chwili (takim szczepieniem jest na przykład
to przeciw żółtaczce). Jeśli wybieramy się w rejon zagrożony malarią również powinniśmy ustalić z lekarzem lek przeciwmalaryczny, który zaczynamy brać kilka tygodni przed
wyjazdem, w czasie jego trwania, a także po powrocie do
kraju. Podaję mój przykładowy skład apteczki jaki zabieram
na swoje wprawy:
• Leki przeciwbólowe,
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• leki przeciwgorączkowe,
• leki przeciw odwodnieniu,
• leki przeciw biegunce,
• repelenty odstraszające owady,
• preparaty odkażające,
• leki rozkurczowe,
• preparaty przeciwalergiczne,
• krople do oczu - łagodzące podrażnienie spojówek (spowodowane na przykład przez pył),kremy z UV, maści,
• zastrzyk adrenaliny,
• plastry, bandaż elastyczny.
Zalecane szczepienia i żółta międzynarodowa książeczka szczepień
Jest wiele krajów, gdzie już na lotnisku musimy przedstawić posiadanie takiej książeczki. Jest ona potwierdzeniem odbytych
przez nas szczepień:
• Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
• szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
• szczepienie przeciw durowi brzusznemu,
• szczepienia przeciw tężcowi, błonicy,
• inne konieczne dla wybranego rejonu
świata szczepienia.
Całkowity koszt profilaktyki, czyli zakup
leków i szczepienia to kwota około 1500 zł.
Warto wspomnieć jeszcze o chorobie wysokościowej. Jeśli odwiedzamy miejsca
powyżej 3000 m n.p.m. zaczynamy odczuwać brak tlenu w mięśniach i mózgu. Już na
wysokości 4500 m n.p.m. tlenu jest o 50%
mniej niż na poziomie morza. Przeżywałem to w La Paz w Boliwii i w Peru na wysokości 4200 m n.p.m. Odczuwałem wówczas zmęczenie, problemy z oddychaniem,
bóle głowy, zaburzenia snu. Picie herbatki
z liści koki bardzo pomagało mi w walce
z tą chorobą.
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SP5OJCIEC I ZAWODY „DZIEŃ DZIECKA”
Marcin SP5XMI
Felieton

Narada

O

- Eee nie, pamiętacie jak chciał początkujących zachęcać do

jcu ciągle wszystkiego mało. Jego czescy koledzy czasa-

telegrafii? Zrobi to samo i tylko kicha będzie.

mi komentują ten stan per „nenażrani” i coś w tym jest.

Maładiec popatrzył się na nas, podrapał się w czoło i powie-

Stację ma coraz lepszą, ale co chwila coś zmienia. Trudno

dział:

z nim dyskutować, bo ciągle potrzebuje większego zysku,

- Z tymi zawodami to jest dobry pomysł. Zrobimy z niego

lepszego tłumienia obcych sygnałów i coraz lepszych osią-

głównego organizatora, będzie także sędzią. Zobaczycie,

gów. Myślałem, że kiedyś w końcu mu przejdzie, ale na razie

cały czas będzie siedział przy odbiorniku i wlepiał karne

nic z tego. Co można zrobić, by ukierunkował swoją energię

punkty za każdą wpadkę zawodników. Gdy usłyszy splatter

na coś innego niż nowe anteny, filtry i zawody? Tego na ra-

od przesterowanego Grubego Stefana to od razu będzie

zie nikt nie wie. Gdy tylko pojechał z mamą na wycieczkę na

dyskwalifikacja. Wreszcie przytrze nosa kontestmanom od

rowerach, zwołałem w chatce pilną naradę bojową. Mała-

siedmiu boleści.

diec twierdzi, że starego trzeba napuścić na Rosjan, na ich

- Tak, ale dzieciaki nie mają jeszcze licencji, jak obejść pro-

zawody:

blem?

- Już raz się udało. Będzie walił energią od Petersburga i

- Trzeba go podpuścić, by zaproponował jakąś fajną formu-

Moskwy aż po bezkres Syberii. Zawodników ma tylu, że ich

łę. Jeśli chwyci haczyk, to na pewno coś wymyśli.

nigdy nie przerobi. Mapę Rosji zna na pamięć i żaden za-

Taaaa, znowu… Będzie tak samo, jak z tym ojcem wędka-

wodnik z Penzy, Norylska czy Nieftiekamska go nie zagnie.

rzem. To od niego się wszystko zaczęło. Im więcej gadali na

Na titawie zasuwa równo z najlepszymi Rosjanami, gada z

ten temat, tym bardziej byłem pewien, że im nic nie wyjdzie.

nimi jak swój. Tylko akcent ma leningradzki, ale jak poćwi-

Nagle do głowy przyszło mi rozwiązanie problemu:

czy, to będzie lepszy.

- Dobra, macie pomysł, teraz trzeba mu go zaszczepić. Poga-

Ewka uważa, że po ostatnich próbach na ukaefie ojciec da

dam z mamą. To zawsze działa.

radę i tam:
- Zrobił nam świetne anteny na dwa metry, już Włosi się cie-

Regulamin

szą, bo EME z nami da się zrobić ze zwykłego Icoma. Niech

Rodzice wrócili z długiej przejażdżki, trochę zmęczeni, ale

zrobi QSO party EME, albo takie zawody.

zadowoleni. Widzieli parę żurawi, naszczekał na nich kozio-

- Można i tak, ale on to wszystko już zrobił. Nawet antenę

łek sarny, drogę przebiegł lis, a na końcu oglądali efekty pra-

na 136kHz do balonu doczepiał. Nawet przemiennik na ba-

cy bobrów. Tak to jest, gdy mieszka się blisko lasu. Tata po-

lonie wywiesił. Trzeba dać mu coś nowego. Coś, czego sam

szedł odstawić rowery, a ja szybko opowiedziałem mamie

nie będzie mógł osiągnąć.

o problemie. Mama chwyciła temat w lot. Na efekty trzeba

Nagle jeden z najmłodszych klubowiczów głośno powie-

było trochę poczekać.

dział:

Minął tydzień. Podczas spotkania klubowego ojciec wysko-

- Wujek nie da rady być dzieckiem. Niech zrobi zawody z

czył z tematem zawodów na dzień dziecka i od razu miał

okazji dnia dziecka.

gotowy regulamin. Przyniósł nam nawet projekt ulotki, ob-
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fitującej w określenia typu „w szczególności a jednocześnie”

podobne telegramy odbierał i wydawał, gdy pracował w

oraz zdania, które niebezpiecznie zbliżają się do popular-

profesjonalnej stacji radiowej.

nego przykładu: „idąc do szkoły padał deszcz”. Jak każdy

Pogadaliśmy, pokazaliśmy zdjęcia, kolega obejrzał logi, sta-

facet, ominąłem instrukcję obsługi, czyli wstępniaczka do

cję, statystyki łączności i opowiedzieliśmy o dalszych pla-

zawodów. Zabrałem się za rzecz najtrudniejszą – kategorie.

nach. Dostaliśmy bardzo nieoficjalną propozycję – podczas

Tu rozgorzała dyskusja, ojciec zrobił się czerwony jak burak

kolejnych zawodów będziemy mieli dostęp do profesjonal-

i prawie wybuchł, gdy chłopaki zaczęli komentować jego

nej sieci kontroli emisji radiowej. Aż przysiadłem z wraże-

projekt. Chcieliśmy rozwiązać problem braku odbiorników

nia. Jeden z młodych stażem krótkofalowców powiedział,

wśród młodzieży i zaproponowaliśmy kategorię dla nasłu-

że odkąd skasowali PIR oraz komisje eterowe, tego nikt nie

chowców z komputera. Z grubsza chodzi o to, by dzieciaki

kontroluje. Stary go natychmiast ofuknął:

słuchały przez internetowe odbiorniki WebSDR. Stary za-

- Żebyś się nie zdziwił. To ma tak wyglądać. W kraju jest

czął syczeć i prawie wybuchł:

wiele stacji nasłuchowych, które zachowują się bardzo

- To jużżż przesssada, może łącznośśśści przez Sssskype’a

dyskretnie. Służby przystępują do akcji ale najpierw muszą

co? Bo już w tę stronę idziecie. Ja się nie zgadzam i już.

mieć jakiś poważny powód. Świr bekający na amatorskim

Michał wskazał na jeden z cyfrowych transceiverów i po-

przemienniku nim nie jest, ale obcy szpieg lub jakaś agencja

wiedział:

z lewym radiem – owszem. Jeśli ktoś na danym kanale nie

- Ciekawe czym się od nich różni ten odbiornik, który i tak

nadaje, to nie znaczy, że nie słucha. Wszystko się nagrywa,

może działać przez sieć? Oba mają antenę, z obu można po-

wasze wyczyny też!

słuchać. Czasami sami to robimy, dlaczego młodzież ma być

Młodzik się zaczerwienił, prawdopodobnie przypomniał

gorsza?

sobie o tym, o czym gadał z koleżanką na ultrakrótkich ja-

- To nie jest krótkofalarstwo, to jakieś komputerowe dzi-

kiś czas temu. Tak zwane grzeszki młodości. Stary ciągnie

wactwa!

temat dalej:

- Tak, oczywiście, to samo mówiłeś o JT65, dxclustrze i re-

- I potem przez takich mamy dorobioną gębę. Ponagrywam

verse beaconach, a teraz bez N1MM i sieci nie wyobrażasz

tych zawodników, mam już nagrania z zawodów o jajeczko,

sobie zawodów.

o pietruszkę i pozłacane gacie sołtysa. Teraz będziemy mieli

W końcu po kilku godzinach trudnej dyskusji uznaliśmy, że

profesjonalny materiał. Jak złapię tego, co w zawodach kra-

najgorsze za nami. Udało się pogodzić ogień z wodą, czyli

jowych pakuje z Grubego Stefana, to najpierw będzie dys-

ojca z prawdziwymi miłośnikami komputerów.

kwalifikacja a potem wniosek o cofnięcie pozwolenia.
- A jak oni naprawdę mają 150W? Albo 500W?

Monitoring

- Tyle to oni mają, ale w obwodzie żarzenia. Gdy będziemy

Wczoraj mieliśmy ciekawego gościa. Przyjechał do nas ko-

mieli wątpliwości, będzie nalot. Na 80m mało który ma

lega krótkofalowiec, który w pracy łączy pasję radiową i ol-

antenę kierunkową. Wystarczy zapisać sygnał, zmierzyć

brzymią wiedzę w dziedzinie radiotechniki. Ogólnie mówiąc

co trzeba i potem porównać. Jak przekroczą o więcej niż

odpowiada on za pewien wycinek profesjonalnej łączności

100W, wywalamy z kontestu. Jak będą mieli więcej niż 500

w kraju. Gadaliśmy długo. Kolega ten pytał o ekspedycję

i nie będą mieli pozwolenia na półtora kilowata, to jest pod-

na H5, o to, jak działała tamtejsza sieć podczas huraganu.

stawa do zawieszenia licencji.

Przekazana przez nas wiadomość podobno zrobiła spo-

Jako żywo przypomniał mi się dialog zasłyszany lata temu

re zamieszanie. Była niezwykle ważna, dotarła dosłownie

na jednym z profesjonalnych pasm:

w ostatniej chwili. Nikt nie spodziewał się, że amatorskie

- Jeśli stawiają opór bierny, to jest podstawa do użycia pałki

radio może do czegoś się przydać. Do tego ta telegrafia,

służbowej.

najstarsza emisja, której nawet wojsko już nie używa. Tata

Ojciec jest zawzięty. Nawet jeśli w jednym miejscu odpusz-

oczywiście był dumny. Jakoś dziwnie zapomniał, że po dru-

cza, to w innym śruba musi być bardziej dokręcona.

giej stronie siedział jego kolega Janek lub Zbyszek, który

Ciąg dalszy nastąpi...
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SP6CXK s.k.
Z największym smutkiem chciałbym poinformować
koleżanki i kolegów krótkofalowców,
że 16-go marca 2017 roku odszedł z naszego grona
Konrad Kujawa SP6CXK
z Polskiej Nowej Wsi.
Leszek

SP6CIK
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