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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą 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.

5 lat minęło jak jeden dzień
W listopadzie 2012 roku rozpocząłem swoją przygodę z „Krótkofa-

lowcem Polskim”. Te pięć lat, które w tym miesiącu mijają, były i są niesa-
mowite. Każda przekazana Wam informacja samego mnie podbudowy-
wała. Że tyle się dzieje, że nie śpimy, ale działamy. Podliczyłem, że w tym 
okresie opublikowaliśmy ponad 500 informacji. Dostaliśmy od Was masę 
e-maili. Od 34 tygodni działa także „Tygodnik Krótkofalowca”, w którym 
skupiamy się na przekazaniu bieżących informacji, zaproszeń na wszel-
kiego rodzaju imprezy związane z radiem. Po prostu działamy – dla Was.

40 lat Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile

Znakomity wynik polskiej stacji w CQ WW WPX

logSP uruchomiony do testów

W tym roku Oddział Nadno-
tecki Polskiego Związku Krótko-
falowców w Pile obchodzi czter-
dziestą rocznicę powstania. Dla 
upamiętnienia swojego jubile-
uszu OT-23 PZK w Pile wydaje 
pamiątkowy dyplom. W związ-
ku z powyższym, znak stacji od-
działowej SP3PLV w okresie od 
1.10.2017 do 9.11.2017 zostanie 

zastąpiony znakiem okoliczno-
ściowym HF40PLV. Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem akcji i do aktyw-
nego udziału w naszej zabawie.  
Informacje dotyczące akcji dyplo-
mowej zamieszczone są też na 
naszej stronie oddziałowej: http://
ot23.pzk.org.pl.

Zarząd OT 23 PZK w Pile

Jurek SP3GEM, pracując jako SN3A, zdo-
był I miejsce w Europie w CQ WW WPX 
SSB Contest 2017 z wynikiem 7 447 440 
punktów. Jest to jednocześnie drugi wynik 
na świecie (za 4M1K z operatorem YV1KK), 
przy czym Jurek ma największą liczbę QSO 
w zawodach. Kategoria SA HP 40M. Te-
goroczny wynik SN3A w tabeli All Time 

Records w tych zawodach plasuje się na II 
miejscu w EU (III na świecie) w kategorii SA 
HP 40M. Jest to także oczywiście najlepszy 
polski wynik w historii, poprawiający o po-
nad 3 mln punktów poprzedni polski re-
kord z 2015 roku, także należący do SN3A. 
Jurku – wielkie gratulacje!

Tomek SP5UAF

Informuję, że 5 września br. został 
uruchomiony nowy serwer dla projektu 
„logSP”. Projekt ten prowadzi Grzegorz 
SP9NJ. Administrator udziela wsparcia. 
Dyspozycję uruchomienia serwera wydał 
Prezes PZK.

Nowy portal nie ma jeszcze wersji osta-
tecznej. Aktualnie są prowadzone inten-
sywne prace. Jest to o tyle istotne, że w po-
przedni weekend odbył się VI Zjazd Tech-
niczny w Burzeninie. W sobotę planowane 
były zawody UKF (2 m i 70 cm) i zawodnicy 
musieli w czymś logować swoje QSO. To 
pewien nowatorski eksperyment. Można 
logować QSO klasycznie – na papierze, za 
pomocą notebooka/netbooka. Najnowsza 
koncepcja to logowanie QSO za pomocą 

urządzenia mobilowego – smartfona. 8 
września 2017 r. w Burzeninie odbyła się 
prezentacja oprogramowania logującego.

Beta-testerzy mogą się zarejestrować 
na portalu LogSP: https://logsp.pzk.org.pl. 
Dalsze informacje w następnym newsie.

Zygi SP5ELA
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Piknik Radiowy  
w Celestynowie

24 września br. odbył się Piknik Ra-
diowy w Centrum Edukacji Nadleśnictwa 
Celestynów. Organizatorami pikniku były 
kluby SP5POT i SP5MASR (Mazowiecka 
Sieć Łączności Kryzysowej) zrzeszone przy 
OT-37 PZK. 

Inicjatorem i główną siłą napędową 
był Michał SP5OSP. Spotkanie miało być 
początkowo prezentacją możliwości sieci 
łączności kryzysowej z pobliskimi jednost-
kami Ochotniczej Straży Pożarnej. Docelo-
wo przerodziła się w imprezę integrującą 
środowisko krótkofalowców z Mazowsza. 
Do Celestynowa przybyło prawie 150 osób, 
zarówno krótkofalowców z rodzinami, 
jak i entuzjastów EmCom i radia. Maciej 
SQ5EBM przeprowadzał prezentacje łącz-
ności kryzysowej, nie tylko głosowej. Po-
kazywał również możliwości przesyłania 
wiadomości e-mail przez sieć Winlink bez 
użycia Internetu na terenie Polski, z wyko-
rzystaniem fal krótkich. 

Korzystając z emisji cyfrowych, wysyła-
no komunikaty z instrukcją, w jaki sposób 
należy je dalej przekazać. Stacje, którym 
udało się zrealizować zadanie, zostały na-
grodzone pamiątkowymi certyfikatami 
ćwiczeń. Stacja pracowała na pasmach 
HF/VHF/UHF, robiąc łączności z kolegami 
w całej Europie. Równolegle z naszym pik-
nikiem udział w działaniach brali koledzy 
z klubu SP5KAB, których stacja była zlokali-
zowana w amfiteatrze na Bemowie. Przyby-
ła również liczna grupa Radioreaktywacji ze 
szkoły w Międzylesiu.

Dodatkowymi atrakcjami poza ogni-
skiem z kiełbaskami i dyskusjami w gronie 
krótkofalowców były:
•	 pokaz sprzętu OSP
•	 szkolenie pierwszej pomocy dla chętnych
•	 lot balonu z trackerem RTTY i APRS, który 

osiągnął pułap prawie 12000 m i pokonał 
ponad 120 km

•	 dla najmłodszych konkursy i zabawy, 
w tym „łowy na lisa”

Myślę, że ta impreza stanie się cykliczna 
i na stałe wpisze się w kalendarz spotkań.

Tekst i zdjęcia: Adrian SQ5AM
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Po 48. Zjeździe SP DX klubu

W dniach 15–17 września br. w Hotelu 
Zamek Biskupi Janów Podlaski, w odbył się 
48. Zjazd SP DX Clubu, którego kontynu-
atorem jest ściśle współdziałające z Polskim 
Związkiem Krótkofalowców Stowarzysze-
nie Miłośników Dalekosiężnych Łączności 
Radiowych (SPDXC).

Minęło 55 lat od chwili, gdy w dniach 
21–23 września 1962 r. w Wiśle-Malince 
odbył się pierwszy Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy SP DX Clubu. Zjazd poprzedzo-
ny był uchwałą Plenum Zarządu Głównego 
PZK z dnia 25 stycznia 1959 r., dotyczącą 
utworzenia w ramach PZK klubów specja-
listycznych. Z tej okazji, a także w uznaniu 
wzorowej współpracy pomiędzy naszymi 
organizacjami, na samym początku Zjazdu 
prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
przekazał na ręce prezesa SPDXC Andrzeja 
Dzierzkowskiego SP8LBK Odznakę Hono-
rową Polskiego Związku Krótkofalowców nr 
1005 nadaną uchwałą Zarządu Głównego 
PZK z dnia 13 maja 2017 r. Mimo ciekawej 
lokalizacji, na Zjeździe stawiło się stosun-
kowo nieliczne grono członków SPDXC. 
Obrady skupiły się na tematach organi-
zacyjnych, które zajęły nam około trzech 
godzin. Zebrani w głosowaniach jawnych 
podjęli następujące uchwały:
•	 Uczestnicy Zjazdu zobowiązują Zarząd 

SPDXC do podjęcia działań w kierunku 
usprawnienia funkcjonowania strony in-
ternetowej SP DX Clubu.

•	  Zarząd SP DX Clubu wystąpi do Tomasza 
SP5UAF i Marka SP7DQR o udostępnienie 
uprawnień licencyjnych do oprogramo-
wania służącego rozliczaniu zawodów 
SPDXContest.

•	  Podjęto uchwałę o jawności głosowania 
nad wyborem członka Zarządu SPDXC.

•	  Zjazd wybrał w głosowaniu jawnym na 
wakującą funkcję członka Zarządu Sto-
warzyszenia SPDXC kol. Waldemara Wojt-
kowskiego SP2JEB. 

•	  Zjazd podjął uchwałę o odrzuceniu pro-
jektu Statutu przedstawionego przez 
Zarząd na Walne Zebranie członków sto-
warzyszenia SPDXC w dniu 16 września 
2017 r.

•	  Zjazd podjął uchwałę o następującej tre-
ści:

  „Zarząd SPDXC może prowadzić swoje 
posiedzenia z wykorzystaniem komu-

nikatorów internetowych, organizując 
telekonferencje oraz prowadzić głoso-
wania drogą elektroniczną z wyjątkiem 
spraw zastrzeżonych w Statucie do 
kompetencji Walnego Zebrania Człon-
ków stowarzyszenia. 

  Podjęte uchwały mają moc prawną 
pod warunkiem, że w ciągu 30 dni zo-
stanie sporządzony i podpisany przez 
członków Zarządu protokół z odbytego 
drogą elektroniczną posiedzenia”.

•	 Zjazd podjął uchwałę o następującej tre-
ści: 

  Paragraf 26. punkt 2. Statutu stowarzy-
szenia SPDXC otrzymuje brzmienie: „Za-
rząd Stowarzyszenia SPDXC w liczbie co 
najmniej 3 członków”

•	  Zjazd podjął uchwałę o następującej tre-
ści:

  Par. 30. Statutu stowarzyszenia SPDXC 
otrzymuje brzmienie: „Zarząd Stowa-
rzyszenia SPDXC stanowią co najmniej: 
prezes, sekretarz, skarbnik”.

•	  Zjazd podjął uchwałę o podwyższeniu 
składki członkowskiej rocznej od 2018 
roku do kwoty co najmniej 50 zł/rok. 
Składka jest opłacana do 31 marca dane-
go roku.

Jak zwykle bywa na zjazdach, zostały 
także przedstawiane prezentacje z wypraw 
DX-owych. Tym razem o wyprawie na Ma-
lediwy (8Q) opowiadał Włodek SP6EQZ, 
a prezentację o bardzo dalekiej wyprawie 
na Tuvalu (T2) przedstawił Jacek SP5EAQ. 

Spotkanie było okazją do licznych roz-
mów o DX-ach, zawodach i sprzęcie oraz 
kontaktów towarzyskich.

Za organizację Zjazdu dziękujemy Rad-
kowi SP5ADX. 

tekst: Piotr SP2JMR, zdjęcia: Radek SP5ADX
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NUMER ZAMKNIĘTO  30.09.2017 R.

III Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego
III Piknik Krótkofalowców Regionu Łódz-

kiego już za nami. Jak zwykle w ostatnią 
sobotę sierpnia na pabianickim Lewitynie 
spotkali się krótkofalowcy z całego regionu 
łódzkiego. I jak zwykle, poza przyjemnością 
spotkania kolegów z eteru w towarzystwie 
całych rodzin, głównym celem pikniku 
było przybliżenie naszego hobby małym 
i dużym odwiedzającym park w Lewitynie.

W zorganizowanym podobnie jak w la-
tach poprzednich radiowym torze prze-
szkód udział w tym roku wzięło ponad 90 
tych całkiem małych i trochę większych 
osób. Na każdym ze stanowisk uczestnicy 
odkrywali kolejne „sekrety” naszego hobby, 
takie jak budowa odbiornika z prostych 
klocków elektronicznych, własnoręczne 
wykonanie „telefonu” z dwóch kubeczków 
i kawałka żyłki (tu wielkie podziękowania 
dla Grzegorza SQ7NHR, który za poprawne 
wykonanie telefonu i przeprowadzenie 
udanej łączności wręczał uczestnikom kar-
ty QSL, co wzbudzało jeszcze większe zain-
teresowanie i radość młodych ludzi).

Oczywiście nie mogło się obyć bez zro-
bienia prawdziwej łączności ze starszymi 
kolegami obecnymi na pikniku.

Jak zwykle w łowach na lisa swych sił  
– poza uczestnikami toru przeszkód – spró-
bowali obecni na pikniku krótkofalowcy. 
I tu ciekawostka – dzieci znacznie szybciej 
znajdowały ukryte na terenie parku nadaj-
niki.

Piknik odbył się przy doskonałej pogo-
dzie, przez cały czas korzystaliśmy z przy-
gotowanego grilla. Można też było spró-
bować gazowanej wody z prawdziwego 
saturatora serwowanej z sokiem lub bez 
dzięki uprzejmości ZWiK w Pabianicach.

Męska część pikniku chętnie próbowała 
swoich sił na strzelnicy zorganizowanej 
przez Szwadron Pabianice – za co im bar-
dzo dziękujemy.

Na miejscu działało oczywiście kilka 
radiostacji KF. Można było też sprawdzić 
swoje systemy antenowe.

Chętni mogli spróbować swoich sił 
w udzielaniu pierwszej pomocy dzięki 
obecności Ochotniczego Sztabu Ratownic-
twa w Pabianicach. 

Na koniec wśród wszystkich blisko 100 
zarejestrowanych uczestników odbyła się 
loteria fantowa. Wszystkim uczestnikom 
pikniku pragniemy serdecznie podzięko-
wać za fantastyczną atmosferę prawdziwie 
rodzinnego pikniku.  Wszystkim klubom, 
które przygotowały swoje stanowiska dla 
odwiedzających, chętnie prezentującym 
zagadnienia radiowego kunsztu w imieniu 
organizatorów Tomka SP7V i swoim bardzo 
dziękuję.

Na końcu (lecz nie ostatnie) podzięko-
wania należą się Monice SQ7YLA, która 
przez cały czas trwania pikniku dzielnie 
sprawowała pieczę nad rejestracją i przygo-
towaniami oraz przeprowadzeniem końco-
wej loterii. Do zobaczenia za rok.

tekst: Cezary SP7UKL, 
zdjęcia: Tomasz SP7Q, Cezary SP7UKL, SP7PB


