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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.

HF1997OP Podsumowanie
Od 1 lipca do 23 lipca br. czynna była 

na pasmach amatorskich okolicznościowa 
radiostacja o znaku HF1997OP. Okazją do 
pracy pod tym znakiem była przypadająca 
w lipcu 20. rocznica wielkiej powodzi, jaka 
miała miejsce w 1997 roku na terenie kraju. 

Członkowie Piastowskiego Klubu Krót-
kofalowców SP6PAZ chcieli tym samym 
przypomnieć wielką akcję niesienia po-
mocy w zabezpieczaniu łączności z zala-
nych terenów na obszarze województwa 
opolskiego. Sama idea uruchomienia 
stacji okolicznościowej pojawiła się już 
we wrześniu 2016 roku. Nasz administra-
tor strony www.sp6pz.pl kolega Sławek 
SP6ZC postanowił stworzyć na tę oko-
liczność specjalną stronę internetową 
www.powodz1997.pl, na której znalazły 
się najważniejsze materiały historyczne 
mówiące o tej tragedii i naszym krótkofa-
larskim spontanicznym zrywie w lipcu 1997 
roku. Z tej też okazji powstał kanał klubu  
SP6PAZ na YouTube – słowa podziękowania 
należą się Krzyśkowi SQ6KIV oraz Ludwiko-
wi SQ6NDF. 

Jak rocznica, to oczywiście urucho-
mienie okolicznościowej radiostacji. Kil-
ka miesięcy wcześniej zaprojektowano 
i wydrukowano karty QSL. Tu, jak zwykle na 
wysokości zadania stanął Radek SP5ADX. 
Praca na pasmach odbywała się głównie na 
SSB oraz na emisjach cyfrowych. W 90 proc. 
przeprowadzaliśmy łączności ze stacjami 
krajowymi, aby przybliżyć zwłaszcza mło-
demu pokoleniu krótkofalowców naszą ak-
cję sprzed dwudziestu lat i dać możliwość 
zaliczenia ciekawego prefiksu. W trakcie tej 
aktywności w eterze media zaanonsowały  
w lokalnej prasie oraz radiu naszą eterową 
akcję oraz specjalną stronę internetową 
wraz z kanał klubu SP6PAZ na YouTube. 

Ogółem przeprowadziliśmy 1085 obu-
stronnych łączności, głównie na 80 i 40 me-
trach. Operatorzy HF1997OP uczestniczyli 
również w pięciu krajowych zawodach na 
falach krótkich. Operatorami HF1997OP 
byli koledzy: Janek SP6IHE, Andrzej SP6RTX 
(ex: SP6DYK) oraz piszący te słowa SP6DVP. 
Na początku sierpnia br. wszystkie karty 
QSL zostaną wysłane do CB QSL w Bydgosz-
czy oraz załadowane na LoTW. Przy okazji 
informujemy, że karty QSL prosimy wysyłać 
via SP6PAZ – biuro QSL OT 11. 

Chciel iśmy również podziękować 
wszystkim operatorom indywidualnym 

oraz operatorom stacji klubowych za tak 
liczne wołanie naszej stacji oraz za przepro-
wadzenie z nami łączności. Do usłyszenia 
we wrześniu br. pod kolejnym znakiem 
okolicznościowym SN50PAZ z okazji 50-le-
cia działalności Piastowskiego Klubu Krót-
kofalowców SP6PAZ 1967–2017 w Opolu.

tekst i zdjęcia: 
Krzysztof Bieniewski SP6DVP 

Rodzinny Piknik 
w Rzeszowie

W dniu 3 czerwca 2017 r. odbył się „Ro-
dzinny Piknik” w Zespole Szkół nr 7 w Rze-
szowie. W trakcie organizowanej impre-
zy nie zabrakło również członków Klubu 
Krótkofalowców SP8POP oraz kolegów 
zrzeszonych w 18 OT PZK  w Rzeszowie, 
którzy dobrą zabawą promowali krótkofa-
larstwo. Już od godz. 8.00 przystąpiono do 
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pracy, instalując polową stację klubową. 
Został ustawiony namiot, rozwieszono 
banery informacyjne, rozstawiono tablice 
z kartami QSL oraz stolik z materiałami 
promocyjnymi. Przygotowany został kącik 
z historycznymi radiostacjami wojskowymi 
oraz wystawa kluczy telegraficznych i lamp. 
Kolejnym etapem był montaż instalacji 
antenowych tj. 10-el. Yagi (50, 70 MHz) oraz 
anteny dipol  na pasma HF. Już po 30 minu-
tach Icom – 7300 był gotowy do pracy.

W trakcie „Rodzinnego Pikniku” przepro-
wadzono wiele łączności, których autorami 
byli głównie uczestnicy pikniku: dzieci, 
młodzież oraz ich rodzice. Wielu z nich mia-
ło możliwość uczestniczenia w przyspieszo-
nym kursie telegrafii i sprawdzenia swoich 
umiejętności w praktyce, na wybranym 
przez siebie kluczu. Mamy nadzieję, że była 
to dobra forma promocji i popularyzacji 
naszego hobby, która pokazała społeczeń-
stwu, czym jest i na czym polega krótkofa-
larstwo oraz jakie przynosi korzyści.

Adam SP8N

Warsztaty w Rzeszowie
23 czerwca 2017 r. w auli Wydziału Elek-

trotechniki i Informatyki Politechniki Rze-
szowskiej odbyło się seminarium nauko-
wo-dydaktyczne połączone z warsztatami 
„Amateur Radio Computer Networks and 
Communication Technologies at Home and 
School”. Seminarium zorganizowane zosta-
ło przez wydział Elektrotechniki i Informa-
tyki Politechniki Rzeszowskiej przy współ-
pracy 18. Oddziału Terenowego Polskiego 
Związku Krótkofalowców w Rzeszowie oraz 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP 
Rzeszów). Gościem specjalnym spotkania 
był dr Miroslav Škorić YT7MPB z University 
of Novy Sad w Serbii. 

W czasie warsztatów odbyły się wykłady 
na temat znaczenia komunikacji krótkofa-
larskiej. Adam Nazimek SP8N omówił temat 
„Krótkofalarstwo – nauka, pasja, rywalizacja 
oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych”. 
Mateusz Lubecki SP8EBC w prezentacji 
„APRS – Radioamatorzy mieli Internet of 
Things, zanim stało się to modne” skupił się 
na rozwoju amatorskiego systemu służące-
go do ustalania pozycji ruchomych obiek-
tów opartego na technice krótkofalarskiej. 

Prezentacja dr.  Miroslava Škorića 
YT7MPB obejmowała uwarunkowanie 
techniczne i historyczne istniejących sys-
temów, również w kontekście rozwiązań 
stosowanych np. w Serbii, Unii Europejskiej 
oraz na świecie. Pomimo upowszechnienia 
komunikacji bezprzewodowej, bazującej 
głównie na sieciach telefonii komórkowej 
oraz rozwiązaniach Wi-Fi, krótkofalowcy 
tworzą nadal bardzo aktywnie działają-
ce środowisko amatorów, którzy potrafią 
wspólnie przygotować wiele ciekawych 
i interesujących wydarzeń. W spotkaniu 
wzięło udział ponad 70 osób, w tym wielu 
krótkofalowców. W najbliższym czasie pla-
nowane są kolejne tego typu inicjatywy.

Adam SP8N
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Na początku 
było radio — 
Koniaków 2017

Już po raz dwunasty zorganizowaliśmy 
dla krótkofalowców, użytkowników CB oraz 
miłośników radia Piknik Eterowy w Konia-
kowie. Miejsce pikniku to gospoda i dom 
wczasowy „Koronka” obok wzniesienia Ko-
czy Zamek. Piknik towarzyszy stale Dniom 
Gminy Istebna, stąd tegoroczna impreza 
odbyła się w dniach 15–16 lipca 2017.

„Na początku było radio” to jego stałe 
hasło przewodnie, które usiłujemy szcze-
gólnie uzmysłowić osobom spoza naszego 
hobby. Współorganizatorem Pikniku jest 
Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB 
współpracujący z Wydziałem Zarządza-
nia Kryzysowego Starostwa Powiatowe-
go w Żywcu. Patronują nam od początku 
i wspomagają: zarząd OT 06 z siedzibą 
w Siemianowicach Śl. oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej.

W tym roku pogoda również nie zawio-
dła, więc pierwsi Goście pikniku przybyli 
do Koniakowa już w piątek. Sobotnia re-
jestracja i przywitanie pierwszych gości 
za sprawą Józefa SQ9EJ prezesa SP9PSB 
oraz Jego klubowych kolegów rozpoczęła 
się od wczesnych godzin rannych. Każdy 
z uczestników otrzymał okolicznościowy 
identyfikator wraz ze smyczą.

Wystartowaliśmy tuż po godz. 10 jak 
zwykle hucznie, bo z udziałem hakownicy, 
co oznaczało otwarcie pikniku przez Henry-
ka SP9FHZ. Skoro prawie wszyscy byliśmy 
przed budynkiem „Koronki” ustawiliśmy się 
do pamiątkowego grupowego zdjęcia.

Zawitali do nas m. in. wiceprezes ds. 
Sportowych PZK Tadeusz SP9HQJ, zarząd 
śląskiego OT 06 reprezentowali Marek 
SP9HTY oraz Janek SQ9DXT z małżonka-

mi. Niezawodnie przybył również Janek 
OK2BIQ z Tyry. Gościliśmy, jak co roku wielu 
znakomitych nadawców, więc nie sposób 
wszystkich wymienić. Gościliśmy też panią 
poseł ziemi żywieckiej Małgorzatę Pępek, 
która będąc zainteresowana łącznością kry-
zysową stała się zarówno sponsorem pikni-
ku, jak objęła nad nim patronat honorowy.

W części prezentacyjnej Piotr SP9LVZ 
przedstawił historię powstania oraz bieżące 
działanie BASR, czyli Beskidzkiej Amator-
skiej Sieci Ratunkowej. Rzeczywiście, ale 
niewiele osób wiedziało, jak dużo powia-
tów  jest w nią zaangażowanych i jak wielki 
i trudny obszar obejmuje. Przykład wart 
poparcia i naśladowania stwierdziła pani 
poseł. Następnie Krzysztof SP9UPK zapre-
zentował temat „Terenowa praca stacji ra-
dioamatorskich w wybranych programach 
dyplomowych”. Zagadnienie tak obszerne, 
że nie do ogarnięcia w kilkadziesiąt minut, 
ale notatki z odesłaniem do źródeł z pew-
nością w przyszłości pomogą.
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NUMER ZAMKNIĘTO   28.07.2017 R.

Silent KeyS

SQ5iRV  
Sławomir raczyński S.k. 

SP9-06-110
Danuta wołkowska S.k. 

SP7tOR 
adam klimaszyk S.k. 

SP7DtP 
zygmunt Stachurski S.k. 

W OStatnim czaSie ODeSzli OD naS na zaWSze:

W kolejnej prezentacji Piotr SP9RCL 
przedstawił teoretyczne i praktyczne 
wskazówki do budowy anten KF na niskie 
pasma. Oglądając zdjęcia dość dużego 
obszarowo „parku antenowego” Piotra nie-
jeden z uczestników pikniku mu pozazdro-
ścił. Transceivery OMEGA+ Portable Radio 
w różnych konfiguracjach prezentował 
i demonstrował ich działanie na osobnym 
stoisku Paweł SP7NJ. Sądząc po liczbie 
zainteresowanych należy przypuszczać, iż 
w przyszłym roku też do Koniakowa zawita.

W sobotę i w niedzielę Janek SP9IFV udo-
stępnił i prezentował część swojego bogate-
go zbioru starych odbiorników radiowych. 
W tym roku były to odbiorniki przenośne 
zwane kiedyś turystycznymi. Powstała z tych 
eksponatów znakomita wystawa „Radio 
Retro część 2”. O wystawie było głośno w lo-
kalnych mediach, więc mogli ją obejrzeć nie 
tylko uczestnicy pikniku.

Jak, co roku wokół Krzysztofa SP9RIG 
gromadziło się ciągle wielu zainteresowa-
nych, ponieważ prezentował on praktyczne 
i teoretyczne działanie swoich mobilnych 
anten KF. Tak, jak w zeszłym roku Kolega 
Krzysztof SP9RIG był sponsorem nagród 
w naszym konkursie. Marcin SQ9WRT, czyli 
firma AMTAK oferował przede wszystkim 
druk karty QSL oraz inne krótkofalarskie 
gadżety swojej agencji reklamowej.

Przez cały czas trwania pikniku pracowa-
ła oczywiście radiostacja klubowa SP9PSB. 

Tym razem pod okolicznościowym znakiem 
SN60PSB. Znak SP9PSB, bowiem w tym roku 
obchodzi właśnie taki jubileusz 60-lecia. 
Czynne było również Biuro QSL OT-06.

Oferowaliśmy też materiały informacyj-
ne tj. ofertę turystyczną gmin „Beskidzkiej 
Piątki” oraz powiatu żywieckiego, które 
wspomagają od lat organizację pikniku. 
Dużym powodzeniem cieszył się stolik ze 
swojską pajdą chleba ze smalcem i ogór-
kiem małosolnym. Te rarytasy przygotowali 
osobiście koledzy z SP9PSB.

Nadeszła niedziela. Goście zostali obu-
dzeni dwukrotnym, gromkim wystrzałem, 
wiadomo brat kurkowy SP9FHZ. Po śniada-
niu tradycyjnie odbył się turniej strzelecki 
z karabinu pneumatycznego, zaś Tadeusz 
SP9HQJ w roli członka Klubu LOK SP9KJM 
z Siemianowic przeprowadził ciekawą za-
bawę pelengacyjną. Ok. 13-tej rozdaliśmy 
zwycięzcom naszego sportowego współ-
zawodnictwa dyplomy i nagrody, po czym 
nastąpiło zamknięcie Pikniku Eterowego 
Koniaków 2017.

Dziękujemy sponsorom za udzielone 
wsparcie a polskim, czeskim i słowackim 
gościom za przybycie. No i zapomniałem 
dopisać, że frekwencja była wyśmienita bo 
200 uczestników (dokładnie 196, hihi).

Henryk SP9FHZ i Józef SQ9EJ
Fot: SP9FHZ

Wystawa SP5WW
Na tegorocznym 6 Zjeździe Technicznym 

Krótkofalowców SP w Burzeninie zostanie 
zorganizowana przez SP Old Timers Club 
wystawa transceiverów SP5WW oraz modeli 
pochodnych. Na wystawę nie trzeba się reje-
strować, wystarczy przywieźć jedynie swój 
egzemplarz transceivera lub jego element, 
w sobotę rano do godziny 11.00. 

Na wystawie zostanie wybrana w dro-
dze głosowania zwiedzających i specjalnie 
powołanej komisji najciekawsza konstruk-
cja SP5WW, za pierwsze miejsce w obu kon-

kurencjach zostanie ufundowana nagroda, 
a za 3 pierwsze miejsca rozdane dyplomy 
pamiątkowe. Organizację wystawy zapew-
nią członkowie SP OTC: SP3CSD i SP3LD, 
przy współpracy z SP9MRN. Wszystkich 
posiadaczy SP5WW w dowolnej wersji 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w wystawie.

Grzegorz SP3CSD i Bogdan SP3LD

Terenowe Zawody UKF 
BURZENIN 2017

Burzenin to miejsce, w którym pojawia 
się coraz więcej młodych krótkofalowców. 
Młodych zarówno wiekiem jak i stażem. 
Często pierwszym krokiem dla naszych Ko-
legów i Koleżanek są małe, tanie, chińskie, 
ręczne radia na UKF. Tyle, że zabawa takimi 
radiami niejednokrotnie prowadzi do znu-
dzenia, bo ileż można gadać na tym samym 
przemienniku albo bawić się w „czterech 
pancernych” z kolegą z sąsiedniej klatki. 
Postanowiliśmy pokazać, że takie radia 
mogą być źródłem prawdziwej zabawy, 
sportowej rywalizacji i mamy nadzieję, 
drogą do dalszego rozwoju oraz osiąganiu 
coraz większego doświadczenia w naszym 
hobby.

W tym roku Komitet organizacyjny wraz 
z Koordynatorem PZK do spraw Sportu 
–  Grzegorzem „Spikiem” SP9NJ, podjął 
decyzję o zorganizowaniu w czasie Zjazdu 
Terenowych Zawodów UKF BURZENIN 
2017, w których mogą wziąć udział wszy-
scy krótkofalowcy, zarówno mieszkający 
w ośrodku, jak i goście Zjazdu oraz ci, któ-
rych zasięgi pozwolą na pracę z naszymi 
uczestnikami. Zawody są typu „każdy z każ-
dym”, odbywają się w dwóch półgodzin-
nych turach w sobotę.  W obydwu turach 
prowadzi się łączności zarówno w paśmie 
2 m jak i 70 cm. Oczywiście stacja zjazdowa 
3Z0TECH rozdaje dodatkowe punkty. Za-
wody będą również okazją do zapoznania 
się z nową platformą logującą.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze 
sobą laptopów lub smartfonów do logo-
wania. Dla tych, którzy nie mają, zapomną 
lub nie mogą zabrać, udostępnimy kilka 
komputerów do przepisania papierowych 
logów. Rozstrzygnięcie zawodów i rozdanie 
nagród zwycięzcom już w niedzielę pod-
czas zamknięcia zjazdu. Dokładne godziny 
rozpoczęcia tur i pełny regulamin zawodów 
już wkrótce. Zapraszamy do udziału i życzy-
my powodzenia.

Maciek SP9MRN

SP6aWy/DF4FO  
alfred czok S.k. 

SP2iU
zbyszek gorgolewski S.k. 

SP5OXX
Jacek Stefański S.k.


