
 

KOMUNIKAT NR 21/2013  z dnia 22.05.2013 r. 

 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

1. ŁOŚ 2013 to już za chwilę. 
 

 
 
Kto dotychczas nie był – zapraszamy! Niepowtarzalne okazje do spotkań, rozmów i 
zapoznania się z tym co dzieje się w naszym środowisku. 
 
Położenie: N 51o 02’ 28,17, E 18o 40’ 04,28 
 
Program Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2013 
=================================================== 
SOBOTA  25.5.2013 r. 
 
Duży namiot  
10:00 Otwarcie, 
10:15 Wykład Ryszarda SP4BBU o swojej najnowszej książce wydanej w formie 
elektronicznej, 
10:30 Panel dyskusyjny na temat łączności kryzysowej oraz możliwości jakie otwiera 
krótkofalowcom podpisane 7-go maja porozumienie z Ministrem Administracji i 
Cyfryzacji. Rafał SQ6IYR, 
10:45 Wrażenia z wyprawy 5T0SP, zdjęcia, filmy, przygody – uczestnicy, 
12:00 Prezentacja firmy ERCOMER, 
- odbiorniki globalne marki TECSUN (www.tecsun.pl)  
- osprzęt dla krótkofalowców firmy CG ANTENNA (automatyczne tunery antenowe CG-
3000 oraz interfejsy uniwersalne SB-2000)  
- odbiorniki klasy SDR - PMSDR  



12:30 Pokaz transceivera Omega -- odsłuch i budowa -- Paweł SP7NJR, Kuba 
SQ7OVV, Łukasz SQ7BFS, 
13:00 Omówienie transceivera Husarek wraz z nową syntezą - FORUM SP_HM, 
14:00 Prezentacja możliwości transceivera KX3 - Piotr SP2SWR, 
14:30 Prezentacja nowego analizatora MAX 6 i jego możliwości - Jarek SP3SWJ, 
15:00 Pasmo 70MHz: sprzęt radiowy, konwertery, anteny, wzmacniacze - Piotr 
SP2DMB, Grzegorz SP3RNZ, 
15:30 Prezentacja "Radioteleskopy z Psar" - Dr Bogdan Wszołek. 
 
Mały namiot prezentacje nie limitowane czasem jednak zapowiadane przez 
prowadzącego. 
Znaczenie radiostacji wojskowych w rozwoju środowisk krótkofalowców w Polsce, 
prelekcja połączona z wystawą sprzętu - Bogdan SP3LD - wystawa sprzętu  
 
Bezpłatny Internet. Omówienie możliwości sieci AERO2. Mapa zasięgu, dostępne 
modemy, oraz sposób uzyskania dostępu - Grzegorz SQ5TDW.  
 
Prezentacja RadioReaktywacji - Paweł SQ5STS  
 
Prezentacja, programy komputerowe dla krótkofalowców według SP9AUV- autor. 
 
W godzinach okołopołudniowych przewidziany jest start balonu a dokładniej:  
Gliwiccy specjaliści od lotów do stratosfery wypuszczą balon na pokładzie, którego 
zainstalują:  
- ATV Home Made na 1.2 GHz - możliwe że postawimy TV do oglądania na miejscu  
- APRS  
- RTTY prawdopodobnie na 21 MHz tak żeby nas pół świata słyszało.  
Na czas startu prezentacje zostaną przerwane.  
Występ hejnalistów wieluńskich godz. 20:00 
 
Organizatorzy Łoś 2013 
 
2. Posiedzenie prezydium ZG PZK.  Podczas spotkania ŁOŚ 2013 na dzień 
25.05.2013 godz.13 jest zaplanowane posiedzenie prezydium ZG PZK. Tematyka 
posiedzenia to: realizacja Porozumienia z MAiC, Hamfest Friedrchshafen 2013 oraz 
sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium ZG PZK. 

3. EmCom i umowa z MAiC. Trzecim punktem programu podczas  VII. spotkania 
ŁOŚ jest panel dyskusyjny na temat realizacji porozumienia z Ministrem Administracji i 
Cyfryzacji. Podczas panelu zostaną przekazane informacje szczegółowe dotyczące 
możliwości i potrzeby współpracy z jednostkami administracji państwowej i 
samorządowej w zakresie łączności bezpieczeństwa. Ważnym elementem jest 
możliwość wsparcia naszej działalności szczególnie w zakresie aktywności klubów 
krótkofalarskich, rozwoju i modernizacji sieci urządzeń bezobsługowych. Jako 
krótkofalowcy zyskaliśmy potężnego partnera w zakresie realizowanej przez nas od 
wielu lat „łączności kryzysowej”. Zapraszamy do wymiany doświadczeń. ŁOŚ 2013 
godz. 11.00 namiot prelekcyjny.  
Prezydium ZG PZK  
 
3. Skrócony spis treści Świata Radio 6/2013   
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
TES: Yaesu FT DX 3000 



PREZENTACJA: Symfonia, nowe brzmienie Merx 
ANTENY: Antena AlexLoop 
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości Intertelecom 2013, Nowości Europoltech 2013 
ŚWIATA KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK 
RADIO RETRO: Przedwojenni producenci z Poznania, Katowic, Łodzi 
WYWIAD: Rodzinne ARDF 
HOBBY: Falomierz - generator 
DIGEST: Różne rozwiązania radiowe 
DYPLOMY: Dwa nowe dyplomy 
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA  
  
4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 6/2013 
MAiC i PZK. Porozumienie o współpracy w zakresie łączności alternatywnej. 
Historia Krótkofalowca Polskiego w PRL.  
Ciekawy program czyli na granicy krótkofalarstwa i ekspansji kosmos. 
Pokazy krótkofalarskie: Języki globalne w globalnych technologiach łączności radiowej. 
Wielkie osobowości krótkofalarstwa z kraju i z za granicy: Mike VK6HD s.k. Pionier 
łączności na 160 m z Australii. 
Silent Key’s 

5. Noc muzeum w Tarnowie  
W sobotę 18 maja br grupa Krótkofalowców z OT 28 wzięła czynny udział w  
Dniach Otwartych Muzeum. Usadowiliśmy się z radiostacją w Izbie Pamięci  
Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg Tarnowski ul. Mościckiego 29 (dawne  
Dolne Koszary). Radiostacja pracowała pod znakiem SP9KAO biorąc jednocześnie  
udział w Zawodach Zamkowych. Zwiedzający mieli okazję posłuchać pracy radiostacji. 
Koledzy prezentowali zwiedzającym informacje o krótkofalarstwie  
jako alternatywnym hobby dla ludzi w każdym wieku, a szczególnie dla młodzieży, 
która w dobie szybkiego Internetu, komórki, gry komputerowej oraz beczki piwa, 
stającego się nie rzadko częścią ich życia, mogło by stanowić punkt wyjścia do 
skierowania się na drogę poznawania świata, zdobywania wiedzy oraz spojrzenia na 
rzeczywistość z innej strony. Króciutka wiedza historyczna, ciekawostki 
krótkofalarskie, różnice między krótkofalarstwem a współczesnymi środkami przekazu 
to były te punkty, które najbardziej przyciągały uwagę i wzbudzały zainteresowanie.  
Ekspozycja w postaci - kart QSL z całego świata, karty QSL okolicznościowe SP9PTA, 
oraz SP9KAO, a także materiały reklamowe PZK także przyciągały uwagę 
zwiedzających. Koledzy obecni w przedsięwzięciu: Janusz SP9LAS, Zbigniew SP9IEK, 
Janusz SP9JZT, Tomek SQ9KDO, Stanisław SQ9OZF, a z ramienia Muzeum 
koordynował Janusz SO9BCM. Kierownictwo Muzeum po zakończeniu akcji wyraziło 
swoje zadowolenie z tej współpracy z krótkofalowcami PZK OT 28 oraz członkami 
klubu LOK - SP9KAO. Wyraziło także wolę daleko idącej współpracy w przyszłości. Tak 
też idąc dalej, w dniu 1 czerwca br. organizujemy kolejne wspólne spotkanie z 
prezentacją historycznego sprzętu radiowego. O tym wydarzeniu poinformuję w 
terminie późniejszym. 

Vy 73! Stanisław SQ9AOR 

6. Zawody Tarnowskie tuż tuż. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Zawodach Tarnowskich,  których termin zbliża 
się bardzo szybko. 
Jak co roku jest to trzeci pełny weekend czerwca. W bieżącym roku przypada  
to na 15 - UKF/VHF i 16 czerwca KF. 



 
Zawody pragniemy poświęcić pamięci naszego zmarłego kolegi - Jacka SP9AKD,  
który to zmarł w drodze na Nadzwyczajny Zjazd PZK. 
 
Regulaminy dostępne na stronach: OT PZK -  >  
http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/co-robimy/zawody-tarnowskie/ 
ZG PZK w dziale zawody - >  http://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=158 
PGA - >   http://pga-zawody.eham.pl/Nowy/kalendarz.php 
 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. 
Vy 73 Stanisław sq9aor 
 
7. Zaproszenie na zawody – „Open Contest” 
Najbliższe zawody krajowe KF to „Open Contest”. Impreza operatorska zorganizowana 
po raz pierwszy, eksperymentalnie. Termin 30 maja 2013 r. (czwartek święto „Bożego 
Ciała”) w godzinach 05:00 – 07:00 UTC.  Cechą charakterystyczną regulaminu 
zawodów jest dopuszczenie pracy stacji z pełną mocą licencyjną, bez innych 
ograniczeń z wyjątkiem kategorii QRP. Zawody organizuje i rozlicza Prezydium ZG 
PZK. Regulamin dostępny jest na stronie www.pzk.org.pl: 
http://www.download.pzk.org.pl/public/zawody_2013/%5B61%5Dopen_contest_2012
.pdf  i w majowym Świecie Radio. 
(info: Jerzy SP3SLU)  
 
8. Przypomnienie o Krótkofalarskim Dniu Dzieci i Młodzieży  
Sobota 15 czerwca 2013 r. będzie trzecim z kolei zorganizowanym w kraju dniem 
powszechnej akcji krótkofalowców ku dzieciom, skoordynowanym z akcją 
ogólnoświatową. Warto z wyprzedzeniem zachęcić pociechy do odwiedzenia 
najbliższego klubu krótkofalarskiego, albo ułożyć plan działania wśród kadry klubowej 
i rozpropagować akcję poprzez szkoły, domy kultury itp. A może tym razem kadry 
klubów przyjmą za cel odwiedzenie domów dziecka itp. placówek wychowawczych? 
Przypominamy, że pamiątkowe dyplomy dla dzieci za uczestnictwo w akcji i 
przeprowadzenie z pomocą instruktora np. 1 tylko łączności, można pobierać ze stron 
internetowych klubu SP3POW, lub PZK. 
Od 8 do 16 czerwca 2013 r. o Krótkofalarskim Dniu Dzieci i Młodzieży informować i 
przypominać będzie aktywna w eterze stacja okolicznościowa SN0KDD. O postępach i 
przygotowaniach do KDD w dniu 15 czerwca 2013 r. będziemy informować w 
kolejnych komunikatach. 
(info: Jerzy SP3SLU ) 
 
SP9FEW    S.K.  
 W dniu 20 maja 2013 r. po długiej i ciężkiej chorobie, w Nowym Sączu w wieku 87 lat 
zmarł nasz kolega ś.p. Adam Kustroń SP9FEW. 
Przez szereg lat prowadził Harcerski Klub Krótkofalowców SP9ZFF przy Technikum 
Samochodowym w Nowym Sączu, gdzie był nauczycielem przez ponad 30 lat.  
Od kilku lat ciężka choroba uniemożliwiła mu pracę na pasmach oraz górskie  
wędrówki, których był zapalonym miłośnikiem. 
Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w piątek 24 maja na Cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Rejtana  w Nowym Sączu. 
 
 Alojzy SP9AJM 
Tyle informacji na dzisiaj! 
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 


