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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.

Głowa
Książki o krótkofalarstwie to w Polsce 

ewenement. Z ogromną radością infor-
mujemy Was, że z drukarni przyjechał stos 
pachnących farbą egzemplarzy książki 
Tomka Niewodniczańskiego Marna głowa 
jednozakresowa.

Marna głowa jednozakresowa to wywiad 
rzeka, który z SP6T przeprowadziła Małgo-
rzata Juda-Mieloch. Otrzymaliśmy materiał, 
który dzięki umiejętnościom pani Małgorza-
ty jest zrozumiały dla ludzi niezwiązanych na 
co dzień z naszym hobby, a z drugiej – daje 
krótkofalowcom ogromną radość z pochła-
niania fascynującej opowieści.

Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę 
odgrywa tu podmiot – czyli Tomasz Nie-
wodniczański, postać niezwykle ważna dla 
polskiego krótkofalarstwa, którego ogrom-
na wiedza i doświadczenie pozwalają na 
swobodne poruszanie się po rozbudowa-
nej dziedzinie ham radio. To jednak nie 
wszystko – kluczowy jest fakt, że Tomek nie 
dość, że wie, o czym mówi, to na dodatek 
potrafi o tym opowiadać. 

Myślimy, że złapanie Tomka w celu uzyska-
nia autografu nie będzie stanowiło problemu.

Redakcja

ŁOŚ 2017
Z satysfakcją informujemy, że tego-

roczna edycja Ogólnopolskiego Spotkania 
Krótkofalowców ŁOŚ została kolejny raz ob-
jęta patronatem przez marszałka woj. opol-
skiego. Jak czytamy w piśmie od marszałka 
Andrzeja Buły: „Patronat przyjmuję z satys-
fakcją i gratuluję kontynuacji Spotkań”.

Inicjatywy tego typu są możliwe dzię-
ki doskonałej, trwającej wiele lat i ciągle 
rozwijanej współpracy Oleskiego Klubu 
Krótkofalowców SP9KDA z władzami samo-
rządowymi województwa opolskiego. 

Organizatorzy ŁOŚ 2017 

Zagrzebskie Stowarzyszenie Krótkofa-
lowców „ZRF”  zaprasza do uczestnictwa 
w targach radiokomunikacyjnych, które 
odbędą się 9–10 czerwca w Domu Technika 
nad jeziorem Jarun. Zaproszenie wystoso-

wał Boris Vrbanović 9A2JY. Oryginalny tekst 
zaproszenia jest dostępny w sekretariacie 
ZG PZK i zainteresowanym będzie przesłany 
po zgłoszeniu na adres: sp2jmr@pzk.org.pl. 

Piotr SP2JMR

Targi w Zagrzebiu
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Klub SP7TUL jest młodym prężnie działającym klubem miesz-
czącym się w budynku biblioteki w kampusie Politechniki Łódzkiej. 
Jego członkowie aktywnie angażują się we wszelkiego rodzaju 
działalności promujące krótkofalarstwo wśród studentów i wszyst-
kich zainteresowanych, w tym pracowników uczelni. Są obecni na 
wszelkiego rodzaju imprezach naszego światka i pokazują się z jak-
najlepszej strony. Oto czym się zajmują na co dzień:

Budowa własnych urządzeń
Wydruk manipulatorów służących do pracy emisją CW (alfabet 

Morse’a). Manipulatory zostały wydrukowane na naszej drukarce 
3D. Projekt inspirowany manipulatorem wg OK1AK. Urządzenia do 
dnia dzisiejszego używamy przy naszej radiostacji. Dwa pozostałe 
przekazaliśmy innym klubom z Polski. 

Akcje dyplomowe, zawody krótkofalarskie i zwykłe łączności
Braliśmy czynny udział w zawodach krótkofalarskich, reprezen-

tując naszą uczelnie, dodatkowo wykonaliśmy serię łączności z ca-
łym światem. Poniżej znajduje się mapka z zaznaczonymi naszymi 
rozmówcami.

Klub Politechniki Łódzkiej SP7TUL Festiwal Nauki Techniki i Sztuki
W dniu 21 marca 2016 r. przyjęliśmy zwiedzających w ramach 

Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki „Nauka bez granic”. Zwiedzający 
mieli możliwość zapoznania się z technologią druku 3D. Otrzymali 
informacji o budowie, zasadzie działania, kosztach wydruku. Otrzy-
mali także miniupominki wydrukowane na naszej drukarce. 

W drugiej części spotkania przedstawione zostały zarysy krót-
kofalarstwa, możliwości, jakie daje to hobby. Przeprowadzona 
została łączność pokazowa. 

Współpraca z OPI
Jużeśmy w ciągłej współpracy z Oddziałem Promocji i Informa-

cji Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
W tym samym roku oprowadziliśmy po naszym klubie kilkanaście 
wycieczek. Każdej towarzyszyły emocje związane z drukiem 3D 
oraz przeprowadzeniem samodzielnej łączności przez odwiedza-
jących. 

Wspólne ćwiczenia z EmCom – Łączność kryzysowa
29 lutego br. kolega Piotr SP7OBD pracował jako operator stacji 

SP7TUL. Wspólne ćwiczenia EmCom z WCZK polegały na przekaza-
niu informacji o słyszalności syren alarmowych rozmieszczonych 
na terenie naszego województwa.

Trening rozpoczął się od wyemitowania przez 3 minut modulo-
wanego dźwięku syren na „zagrożonym” terenie. Operatorzy stacji 
krótkofalarskich przekazywali informacje o jakości i słyszalności 
syren na częstotliwości EmCom w paśmie 2 metrów – 145.500 
MHz. Przekazanie informacji umożliwiło utworzenie mapy pokrycia 
i jakości systemu alarmowania. Zakończenie ćwiczeń obwieścił 
dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Współpraca z innymi jednostkami uczelni
Z klubem nawiązali kontakt inni studenci i pracownicy Politech-

niki Łódzkiej zainteresowani radioamatorstwem. Między innymi 
z Centrum Komputerowego, Wydziału WEEIA, Chemii Radiacyjnej, 
Biotechnologii oraz Mikroelektroniki. Do dnia dzisiejszego czynnie 
uczestniczą w spotkaniach. Kilku z zainteresowanych już zdobyło 
licencję radioamatorską. 

Poniżej krótki opis najciekawszych wydarzeń ubiegłego roku:
• Odbieranie żeglarskich map pogody za pomocą radioodbiornika 

i komputera;

• Budowa stacji Metar, czyli pogodynki, która odczytuje aktualny 
stan pogody emitując go na przydzielonej częstotliwości pod 
znakiem SR7PL;
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• Wykorzystanie mikrokontrolera Raspberry Pi (jako node D-STAR, 
dekoder ACARS – czyli stacja radarowa);

• Montaż i uruchomienie najtańszego na rynku urządzenia TRX  
BIX-40;

• Uruchomienie serwera do pracy zdalnej radiem umożliwiające 
operowanie radionadajnikiem za pomocą komputera lub telefo-
nu komórkowego;

• Odbiór umundurowania (zakupiliśmy koszulki i polary z logo klubu);

• Promocja klubu na Ogólnopolskim Spotkaniu Krótkofalowców 
„Na styku trzech województw ŁOŚ” (łódzkie, opolskie, śląskie);

• Promocja klubu, Biblioteki Głównej i samej Politechniki Łódzkiej;
• 8 czerwca mieliśmy możliwość testować wyjątkowy transceiver. 

Dzięki uprzejmości kolegi Piotra SP7AYZ (JALRADIO) mieliśmy 
możliwość sprawdzenia nowinki w świecie krótkofalarstwa – Ico-
ma 7300. Urządzenie trafiło do naszego klubu w dniu premiery 
prosto od przedstawiciela tego japońskiego sprzętu. Urządzenie 
sprawiło, że odwiedzający wchodzili do klubu turami;

• Zakupiliśmy książki z ARRL oraz wyposażyliśmy klubową biblio-
teczkę, nie zabrakło tam takich czasopism jak „Świat Radio”, „Krót-
kofalowiec Polski” oraz wielu pozycji książkowych; 
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NUMER ZAMKNIĘTO   04.04.2017 R.

Silent KeyS

SP7ieA Piotr ŁuczAK S.K. 
Z żalem i smutkiem informujemy, że 26 marca 2017 r.  

po długiej chorobie zmarł nasz kolega 
piotr łuczak sP7iea.  

uroczystość Pogrzebowa odbyła się w sobotę, 1 kwietnia na 
Nowym cmentarzu miejskim w ozorkowie. Niech na zawsze 

Pozostanie w naszej Pamięci.
koledzy Z  ot 15

SP9cuy JAneK Molin S.K. 
Dnia 20.03.2017 r. janek molin sP9cuy 

 odszedł Do krainy wiecznych DX-ów.  
pogrzeb odbył się w Piątek 24.03.2017 o godz. 14.00  

w goleszowie.  
cześć jego Pamięci. 

bronek sP9wzo

W oStAtniM czASie odeSzli od nAS nA zAWSze:

• Wykonaliśmy montaż anten na dachu BG PŁ. W naszym posiada-
niu pojawiły się HEX Beam z rotorem według SP7IDX, czyli ante-
na kierunkowa na pasma KF, komplet anten na UHF i VHF oraz 
japońska antena Icom wg wzoru T2FD;

• kolega Tomek SP7Q prowadził prelekcję podczas 27 Zjazdu Tech-
nicznego w Burzenienie;

• Dodatkowo nieustająco jesteśmy miejscem spotkań lokalnych 
krótkofalowców i ludzi zainteresowanych techniką radiową. 
Zrzeszamy przy tym osoby w każdym wieku, wymieniając się 
doświadczeniami i wiedzą.

Działalność w mediach
Na bieżąco prowadzimy stronę internetową: www.sp7tul.p.lodz.

pl oraz profil na Facebooku: „Klub Krótkofalowców Politechniki 
Łódzkiej sp7tul”.

Półmaraton Pabianicki odbył się już po raz siódmy. W tym roku 
zostaliśmy poproszeni o wsparcie w zabezpieczeniu łączności dla 
służb porządkowych i medycznych – Harcerskiej Służby Zabezpie-
czenia Chorągwi Łódzkiej ZHP.

W biegu wzięło udział ponad 1400 osób i, jak było do przewi-
dzenia, zdarzyły się incydenty medyczno-porządkowe wymagające 
szybkiego zadziałania, w czym mieliśmy swój udział. Radiowo 
współpracowaliśmy z policją powiatu pabianickiego, Ochotniczym 
Sztabem Ratownictwa w Pabianicach i Państwową i Ochotniczą 
Strażą Pożarną. Przeprowadziliśmy też prezentację naszych syste-
mów łączności DMR, D-STAR i przemienników analogowych, co 
wzbudziło duże zainteresowanie u przedstawicieli służb profesjo-
nalnych. Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom biorącym udział 
w naszej akcji., szczególnie SQ7NHR,  P7JB, SQ7LRF, SQ7IQI, SQ7JHX. 
link do strony półmaratonu: www.pabianickipolmaraton.pl

Tomek SP7V

Półmaraton Pabianicki


