
Od Redakcji
Połowa wakacji już za nami, ale nic straconego. Pozostał jeszcze 

miesiąc, a studentom dwa. A nawet jeśli i te miną, to nadal nic nam nie 
przeszkodzi w praktykowaniu „radiowania” – jak to mówi moja córka. 
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tylko informacji, ale i emocji przeżytych wydarzeń.
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to, że odmładzamy się. Coraz więcej młodych krótkofalowców do 
nas dołącza a i coraz bardziej w nich inwestujemy, pokazując, wyjaśniając, prezentu-
jąc itp. Niech i tak będzie. Bo to jest dobre. Starsi i doświadczeni mają uczyć młodych. 
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Vy 73! Remi SQ7AN
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Tama 2014
W dniach 20–22 czerwca w okolicach 

Bornego Sulinowa odbyły się kolejne 
XII Warsztaty APRS Tama 2014. Niestety 
największego figla sprawiła nam pogoda, 
co skutecznie ograniczyło liczbę uczest-
ników. Na szczęście dla organizatorów 
podczas prezentacji, posiłku i gry tereno-
wej deszcz nie padał. Organizatorzy TAMY 
w osobach Roberta SP6VWX, Czesława 
SP3EOL, Zbyszka SP3BTT, Janka SP2MKR 
przygotowali się do zmiennych warun-
ków pogodowych wystarczająco, tym nie-
miej brak deszczu w sobotę uprzyjemnił 
czas spędzony na warsztatach.

Szczególne podziękowania należą się 
Zbyszkowi SP3BTT, na którego terenie, 
czyli w rejonie tamy na rzece Pilawie od-
były się po raz kolejny Warsztaty APRS.
Wszystkim zaangażowanym w realizację 
tego przedsięwzięcia w imieniu ZG PZK 
serdecznie dziękujemy.

Jerzy SP7CBG i Piotr SP2JMR

Tama 2014 w liczbach 
i faktach

Tegoroczne Warsztaty już za nami, 
stąd spróbuję porwać się na małe pod-
sumowanie. Odwiedziło i zarejestrowa-
ło się w recepcji 91 osób, wydano ok. 
100 porcji grochówki i 50 porcji żurku, 
do zabawy terenowej przystąpiły 4 dru-
żyny w liczbie 10 osób oraz przedsta-
wiono 3 prezentacje cieszące się dużym 
zainteresowaniem. Po raz pierwszy, jeśli 
moja pamięć mnie nie zawodzi, gościli-
śmy także tak silną reprezentacje Zarzą-

RySIO SQ9MDD I ŁUKASZ SQ5RWU 

PRELEKCjA O POSZUKIWACZACH SOnD METEO

UCZESTnICy TAMy 2014 PODCZAS PREZEnTACjI
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du PZK w osobach prezesa i wiceprezesa 
PZK, czyli Jurka SP7CBG i Piotra SP2JMR.

Duże brawa za poziom prezentacji 
należą się:
– Rysiowi SQ9MDD i Łukaszowi SQ5RWU 

za przygotowanie materiałów o Ardu-
ino i bibliotece QAPRS

– Krzyśkowi SQ5NWI za prezentacje pasji 
swojej i grupy skupionej wokół http://
radiosondy.fora.pl/

Niezwykłą tężyzną fizyczną oraz znajo-
mością obsługi sprzętu radiowo/APRS 
wykazali się zaś uczestnicy zabawy tere-
nowej zajmując kolejno:
– miejsce 1. SQ6NLN, syn Karol oraz SQ2MTG
– miejsce 2. SQ6VY, SQ6NTI, SQ9KS
– miejsce 3. SQ5BLK, SQ5EXS
– miejsce 4. SQ5JIV, SP8RSN

Nagrody dla uczestników ufundo-
wali Czesio SP3EOL oraz niezawodnie 
radio-sklep.pl – eNka s.c. (26-600 Ra-
dom, al. Grzecznarowskiego 2/404 tel.
http://www.comet-ant.pl, http://www.
radio-sklep.pl.), zaś zabawę przygoto-
wał zespół pod kierownictwem Przemka 
SQ6ODL.

Zarząd także starał się nie próżnować 
i w trakcie spotkania przedyskutował 
i rekomenduje dofinansowanie do na-
stępujących projektów modernizacji oraz 
nowych lokalizacji digi/IGate APRS:
– SR3DPB, Pobiedziska (projekt przedsta-

wiony przez SO3AJO)
– SR4DOS, upgrade do IGate’a (projekt 

przedstawiony przez SQ4BJA)
– Schronisko Odrodzenie, nowa lokaliza-

cja (przedstawiona przez SQ6ODL)
– SR6NWS Wielka Sowa, upgrade do IGa-

te’a (przedstawiony przez SQ6ODL)
– Krzywogoniec, nowa lokalizacja (przed-

stawiona przez Bydgoską grupę inicja-
tywną pod przewodem SP2JSP)

Niniejszym dziękuję:
– Zbyszkowi SP3BTT za prace włożone 

w infrastrukturę i udostępnienie terenu 
oraz optymizm przebijający chmury 
Tamowe

– Czesiowi SP3EOL za koordynację i or-
ganizację spotkania oraz ufundowanie 
nagrody w zabawie terenowej

– Wszystkim, którzy nie zlękli się progno-
zy pogody i zawitali na spotkaniu 

Robert SP6VWX

Radiokosmiczna
Gimnazjada

29 maja odbyła się kolejna, IV Powia-
towa Gimnazjada w Gimnazjum Gałczyń-
skiego w Świętajnie. W zmaganiach edu-
kacyjnych z przedmiotów ścisłych, hu-
manistycznych i językowych oraz w kon-
kurencjach fizycznych i artystycznych 
sprawdzali się uczniowie z Gimnazjum 

nr 2 ze Szczytna, gimnazjum z Lipowca, 
gimnazjum ze Spychowa oraz gimna-
zjum-gospodarz ze Świętajna. Nauczy-
ciele znów stanęli na wysokości zadania, 
przygotowując ciekawe zadania o różnym 
stopniu trudności. Na gości czekał słodki 
poczęstunek i nie mogło zabraknąć pol-
skiej tradycyjnej gorącej grochówki.

Choć młodzi uczestnicy zawsze mogą 
spodziewać się wielu atrakcji na wiosen-
no-letnim święcie gimnazjalistów, to i tym 
razem szkoła w Świętajnie zaskoczyła 
swoich gości, a to wszystko za sprawą 
realizowanego tu projektu edukacyjnego 
ARISS (ang.: Amateur Radio on the Inter-
national Space Station, sprzęt radioama-
torski na pokładzie Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej) realizowanego dzięki 
światowym agencjom kosmicznym NASA 
z USA, RKA z Rosji, NCES z Francji, JAXA 
z Japonii, CSA z Kanady czy europejskiej 
ESA i współpracy z Radioamatorską Kor-
poracją Satelitarną (AMSAT) oraz organi-
zacjami krótkofalowców.

Między konkurencjami edukacyjnymi 
wszyscy zainteresowani wszechświatem 
mogli wziąć udział w projekcji w prze-
nośnym planetarium Astronomiczne-
go Laboratorium Mobilnego zwanego 
Astrolabium. Na korytarzu szkoły two-
rzyły się długie kolejki, w których nie mo-
gło zabraknąć młodych eksploratorów 
z projektu ARISS (świętańscy gimnazjaliści 
i uczennice z podstawówki) przygoto-
wujących się do bezpośredniej łączności 
i rozmowy z kosmonautą na międzyna-
rodowej stacji kosmicznej. Po seansie 
uczniowie i nauczyciele uczestniczyli 
w ciekawym wykładzie o meteorytach, 
mogli także obejrzeć skalne ciała nie-
bieskie, rozpoznając i sprawdzając ich 
właściwości.

PZK Olsztyn przygotował natomiast 
dla uczestników Gimnazjady konkurs 
z krótkofalarstwa w którym młodzież 
mogła zawalczyć o teleskop dla swojej 
szkoły, którą okazało się spychowskie 
gimnazjum.

Wszelkie zmagania młodych naukow-
ców i artystów zostały ocenione i na-
grodzone. IV Powiatową Gimnazjadę 
wygrało gimnazjum ze Świętajna, II miej-
sce zdobyło gimnazjum ze Szczytna, III 
miejsce – gimnazjum ze Spychowa. Kon-
kurencję artystyczną Mam Talent wygrał 
Maciej Marcinkowski ze Szczytna.

Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego pra-
gnie przy okazji gorąco podziękować 
za pomoc i zaangażowanie w IV Powia-
tową Gimnazjadę panu Andrzejowi Kor-
czinowi, prezesowi oddziału PZK w Olsz-
tynie, panom Maciejowi Grzemskiemu 
i Piotrowi Wychudzkiemu z olsztyńskiego 
Planetarium oraz panu Wojciechowi Ko-
morkowi z Klubu Łączności PZK SP4YWM.

Edyta Szymańska-Baszak

GRUPA GIMnAZjALISTÓW UCZESTnICZąCyCH W PROjEKCIE 
ARISS PODCZAS InAUGURACjI

UCZESTnICy PROGRAMU ARISS

UCZESTnICy PROGRAMU ARISS

WyWIADy DLA TV GIMnAZjALISTÓW UCZESTnIKÓW 
PROGRAMU ARISS

AnDRZEj KORCZIn SP4KA, PREZES OT-21 PZK I MGR AnnA 
ZALEWSKA, DyREKTOR GIMnAZjUM W ŚWIęTAjnIE
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Kosmiczna łączność
W dniu 22.03.2014 w Gimnazjum im. 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Świętajnie odbyło się spotkanie inau-
guracyjne otwierające program ARISS 
w tutejszej szkole. W spotkaniu uczest-
niczyli: przedstawiciele Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców w osobach prezesa 
Olsztyńskiego Oddziału PZK Andrzeja 
Korczina SP4KA i koordynatora ARISS 
Polska Krystiana Górskiego SQ2KL, wła-
dze samorządowe, przedstawiciele pla-
cówek edukacyjnych naszej gminy oraz 
młodzież biorąca udział w projekcie.

Obszerny wykład Krystiana Górskiego 
przybliżył zgromadzonym istotę projek-
tu ARISS oraz zmotywował do dalszej 
wytężonej pracy w przygotowaniach 
do łączności z ISS. W swoim wystąpieniu 
wójt gminy Świętajno poparł całe przed-
sięwzięcie i zadeklarował pomoc w re-
alizacji zamierzonego celu. Spotkanie 
zakończyło się słodkim akcentem.

Korzystając z okazji, składam serdecz-
ne podziękowania osobom, dzięki któ-
rym mogliśmy tak uroczyście zainaugu-
rować to wydarzenie.

Szczególnie podziękowania dla Kry-
stiana Górskiego SQ2KL i prezesa Olsz-
tyńskiego Oddziału Terenowego PZK ko-
legi Andrzeja Korczina SP4KA oraz wój-
ta gminy Świętajno J.S. Pabicha. Słowa 
podziękowania kieruję też do dyrektor 
gimnazjum Anny Zalewskiej, koordyna-

tor Magdaleny Orłowskiej oraz rzecznika 
prasowego projektu Edyty Szymańskiej-
-Baszak za sprawne oraz bardzo dokład-
ne przygotowanie imprezy.

Miło nam też poinformować że grupa 
młodzieży (9 osób) z naszego oddziału 
OT-21 wyjedzie w lipcu na obóz szkole-
niowy w sportach obronnych do Poroni-
na. Miejmy nadzieję, że to rozwinie krót-
kofalarstwo w Krainie Tysiąca Jezior.

Wojciech Komorek SP4WK
Pełnomocnik do spraw młodzieży

przy zarządzie OT-21 PZK w Olsztynie

Dni Jarosławia 
i krótkofalowcy

W dniach 28 i 29 czerwca br. z inicjaty-
wy burmistrza miasta Jarosławia odbyły 
się obchody Dni Jarosławia.

W tym roku do uroczystości obcho-
dów włączyły się Zarządy Jarosławskiego 
Oddziału Terenowego PZK oraz Między-
zakładowego Klubu Polskiego Związku 
Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta 
Jarosławia SP8PEF. Wspólnie z Centrum 
Kultury i Promocji Jarosławia przygoto-
wali specjalne stoisko, gdzie promowano 
na falach eteru miasto Jarosław, a wśród 
jarosławian uczestniczących w uroczysto-
ściach jarosławskie krótkofalarstwo.

Praca radiostacji odbywała się na KF – 
3,5 i 7 MHz oraz na UKF 145,500 i 145,700 
– przemiennik jarosławski. Zgodnie z za-
powiedzią koledzy, którzy przeprowa-
dzili najciekawsze łączności, otrzymają 
obiecane nagrody w formie wydawnictw 
promujących Jarosław. Kryterium okre-
ślili sami przysłuchujący się łącznościom 
mieszkańcy miasta.

Korzystając z okazji, zwracamy uwagę 
wszystkim, którzy chcą i będą uczestniczy-
li w uroczystościach promujących dane 
miasto, aby starać się znaleźć lokalizację 
dla radiostacji w możliwie jak największej 
odległości od sceny czy elementów na-
głaśniających lub przynajmniej za osłoną 
ograniczajacą przenikanie się dźwięków.

W naszym przypadku radiostacja za-
instalowana była zbyt blisko sceny, gdzie 
odbywały sie występy różnych zespo-
łów, stąd praca radiostacji mogła od-
bywać się jedynie wtedy, gdy na scenie 
nie występował żaden zespół, co z kolei 
ograniczyło liczbę łączności. Za to stacja 
była w centrum rynku i była widoczna 
dla uczestniczących w uroczystościach 
mieszkańców Jarosławia.

Jarosławscy krótkofalowcy składają 
serdeczne podziękowania panu Toma-
szowi Wywrotowi, dyrektorowi Centrum 
Kultury oraz podległym mu pracowni-
kom  za ofiarną pomoc przy organizacji 
stoiska krótkofalarskiego. 

Zbyszek SP8AUP & Piotr SP2JMR

TABLICA InFORMACyjnA nA STOISKU KRÓTKOFALOWCÓW

OD LEWEj: TADEUSZ SP8IEU, ROBERT SP8nFG,  
TOMASZ WyWROT – DyREKTOR CEnTRUM KULTURy, 
ZBIGnIEW SP8AUP, TOMASZ SP8LET

BAnnER jAROSŁAWSKICH KRÓTKOFALOWCÓW

AnITA SP8TCQ PRZy RADIOSTACjI

STATUETKI InAUGURACjI PROGRAMU ARISS

WyKŁAD KOLEGI KRySTIAnA GÓRSKIEGO SQ2KL
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Józef WoJcieszak sP3aMY s.k.
W dniu 20 czerWca br. do krainy 
Wiecznych dX odszedł po ciężkiej 

chorobie członek oddziału nadno-
teckiego pzk W pile, kolega  
józef Wojcieszak Sp3aMy.

adaM Sp3ea, krzySztof Sp3epg

Otwarte Mistrzostwa 
PZK w ARS

W dniach od 30.05. do 1.06.2014 r. 
w miejscowości Grudziądz-Rudnik od-
były się Otwarte Mistrzostwa Polskie-
go Związku Krótkofalowców w Ama-
to r s k i e j  R a d i o l o k a c j i  S p o r towe j . 
W zawodach uczestniczyły 93 osoby. 
Przeprowadzono rywalizację w konku-
rencjach klasycznych 80 m i 2 m oraz 
w sprincie i foxoringu. Pogoda była sło-
neczna, tylko podczas konkurencji sprin-
tu spadł deszcz. 

Miejsce to, położone nad Jeziorem 
Rudnickim, dobrze nadaje się do tej dys-
cypliny. Trasy biegowe wytyczono na 
nowo opracowanych mapach do biegów 
na orientację. Podczas zawodów Jurek 
Kucharski SP5BLD nakręcił filmy stano-
wiące znakomite przedstawienie tego, co 
działo się podczas mistrzostw. Linki do 
filmów poniżej. Wyniki zostaną zamiesz-
czone na stronie PZK w zakładce ARDF.

Ponadto Redakcja RBI i Telewizji 
Internetowej Krótkofalowców informu-
je, że na naszych stronach internetowych 
są umieszczone cztery części reportażu 
filmowego z Otwartych Mistrzostw 
Polskiego Związku Krótkofalowców  
w ARS, które odbyły się w dniach 30.05.–
1.06.2014 r. w okolicach Grudziądza. Redak-
cje zapraszają do obejrzenia tych reportaży 
filmowych na kanale youtube.com.

Zbyszek SP2JNK z-ca prezesa ds. sportowych
Jurek SP5BLD Red. Nacz. Radiowego Biuletynu  

Informacyjnego PZK
AUTOR ZDjęć: jUREK SP5BLD

SP2DX – symbol 
koleżeńskości

SP2DX S.K. W dniu 15 czerwca 2014 r. 
odszedł od nas nagle w wieku 82 lat Wie-
sław Wysocki SP2DX, od 2008 roku Czło-
nek Honorowy Polskiego Związku Krót-
kofalowców. Od 2000 do 2010 Oficer 
Łącznikowy IARU-PZK, uczestnik Kon-
ferencji Generalnych R1 IARU, aktywny 
krótkofalowiec i działacz na rzecz roz-
woju krótkofalarstwa oraz PZK. W 2002 
roku wprowadził PZK do ARISS i cały czas 
wspomagał naszą aktywność w ramach 
ARISS. Był także honorowym uczestni-
kiem wszystkich trzech Konferencji ARISS 
organizowanych w SP. Poniżej pozwo-
limy sobie przytoczyć kilka najważniej-
szych faktów śp. Wiesława SP2DX z wcze-
śniejszego okresu życia. 

Wiesław Wysocki SP2DX krótkofa-
larstwem zajmował się od 1946 roku 
i już w 1947 roku w Poznańskim Klubie 
Krótkofalowców prowadził wraz ze swo-
im ojcem SP1JF prezentację anten UKF. 
Od 1947 roku został członkiem PZK, pra-
cując w eterze pod wymyślonym przez 
siebie znakiem SP8XA, głównie na pa-
smach 27 i 28 MHz. Dla zagwarantowa-
nia wymiany kart QSL, miał w USA swoje-
go QSL Managera. Był nim W3JKO.

W latach 1950–1954 pracował w ete-
rze pod znakiem pierwszej poznańskiej 
klubowej stacji SP5ZPZ, później także 
pod znakami SP1JF, SP3PF, SP3AN.

W 1950 r. był członkiem założycie-
lem High-Speed Telegraphy Club (HSC). 
Od 1955 roku był członkiem First Class 
Operators Club (FOC) – jako pierwszy 
krótkofalowiec z SP. To dotyczyło ope-
ratorów z tzw. krajów demokracji ludo-
wej. W tym też roku Wiesław uczestniczył 
w Mistrzostwach w HST w ZSRR, zajmując 
1. miejsce.

W 1956 roku Wiesław był członkiem 
3-osobowej grupy (SP5CM, SP5FD, SP2DX) 
działającej na rzecz odłączenia się PZK 
od LOK. Po usamodzielnieniu się PZK Wie-
sław w latach 1957–60 był członkiem ZG PZK.

Pierwsze wielkie osiągnięcie sporto-
we Wiesława SP2DX na falach krótkich 
to 1. miejsce w kat. CW 3,5 MHz w CQW-
WDX Contest w 1960 roku. W później-
szym okresie Wiesław skoncentrował się 
na pracy na UKF.

W 1972 r. przeprowadził łączności sa-
telitarne przez satelitę OSCAR 6, w tym 
pierwszą z Polski. Była ona przedstawiona 
w formie referatu na konferencji w Roku 
Kopernikańskim w Warszawie w 1973 r.

W latach 1969–1977 Wiesław Wy-
socki SP2DX był prezesem PK UKF PZK. 
Po przerwie spowodowanej stanem wo-
jennym i pozostałościami po nim był 
możliwy Jego powrót do pracy krótkofa-
larskiej w 1989 roku.

Od tego czasu Wiesław koncentrował 
się na pracy na KF, specjalizując się w tele-
grafii. Był jednym z najlepszych telegrafi-
stów w SP. Popularyzował CW, doradzając 
młodszym kolegom, przesyłając schematy 
automatycznych kluczy telegraficznych itp.

Jako DX-man mógł poszczycić się za-
liczeniem 330 krajów wg DXCC, pracu-
jąc wyłącznie z mocą 100 W bez anten 
kierunkowych. Wiesław SP2DX był także 
członkiem założycielem Klubu Seniorów 
Polskiego Związku Krótkofalowców SPOTC.

Trudno w historii PZK znaleźć bardziej 
wszechstronnego krótkofalowca niż Wie-
sław Wysocki SP2DX. Ponadto jako ope-
rator i kolega krótkofalowiec śp. Wiesław 
SP2DX był symbolem koleżeńskości oraz 
stosowania w praktyce Kodeksu Krótko-
falowca czyli ham spiritu.

W jego osobie polskie krótkofalar-
stwo poniosło niepowetowaną stratę. 
Wiesławie odpoczywaj w pokoju, będzie 
nam Ciebie bardzo brakowało!

Prezydium ZG PZK

Ham Radio 2014 
Przedsmak tematu 

W tym roku na zielono – tak delegaci 
PZK reprezentowali nas w Friedrichshafen 
na corocznej imprezie Ham Radio. Jak co 
roku powstała z tego wydarzenia obszer-
na relacja przygotowana i spisana przez 
kolegę Pawła SP7TEV, i szkoda mi było ją 
ciąć (tak jak to zrobiłem rok temu), więc 
postanowiłem poczekać miesiąc i w wrze-
śniowym numerze umieścić całość wraz 
z sporą liczbą zdjęć.

Remi SQ7AN – red. nacz. KP

silent keYs


