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Koleżanki i Koledzy,

Okres letnich wakacji i urlopów mamy niestety za sobą.  Dla nas, 
krótkofalowców czas ten wykorzystywany jest  na wypady do ciekawych 
miejscowości, prace z miejsc rzadko obecnych na pasmach, czy wreszcie 
na  różne  spotkania.   Okres  letni  dla  naszego  oddziału   był  ciekawy. 
Zrealizowane  zostały  różne  przedsięwzięcia,  które  oprócz   pracy 
radiostacji  amatorskich   dały  możliwość  spotkania,  wymiany poglądów. 
Dla porządku należy odnotować  najbardziej znane wydarzenia w naszym 
oddziale:  spotkanie  w Woli  Okrzejskiej  w dniu  19 lipca  zorganizowane 
przez  zespół  pod  wodzą  Krzysztofa  SP5KP,   praca  radiostacji  SN0HS, 
uruchomienie  gmin  w  powiecie  łukowskim,  „pociąg  do  Kownatek”  i 
spotkanie   krótkofalowców,  czy  wreszcie  indywidualne  aktywności  z 
Roztocza  i  innych  regionów.   Klub  SP8PRL  opracował  dyplom 
upamiętniający  40  rocznicę  powstania  tego  klubu  i  od   1  października 
będzie  można  ubiegać  się  o  ten  dyplom.  Na  rozpoczęcie   sezonu 
powakacyjnego klub SP8PBP na czele z Wiesławem SP8SW zorganizował 
spotkanie OT 20 PZK  w Romanowie.

Rozwija się strona internetowa naszego Oddziału (popularny RAL) 
i  za  sprawą  Marka  SP8WQX   zyskała  bardzo  na  funkcjonalności. 
Administratorzy też   czuwają  nad   stroną  redakcyjną,  dzięki  czemu nie 
można  było  odczuć  „spowolnienia”  pracy  jak  to  jest  na  wielu  innych 
portalach.    Przybyło  też  nam  kilku  nowych  członków,  z  których 
najmłodszy ma 11 lat.

Wszystko  to  wydarzyło  się  w  okresie  od  czerwca  do  końca 
sierpnia. Mam świadomość, iż nie wymieniłem wszystkich  wydarzeń, ale 
to o czym wspomniałem wyżej pokazuje  chęć działania, łączenia hobby i 
życia domowego i zawodowego.  Jest to dobry prognoza na najbliższy czas 
i  wyrażam   swe  stanowisko,  iż  w  nadchodzącym  sezonie  ciekawych 
wydarzeń będzie dużo.



Życzę  wszystkim   Koleżankom   i  Kolegom  dużo  zdrowia, 
pomysłów i zapału do podejmowania  nowych inicjatyw w nowym sezonie 
pourlopowym.  Chciałbym  organizować pracę naszego Oddziału tak   aby 
każdy  mógł  w  nim  znaleźć  swe  miejsce   i   był  zadowolony  z 
podejmowanych działań. 

Jerzy Kowalski, SP8HPW
Prezes Zarządu
OT 20 PZK 

SN0HS - krótkofalowcy z Łukowa Henrykowi Sienkiewiczowi .

Krzysztof  SP5KP  w  imieniu  swojego  Rodzinnego  Klubu 
Krótkofalowców  SP5YES  podjął  inicjatywę  i  przygotował  stronę 
organizacyjną i techniczną  stacji terenowej. SN0HS pracowała 28 czerwca 
br.  w  ramach  obchodów  163  rocznicy  urodzin  wielkiego  Polaka,  syna 
ziemi  łukowskiej,  polskiego  noblisty  Henryka  Sienkiewicza  oraz  540 
rocznicy nadanie praw miejskich Okrzei.

Stacja SN0HS była zainstalowana na stadionie, nieopodal kościoła 
w Okrzei, w którym 163 lata temu został ochrzczony H. Sienkiewicz, z tej 
okazji  odbywał  się  tam  festyn.  Skonstruował  maszt  na  którym  był 
podwieszony inv.  V dipol  3-pasmowy na 80,  40 i  20m, zadbał  także o 
prezentację  na  temat  krótkofalarstwa  dla  niewtajemniczonych 
odwiedzających nasza stację. Była tam tablica informacyjna z QSL-kami, 
a  na  niej  zaproszenie:    Ty  też  zostań...  KRÓTKOFALOWCEM. 
Rozdawaliśmy  odwiedzającym  nas  uczestnikom  festynu  przygotowano 
wydruki materiałów na temat krótkofalarstwa autorstwa Łukasza SP8QED.

Na  szczycie  8,5  masztu  była  zawieszona  flaga  informacyjne  o 
krótkofalarstwie.  Na  fladze  było  logu  PZK,  PGA  i  napis 
KRÓTKOFALOWCY.  Wszyscy  operatorzy  ubrani  byli  w  jednakowe 
koszulki  koloru  żółtego na których   z przodu mieli  logo PGA  (nadruk 
wykonał  Benek  SQ5CJB).  Na  czapkach  koloru  niebieskiego  mieliśmy 
wyhaftowane  własne  znaki  w  kolorze  żółty.   Myślę  że  oglądający   te 
fotografie sami ocenią  nas jako reprezentantów OT PZK Lublin.

Fotografie  z  imprezy  -  patrz  strona  Radka  SP8-20109  - 
http://sp820109.blogspot.com/
A teraz kilka słów jak była budowana stacja

SP5KP oraz  SP5XVO dotarli  do Okrzei w sobotę około godziny 
19:00  czasu  lokalnego  z  zamiarem  postawienia  anten  i  rozpoczęcia 
nadawania.  Niestety  plany  ich  pokrzyżowała  trwająca  prawie  do  22.00 

http://sp820109.blogspot.com/


burza  z  silnymi  wyładowaniami  atmosferycznymi.  SP5XVO  dotarł 
samochodem campingowym, w którym oczekiwali poprawy pogody. Około 
22.30  rozpoczęto  instalowanie  masztu  i  anten.  Lokalizacja była  o  tyle 
dobra,  iż  ustawili  się  pod  lampami zawieszonymi  na  słupach.  Instalacje 
zakończona  zostało  dopiero  o  godz.  00.30  już  w  niedzielę.  Krzysztof 
SP5KP stwierdził iż nigdy dotąd w ciągu 40 lat jego pracy krótkofalarskiej 
nie  zdarzyło  mu  się  instalować  masztu  lub  anteny  o  północy.  Przed 
spaniem zrobił  jeszcze kilka testowych QSO na 80m. Rano około godz. 
6:00 rozpoczęli  pracę pod znakiem SN0HS. Zrobiono kilka łączności  w 
zawodach z okazji "Dni morza" natomiast Kazimierz zgłosił się na skeed w 
klubie SPOTC. 

Operatorami SN0HS byli: Krzysztof SP5KP, Kazimierz SP5XVO.  
Nieco  później  dołączyli  do  nas  i  pracowali  na  stacji:  Ania  SQ8JCN, 
Mariusz  SQ8JCB,  Michał  SQ8NZF,  Grzegorz  SQ8GRY,  Sebastian 
SQ5FLN,  Andrzej  SP5IKO,  Radek  SP8-20109,  Stanisław  SP5MNS  i 
Janusz SQ5GRI. Aktywność była także pierwszą w historii  PGA z gminy 
Krzywda LW04. Właśnie z Krzywdy 40 lat temu Krzysztof rozpoczynał 
swoja przygodę z krótkofalarstwem... 

Bardzo  dużo  stacji  nas  wołało,  z  którymi  przeprowadziliśmy 
łączności. Aktywni byliśmy na pasmach 80, 40 i 20m emisjami SSB i CW.
Rozmontowanie stacji  i powrót do domów nastąpił  około godz. 19:00 w 
niedzielę.

Jest już bardzo piękna QSL karta, którą w ilości 20 szt. już podczas 
naszej  pracy  SP5KP  wręczał  odwiedzającym nas  oficjalnym gościom z 
województwa, powiatu oraz gminy Krzywda, wraz ze  wspomnianą ulotką 
informacyjną o krótkofalarstwie. QSL via SP5KP. Na odwrocie QSL jest 
tekst  o  H. Sienkiewiczu  wraz z promocją  muzeum w Woli  Okrzejskiej, 
gdzie przed laty się urodził. 

Wójt  gminy  Krzywda  Jerzy  Kędra  otrzymał  od  nas 
krótkofalowców łukowskich żółtą   koszulkę z logo PGA wraz z czapką 
gdzie  w  miejscu  znaku  zostało  wyhaftowany  napis  WÓJT  GMINY 
KRZYWDA. Ten nasz skromny upominek został przyjęty z zadowoleniem.

W dniu 19 Lipca br. Zapraszamy wszystkich  członków  naszego 
OT  PZK  na  spotkanie  w  miejscowości  Wola  Okrzejska  .  Spotkanie 
odbędzie się na terenie Muzeum H. Sienkiewicza gdzie w przyległym do 
niego parku chcemy zorganizować ognisko z kiełbaskami.

Na  temat  lipcowego  spotkania  będzie  jeszcze  można  uzyskać 
informacje podczas naszych czwartkowych komunikatów radiowych.

VY73, Mariusz SQ8JCB



SO8A M/S w WPX CW 2009

Pomysł  pracy  w  kategorii  M/S  od  Andrzeja  SP8BRQ  (QTH: 
Budziwój k. Rzeszowa) i wykorzystania potencjału Jego stacji zrodził się 
po tym,  jak zauważyłem, że Andrzej  uzyskuje  świetne  wyniki  w każdej 
kategorii  w jakiej  startuje  niezależnie  od pasma na którym operuje. Od 
pomysłu do wspólnej pracy upłynęło co prawda prawie półtora roku, ale 
najważniejsze  ,że  Andrzej  poinformował,  że  jest  gotów,  a  parol  został 
zagięty na WPX CW 2009.

Meldujemy  się  u  Andrzeja  około  19.30  w  piątek  29  maja  
/SP8GWI-Janusz,SQ8J  Kuba  i  ja  SP8GQU-Jurek/  i  zastajemy  naszego 
szanownego  gospodarza,  walczącego  w strugach  deszczu  z  beverage  w 
polu w trawie sięgającej........  Po kilkunastu minutach lądujemy w radio-
shacku. Oceniamy wysiłek włożony przez Andrzeja w przygotowanie stacji 
i  chylimy  czoła  przed  profesjonalizmem  i  znajomością  tematu  przez 
Gospodarza.  Do  dyspozycji  2  x  K-3  i  Orion  pospinane  z  siecią 
komputerową + PA wszystko jest OK, wszystko działa w jak najlepszym 
porządku. Zapoznajemy się z elementami starowania stacji z konfiguracją 
programu /WinTest/ wypijamy małe piwo, kolacja, po kolacji kilkanaście 
kontrolnych QSO ustalamy taktykę i oczekujemy na start.

Rozpoczynamy  od  7Mhz  przy  klawiaturze  SP8GQU,  SP8GWI 



drugie  uszy,  a  Kuba  SQ8J  na  Orionie  robi  mnożniki.  Andrzejek  dba 
abyśmy  nie  usnęli  i  nie  padli  z  pragnienia-kawa  piwko  i  przekąski. 
Zawody  rozpoczynają  się  jakby  pod  górę.  Przez  pierwsze  3  godziny 
średnia na głównej stacji wynosi około 85qso/h, oczekiwania były wyższe, 
ale tak musiało chyba być bo nie widać aby inne stacje z 7Mhz podawały 
wyższe numery kontrolne. Nadrabiamy to wyrabiając mnożniki na pasmie 
80m. Po 3 godz. zmieniamy pasmo z 3,5 MHz, multi na 7Mhz Andrzej 
zmienia Kubę Janusz na runna, a GQU idzie się dotleniać.  Po ostrych 2 
godz. na 3,5Mhz idziemy na 14Mhz runa przejmuje  Andrzej,  Janusz na 
multi,  a Jurek i  Kuba oddajemy się sennym marzeniom. Po 4 godz. snu 
oceniamy to co się przez ten czas wydarzyło i szacujemy, że po pierwszej 
dobie powinniśmy zalogować około 2000 QSO. W ciągu dnia poruszamy 
się między 20m i 15m wieczorkiem 40m i 80m. Plan realizujemy godzinę 
przed czasem. Następna doba przebiega podobnie z tym, że trochę wolniej 
przybywa łączności. Robienie mnożników na 15m i 10m bez PA sprawia, 
że ucieka nam sporo mnożników, ale trudno.

SP8BRQ SP8GWI i run SP8GQU

Przy stacji  zmieniamy się  co  kilka  godzin,  Kuba  nas  opuścił  o 
22.oo w sobotę, tak, że zawody obrabiamy do końca we trzech. Dociągamy 
do końca zawodów mając prawie 3500 QSO i przeszło 9.4mln punktów. W 
czasie pracy Andrzeja podsłuchiwałem jego pracy na drugich słuchawkach 
i  stwierdzam,  że  świetne  jego  wyniki  w  zawodach  nie  są  dziełem 



przypadku.  Duży  profesjonalizm  i  systematyka  godne 
naśladowania./Uczcie się młodzieży wiecznie żyć nie będziemy hi hi/  Po 
zawodach  jeszcze  godzinka  na  3,750  MHz  omówienie  tego  co  się 
wydarzyło co zrobić żeby wyniki mogły być jeszcze lepsze, gdzie mieliśmy 
słabe  punkty i  co  jest  do poprawy i  zmiany.  Prawie  o  4.00  nad  ranem 
opuszczamy  z  Januszem  gościnne  progi  Andrzeja-  wielkie  Ci  dzięki 
Andrzejku  za  super  zorganizowany contest,  za  dbanie  o  nasze  żołądki, 
dzięki  za  tolerancję  i  wyrozumiałość  Twojej  Rodziny,  która  musiała 
przeżyć  dwudniowy  najazd  "zbzikowanych"  facetów.  W  każdym  razie 
czuliśmy się jak u siebie  za co jeszcze raz wielkie dzięki. Może jeszcze 
kiedyś powalczymy razem – „we hope”.

Jurek SP8GQU
Anteny Stacji SO8A:
160m shunt feed vertical 26mH,
80m 4SQ (cztery ćwiercfalowe verticale fazowane z przelaczanymi kierunkami),
40m 3el. YAGI monoband
20m 5el YAGI monoband
15m 5el YAGI monoband
10m 6el YAGI monoband
do odbioru beverage w czterech kierunkach od 200-300m długości

Wyprawy do KO20 i KN09

W tym roku po raz kolejny w dniach  20-21 czerwca wyruszyła 
wyprawa  do  lokatora  KO20AM  do  Kolonii  Oszczów  .   Pod  znakiem 
SP8PAI  pracowaliśmy  w  zawodach  w  paśmie  50MHz.  W  tym  roku 



propagacja  dopisała,  przeprowadziliśmy 173 qso co dało  wynik  298118 
punktów  (średnio 1723km/qso). W kategorii  MO zajęliśmy 2 miejsce w 
SP.

Dwa tygodnie później w pierwszy weekend lipca wybraliśmy się w 
Beskid  Niski  na  szczyt  Bani  Szklarskiej  KN09VL  (695  m n.p.m.) aby 
pracować w III Próbach Subregionalnych. W tej  wyprawie uczestniczyli: 
SP8DIP,  SP8NCG,  SQ8BGF,  SQ8JCP  z  XYL,  SQ8MFB,  SQ8RAY, 
SQ8VJ.

W sobotę  rano 4 lipca  dotarliśmy do podnóża góry i  z powodu 
kiepskiej drogi resztę  trasy  musieliśmy pokonać pieszo. Aby wnieść   na 
szczyt cały sprzętu (m.in. akumulator 65Ah  Hi)  musieliśmy kilkakrotnie 
pokonać ok. 1km i 150m podejścia.  Na szczęście  po południu na szczyt 
Bani wjechał Piotrek SQ8JCP i w niedziele sprzęt  zjechał na dół autem. 

Po  wniesieniu  sprzętu  zabraliśmy  się  za  montaż  anten,  masztu 
stanowiska  pracy  w  zawodach,  rozbijaniem bazy.   Po  kilku  godzinach 
pracy  system  antenowy i  stacja  była  gotowa  do  pracy.  W  paśmie  2m 
mieliśmy 2 x 6 elementów yagi wg DK7ZB,  na 70cm 2 x 12el. DK7ZB a 
w paśmie 1296MHz 23el. wg DJ9BV.

W paśmie 2m/70cm  pracowaliśmy na Yaesu FT847 z mocą 50W a 
na 23cm trx FT897 z transwerterem o mocy 500mW.

Zbyszek SQ8MFB i Adaś SQ8BFG montują anteny do masztu

W  zawadach pod  znakiem SO8N   przeprowadziliśmy  117  qso/ 
144MHz (odx LZ2HQ 758km),  17 qso / 432MHz  (odx DF0MCL 640km) 
i tylko 2 qso / 1296 MHz  (SP8WJW 44km).



Praca  ze  szczytu  góry  w  zawodach  UKF-owych  to  prawdziwa 
przyjemność. Słychać dużo więcej niż na „nizinach” i dowołać się łatwiej 
do dalekich  stacji. 

Myślę,  że  praca  z  Bani  w  pierwszy  lipcowy  weekend  będzie 
wpisana do naszych stałych  corocznych wypraw UKF-owych.

73, Tadeusz SP8DIP

Nasza baza na szczycie Bani Szklarskiej

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku 
lubelskim SR8L 145.675MHz w czwartki o godz.20.

Więcej  informacji  dotyczących OT PZK w Lublinie  znajduje się 
na stronie  www.pzk.lublin.pl

Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.
Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:

Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25, tel. 603104795, e-mail: sp8dip@wp.pl

mailto:sp8dip@poczta.onet.pl
http://www.pzk.lublin.pl/

