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Drodzy Czytelnicy!
Wakacje i sezon urlopowy mamy już za sobą. Mam nadzieję, że
większość naszych krótkofalowców „podładowała swoje akumulatory”
i w pełni sił gotowa jest na wyzwania, jakie czekają nas w drugim półroczu. A jest ich wiele. Aby wytrącić argumenty komercji, która czyha
na nasze pasma radiowe UKF, częściej pokazujmy się na tych pasmach,
wykazując naszą aktywność. Czekają nas również zadania związane
z realizacją postanowień zawartych w Porozumieniu Dowództwa WOT
i PZK. Do wykonania jest także inwentaryzacja sprzętu należącego do PZK. 2 września br.
odbędzie się posiedzenie Prezydium ZG PZK. Zapraszamy do udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych. A naszym dzieciom i wnukom życzymy powodzenia i wytrwałości w nauce w związku z trudnościami związanymi z realizacją niedawno wprowadzonej
reformy oświatowej.
Tadeusz Pamięta SP9HQJ, redaktor naczelny KP

Porozumienie WOT
i PZK
15 lipca br. w Warszawie podpisane
zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej a Polskim Związkiem Krótkofalowców. Wojska Obrony Terytorialnej
reprezentował gen. dyw. Wiesław Kukuła,
Dowódca WOT, zaś Polski Związek Krótkofalowców – Waldemar Sznajder 3Z6AEF,
prezes PZK i Krzysztof Gaudnik SP7WME,
jako przedstawiciel SP-EMCOM. Porozu-

mienie określa ogólne ramy współpracy w zakresie promocji, szkoleń i działań
dydaktyczno-szkoleniowych. Szczegóły
współpracy, a zwłaszcza ewentualne zobowiązania materiałowo-finansowe będą
określane na podstawie osobnych umów,
zleceń wykonania zadań publicznych oraz
zamówień umieszczanych w planach pracy
na kolejny rok. Koordynację współpracy
ze strony Dowództwa WOT zapewniają
szefowie poszczególnych pionów i oddziałów, zaś ze strony PZK: EmCom Manager
PZK kol. Michał Wilczyński SP9XWM oraz
Koordynator Łączności SP EmCom PZK kol.
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drugi z lewej dowódca WOT gen. Dywizji Wiesław Kukuła, Trzeci z lewej prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF. Obok
Krzysztof Gaudnik SP7WME

Krzysztof Gaudnik SP7WME, do których
należy się zwracać we wszelkich sprawach
związanych z porozumieniem.
Podpisane porozumienie jest wyrazem
realizacji statutowych zadań, określonych
w § 3 Statutu PZK, a w szczególności upowszechniania wiedzy i umiejętności na
rzecz obronności państwa, ratownictwa
i ochrony ludności oraz prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze
nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Konkretne działania podejmowane dla
wypełnienia założeń określonych w porozumieniu będą ustalane przez osoby
bezpośrednio zainteresowane realizacją, pod merytorycznym kierownictwem
EmCom Managera PZK. Katalog takich
działań został wstępnie zarysowany przez
obecnych podczas podpisywania porozumienia i obejmuje m.in. prowadzenie wzajemnych szkoleń, promocji organizacji,
uczestnictwa w imprezach itd. Zachęcam
wszystkich zainteresowanych rozwijaniem takiej formy działalności społecznie
użytecznej do kontaktu z kol. Michałem
SP9XWM i kol. Krzysztofem SP7WME, którzy są otwarci na wszelkie konkretne pomysły poparte deklaracją do gotowości
ich realizacji.
Info: Waldemar Sznajder 3Z6AEF, prezes PZK

Po zawodach IARU
Tegoroczne zawody IARU już za nami.
Dziękuję wszystkim stacjom, które nas
zawołały i dostarczyły punktów naszemu
zespołowi. Niestety aktywność stacji polskich w tym roku była znacznie mniejsza
niż rok temu. W sumie zawołało nas 482
stacji SP, robiąc 2408 QSOs, mniej niż rok
temu. Stacji z 12 QSOs z SN0HQ było tylko
59 (w ubiegłym roku ponad 90). Co prawda
wzrastają ich szanse w losowaniu nagród,
ale liczyliśmy na znacznie większy udział
stacji P wspomagających naszą narodową reprezentację. W tegorocznych zawodach Zespół SN0HQ uzyskał wynik około
17 000 000 punktów tj. gorszy jak w roku
ubiegłym, ale warunki propagacyjne
były znacznie trudniejsze, a burze nas nie
oszczędzały, przez co trzeba było zmieniać
lokalizację pracujących stacji. Szczególnie

Zespół na Wielkiej Sowie w składzie: Zbyszek SP6A, Paweł SQ6POG,
Przemek SQ6ODL, Jakub SQ6NEJ i Piotr SQ6IUS
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Składy osobowe poszczególnych zespołów

pasma 21 MHz i 28 MHz wędrowały po
kraju, aby umożliwić QSO jak największej
liczbie stacji SP.
Zespół dał z siebie wszystko, poszczególne lokalizacje były perfekcyjnie przygotowane sprzętowo, a dzięki Jurkowi
SP6ZT i jego serwerom sieć pracowała
bezawaryjnie przez cały czas trwania zawodów, umożliwiając szybkie i precyzyjne
logowanie QSOs wszystkich komputerów. A było ich łącznie ze stanowiskiem
ponad 30. Nie są jeszcze znane wyniki
zawodów osiągnięte przez konkurencję.
Z dotychczas zgłoszonych wyników na
3830 za nami są S50HQ i 9A0HQ z niewielką stratą do nas, ale nie są to nasi główni
konkurenci. Nie znamy wyniku z DL, F i EA,
których położenie jest bardziej korzystne
niż nasze.
3 sierpnia br. Komisja w składzie SP6IXF,
SP6M, SP6FXY i SP9FOW dokonała losowania nagród rzeczowych wśród stacji, które
nawiązały po 12 QSOs ze stacjami SN0HQ
i wysłały logi do komisji zawodów. Wylosowano 3 analizatory antenowe SARK 100
(działający kit), 5 radiotelefonów Baofeng
oraz 4 krótkofalarskie mapy świata. Nagrody
te zostaną wysłąne pocztą. Lista szczęśliwców, którzy wylosowali nagrody znajduje
się na stronie http://sn0hq.org.pl/blog.php
Gratuluję szczęśliwcom, a pozostałych zapraszam do ponownego udziału za rok.
Vy 72, Włodek SP6EQZ, kapitan Zespołu SN0HQ
PS. Dużo pisaliśmy i zachęcaliśmy do
zrobienia łączności ze stacją SN0HQ zarówno wcześniej od 19 lat, jak i w tym roku. Na
ile było to skuteczne, widać po wynikach
osiągniętych przez naszą reprezentację
w latach ubiegłych.
– w 2002 roku – miejsce 3.
– w 2004 roku – miejsce 2.
– w 2005 roku – miejsce 2.
– w 2009 roku – miejsce 3.
– w 2018 roku – miejsce 4. (najgorsze, bo
wynik super, ale poza pudłem)
W pozostałych 13 latach zajmowaliśmy
miejsca w pierwszej dziesiątce. W tym roku

najprawdopodobniej będzie to miejsce 7.,
ale poczekajmy do ogłoszenia oficjalnych
wyników. Polecam film z Siedlemina na
stronie https://www.youtube.com/watch?v=yph4okTTTJI.
Info: SP2JMR

Wielka Sowa
na 10 m SSB
W tym roku ekipa 10 m SSB (run, czyli
główna stacja) wystąpiła w składzie: Zbyszek SP6A, Piotrek SQ6IUS, Paweł SQ6POG,
Przemek SQ6ODL, Kuba SQ6NEJ. Z Przemkiem startowaliśmy piąty raz w zespole
SN0HQ, Paweł był z nami trzeci raz, Piotrek
drugi raz a Zbyszka znacie doskonale wszyscy :) Po raz kolejny startowaliśmy na 28
MHz SSB ze szczytu Wielkiej Sowy 1015
m n.p.m., główna antena 4-el. Yagi była
umieszczona na szczycie betonowej wieży
na około 26 m nad ziemią, druga antena
to 5-el. Yagi na wysokości 9 m nad ziemią,
trzeciego zestawu niestety nie rozkładaliśmy z powodu niesprzyjającej pogody
– mieliśmy jeszcze 3-el. Yagi i kolejny maszt
oraz wolny port na stackmatchu.
Pracowaliśmy na IC-756pro2, ale po
nocy zaczął się dziwnie zachowywać (po
załączeniu PTT wskazówka ALC kładła się
na końcu skali na 2–3 sekundy, a co za tym
idzie ograniczało to moc). Na szczęście
mieliśmy zapasowego IC-756pro. Trzeci
raz używaliśmy sprawdzonego już polskiego wzmacniacza „Spert1200”, także
i tym razem nie robił nam niespodzianek
i pracował do końca, nie przekraczając
na wyświetlaczu temperatury 50 st. C i to
w najgorętszym momencie.
Mieliśmy zaplanowany start jako pierwsi z 3 stacji obsady 28 SSB, ale kilka minut
przed startem na szczycie góry zawisła
chmura i zaczęło się smażenie na S9 w całym paśmie (podobne zjawiska mieliśmy
niestety do końca zawodów), podjęliśmy
decyzję, że pierwszą godzinę startuje jednak stacja z Chęcin (rezerwowa). Od początku planowaliśmy dynamiczne przeka-

Zespół SN0HQ w składzie: Zbyszek SP9JZU i Leszek SP9ATE

Ekipa z Niska w składzie: Paweł SP7AH, Marian SP5CNA, Darek SQ7FPD i Jeremi SP7JQQ

zywanie nadawania po wszystkich trzech
stacjach i dlatego przygotowaliśmy specjalnie do tego celu napisaną aplikację
komputerową, która miała nam usprawnić
sygnalizację i komunikację w tym zakresie.
W moim odczuciu wymyślone przez nas
rozwiązanie sprawdziło się bardzo dobrze.
Dzięki temu mogliśmy cały czas trzymać
jedną stację na CQ, a pozostałe dwie S&P
i przełączać się z dużą szybkością i sprawnością między sobą. Role stacji CQ i S&P
były oczywiście zamieniane podczas zawodów. Aplikacja została zaprojektowana tak,
aby obsłużyła cały zespół SN0HQ – pozwala
grupować stacje, ale nie chcieliśmy jej
udostępniać wszystkim, bo powstała zbyt
późno i była w tych zawodach właściwie
testowana. Jeżeli będzie zainteresowanie
tematem, to chętnie podzielę się z Wami
szczegółami. (Autorem aplikacji jest Dominik SP6DLV).
Odnośnie do propagacji, to mam
wrażenie, że było słabiej niż w zeszłym

Ekipa z Chęcin w składzie: Łukasz SQ7CL, Jan SQ7LQJ, Andrzej SP7JLH, Michał SQ7NSN, NN, Jarek SQ5HG i NN

Ekipa ze Śląska w składzie: Tadeusz SP9N, Leszek SP9WZJ
i Wiesław SQ9V

roku, ale udało się zaliczyć stacje ze stref
8,12,15,45,46, więc emocji nie brakowało.
Dodatkowo udało się zaliczyć 4M6R z Wenezueli, a podobno nie ma tam zasilania...
Na górze warunki mieliśmy biwakowe,
dwie osoby spały w hamakach w wieży –
podobno wygodnie.
Z największych strat to urwany tłumik
od samochodu „pomocniczego”. Niestety
droga dojazdowa na szczyt nadaje się tylko
dla UNIMOG-a w którym obozowaliśmy, dla
osobówek nawet z napędem 4×4, ale bez
odpowiedniego prześwitu nie nadaje się.
Niestety odnośnie liczby QSO czy punktów nie pobiliśmy żadnego rekordu, ale
mam wrażenie, że wycisnęliśmy z pasma
dużą część tego, co było możliwe. Stacja
główna pracowała tak jak w poprzednich
latach całe 24 h, mimo że w nocy na 28
MHz nic się nie działo.
Czekam z niecierpliwością na ostateczne wyniki i analizy naszego startu.

Wszyscy świetnie się bawiliśmy w naszej małej grupie i cieszę się, że mogliśmy
wnieść swój wkład w start naprawdę dużej
drużyny.
Info: SQ6NEJ & Co.

Klecza Dolna – rezerwa
na 160 m CW
Uważam, że nam poszło super z nowej
lokalizacji i nowej anteny 24 MHz i w „poziomie” 18 m, sporo Amerykanów – nie liczyłem, trzech z VE, trzech z Karaibów, jeden z Argentyny LU8DPM, trochę z UA9.
Niestety nie dowołaliśmy się do Surinamu
ZP, bo nas zadeptali, i kilku amerykańskich
stacji. Pewnie jednym z powodów było
to, że mieliśmy słaby komputer, który się
zawieszał. Problem był z logowaniem – nie
mogliśmy zrobić kolejnego QSO, bo stare
jeszcze wisiało niezalogowane. Na przyszłość potrzebny nowy komputer. Dziękuję
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Ekipa z Siedlemina w składzie: Janusz SP6IXF, Jan SP3CYY, Janusz SP3J i Jurek SP3GEM

Leszkowi SP9ATE za pomoc. Poszliśmy spać
o 5.15. Za mojej pracy w Zespole SN0HQ
nigdy tylu stacji DX-owych nie słyszałem.
Z bardzo znanych stacji nie było VY2ZM,
chyba że go nie słyszeliśmy, co wydaje
się trochę dziwne. Dziękuję za możliwość
udziału w zawodach.
Info i foto: Zbyszek SP9JZU

Podsumowanie
zawodów Quo Vadis
2019
23 czerwca br. w okazałym dworku –
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej w powiecie łukowskim, pod patronatem wójta gminy Krzywda, odbyło się
uroczyste podsumowanie tegorocznych,
ogólnopolskich zawodów pod nazwą Quo
Vadis 2019, w którym wzięło udział około
80 osób, głównie członków lubelskiego OT
PZK. Było tam również kilka osób z SP5,
w tym prezes OT 50 PZK Monika Olszewska
i Marcin Adamowicz SP5ES. Na spotkaniu
obecny był wójt gminy Krzywda Krzysztof
Warda oraz dyrektor Muzeum Maciej Cybulski. Spotkanie sprawnie poprowadził
organizator zawodów Krzysztof Patkowski
SP5KP, a dzielnie wspierał go prezes lubelskiego OT PZK Jerzy Kowalski SP8HPW.
Dało się zauważyć bardzo dobre relacje
miejscowego środowiska krótkofalowców
z lokalną władzą samorządową i dyrekcją
Muzeum.
W pierwszej części spotkania Krzysztof
SP5KP podsumował tegoroczne zawody,
stwierdzając dużą aktywność stacji polskich i rosnące z każdym rokiem zainteresowanie zawodami. Zdobywcy czołowych
miejsc uhonorowani zostali statuetkami
„Henryk Sienkiewicz” i dyplomami. Odbyło
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się też losowanie nagród i większość zebranych załapała się na nagrody ufundowane
przez licznych sponsorów. Wiceprezes PZK
ds. sportowych Tadeusz SP9HQJ wręczył
uroczyście grawerton przyznany przez Prezydium ZG PZK organizatorowi zawodów
Krzysztofowi SP5KP, dziękując mMu za wieloletnią aktywność w rozliczaniu zawodów,
jak też za wieloletnią działalność społeczną
na rzecz PZK. Grawerton otrzymał również
prezes lubelskiego OT PZK Jerzy SP8HPW,
a także Henryk SP8DHJ, Jan SP8DHM i Andrzej SP8DHN.
W drugiej, nieoficjalnej części spotkania
był czas na liczne rozmowy przy ognisku
urozmaicone degustacją kiełbasek i łukowskiego bigosu. Jednak największym
powodzeniem ciszył się chleb ze smalcem
i ogórkami, a napojów nikomu nie zabrakło. Druga część spotkania służyła wymianie poglądów i informacji dotyczących
różnych obszarów działalności PZK, jak też
zwykłej integracji lokalnego środowiska.
Dla przedstawiciela Prezydium ZG PZK była
to okazja do wsłuchania się w oczekiwania
lokalnego środowiska, jak też przedstawie-

XIV Piknik Eterowy
SP-OK-OM

nia aktualnej sytuacji panującej w PZK. Przy
okazji Jurek SP8TK zwierzył się przedstawicielowi ZG PZK, że jest zawiedzony faktem,
jak mało jest osób z naszego środowiska
chętnych do opisywania historii swoich klubów, oddziałów, jak też historii PZK. Jurek,
jako swoisty kronikarz historii PZK, posiada
wiele materiałów dotyczących powojennych losów PZK i chciałby je opublikować,
ale nadal liczy na pomoc wielu kolegów
w kraju w kwestii dalszych materiałów. Zatem ponawiam prośbę Jurka SP8TK – Koledzy: zasypcie Jurka informacjami, aby mógł
zrealizować swoje marzenie i stworzyćł ciekawe opracowanie opisujące powojenną
historię PZK. Spotkanie w Woli Okrzejskiej
było również okazją do przeprowadzenia
rozmowy z uczestnikiem międzynarodowych zawodów telegrafii szybkiej Markiem
SP8BVN, który również ma swoje marzenie:
aby w kraju ujawniło się jak najwięcej osób
specjalizujących się w telegrafii szybkiej.

W przyszłości jest możliwe stworzenie spotkań w postaci warsztatów dla takich specjalistów i być może (jak w poprzednich
latach) uda się stworzyć krajową reprezentację w telegrafii szybkiej, która wzięłaby
udział w zawodach międzynarodowych.
A może znalazłaby się osoba w kraju, która
godnie zastąpiłaby i kontynuowała dzieło
nieżyjącego Alfreda Cwenara SP7HOR?
Spotkanie to było niezwykle udane.
Zdjęcia ze spotkania, w wykonaniu Andrzeja SP8AB, dostępne są na stronie https://
photos.google.com/share/AF1QipN4NiQaz2LkW0F1Ks-9JYc9IFUggo4o78LFPknDkEF4GZ_5Un_QbLQCp5GnDgGgRQ?key=M
Hg2N3dQMWFyc2hJSzhoa05HczNoSU9DS
mt6WS13. Również informacja o spotkaniu
wraz ze zdjęciami znajduje się na stronie
https://www.facebook.com/pg/muzeumsienkiewicza/posts/.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Nasza cykliczna impreza krótkofalarska,
,tj. XIV Piknik Eterowy SP-OK-OM, odbyła
się w nowym miejscu tj. w Istebnej-Kubalonce w dniach 13 i 14 lipca 2019 (sobota,
niedziela). Miejsce imprezy to „Karczma
Kubalonka”, Kubalonka 1277, 43-470 Istebna; www.kubalonka.pl, „Karczma Kubalonka” również znajduje się w przepięknym
miejscu widokowym przy malowniczej
trasie turystycznej zwanej Pętlą Beskidzką.
Dalej spotykamy się w Gminie Istebna
w terminie obchodów – teraz XXIII Dni
Istebnej. Zmiana miejsca tegorocznego
Pikniku Eterowego z zamierzenia była
jednorazowa i wynikła z faktu, że DW „Koronka” w tym czasie planował remont
sali i zaplecza. Z tego też powodu był to
logistyczny chrzest bojowy organizatorów
w nowym miejscu. Myślę, że dość udany.
Wprawdzie zapisanych uczestników było
tylko 85, ale wobec spóźnionej informacji
o pełnej możliwości biwakowania to grono wiernych piknikowi uczestników i tak
jest niemałe. Dodatkowo kapryśna jak zawsze lipcowa pogoda obejmująca w tym
roku i upały, i deszcze, nam przyniosła
niestety to drugie.
Sobotnia rejestracja i prz ywitanie
pierwszych gości już od wczesnych godzin rannych odbyło się za sprawą Józefa
SQ9EJ, prezesa SP9PSB oraz klubowych
kolegów. Każdy z uczestników tradycyjnie
już otrzymał okolicznościowy identyfikator XIV Pikniku będący potwierdzeniem
udziału w nim. Wystartowaliśmy tuż po
godz. 10, tym razem bez wystrzałów (park
krajobrazowy). Henryk SP9FHZ przywitał
uczestników i gości oraz omówił nasz pobyt w Karczmie będący tym razem głównie spotkaniem towarzyskim krótkofalowców. Tadeusz SP9HQJ, wiceprezes PZK ds.
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Akcja dyplomowa
„I Powstanie Śląskie”
W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy
współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony
Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ
Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego – SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu
Łączności SP9ZHR od 15 sierpnia do 15
września br. organizowana jest krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą „I Powstanie Śląskie”. Akcja polega na nawiązaniu
w tym okresie łączności z następującymi
stacjami okolicznościowymi:
3Z1919PS, QSL via OT-06
HF1919PS, QSL via OT-29
SN1919PS, QSL via OT-06
SO1919PS, QSL via OT-29
SP1919PS, QSL via OT-06
SQ1919PS, QSL via OT-31
Szczegóły i regulamin na stronie http://
pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=131.

sportowych, przekazał aktualne wieści
z ZG oraz omówił sprawy związane z zakusami komercji na nasze amatorskie pasma
radiowe. Przy okazji wspomniał o 60-leciu klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.,
zapraszając zebranych na uroczystość,
jaka będzie miała miejsce w październiku
br. w Siemianowicach Śl. Marek SP9HTY,
prezes Śląskiego OT PZK, z kolei zapoznał
zebranych z sytuacją w Oddziale, zapraszając do wzięcia udziału w najbliższych
spotkaniach integracyjnych, jakie będą
miały miejsce w różnych zakątkach kraju.
Poinformował również o mającej się odbyć w dniach 15.08–15.09.2019 Akcji Dyplomowej związanej z obchodami stulecia
wybuchu I Powstania Śląskiego. Przedstawił też regulamin Akcji. Póki wszyscy
uczestnicy Pikniku byli zgrupowani w jednym miejscu, przed budynkiem „Karczmy
Kubalonka” na tle piknikowego plakatu
zrobione zostało wiele pamiątkowych
zdjęć.
W stosunku do lokalizacji w „Koronce”
perspektywy organizacji naszych następnych pikników na Kubalonce są obiecujące.
Będzie możliwość skorzystania z infrastruktury Ośrodka Narciarstwa Biegowego Kubalonka. Latem jesteśmy szczególnie mile
tam widziani, bo wtedy chyba tylko na
imprezę dla krótkofalowców jest to przydatny obiekt! Co najważniejsze na obiekcie
jest 50 m strzelnica biathlonowa. Teren
świetnie nadaje się też do łowów na lisa.
Ogromne pole na samochody, kampery,
namioty. Jest dostęp do energii elektrycznej oraz możliwość wszelkiego grillowania.
Jest dostępny prysznic oraz WC, osobne
da kobiet i mężczyzn. Będzie też dostęp
do sali, gdzie będziemy mogli prowadzić
prelekcje i pokazy oraz pomieszczenie na
giełdę krótkofalarską. Jednym słowem, oby
tylko wszystkim zdrowie dopisało.
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Piknikowi patronują i wspomagają finansowo ZG PZK oraz OT-06 z siedzibą
w Siemianowicach Śl. Ze strony samorządu gminnego naszym dobroczyńcą
jest Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.
Tegoroczny Piknik Eterowy SP-OK-OM
po raz kolejny został objęty Honorowym
Patronatem Pani Poseł Ziemi Żywieckiej
Małgorzaty Pępek. Wszystko to mogło się
odbyć przy zaangażowaniu krótkofalowców z Żywieckiego Klubu Krótkofalowców
SP9PSB pod wodzą Józefa SQ9EJ. Klub
współpracuje z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Żywcu. Klub LOK SP9KJM z Siemianowic z Tadeuszem SP9HQJ na czele oraz
Józefem SP9FII z kolei wspomaga nas,
organizując zabawy radiopelengacyjne.
Gościliśmy, jak co roku, wielu znakomitych nadawców, więc nie sposób wszystkich wymienić. Niezawodnie uczestniczył w Pikniku Janek OK2BIQ oraz Janek
SQ9DXT, organizatorzy spotkania w Tyrze.
Warto również wspomnieć, że jednym
z programów Dni Istebnej były wybory
najpiękniejszej góralki z tego rejonu. Tytuł
najpiękniejszej góralki uzyskała Sylwia Polok. Zatem do kolejnego zobaczenia na Kubalonce – tym razem na XV jubileuszowym
Pikniku, gdzie zapraszamy w imieniu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB.
Info: Henryk SP9FHZ, Józef SQ9EJ,
e-mail: sp9fhz@gmail.com
PS. Dodatkowe informacje na temat XIV
Pikinku Eterowego i wiele zdjęć znajduje się na stronie https://sp9kjm.pl/index.
php/2019/07/17/xiv-piknik-eterowy-w-istebnej-kubalonce/#more-1729.

Wyróżnienie
Romana SP1G
Miło nam poinformować naszych Czytelników, że Rosyjska Narodowa Akademia
Odkryć i Badań Geograficznych przyznała
koledze Romkowi SP1G (członek oddziału OT 22PZK) medal im. Krenkla za jego
działalność ze stacji morskiej HF0SEA. Akademia nominowała, a następnie uznała naszego kolegę Romanaza jednego z cyt: „wybitnych radioamatorów, polarnych i morskich, którzy wzięli udział w ekspedycjach
radiowych, polarnych, na niedostępne
kraje i terytoria świata oraz kosmonautów”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Więcej informacji na ten temat http://krenkelmedal.org/index.php?id=49.
Info: Jacek SP1CNV

Aktualna lista
podmiotów DXCC
https://dxnews.com/dxcc-2017/?fbclid=IwAR09bImjWDsnOwo2qOij2pvYrOzLUl_3T6qYG039wTEOSpWZd0wUeNJOj_4 –
to strona, na której można znaleźć aktualną
tj. z 29 lipca 2019 r. listę, zawierającą 340
krajów-podmiotów DXCC.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Silent Keys
W ostatnim czasie odeszedł od nas
na zawsze Kolega:

Mieczysław Gubała
SP6EZ
Cześć Jego pamięci!

