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„Krótkofalowiec Polski”– organ prasowy ZG PZK od 1928 roku
Wydawca: ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa, Polski Związek Krótkofalowców
Redakcja:
redaktor naczelny: Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
sp9hqj@pzk.org.pl
Sekretariat ZG PZK:
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
adres do korespondencji: skr. poczt. 54,
85-613 Bydgoszcz 13
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl
Siedziba w Warszawie:
ul. Augustyna Kordeckiego 66 lok. U1, 04-355 Warszawa
Adres sekretariatu ZG PZK i do korespondencji b.z.
Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0408 9110
Centralne Biuro QSL – adres jw.
Prezydium ZG PZK:
- Waldemar Sznajder 3Z6AEF – prezes PZK, 3z6aef@pzk.org.pl
- Roman Bal SP9MRN – wiceprezes PZK
- Tadeusz Pamięta SP9HQJ – wiceprezes PZK, sp9hqj@pzk.org.pl
- Jan Dąbrowski SP2JLR – skarbnik PZK, sp2jlr@pzk.org.pl
- Piotr Skrzypczak SP2JMR – sekretarz PZK, sp2jmr@pzk.org.pl
- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – zastępca członka Prezydium
Główna Komisja Rewizyjna:
- Jerzy Jakubowski SP7CBG – przewodniczący GKR PZK,
sp7cbg@pzk.org.pl
- Zdzisław Sieradzki SP1II– wiceprzewodniczący GKR PZK,
sp1ii@wp.pl
- Ireneusz Kołodziej SP6TRX – sekretarz GKR, sp6trx@pzk.org.pl
- Krzysztof Joachimiak SQ2JK – członek GKR, sq2jk@wp.pl
Inne funkcje przy ZG PZK:
- Konsultant-koordynator przemienników analogowych i cyfrowych PZK: Przemysław Bienias SQ6ODL, sq6odl@pzk.org.pl
- Konsultant-koordynator węzłów APRS PZK: Tomasz Pyda
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl
EMC Manager PZK
Przedstawiciel PZK w Polskim Komitecie Normalizacji
Przedstawiciel PZK w IARU komitecie C7:
Marek Bury SP1JNY, sp1jny@wp.pl
Award Manager PZK:
Wiesław Postawka SQ9V, awards@pzk.org.pl
ARDF Manager:
Tomasz Deptulski SP2RIP, deptulski@wp.pl
IARU-MS Manager:
Mirosław Sadowski SP5GNI, sp5gni@gmail.com
Contest Manager:
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl
Manager-koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK
(EmCom Manager):
Michał Wilczyński SP9XWM, sp9xwm@gmail.com
z-ca Hubert Anysz SP5RE,
Manager OH PZK:
Marek Nieznalski SP9HTY, sp9hty@interia.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer łącznikowy IARU-PZK:
Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Administrator portalu i systemów informatycznych PZK:
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
ARISS Kontakt Koordynator:
Sławomir Szymanowski SQ3OOK
Koordynator PZK ds. Sportów PZK:
Grzegorz Rendchen SP9NJ
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD
www.rbi.ampr.org, sp5bld@wp.pl, sp5bld@poczta.onet.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania
reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób
trzecich, w tym czytelników.

Drodzy Czytelnicy!

Pierwszy numer w nowym roku skłania do podsumowania poprzedniego, obfitującego w wiele znaczących wydarzeń. Również w grudniu
miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. I tak 7 grudnia br. odbyło się
posiedzenie ZG PZK w Łodzi, w czasie którego podjęto kilka ważnych
decyzji. Odbyło się kilka oddziałowych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych, w tym Rybnickiego, Opolskiego, Tarnowskiego OT PZK. Na zebraniach tych wybrano delegatów na KZD PZK. Wiele
dobrego działo się w klubach, które są swoistą wylęgarnią talentów. Tą
drogą dziękujemy za przekazywane informacje i prosimy o dalsze nadsyłanie informacji
o ważniejszych wydarzeniach, jakie mają miejsce w Waszych środowiskach.
Rok 2020 wydaje się szczególnym z uwagi na fakt, iż Polski Związek Krótkofalowców
obchodził będzie okrągłą rocznicę 90-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w klubach, oddziałach i na szczeblu centralnym podejmowane będą przedsięwzięcia mające na celu
upamiętnienie tak doniosłej rocznicy. Również PZK podjęło akcję dyplomową, której
koordynatorem jest Hubert SP9MDY. W najbliższym numerze naszego miesięcznika opublikowany zostanie regulamin akcji dyplomowej. W lutym 2020 roku w Centrum Kultury
Promocji w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 6 odbędzie się uroczysta konferencja
poświęcona tej doniosłej rocznicy, na którą zaproszone zostaną znaczące dla naszego
środowiska gości. Ale o szczegółach tego wydarzenia napiszemy w lutowym wydaniu miesięcznika. Zapraszamy do udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych.
Z okazji nowego 2020 roku redakcja miesięcznika życzy wszystkim polskim nadawcom
poprawy warunków propagacyjnych na pasmach radiowych i doskonałych wyników w zakresie prowadzonych łączności krajowych i międzynarodowych.
Redaktor naczelny KP
Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Posiedzenie ZG PZK
7 grudnia br. w Domu Kultury „Zarzew”
w Łodzi odbyło się posiedzenie ZG PZK zapoczątkowane miłym akcentem w postaci
wręczenia Medalu imienia Braci Odyńców
prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi Bogusławowi Hubertowi za
wspieranie działań PZK.
Po wyborze stosownych komisji przystąpiono do procedowania i dyskutowano między innymi na temat zawirowań
związanych z przejęciem dokumentacji
z Biura Rachunkowego „Bomat” w Warszawie i uporządkowaniu spraw finansowych
PZK. Zebrani z uznaniem wypowiadali się
o pracy aktualnego skarbnika PZK Jana
SP2JLR, który profesjonalnie przedstawił
sprawozdanie z realizacji budżetu za obecny rok, jak też za przygotowanie projektu budżetu PZK na rok 2020. Omawiano
również sprawę wykorzystania środków
z tytułu OPP przez oddziały terenowe PZK
i podjęto decyzję o uchyleniu uchwały
ZG PZK z 7 grudnia 2017 roku o przejęciu
tych środków oddziałowych w przypadku ich niewykorzystania w ciągu dwóch
lat. Nie mniej jednak zaleca się, aby nie

kumulować tych środków przez lata, a wykorzystywać je zgodnie z zapisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Również sprawa problemów związanych
z funkcjonowaniem platformy LogSP była
przedmiotem ożywionej dyskusji. W tej
sprawie PZK zwraca się z prośbą do krótkofalowców-informatyków zainteresowanych

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi Bogusław Hubert, dziękując za otrzymany od PZK grawerton, życzy zebranym
owocnych obrad i powodzenia na następne lata

Na sali obrad

Zastępca przewodniczącego GKR PZK Zdzisław SP1II

Sekretarz PZK Piotr SP2JMR wyłuszcza powody wystąpienia
z wnioskiem o nadanie OH PZK dla dwóch litewskich krótkofalowców tj. LY5O i LY2MM

Skarbnik PZK Jan SP2JLR omawia przybliża problematykę projektu budżetu PZK na rok 2020

Stanisław SQ2EEQ zabierający głos w dyskusji

Prezes PZK Waldemar 3Z6AEF prowadzący obrady. Z lewej: Piotr SP2JMR, z prawej: Tadeusz SP9HQJ
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Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ zabierający głos
w dyskusji

dalszym poprowadzeniem tej platformy.
Szczegóły w tej sprawie są do uzgodnienia
z Prezydium ZG PZK i z Zygmuntem SP5ELA. Skarbnik PZK, omawiając aktualną sytuację finansową PZK, stwierdził, że kondycja
finansowa Związku jest dobra i pozwala na
realizację wszelkich zobowiązań, ponieważ
aktualnie na koncie PZK znajduje się ponad
87 tysięcy złotych, natomiast na koncie
OPP ponad 95 tysięcy złotych. Na kontach
oddziałowych z tytułu OPP znajduje się
ponad 152 tysiące złotych. Zebrani, w drodze uchwały, jednomyślnie przyjęli projekt
budżetu PZK na rok 2020 zamykającym
się kwotą przychodów 927 500,00 zł. oraz
wydatków w kwocie 860 236,00 zł. Zarząd
Główny PZK, po zapoznaniu się z materiałami dostarczonymi przez Prezydium
ZG PZK oraz po wysłuchaniu prezesa PZK
i przewodniczącego GKR PZK, pozytywnie
ocenił działalność Prezydium za ostatnie 5
miesięcy tj. od czerwca 2019 r.
W toku dalszego procedowania przyznano Złotą Odznakę Honorową PZK dla
Tadeusza Bresia SP4GFG oraz Odznaki Honorowe PZK dla 11 osób. Przedmiotem
ożywionej dyskusji była również sprawa
problemów związanych z realizacją zadań
związanych z obsługą OSEC przez Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców
w Krakowie, ale jest szansa na pozytywne
załatwienie tej sprawy. Posiedzenie to należało do najsprawniej procedowanych
posiedzeń, a towarzyszyła mu atmosfera
nacechowana ham spiritem.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Zdjęcia: Jerzy SP5BLD

cję i są stałą imprezą w naszym krótkofalarskim kalendarzu. Nie inaczej było w tym
roku, bo na spotkanie zgłosiły swoje przybycie 82 osoby (1 koleżanka i 81 kolegów).
Tak więc w piątek 29.11.2019 r. o 16.30,
gospodarz spotkania Wojciech SP9PT przywitał wszystkich uczestników w imieniu
organizatorów, czyli SITG Oddziału w Rybniku, klubu SP9PRO oraz Zarządu OT 31
PZK. Wśród gości znaleźli się: wiceprezes
PZK Tadeusz SP9HQJ, Manager OH PZK Marek SP9HTY, goście, a zarazem prelegenci:
Jan SP3CYY, Andrzej SP3FZN, Franciszek
SP6JZL, członkowie wyprawy krótkofalarskiej do Kirgistanu: Janusz SP9FIH, Roman
SP9FOW, Józef SP9HVW, Jerzy SP9TCE,
Leszek SP6CIK, Jarek SP6OJK oraz nasz
przyjaciel z Czech – Janek OK2BIQ.
Pierwszą część spotkania rozpoczął Jan
SP3CYY prelekcją, która była skrótowym
przedstawieniem wyprawy krótkofalarskiej
TO80SP na dość chłodną wyspę Ile aux
Marins (Wyspę Marynarzy) w archipelagu
Wysp Saint-Pierre and Miguelon.
Później Franciszek SP6JZL, na podstawie
własnych wyliczeń i dużego doświadczenia
w budowie anten, przedstawił, jaka jest zależność anten zamontowanych jedna nad
drugą, wpływ na zmianę ich parametrów
i doradzał na przykładzie prostych anten,
jak sobie pomóc przy odbiorze słabo słyszanych stacji w paśmie 80 i 160 m.
Trzecia prelekcja była poświęcona wyprawie radiowej EX0QP do Kirgistanu, opowiedziana bardzo ciekawie przez Romana
SP9FOW i Józefa SP9HVW, udokumentowana efektownymi zdjęciami z ekspedycji.
W drugiej części spotkania miałem przyjemność przywitać oficjalnie wszystkich
zgromadzonych. Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ przedstawił sytuację związku,
a w szczególności stronę sportową naszego hobby. Miłym gestem po wystąpieniu
Tadeusza SP9HQJ były upominki w formie
płyt DVD o tematyce krótkofalarskiej. Następnie miałem przyjemność przedstawić
do odznaczenia Odznakami Honorowymi

Wojciech SP9PT, występujący w roli gospodarza, zapoznaje
zebranych z programem spotkania

Franciszek SP6JZL, jako doskonały konstruktor anten, przybliża zebranym problematykę wzajemnych oddziaływań anten na
siebie jak też wpływu na ich parametry

Barbórkowe spotkanie
krótkofalowców na
„Rymerze”

Coroczne spotkania krótkofalowców
w dzielnicy Rybnika nazywanej potocznie
Rymerem mają kilkudziesięcioletnią trady-

Okolicznościowy kufel górniczy dla Jana SP3CYY jako prezent od gospodarza spotkania Wojciecha SP9PT
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odznaczeni Odznaką Honorową PZK wręczaną przez
Tadeusza SP9HQJ: Kazimierz SP9GFI, Piotr SP9RC, Marian
SP9RTZ, Leszek SP9WZJ

Jan SP3CYY ciekawie opowiada o krótkofalarskiej wyprawie krótkofalarskiej TO80SP na dość chłodną
wyspę Ile aux Marins (Wyspę Marynarzy) w archipelagu Wysp Saint-Pierre and Miguelon

Józef SP9HVW wraz z Romanem SP9FOW prowadzą dość ciekawą prezentację dotyczącą wyprawy radiowej EX0QP do Kirgistanu

Na sali obrad. Na pierwszym planie nestor rybnickich krótkofalowców Roman SP9RU
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PZK zasłużonych i wieloletnich członków
naszego Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK: Romualda SP9FTJ, Kazimierza
SP9GFI, Piotra SP9RCL, Mariana SP9RTZ,
Stanisława SP9TPB oraz Leszka SP9WZJ.
Ww. koledzy odznaczenia odebrali z rąk wiceprezesa PZK Tadeusza SP9HQJ i Managera Odznaki Honorowej PZK Marka SP9HTY.
Ostatnim punktem programu było
przedstawienie wyników Zawodów Rybnickich 2019 przez Adama SQ9S. Adam
poinformował zgromadzonych, że w Zawodach Rybnickich startowało w tym roku 149
stacji w 6 kategoriach, a operatorzy zajmujący czołowe miejsca zgodnie z regulaminem zawodów otrzymali puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe. W kategoriach C, D
i E można było wręczyć nagrody osobiście
i tak w kat. C – nasłuchowcy, w imieniu
klubu SP9-31044 dyplom odebrał Hubert
SP9MDY. W kategorii ROP SSB nagrody
w kolejności zajmowanych miejsc odebrali:
Andrzej SP9N, Mariusz SP6YG i Wiesław
SQ9V a w kategorii ROP SSB+ CW nagrody
odebrali: klub SP9PKM, Józef SP9FKQ i Henryk SQ9MZ. Spośród wszystkich uczestników Zawodów Rybnickich 2019 wylosowano nagrodę specjalną; szczęśliwym
zwycięzcą został kolega Grzegorz SQ9PPU.
Na koniec Darek SP9MQA sprowokował
temat do dyskusji nad starzeniem się naszych szeregów wobec małego napływu
nowych adeptów do naszego środowiska
krótkofalarskiego. Spotkanie zakończyło się
około godz. 20.00, ale uczestnicy spotkania
jeszcze długo dyskutowali, zanim rozeszli
się do domów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy na naszej
krótkofalarskiej Barbórce.
Poniżej link do fotoreportażu:
https://photos.google.com/share/
AF1QipOY5CX9ThqSPBs4wCRzp9ENbac56N9JFGz6ToCDs2MJdH2e5ZBOKsGuinqxVSdk9w?key=SjZORTJPODd4a2dQQ3NIbjU2X2dkVVljWFlaeWlR
Info: Gienek SQ9HZM

Okres składkowy na rok 2020 zostaje
otwarty z dniem 25 listopada 2019 roku.
Integralną częścią składki PZK jest składka
oddziałowa, której wysokość każdy oddział
terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu. Zgodnie z Regulaminem Składkowym, termin opłacania składek przez
członków upływa 14 stycznia 2020 roku.
Skarbnicy OT PZK
Proszę o dokonywanie wpłat składek
członkowskich na 2020 rok jedynie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat wygenerowaną w systemie OSEC na 2020 rok
i niełączenie ich ze składkami za rok 2019.
W opisie przelewu proszę umieścić numer
WLW systemu OSEC, za którą dokonywany
jest przelew.
Info: Jan Dąbrowski SP2JLR, skarbnik PZK

Podziękowanie dla
Muzeum Powstań
Śląskich
24 listopada prezes Śląskiego OT PZK
w Katowicach w towarzystwie wiceprezesa
PZK Tadeusza SP9HQJ złożył wizytę w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, aby podziękować zespołowi Muzeum
za patronat i pomoc w zorganizowaniu
materiałów do akcji dyplomowej pod nazwą „Pierwsze Powstanie Śląskie”. Z uwagi
na usprawiedliwioną nieobecność dyrektor Muzeum Haliny Biedy przedstawiciele
PZK złożyli podziękowanie instruktorce
Muzeum Agnieszcze Pietron, wręczając jej
i pani dyrektor Muzeum okolicznościowy
grawerton – dyplom. Agnieszka Pietron,
w imieniu dyrektor Muzeum, oświadczyła,

że udzieli dalszego wsparcia przy organizowania kolejnych edycji związanych z rocznicą następnych powstań śląskich.
Info i zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ

Polska ekspedycja na
Sint Eustatius –
NA-145 (PJ5)
Po 8 latach przerwy postanowiliśmy
ponownie odwiedzić Sint Eustatius (NA
145) (przypis SP9HQJ: należąca do Holandii wyspa, leżąca na Karaibach, wchodzi
w skład Archipelagu Małych Antyli. Po-

Składki członkowskie
na rok 2020
Uprzejmie informuję, że składki członkowskie PZK na 2020 rok nie uległy zmianie.
Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 589/01/17
z dnia 13 maja 2017 roku. Wyciąg z wymienionej uchwały poniżej.
1. Składka wpisowa – 0,00 zł.
2. Składka dla członka nadzwyczajnego
SWL – 30,00 zł.
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego
od 71. roku życia – 90,00 zł.
4. Sk ładk a dla członk a z w yczajnego
– 120,00 zł.
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat
– 30,00 zł.
6. Składka dla członka wspomagającego
– 20,00 zł.
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK – 0,00 zł.

Prezes Śląskiego OT PZK w Katowicach Marek Nieznalski SP9HTY i instruktorka Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Agnieszka Pietron
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wierzchnia wyspy to 21 km². Liczba ludności wynosi 2498 mieszkańców).
Nasze poprzednie wyprawy PJ5 DX miały miejsce w 2010 roku. Znamy to miejsce,
bardzo nam się podoba, więc.... mamy już
bilety lotnicze i nasz QTH jest zarezerwowany. Jesteśmy w drodze. Nasz mały zespół
(PJ5/SP6EQZ i PJ5/SP6IXF) będzie działał na
pasmach w okresie 16–30 listopada. Szukaj
nas na wszystkich pasmach HF od 160 do
10 m, na CW, SSB i FT8. Informacje QSL są
dostępne za pośrednictwem naszych połączeń domowych.
Nasz QTH znajduje się tuż nad brzegiem
morza i ma przyjemne otwarcie na wiele
kierunków (patrz zdjęcie). Po 21 godzinach
podróży od Berlina, dotarliśmy na wyspę
w piątek wieczorem. Jedna paczka naszego
bagażu nie dotarła (co ważne, z masztami
antenowymi), ale dostaliśmy ją następnego
dnia. W sobotę i niedzielę zbudowaliśmy
wszystkie anteny transmisyjne. Od poniedziałku pracujemy z pełną mocą na pasmach od 160 do 17 m CW, SSB i FT8.
Jak dotąd nie ma propagacji w górnych
3 pasmach. W tej chwili mamy około 11 000
QSO. Nie śpimy zbyt długo, pracując nad
zespołami. Włodek SP6EQZ przygotowuje
się do CQWW na 40 m SO. Mamy doskonałą
lokalizację z pełnym otwarciem na główne
kierunki. Ciężko pracujemy, aby uzyskać
QSO na 160 m z JA.
W ostatni weekend PJ5/SP6EQZ uczestniczył w konkursie CQWW. Ze względu na
problem logistyczny – wiele anten umieszczonych na dużej działce i równoległy drugi operator SSB, postanowiono pracować
tylko w paśmie 7 MHz.
Była to jedyna stacja pracująca w konkursie od podmiotu PJ5 i PJ6, więc zarządzanie pile-upem w zespole nie było łatwe.
W dodatku mnożniki pobrane z klastra nie
odpowiadały na moje połączenia takim
miękkim znakiem wywoławczym.
Po kilku dniach ciężkiej operacji wyprawy byłem zbyt zmęczony, aby utrzymać
długą aktywność na zespole. Z tego powo-

du mój wynik był następujący: 40 m CW HP
Assisted 2417 QSOs, 33 strefy, 111 krajów.
Wynik końcowy to 874 368 punktów. Cieszę się z wyniku.
Nasza miniwyprawa do PJ5 szybko dobiega końca, zostały tylko 3 dni. Do tej
pory w obu logach znajduje się ponad 22
500 QSOs. Pomimo zmęczenia, pracujemy
bardzo ciężko, aby zaspokoić wszystkie
potrzeby. Nasze QTH znajduje się w bardzo
odległym miejscu, więc nie mamy żadnych
lokalnych zakłóceń. Istnieje elektrownia
słoneczna o dużej mocy tj. około 6 MW,
która dostarcza energię całej wyspie. Znajduje się ona około 300 metrów od nas, ale
nie mamy żadnych zakłóceń. Uzyskujemy
dobre rezultaty, jeśli chodzi o łączności z JA
i EU. Nasza działka jest ogrodzona, ale więcej inteligentnych zwierząt, takich jak kozy
i owce, skacze ponad ogrodzeniem i sprawia problemy naszym antenom. Kilka dni
temu koza jedząca trawę dotknęła jednej
z naszych promieniowych anten i została
porażona energią wysokiej częstotliwości.
Jednak przeżyła i nie było dla nas nic do jedzenia. Kurczaki są tak głodne i oswojone,
że zjadają nam posiłek z naszego talerza.
Propagacja jest dobra, ponieważ słyszymy
jednocześnie stacje z UE, USA, Kanady i UA,
ale nie mamy już siły pracować w zespole
w tym okresie dnia. Do tej pory mamy

jedyne QSO na TB z JA. Czekam na więcej.
Wczoraj z dobrymi raportami pracowaliśmy z około 30 stacjami JA na 80 metrach
przed naszym wschodem słońca.
Info: Włodek SP6EQZ
PS. Ekspedycja pracowała emisją CW
i FT8, a wyprawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród stacji japońskich,
a zwłaszcza na pasmach 1,8 i 3,5 MHz. Ale
priorytetem ekipy było nawiązanie jak największej liczby QSOs ze stacjami polskimi.
Na stronie wyprawy http://pj5.dxing.pl/
można zapoznać się z dalszymi szczegółami ekspedycji.

Pierwszy w SP dyplom
WAC
Kolejna karta z historii polskiego krótkofalarstwa –100 lat od zdobycia przez
stację SP pierwszego dyplomu WAC.
Poniżej publikujemy skan pierwszego
w historii polskiego krótkofalarstwa dyplomu za łączności z wszystkimi kontynentami. Uzyskał go Zygmunt C. Bresiński SP3KX
w listopadzie 1929 roku, czyli równo 100
lat temu.
Info: Jerzy SP8TK

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

Andrzej Cieślik SP9UNX
Cześć Jego pamięci!
QTH ekspedycji
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