
 

 

 

           

 

 

 

 
 

 

08.01. 2019 r. 

Komunikat NR 01/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 
25-te  Spotkanie w Tenczynie  
 
Poniżej drukujemy zaproszenie oraz program Spotkania w Tenczynie. 

 

Pokój i Dobro! 

 

Drodzy Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy i Sympatycy, 

W imieniu swoim i kolegów współorganizatorów pragnę was serdecznie zaprosić na 

kolejne, jubileuszowe – 25 Spotkanie Opłatkowe organizowane w Tenczynie. 

W Wyżej załączonych plikach znajdziecie program zaproszenia. Bardzo proszę, jeśli 

uznacie za stosowne, przekazać to zaproszenie via e-mail innym koleżankom i kolegom, 

których chcielibyście zainteresować tym spotkaniem. Dziękuję wam serdecznie za 

współpracę. 

 

Korzystam z okazji by w ten Wieczór Sylwestrowy przesłać wam życzenia Nowego 

Roku pełnego nadziei i radości, pogody ducha i serdeczności od wszystkich i dla 

wszystkich. Niech każdy dzień i każda minuta będzie przeżywana na chwałę Boga i ku 

radości waszej i waszych bliźnich. 

 

Oczekujemy na was i będziemy się cieszyli przybyciem każdej osoby. 

Tadeusz sp9xwy 

Z życia OT  



 

SOBOTA  19 STYCZNIA  2019 
DOM  REKOLEKCYJNY  BRACI  KAPUCYNÓW W TENCZYNIE 

ZAPRASZAMY 

Szanowne Koleżanki i Kolegów Radioamatorów wraz z rodzinami 

na XXV Spotkanie Opłatkowe 
Program: 

09 
00

  - Przyjazd, kawa, herbata, rozmowy „różne” 

10 
00

  - Przywitanie,  przemówienia, życzenia 

  - Sprawy krótkofalarskie – m.in. „Łączność kryzysowa” 

11 
30

  - Kolędy w wykonaniu zespołu „Cyrniawa” 

12 
30

  - Wspólna fotografia 

 - Msza święta za zmarłych krótkofalowców 

13 
30

  - Poczęstunek z bigosem 

 

Informacje na temat Domu Rekolekcyjnego i dojazdu do niego można znaleźć na: 

www.domrekolekcyjny.kapucyni.pl 

Zapewniamy miejsca parkingowe 

kontakt: tel. 607 695 123 

W imieniu organizatorów: 

 Tadeusz SP9BSR, Jacek SQ9OKR i Tadeusz SP9XWY 

 
Licencje,licencje … 
 
Przypominamy wszystkim członkom o konieczności sprawdzenia na stronie UKE 
ważności swoich licencji. Licencje obecnie są wydawane dla indywidualnych 
krótkofalowców jak i dla klubów na okres 10 lat przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie ( druki należy dokładnie przeczytać). 
Przypominamy również, że znaki klubowe pozostają w gestii Zarządu Oddziału. 
 
Składki do PZK za 2019 r. 
 
Składki członkowskie do PZK obowiązują dla rocznych okresów składkowych od 
roku 2018 ( zrezygnowano z wpisowego do PZK).  
Składka do MSK nie uległa zmianie. Poniżej podajemy składkę do PZK za  
I półrocze 2019 r. 
1   składka członka zwyczajnego                              102,50 zł            
2   składa ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku   87,50 zł            
3   składka ulgowa członka zwyczajnego do 
     20 lat lub uczącego się do lat 26                            57,50 zł            
4   składka członka nadzwyczajnego ( SWL)              57,50 zł            
5   składka członka wspomagającego                         52,50 zł    
 
W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając stare roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w 
marcu-kwietniu 1932 r. znaleźliśmy ciąg dalszy artykułu pt. ” Filtr wstęgowy  
(Bandfilter)”. Życzymy miłej lektury.       

 

 

http://www.domrekolekcyjny.kapucyni.pl/


 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
5V – Togo 
członkowie grupy EIDX (mianowicie EI2II, EI2JD, EI4CF, EI4HH,  
EI5GM, EI9FBB, EI9HQ, EI9HX, DJ7JC, DJ9RR, F5JTV, F5VHQ i YO8WW)  
będą aktywni, jako 5V7EI z Togo w dniach 14-26 marca. Będą pracować na:   
CW, SSB i emisjami cyfrowymi na 160-10 metrach z pięciu stacji.  
Logsearch on Club Log i QSL za pośrednictwem OQRS, LoTW lub M0OXO  
bezpośrednio do M0OXO. Więcej na stronie https://5v7ei.com,   
 
 
DL – Germany 
Specjalne znaki wywoławcze DM70GER i DL70BRD są aktywne do 31 grudnia  
z okazji 70. Rocznicy powstania Federalnej Republiki Niemiec  
(Bundesrepublik Deutschland), oficjalnie ustanowiony na dzień 23 maja 1949 r.  
QSL DM70GER za pośrednictwem OQRS Club Log lub bezpośrednio do M0SDV. 
QSL DL70BRD przez DK1YH (bezpośredni lub biuro), OQRS Club Log i eQSL; 
Więcej informacji na stronie https://www.qrz.com/db/DL70BRD.l 
 
 

Wiadomości DX-owe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://5v7ei.com/
https://www.qrz.com/db/DL70BRD.l
https://www.qrz.com/db/DL70BRD.l


HP – Panama 
JN1RVS, HP3AK, HP3SS i HP3 / WA6YJW będą aktywni, jako H33J z  
Volcan, w prowincji Chiriqui w Panamie w dniach 13-31 stycznia.   
Będą obsługiwać CW, SSB, RTTY i FT8 w pasmach od 160 do 10 merów, z 
naciskiem na niskie pasma FT8.  
QSL via LOTW, Club OQRS Club Log lub przez JA1HGY.  
 
I – Italy 
ARI Fidenza użyje serii specjalnych znaków wywoławczych w całym 2019 roku  
na cześć dwunastu "włoskich pionierów w dziedzinie inżynierii radiowej": II4CAL  
(Temistocle Calzecchi-Onesti) w styczniu, II4RGH (Augusto Righi) w lutym,  
II4MRC (Guglielmo Marconi) w marcu, II4SLR (Luigi Solari) w kwietniu, II4TSB 
(Alessandro Tosi i Ettore Bellini) w maju, II4ART (Alessandro Artom) w czerwcu, 
II4MJR (Quirino Majorana) w lipcu, II4BRD (Cesare Bardeloni) w sierpniu, II4GRM 
(Gruppo Radiotecnico Milanese) we wrześniu, II4MNU (Ernesto Montu ') w  
październiku, II4VAL (Giancarlo Vallauri) w listopadzie i II4TIB (Ugo  
Tiberio) w grudniu. Więcej informacji na stronie: http://www.arifidenza.it/. 
QSL za pośrednictwem IQ4FE, przez biuro lub bezpośrednio.   
 
J2 – Djibouti 
Col, MM0NDX i Jonathan, MM0OKG będą aktywni z Dżibuti  
od 14 do 20 kwietnia. Będą działać jako J20DX / p z Wyspy Sept-Freres (AF-059) 
orientacyjnie w dniach 15-17 kwietnia i być może z Moucha Island (AF-053) przez 
około 24 godziny w dniach 18-19 kwietnia.  
Ich głównym celem jest AF-059, a rzeczywiste daty mogą ulec zmianie . 
Więcej informacji na stronie: https://j20dx.com/.Będą również pracować jako  
J20DX / mm na morzu, a jako J20DX z lądu.  
QSL za via OQRS i LoTW Club Log lub via M0SDV.   
 
LZ –Bulgaria 
Po raz kolejny Radio Club Blagovestnik (LZ1KCP) wykorzysta dwanaście 
specjalnych stacji w całym 2019 r. dla uhonorowania tylu różnych prawosławnych  
świętych: LZ1354PM (styczeń), LZ391MW (luty), LZ818PT (marzec),  
LZ117ML (kwiecień), LZ497OM (maj), LZ815NI (czerwiec), LZ1809PNS (lipiec),  
LZ304AE (sierpień), LZ304EW (wrzesień), LZ311HI (październik), LZ365BM  
(listopad) i LZ4408SPA (grudzień). QSL via bureau lub bezpośrednio do  
PO Box 36, 4300 Karlovo, Bulgaria. Szczegóły na temat "Wszystkich Świętych  
2019 "można znaleźć na stronie http://www.lz1kcp.com/ .  
 
V4 – St.Kiitts & Navis 
Bernie, W3UR znów będzie aktywny, jako V47UR ze St. Kitts (NA-104)  
w dniach 8-20 stycznia. Będzie to styl wakacyjny i będzie pracować od 160-6 
metrów, emisjami: CW, SSB i FT8.  
QSL via LoTW, Club OQRS Club Log lub na adres domowy.  
 
ZK3 – Tokelaus Isl. 
ZK3X to znak wywoławczy dla DXpedycji na Tokelau [425DXN # 1441]  
nastąpi to od 1 a 15 października.  
Obecni członkowie zespołu to YT1AD (Team Leader), UT5UY (Co-  
Leader), UR0MC (Co-Leader), KO8SCA, R7KW, RW7K, SV2BFN, US0KW,  
UT7QF, UT8IO, UX0LL, VK3FN, VK3FY, WD5COV i ZL3WW.  
Sześć stacji będą obsługiwały CW, SSB, RTTY i FT8 na 160-6 metrów.  
Więcej informacji będzie dostępne w lutym, po tym, jak YT1AD odwiedzi Fidżi i 
Samoa. Strona internetowa DXpedycji jest w trakcie budowy w 
https://tokelau2019.com/ .  
 
                                                  TNX    :    425   DX   NEWS,    ARLL  DX  NEWS  

http://www.arifidenza.it/
https://j20dx.com/
http://www.lz1kcp.com/
https://tokelau2019.com/


 

 
 
                                                                                                                          Foto: Bożena SP9MAT                                                                                                                                                                                        

Wszystkim solenizantom a zwłaszcza : Grzegorzom, Janom, Matyldom oraz 
Pawłom składamy życzenia wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim 
wspaniałych osiągnięć krótkofalarskich.                                                        
      

 
 
 
 

Komunikat został zredagowany przez Bożenę SP9MAT oraz Andrzeja SP9KR. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony MSK OT PZK.  www.sp9pkz.cba.pl 
Kończąc komunikat żegnamy Koleżanki i Kolegów. Spotkamy się ponownie w dniu 
23 stycznia 2019 r. o godz. 19.00 na przemienniku SR9X na częstotliwości 
145,700 MHz a w Krakowie na wejściu przemiennika 145,100 MHz. Do usłyszenia.   
 

 

http://www.sp9pkz.cba.pl/

