
 

           

 

 

 

 
 

 

 
10.12. 2019 r. 
 

Komunikat NR 23/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 

 
Zapraszamy wszystkich naszych członków wraz z rodzinami na 
Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne, które odbędzie się w dniu 17 
grudnia 2019 r. o godz. 18.00, w siedzibie Oddziału, przy ul. 
Basztowej 15/17, w Krakowie. 

 
Mal. Bożena Gąsienica-Byrcyn 

                                              
 
Składki do PZK za 2019 r. 
 
Termin wpłaty składek upłynął w dniu 15.09.2019 r.  
Jeśli ktoś nie wpłacił składki do Oddziału to zapraszamy do biura. 
Składki mogą być wpłacane na konto naszego Oddziału do Banku PKO SA nr. konta : 12 1240 
4650 1111 0010 3184 3657 ( termin przesyłki do ZG PZK wynosi 7 dni). 
Na stronie:http://sp9pkz.cba.pl w zakładce OT KRAKÓW ,Regulamin opłacania składek PZK. 

 
 
 
 
 

Z życia OT  



 
 
W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w numerze 4  
z 1929 r. znaleźliśmy artykuł pt. „ Wpływ zaćmienia słońca na fale krótkie”.  
Życzymy miłej lektury.  
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
4X – Israel 
Pięć specjalnych znaków wywoławczych ma być QRV w dniach 26-29 grudnia  
z różnych lokalizacji: 4X20HNY z Jerozolimy, 4X2XMAS z  
Kfar Nahum (Kafarnaum), 4X3XMAS z Cezarei, 4X7XMAS z Hajfy  
i 4X9XMAS od Latrun. QSL tylko przez LoTW i eQSL; certyfikat będzie dostępny na 
http://iarc.org/livelog/ .  
 
6W – Senegal 
odbędzie się roczna wyprawa 6V1A na wyspę Goree (AF-045), przeprowadzona w dniach 13-15 
grudnia. Aktywność będzie na różnych pasmach SSB i CW. QSL via LoTW lub PayPal 6v1a.aras 
[@] gmail.com w celu uzyskania bezpośrednio karty QSL.   
 
E4 – Palestine 
Radio Club de Provins (F6KOP) będzie działać, jako E44CC (nie E44C zgodnie z oczekiwaniami)  
z Palestyny w dniach 5-17 lutego 2020 r. A duży zespół będzie obsługiwał emisje: CW, SSB i 
cyfrowe od 160-10 metrów.   
QSL via OQRS log Club (preferowane), LoTW lub poprzez F5GSJ (bezpośrednio lub  
przez biuro). Więcej informacji na https://palestine2020.wordpress.com/ . 
 
HR – Honduras 
Gerard, F2JD będzie ponownie aktywny, jako HR5 / F2JD z Copan, Honduras  
od 12 grudnia do 4 kwietnia 2020 r. Będzie obsługiwał CW, SSB i emisje cyfrowe, w pasmach  
od 160-6 metrów. QSL via F6AJA, bezpośrednio lub przez biuro;  
Więcej informacji na http://LesNouvellesDX.fr/voirlogs.php .  
 
HS – Thailand 
Brad, VK2BY będzie znów aktywny, jako HS0ZNR z Nam Yuen, Tajlandia  
od 14 grudnia do 8 stycznia. Będzie obsługiwał SSB i FT8 w pasmach od 80-10 metrów.  
QSL via LoTW, OQRS Club Log lub bezpośrednio na adres VK2BY.   
 
ON – Belgium 
sekcja UBA Bruxelles-Est (ON5UB) będzie aktywna, jako OR75NUTS na 13- 15 grudnia  
z okazji 75. rocznicy bitwy pod Wrocławiem podczas II wojny światowej. Sufiks specjalnego znaku 
wywoławczego to słynna odpowiedź jednego słowa generała Anthony'ego C. McAuliffe'a  
odpowiedź na ultimatum poddania się. QSL via ON5UB.  
 
S5 – `Slovenia 
Specjalna stacja S589PMC będzie aktywna od 6 grudnia do 5 stycznia 2020 r., w celu 
promowania konkursu PMC sponsorowanego przez radio Club Slovenj Gradec (S59DCD). 
Wszystkie QSO zostaną potwierdzone przez biuro. Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast 
Posłańców Pokoju było utworzony w 1988 r. w celu uznania i wspierania roli oraz  
odpowiedzialność miast w tworzeniu kultury pokoju. PMC  
 
YO – Romania 
Specjalny znak wywoławczy YR2019REV jest aktywny od 1 grudnia do 1 lutego 2020 r.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Rumuńskiej Federacji Radio Amatorów: 
http://www.hamradio.ro/revolutie2019/index.php .  
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Wiadomości DX-owe  
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Wszystkim solenizantom, a w szczególności: Barbarom, Mikołajom, Bogdanom oraz 
Zdzisławom 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 
17 grudnia 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/

