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Drodzy Czytelnicy!
Przebrzmiały już echa inauguracji uroczystych obchodów 90-lecia
PZK, a obecnie przed naszym środowiskiem stoją kolejne, nowe wyzwania. W związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów PZK
w większości oddziałów terenowych PZK odbyły się zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze, na których wybrano delegatów na
Zjazd. I tak w marcu br. odbyły się ostatnie zebrania tj. w Podkarpackim,
Pomorskim i Oddziale Terenowym PZK Południowej Wielkopolski oraz
w Małopolskim Stowarzyszeniu Krótkofalowców. Relacje z tych zebrań przekażmy w majowym wydaniu naszego miesięcznika. Za nami marcowe, prestiżowe zawody międzynarodowe ARRL International DX Contest oraz CQ WW WPX Contest, które zmobilizowały do
pracy w eterze wielu polskich nadawców. Zapraszamy do równie prestiżowych dla naszego środowiska zawodów pod nazwą SP DX Contest, które będą miały miejsce w dniach
4–5 kwietnia br. Zachęcamy Szanownych Darczyńców do wpłacania na konto PZK wpłat
z tytułu 1% odpisu podatkowego. W ostatnich dwóch numerach naszego miesięcznika
zaprezentowaliśmy sylwetkę Mieczysława Czarneckiego SP3CMX, rozpoczynając w ten
sposób cykl prezentacji i dorobku znanych i powszechnie cenionych w naszym środowisku
polskich nadawców. Do takich osób należą między innymi: Jan SP3CYY, Przemek SP7VC,
Włodek SP6EQZ, Janusz SP9FIH, Wojciech SP9PT i wielu nadawców-podróżników. Oczekujemy zatem na informacje o nadawcach łączących krótkofalarską pasję z innymi ciekawymi
zainteresowaniami – podzielcie się z nami swoimi pasjami i osiągnięciami. Łamy naszego
miesięcznika należą do Was. Zapraszamy do lektury naszego miesięcznika.
Redaktor naczelny KP
Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Obchody 90. rocznicy powstania PZK
Zgodnie z zapowiedzią, 29 lutego br.
w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa-Praga Południe odbyła się inauguracja
obchodów 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Uroczystość
otworzył Piotr Eichler SP2LQP, witając gości
w osobach: Jakuba Drożdża – przedstawiciela
Ministra Cyfryzacji, płk. Czesława Perlaka
reprezentującego Dowódcę WOT, Włodzimierza Karczewskiego SQ5WWK reprezentującego Prezesa LOK, dha Piotra Stanisławskiego
SQ5JRC – przedstawiciela Komendanta GK
ZHP oraz pozostałych przedstawicieli organizacji współpracujących z PZK.
Po wystąpieniu prezesa głos zabrali:
przedstawiciel Ministra Cyfryzacji Jakub
Drożdż, który odczytał i wręczył prezesowi
PZK list gratulacyjny, płk Czesław Perlak,
który oczytał list gratulacyjny od Dowódcy
WOT oraz wręczył prezesowi PZK ryngraf
WOT, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK,
który odczytał pismo od prezesa LOK oraz
udekorował prezesa PZK „Medalem z okazji
75-lecia Ligi Obrony Kraju”. Ostatnim akcentem tej części uroczystości było odczytanie
listu gratulacyjnego od prezesa SKiR „Delta”
z Dębicy.

Piotr Eichler SP2LQP prowadzący uroczystość

Jakub Drożdż odczytuje list gratulacyjny od
Ministra Cyfryzacji

Kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności ZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK w imieniu Prezesa LOK dekoruje
Prezesa PZK Medalem 75-lecia LOK

Reprezentujący Dowódcę WOT płk Czesław Perlak przekazuje na ręce Prezesa PZK list gratulacyjny i okolicznościowy ryngraf WOT

Tak ważne spotkanie stało się okazją
do publicznego wręczenia odznak honorowych PZK przyznanych uchwałami
Zarządu Głównego PZK 7 grudnia 2019
roku w Łodzi. Złotą Odznakę PZK otrzymał
Tadeusz Breś SP4GFG – w jego imieniu
odebrał ją prezes OT17 Rafał SQ4O. OH
PZK zostały wręczone także Wojciechowi
Rydzkowskiemu SP2ALT, Krzysztofowi Nowakowi SP2DPK, Dariuszowi Mankiewiczowi SP2HQY, Broniusowi Sriubasowi LY5O,
Albinasowi Staraitisowi LY2MM, Hansowi
Jurgenowi Hahnowi DM2CNE/SO1NE, Kazimierzowi Sikorze SP9RQB, Wiesławowi
Pietrzykowi SP9RPV, Jarosławowi Zwolakowi SP1C oraz Włodzimierzowi Jażdżykowi
SP2HHX. Nieobecnym beneficjentom OH
PZK zostaną wręczone podczas walnych
zebrań ich macierzystych Oddziałów PZK.
Kolejnym elementem części oficjalnej
było uhonorowanie osób zasłużonych
okolicznościowymi grawertonami z okazji 90-lecia powstania PZK. Grawertony
z podziękowaniem za pracę społeczną dla
polskiego krótkofalarstwa, a PZK w szcze-

Hans Juergen Hahn DM2CNE/SO1NE dekorowany Odznaką Honorową PZK przez Piotra Skrzypczaka SP2JMR. Obok z prawej Prezes
PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF

Bronius Sriubas LY5O dekorowany Odznaką Honorową przez
Prezesa PZK Waldemara Sznajdera 3Z6AEF
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Odznaczeni okolicznościowymi grawertonami oraz OH PZK

gólności, zostały przyznane: Tomaszowi
Ciepielowskiemu SP5CCC, Zygmuntowi
Szumskiemu SP5ELA, Bogdanowi Szkudlarkowi SP3LD, Sławomirowi Szymanowskiemu SQ3OOK, Maciejowi Muszalskiemu
SQ5EBM, Adrianowi Matusikowi SQ5AM,
Michałowi Wilczyńskiemu SP9XWM, Jackowi Lipkowskiemu SQ5BPF, Tomaszowi
Barbachowskiemu SP5UAF, Markowi Niedzielskiemu SP7DQR, Armandowi Budzianowskiemu SP3QFE, Janowi Dąbrowskiemu SP2JLR, Władysławowi Wdowczykowi
SP1AEN, Adamowi Gawrońskiemu SP3EA,
Stanisławowi Podkowie SP6BGF, Dionizemu
Studzińskiemu SP6IEQ, Leszkowi Przybylakowi SP6CIK, Kazimierzowi Drzewieckiemu
SP2FAX, Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD,
Wiesławowi Postawce SQ9V, Markowi Czarneckiemu SP9UO, Andrzejowi Janeczkowi
SP5AHT, Sylwestrowi Jarkiewiczowi SP2FAP,
Pawłowi Zakrzewskiemu SP7TEV, Stefanowi
Jaworskiemu SP1JJY, Markowi Buremu
SP1JNY, Tomaszowi Niewodniczańskiemu
SP6T ex SP6AYP, Izabeli Zając, Zbigniewowi
Guzowskiemu SP8AUP, Markowi Kuliń-

Zdobywcy czołowych lokat w SP Contest Maraton 2019 wyróżnieni okolicznościowymi plakietami

Widok na część sali podczas uroczystości

Widok na część sali podczas uroczystości. Na pierwszym planie znany DX-man Kazimierz Drzewiecki SP2FAX

skiemu SP3AMO, Ryszardowi Grabowskiemu SP3CUG, Jerzemu Jakubowskiemu
SP7CBG, Zbigniewowi Gniotkowi SP7MTU,
Romanowi Hennigowi SQ2RH, Hubertowi
Marcinkowi SP9MDY, Pawłowi Szmydowi
SP7SP, Gabrielowi Stogowskiemu SP2FMN,
Jerzemu Śleźnikowi SP7CVW, Kazimierzowi
Malczykowi SP9GFI, Andrzejowi Korczinowi
SP4KA, Tadeuszowi Bresiowi SP4GFG.
Grawertonami z podziękowaniem za
wsparcie udzielone Polskiemu Związkowi
Krótkofalowców uhonorowano: Henryka
Kruszyńskiego SP2BUW, Andrzeja Kubiaka SP7DDD oraz Janusza Szymańskiego
SP6IXF.
Kolejnym punktem części oficjalnej było
wręczenie przez prezesa PZK „Pucharów
Prezesa PZK” za I, II i III miejsce w klasyfikacji
Oddziałowej SPDXContestu 2019. Puchary
odebrali prezesi: OT31 za I miejsce, OT73 za
II miejsce oraz OT04 za III miejsce.
Ostatnim punktem części oficjalnej
było wręczenie plakiet dla najlepszych
stacji w klasyfikacji SPContest Maraton, od
lat prowadzonej przez Kazimierza Malczyka
SP9GFI.
Po krókiej przerwie przyszedł czas na
część historyczną uroczystości. Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedstawił prezentację
obejmującą wszystkie aspekty oraz kulisy
powstania PZK, a także funkcjonowania
krótkofalowców w okresie międzywojennym. Jej tytuł to: „Geneza ruchu radioamatorskiego w Polsce”.
Drugim punktem była prelekcja Adama
Nogaja SP5EPP pt. „Moja 50-tka w eterze”,
w której Adam arcyciekawie opowiadał
o zmieniających się realiach uprawiania
krótkofalarstwa. Słuchając jego wystąpienia, część słuchających przypomniała sobie
dawne trudne czasy, w których fabryczne
urządzenia należały do rzadkości i były
przedmiotem marzeń setek krótkofalowców w latach 60., 70., 80. ub. wieku.
Prelekcja Adama SP5EPP była poniekąd
wprowadzeniem do ostatniego elementu
części historycznej, a mianowicie prezentacji, połączonej z wystawą, pt. „Sprzęt, na

Wystawę historycznego sprzętu przygotowana przez Bogdana
SP3LD Na ogląda Albinas Staraitis LY2MM
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HF95IARU – 4 224 łączności
SQ90PZK – 3 221 łączności
3Z90PZK – 2 489 łączności
SQ95IARU – 2 449 łączności
SN90PZK – 1 382 łączności

PS Wiele informacji na temat jastrzębskiej sieci EmCom znajduje się na stronie:
https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/SP-EmCom-Śląskie-Js1325-Jastrzębie-2315007438785926/.

Bronius Sriubas LY5O, Stefan Jaworski SP1JJY i Tomasz Ciepielowski SP5CCC

jakim pracowali krótkofalowcy w okresie
90 lat PZK” przygotowanej przez Bogdana
Szkudlarka SP3LD. Opowiadał on o ewolucji używanego przez krótkofalowców
sprzętu, a co najważniejsze, część tego,
o czym opowiadał można było zobaczyć,
a nawet dotknąć na wystawie w holu CPK.
Impreza zgromadziła ok. 100 uczestników (na listach obecności podpisało się 97
osób) i trwała 4 godziny. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji CPK za udostepnienie wspaniałej sali kinowej, Monice
Olszewskiej SQ5KWH, która wraz z Piotrem
Pawłowskim SP8WIP prowadziła recepcję
naszej akademii oraz Piotrowi Eichlerowi
SP2LQP po mistrzowsku prowadzącemu
całą uroczystość.
Podczas obchodów drogą elektroniczną
dotarły do nas dwa pisma od ważnych osobistości zajmujących się ARISS, tj. od Olivera Amenda DG6BCE oraz Gastona Bertelsa
ON4WF przewodniczącego ARISS.
Info: Piotr SP2JMR

Zakończenie akcji
dyplomowej „90 Lat
PZK i 95 Lat IARU”
Zakończyła się akcja dyplomowa, która
trwała od 1 lutego do 1 marca 2020 r. Akcja
ta ożywiła nie tylko środowisko polskich
nadawców, ale również nadawców z całego
świata. Szczegóły tej akcji można prześledzić na poniższych stronach internetowych: https://90.pzk.org.pl/ Logi on-line:
http://spawardlog.pzk.org.pl/ A tak wygląda stan połączeń poszczególnych 14 stacji
przydzielających punkty:
SN95IARU – 19 509 łączności
SP90PZK – 11 544 łączności
HF2020PZK – 11 326 łączności
SO90PZK – 11 035 łączności
3Z95IARU – 7 744 łączności
SN2020PZK – 6 223 łaczności
SP95IARU – 5 948 łączności
SO95IARU – 5 813 łączności
HF90PZK – 4 513 łączności
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składające się z układu anten kierunkowych
z rotorami AZ/EL. Systemem śledzenia satelitów kieruje program PSTROTATOR AZ/
EL. Wykorzystujemy radiotelefony FM/SSB
VHF/UHF z nadajnikami o mocy TX 100
W. Jesteśmy przygotowani do nadawania
komunikatów przez satelitę w razie kataklizmów czy sytuacji kryzysowych. Stanowisko posiada niezależne zasilanie z agregatu
prądotwórczego. Pierwsze QSO via SAT
przeprowadzono z pozytywnym skutkiem
– otrzymaliśmy raporty 59. QSO wykonano
poprzez satelity: AO-50, AO-92, Fox 1B. Ku
chwale SP EmCom. SP9PJS.
Info: Alan Szyda SQ9MAS

Giełda krótkofalarska
w Siemianowicach Śl.
Łącznie w logu zarejestrowano przeprowadzenie 97420 łączności – dane na podstawie stanu 03.03.2020 r. z serwera: http://
spawardlog.pzk.org.pl/ (Manager – SQ2RH).
Wysiłek operatorski był poważny, propagacja w okresie akcji była słaba. Wszyscy
operatorzy zasługują na pochwałę, wszyscy
dali z siebie maksimum.
Info: SP5ELA
PS Dziękujemy uczestnikom akcji dyplomowej za niezwykły trud i promocję PZK na
świecie. Wyniki są rzeczywiście imponujące.

EmCom
w Jastrzębiu-Zdroju
Informujemy, że SP EmCom Śląskie
SP9PJS z dniem 8 lutego 2020 r. uruchomił
stanowisko do łączności kryzysowej poprzez łączności satelitarne. Jako pierwsza
sieć łączności kryzysowej SP EmCom posiadamy stanowisko łączności satelitarnych

Stanowisko operatorskie jastrzębskiego EmCom

W sobotę tj. 7 marca br. w Domu Kultury
„Chemik” w Siemianowicach Śl., od godziny
9.00 do 12.00 odbyła się pierwsza, bezpłatna giełda krótkofalarska zorganizowana
przez Klub Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. Przedsięwzięcie to okazało się
strzałem w dziesiątkę, ponieważ tak duża
frekwencja (jak na pierwszą, inauguracyjną
giełdę) zaskoczyła nie tylko organizatorów.
Łącznie było około 60 osób, a większość
przybyła tu z ciekawości, mając na uwadze
towarzyskie spotkanie z kolegami z eteru,
a przy okazji nabycie czegoś ciekawego,
co przydałoby się w pracy krótkofalarskiej.
Dla tej grupy, poza możliwością nabycia
jakiegoś nowego cacka, była to możliwość
integracji śląskiego środowiska krótkofalowców, wymiany doświadczeń operatorskich i konstruktorskich. Druga grupa, nieco mniejsza, to osoby oferujące do sprzedaży swoje zasoby, które dla nich stały się
zbyteczne. W tej grupie był między innymi
Andrzej SP9EKF z Bytomia, który miał do
zaoferowania wiele ciekawych akcesoriów,
w tym między innymi 12,5-metrowy pneumatyczny maszt antenowy, który może

Jubilat Krzysztof Bieniewski SP6DVP

Zbyszek SP6RCK i Sebastian SP9TDA martwią się, czy pierwsza giełda się uda

być niezwykle przydatny do pracy eterowej w warunkach terenowych. Również
powszechnie znany i lubiany na Śląsku
Janek SP9GDI z Mysłowic oferował wiele
ciekawych akcesoriów ze swego bogatego
zbioru domowego. Tak więc można tu było
zobaczyć i nabyć między innymi anteny
na UKF, używane transceivery na KF i dużo
akcesoriów krótkofalarskich.
Wśród uczestników pierwszej giełdy
krótkofalarskiej było wielu wiekowych
i doświadczonych krótkofalowców-konstruktorów z Józefem SP9CAT z Katowic na
czele, jak też młodszych stażem nadawców
interesujących się nowoczesną techniką radiową i konstrukcjami. Było tu również wielu przedstawicieli z okolicznych, śląskich
klubów krótkofalarskich, w tym silna grupa
z mikołowskiego klubu SP9PKS, który postrzegany jest jako jeden z najlepszych
klubów krótkofalarskich na Górnym Śląsku.
Odwiedził nas również wiceprezes ds. organizacyjnych Polskiego Związku Krótkofalowców Roman Bal SP9MRN i był zaskoczony tak dużą frekwencją. Nakręcony przez
Romana krótki film z tego wydarzenia ukaże się na Facebooku PZK. Wszyscy uczestnicy tego przedsięwzięcia gratulowali organizatorom podjęcia się tego przedsięwzięcia,
stwierdzając, że giełdy w Siemianowicach
Śl. przyjmą się i zapewniali, że będą tu
regularnie zaglądać. Następne giełdy o tej
samej porze odbywać się będą w drugą
sobotę każdego miesiąca. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych sprzedażą
i zakupem różnego typu sprzętu i części
radiowych. Oferta klubu SP9KJM skierowana jest również do mieszkańców Siemianowic Śl., którzy na następnych giełdach
mogą pozbyć się starego, niepotrzebnego
sprzętu radiowego i telewizyjnego, a może
przy okazji nabyć coś ciekawego. Zapraszamy wszystkich chętnych na następne
giełdy. Jednocześnie informacja: w maju
br. z uwagi na przedłużony weekend kwiet-

niowo-majowy giełda nie odbędzie się. Ale
w następnych miesiącach giełdy odbywać
się będą bez zakłóceń.
Przy okazji zapraszamy do odwiedzania
klubowej strony internetowej tj. https://
sp9kjm.pl, na której jest wiele bieżących
informacji o specyfice i działalności klubu
SP9KJM, w tym 36 filmów obrazujących
różne aspekty działalności klubowej. Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza młodych
ludzi, zainteresowanych nowoczesną techniką radiową i pragnących poznać smak
prawdziwego krótkofalarstwa do odwiedzenia Klubu Łączności SP9KJM mieszczącego się w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. przy ulicy Niepodległości
51. Pracując na pasmach radiowych, można
bez przeszkód doskonalić znajomość języków obcych, a także doskonalić znajomość
techniki komputerowej w ramach pracy
emisjami cyfrowymi w eterze. W naszym
klubie można również doskonalić techniki
strzeleckie z broni pneumatycznej, jak też
brać udział w zawodach sportowo-obronnych w terenie i na weekendowych wyjazdach tj. w wieloboju łączności, „łowach na
lisa” itp.
Info: Tadeusz SP9HQJ

znakiem okolicznościowym 3Z50DVP. Jest
czynny na pasmach KF na SSB, RTTY, FT4
i FT8. QSL via Biuro (OT 11 PZK), LoTW oraz
direct. Informacja na temat Krzysztofa znajduje się na stronie: https://www.qrz.com/
db/SP6DVP.
Ciekawy wywiad telewizyjny z Krzysztofem dla TVP Opole (wrzesień 1993 r.) znajduje się na stronie: https://www.youtube.
com/watch?v=ujNLAbV_Wt8.

Promocja krótko
falarstwa na You Tube
Dobrą pracę w ykonuje Benedykt
SQ2PVB – rozpoznawalny w kraju youtuber,
który na portalu You Tube publikuje wiele
ciekawych filmów, promując krótkofalarstwo w wielu jego aspektach. Doświadczenie uczy, że obraz, rysunek – w przeciwieństwie do tekstu – bardziej przemawia
do wyobraźni ludzi i jest dłużej zapamiętany. To działa na wyobraźnię, zwłaszcza
młodych osób i może to być jednym ze
sposobów pozyskania „młodego narybku”
zainteresowanego krótkofalarstwem.
Strona internetowa Benedykta „Benywila” SQ2PVB to https://www.youtube.com/
user/beny00152bw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1. Jest na niej 145 ciekawych, wartych obejrzenia filmów. Brawo
Ben – czekamy na Twoje dalsze działania
promujące krótkofalarstwo.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Jubileusz SP6DVP –
znak 3Z50DVP
Powszechnie znany w kraju Krzysztof
Bieniewski SP6DVP w bieżącym roku obchodzi swoje 50-lecie czynnej pracy w eterze. Od 1967 roku do chwili obecnej jest
aktywnym członkiem PZK i Piastowskiego
Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w Opolu. Jest również członkiem SP DX Clubu.
W uznaniu zasług został odznaczony Honorową i Złotą Odznaką PZK. Z okazji jubileuszu Krzysztof w okresie od 15 października 2019 r. do 30 kwietnia br. pracuje pod
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Krótkofalarskie
wyprawy polskich
nadawców
W ostatnim okresie coraz więcej polskich nadawców ze swoim sprzętem odwiedza różne, ciekawe zakątki Europy
i świata, a pracując w eterze w tych miejscach, przy okazji rozsławia polskie krótkofalarstwo. Jedną z tych osób jest Włodek
Tarnowski SQ6NLN, który na Facebooku napisał o planowanej w marcu br. wyprawie
na jeden z najaktywniejszych wulkanów
w Europie tj. na Etnę na Sycylii.

Etna 2020
Etna 2020, czyli ekipa SP6ZWR w programie SOTA (Summits on the Air!).
Jak pewnie część z Was pamięta, podczas ostatniego spotkania krótkofalowców
w Andrzejówce mówiliśmy o tym, że klub
SP6ZWR planuje w najbliższym czasie trochę ponadawać w terenie. Zapewne część
z Was miała okazję przeprowadzić z nami
łączności podczas ostatnich kilku krótkich
wypraw w polskie góry. W najbliższy piątek
tj. 6.03.2020 r., w ramach programu SOTA,
planujemy radiowo aktywować jeden z aktywnych europejskich wulkanów, tj. Etnę
na Sycylii. Tym samym będziemy trzecią
ekipą na świecie i pierwszą z Polski, która
podejmie próbę nadawania ze szczytu
w ramach programu Summits on the Air.
Zabieramy sprzęt do nadawania na KF
(80 m, 40 m, 20 m 10 m) oraz UKF (2 m/70
cm). O ile uda nam się uruchomić w dosyć
trudnych warunkach terenowych, będzie to
okazja do przeprowadzenia łączności z naszymi członkami i zdobycia 10 punktów
w programie SOTA. Niestety, czas nadawania będzie dosyć mocno ograniczony,
a o godzinach naszej aktywności radiowej
będziemy jeszcze informować. Ze wzglę-

dów organizacyjnych i obowiązujących
przepisów nie będziemy nadawać spod
znaku SP6ZWR, ale z naszych indywidualnych tj.: Michał Piotrowski SQ6MIK, Sławek
Głowacki SP6SG, Tomasz Salwach SQ6QV
i Włodek Tarnowski SQ6NLN. Dodatkowo
w dniach 4–8.03.2020 r. będzie można nas
usłyszeć z Katanii (SSB i FT8). Serdeczne
podziękowania należą się Agacie Nowickiej
za wsparcie całego przedsięwzięcia i Dolnośląskiemu Oddziałowi Terenowemu PZK
(OT01) za udostępnienie części sprzętu.
Mamy nadzieję, że uda nam się skutecznie
uruchomić i aktywować radiowo to niesamowite miejsce. Zapraszamy do łączności!
Info: Włodek SQ6NLN

Takie okazy można złowić w rejonie wyspy Mevaer

PS Z uwagi za opóźniony cykl wydawniczy naszego miesięcznika relację z wyprawy ekipy klubu SP6ZWR przekażemy w majowym wydaniu naszego pisma. Zatem
Włodku, czekamy na Twoją relację.

Wyspa Mevaer
Czekamy również na relację Tadeusza
SP1NQN, który w Internecie pochwalił się
swoją wyprawą ze sprzętem radiowym na
malowniczą wyspę Mevaer w dniach 5–12
lutego br. Sądzimy, że było wiele wrażeń
i pozytywnych emocji. Być może, śladem
Tadeusza na tę malowniczą wyspę uda się
w przyszłości wielu polskich nadawców wraz
ze swym sprzętem radiowym. Lektura zamieszczonego poniżej tekstu na temat tej
wyspy na pewno zachęca do jej odwiedzenia:
Wyspa Mevaer leży za kołem podbiegunowym. Więcej na https://www.mevaercamp.com/, a na stronie https://www.
mevaercamp.com czytamy: MEVAER CAMP
– Najlepsze miejsce na odpoczynek.
Zapraszamy do nowo wybudowanego ośrodka turystycznego na wyspie Mevaer (Fleinvaer) w regionie Nord-Norge.
Obiekt składa się z dwóch apartamentów
i jest przeznaczony dla miłośników wędkarstwa morskiego, pieszych wycieczek,
wspinaczek górskich, płetwonurków i turystów chcących odpocząć w miejscu oddalonym od zgiełku miast. Posiadamy prywatne nabrzeże wraz z infrastrukturą, wędzarnią, miejscem do grillowania, miejscem na
ognisko. Oferujemy noclegi, wyprawy wędkarskie i odpoczynek w niezwykle malowniczym zakątku. Wyżywienie we własnym
zakresie. Istnieje możliwość zamawiania ar-

Widok na zachwalany obiekt

tykułów żywnościowych w sklepie w miejscowości Vag, które mogą być dostarczone
promem bezpośrednio na wyspę.
Dysponujemy łodziami Viking 650C
i Kaasbøll 660. Na terenie obiektu jest darmowe Wi-Fi.
Kor z ystając z w ypocz ynku w naszym ośrodku, doznasz niesamowitych
wrażeń związanych z obserwacją wspaniałej fauny i flory, a także zjawisk występujących w rejonie koła podbiegunowego tj.
zorzy polarnej, dnia polarnego. Miłośnicy
owoców morza będą zachwyceni bogactwem regionu. Mogą delektować się wieloma gatunkami ryb, krabami, małżami
św. Jakuba, itp. Kontakt: Mevaer 24, 8094
Fleinvaer, Norwegia, tel. +47 477 33 058,
office@mevaercamp.com
Serdecznie zapraszamy.
Info: Tadeusz SP9HQJ
PS To miejsce wydaje się dość ciekawe,
ponieważ krótkofalarską pasję można tu
łączyć z wędkowaniem – zatem jest to raj
dla krótkofalowców-wędkarzy.

Silent Keys
W ostatnim czasie odszli od nas
na zawsze Koledzy:

Bolesław Jaskuła
SP9JHB
Krzysztof Czerniawski
SP2APA/VK2TK
Miroslav OK2UMM
Marian Zemla
SQ6CXM/9
Jerzy Komos SP7SG
(ex SP7CSG)
Stanisław Duda SP9QMN
Cześć Ich pamięci!
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