
Drodzy Czytelnicy! 
Tegoroczne zawody SPDX Contest przeszły już do historii. Bardzo 

dziękujemy wszystkim polskim nadawcom za liczny udział w tych pre-
stiżowych zawodach. Również maj i czerwiec zapowiada się pracowicie, 
bowiem przed nami kolejny NKZD PZK – 18 maja br. w Łodzi. Zapra-
szamy na ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców ŁOŚ 2019 i lokalne 
spotkania integracyjne. Proszę o przesyłanie informacji o ciekawych 
przedsięwzięciach i inicjatywach w Waszych środowiskach klubowych 
i oddziałowych.
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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla  rozwoju własnego 
i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Refleksje nad 
korespondencją 
pozjazdową

Z pewnym zdziwieniem przeczytałem 
bardzo długi list Pawła SP3OKA. Owo zdzi-
wienie pojawiło się już na początku lektu-
ry, ponieważ Paweł, zamiast zapoznać się 
z pełnym zapisem dźwiękowym NKZD, pisze 
o zapoznaniu się z przebiegiem XXIV Nad-
zwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK jakoby 
na podstawie przekazów jego uczestników 
lub gości. Paweł SP3OKA, aby mieć wiedzę 
nie musiał (chyba że chciał) korzystać z in-
formacji i opinii z drugiej ręki, co powoduje 
sporą dozę subiektywizmu i przynajmniej 
tłumaczy trochę dziwne refleksje nad odby-
tym zjazdem. W każdym razie nie zgadzam 
się z punktem widzenia Kol. Pawła oraz ta-
jemniczych opiniodawców.

W dalszej części swojego listu Paweł dzi-
wi się, że nikt z Prezydium nie moderuje i nie 
uczestniczy w rozmowach na listach dysku-
syjnych, w tym na liście osób funkcyjnych. 
Odpowiem tak: z całą pewnością bylibyśmy 
aktywniejsi, gdyby dyskusje tam prowadzo-
ne miały charakter bardziej merytoryczny, 
dotyczyły spraw istotnych dla krótkofalar-
stwa oraz samej organizacji. Poza tym jeśli 
są poruszane konkretne tematy, wówczas 
ktoś z nas odpowiada. Czasem uczestnicy 
list próbują wchodzić w kompetencje Prezy-
dium, „doradzając to i owo”. To bardzo łatwe, 
skoro za nic się nie odpowiada. Druga forma 
to nasze ulubione „weźmiemy się i zrobicie”. 
Poza tymi dwoma formami pseudodyskusji 
najczęstszą jest wymiana poglądów prowa-
dzona w systemie dwójkowym lub trójko-
wym (liczba dyskutantów) i tam w zasadzie 
nie mamy wiele do powiedzenia. Niestety 
bardzo często „dyżurni dyskutanci” próbują 

zdyskredytować działanie Związku, w tym 
osób funkcyjnych różnych szczebli. Im dany 
funkcyjny bliżej Prezydium, tym większe 
krytykanctwo pod jego adresem. Powoduje 
to brak osób chętnych do działalności w róż-
nych dziedzinach, a tych, co są, zniechęca 
do aktywności. Paweł pisze „o zamiataniu 
pod dywan”, czyli o ukrywaniu wielu infor-
macji istotnych dla funkcjonowania PZK. 
Hm, ciekawe co jego zdaniem jest ukrywa-
ne? To, że nie piszemy wszystkiego w „for-
macie” tzw. listów otwartych świadczy tylko 
o tym, że większość spraw jest załatwiana 
w odpowiednich do tego organach oraz 
przez managerów lub osoby wykonujące 
zadania na rzecz PZK. 

Podnoszona przez Pawła weryfikacja 
osób funkcyjnych miała miejsce na XXIV 
NKZD. Zjazd mógł zdecydować o odwoła-
niu z funkcji dowolnej przez siebie powo-
łanej osoby. Natomiast formuła o skracaniu 
kadencji organów związku nie miała tu za-
stosowania z powodu braku odpowiednich 
regulacji w Statucie oraz w innych aktach 
prawnych. Autor zapomina, że najwyższą 
władzą są delegaci, a w demokracji tak już 
jest, że często coś jest przegłosowywane 
minimalną większością lub nawet jednym 
głosem. Co do organów zewnętrznych, to 
odpowiadamy na wszystkie zagadnienia, 
z którymi te organy się do nas zwracają, 
a korespondencja jest widoczna dla zainte-
resowanych na portalu PZK.

Dochodzimy teraz do opinii prawnej 
przygotowanej na NKZD. Paweł nie dostrze-
ga faktu, że opinia to nie postanowienie, 
ani decyzja, tylko wyrażenie zdania. Zamó-
wiliśmy ją krótko przed Zjazdem z powodu 
hejtu lejącego się na nas przed NKZD. Otrzy-
maliśmy ją w piątek 18 stycznia po południu. 
Ponadto autorki tej opinii były obecne na 
Zjeździe i każdy z delegatów mógł z nimi 
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Gdy czytam niektóre wypowiedzi, przy-
chodzi mi namyśl wstęp przemówienia 
Martina Luthera Kinga „Miałem sen….”. 
Mój sen jest o tym, że większość Kolegów 
posiadających spory potencjał i jak widać 
wolny czas, zamiast zajmować się kryty-
kanctwem i wyszukiwaniemdziur w całym” 
zajęła się rzeczywistą działalnością dla roz-
woju krótkofalarstwa w tym PZK, przedsta-
wiając swoje kandydatury na różne funkcje 
lub podejmując konkretne działania orga-
nizacyjne.

Co do końcowej części listu Pawła to fak-
tycznie z mojego punktu widzenia wiele 
wystąpień i czynności podejmowanych przez 
kilku naszych członków służy wyłącznie osła-
bianiu pozycji PZK, pogorszeniu standardów 
jego funkcjonowania, co w konsekwencji 
przełoży się na gorszą kondycję krótkofalar-
stwa w SP. Nie będę tu przytaczał argumen-
tów oraz zakresu działalności naszej organi-
zacji. Są one znane i każdy może się z nimi 
zapoznać np. na wstępie portalu www.pzk.
org.pl. Natomiast w kwestii obsady perso-
nalnej Prezydium ZG PZK oraz GKR to prze-
cież najwyższą władzą są delegaci na Zjazd. 
Sam nikt się nie może wybrać ani sam sobie 
dać absolutorium. I nijak mają się tu teksty 
o „przyspawaniu się do stołków czy funkcji”. 

Napisałem te kilkanaście zdań, starając 
się przekonać Czytelników, że nam, czyli 
obecnemu Prezydium, zależy na dobru 
Polskiego Związku Krótkofalowców, a mając 
poczucie odpowiedzialności, robimy wszyst-
ko, by negatywne opinie, insynuacje oraz 
zwyczajne kłamstwa wypisywane tu i ów-
dzie wyrządziły polskiemu krótkofalarstwu 
w tym PZK możliwie jak najmniejszą szkodę

Piotr SP2JMR, sekretarz PZK

XXV Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów PZK

W dniu 25 marca zakończyło się głoso-
wanie elektroniczne Zarządu Głównego 
PZK nr 1/2019, którego przedmiotem był 
wniosek Prezydium ZG PZK dot. zwołania 

XXV NKZD PZK. W głosowaniu wzięło udział 
28 na 36 członków ZG PZK. Za uchwałą gło-
sowało 23, przeciw 4, wstrzymujący się 1 
członek ZG PZK. W związku z tym Zarząd 
Główny PZK podjął uchwałę Nr 618/2019/E 
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Kra-
jowego Zjazdu Delegatów PZK w dniu 
18 maja 2019 w Łodzi przy ul. Leopolda 
Tyrmanda 4. Początek Zjazdu godz. 10.00. 
Materiały na Zjazd zostaną wysłane do De-
legatów w statutowym terminie.

Info. SP2JMR

Zebranie 
Sprawozdawczo-
Wyborcze w Klubie 
Łączności SP9KJM

27 marca br. w Domu Kultury „Chemik” 
odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze siemianowickiego Klubu Łączności 
SP9KJM, na które poza członkami tego 
klubu przybył dyrektor Biura Zarządu Woje-
wódzkiego LOK w Katowicach ppłk rezerwy 
Ryszard Kasprzyk i prezes Zarządu Miejskie-
go LOK w Siemianowicach Śl. Marian Od-
czyk. Choć formalnie klub SP9KJM należy 
do LOK, to jego członkowie identyfikują 
się z PZK.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali 
sprawozdania z działalności Zarządu Klu-
bu za okres ostatnich 5 lat, które w wersji 
multimedialnej przedstawił dotychczasowy 
sekretarz klubu Tadeusz Pamięta SP9HQJ. 
Z relacji sekretarza klubu wynikało, że na 
przestrzeni 5 lat, w porozumieniu z ZW LOK 
w Katowicach, organizowano zawody spor-
towo-obronne tj. zawody radioorientacji 
sportowej, wielobój łączności w Kokotku 
k. Lublińca i w Kucobach k. Olesna, jak też 
działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców Siemianowic Śl. 
Aktywiści klubowi wspierali również lokal-
ne przedsięwzięcia LOK, służąc swą radio-
stacją klubową i wytrawnymi operatorami. 
Brali również udział w krótkofalarskich 
spotkaniach integracyjnych na terenie 

wymienić poglądy, co w kilku przypadkach 
miało miejsce. Paweł myli się co do kompe-
tencji poszczególnych organów, pisząc, że 
„należało wystąpić do GKR o doprecyzowa-
nie programu”. GKR opracowała program 
aż nadto szczegółowo, a że nie do końca 
wszystko było zgodne ze Statutem PZK to 
już osobna sprawa, bo jako organ kontroli 
wewnętrznej GKR wiedziała, co pisze.

Paweł przytacza szereg wypowiedzi de-
legatów, dobrze to czy źle ? W każdym razie 
są one anonimowe i w zasadzie firmowane 
przez niego. Delegaci ci (jeśli istnieją) lub 
niezaproszeni goście (bo zaproszonych nie 
było) mogli przecież wypowiadać się na 
NKZD, stawiać wnioski etc. 

Zgadzam się z jednym, a mianowicie 
z tym, że „ostatni NKZD PZK był zbędnym 
wydatkiem”. Faktycznie, szkoda tych kilku-
nastu tysięcy złotych wydatkowanych na 
NKZD. Jak wiemy, celem NKZD wg GKR było 
odwołanie obecnego składu Prezydium. To 
miałoby sens, gdyby wnioskodawcy mieli 
przygotowanych na ten moment co naj-
mniej 5 członków PZK z programem i chcą-
cych poświęcić swój czas i potencjał dla 
dobra Związku. Nie wiem, czy tacy ludzie 
byli przygotowani? Wg mojej wiedzy nie. 
Natomiast wybieranie osób funkcyjnych naj-
wyższego szczebla z tzw. łapanki i pod pre-
sją niczego dobrego by nie spowodowało. 

Paweł porusza jeszcze szereg innych kwe-
stii, w tym sprawę podniesienia składek. I tu 
wykazuje się zupełnym brakiem wyobraźni 
i znajomości realiów funkcjonowania PZK. 
Mówiąc o opóźnieniu podniesienia wysoko-
ści składek, mieliśmy na myśli fakt, że w SP 
jest inflacja i że, aby zapobiec niedostatkowi 
środków, zamiast podwyżki w 2018, wystar-
czyło podnieść składki o np. 10 zł w 2013 
roku. Pamiętać też należy, że spore środki 
wydatkowaliśmy w latach 2012–2016 i wcze-
śniej także na dość niszowe dyscypliny spor-
tu krótkofalarskiego, takie jak Amatorska 
Radiolokacja Sportowa (ARDF) oraz Szybka 
Telegrafia (HST) oraz na bardzo szeroką jak 
na PZK działalność międzynarodową, co 
przełożyło się na rozwój tych dyscyplin w SP 
oraz podniesienie prestiżu PZK wśród innych 
organizacji. Składek wówczas nie podnieśli-
śmy, ponieważ wśród członków ówczesnego 
Prezydium nie było jednomyślności w tym 
ważnym temacie, a więc nie wnioskowaliśmy 
do ZG o podniesienie składek.

W jednym przyznam rację, a mianowicie 
że na NKZD mogli być z głosem doradczym 
zaproszeni goście. Pozostali to obserwa-
torzy (zjazd tajny nie jest) bez możliwości 
zabierania głosu. Tu obiecuję poprawę 
ze strony technicznej organizacji Zjazdu. 
Obecność i sposób bycia niektórych „gości” 
pogorszyła znacznie atmosferę Zjazdu 
i utrudniła wymianę poglądów i opinii po-
między jego uczestnikami.

W liście Pawła jest jeszcze wiele nega-
tywnych stwierdzeń w stosunku do człon-
ków Prezydium. Są nam przypisywane 
określenia, których nie używamy wobec 
dyskutantów, ale to już jego punkt widze-
nia oraz zapożyczenia z różnych tak lubia-
nych przez niego list dyskusyjnych.
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Koniakowa, Lublińca i w ramach operacji 
„ŁOŚ” tj. w Jaworznie koło Wielunia. Spotka-
nia te nie tylko służą integracji środowiska, 
ale również jest to miejsce na liczne panele 
dyskusyjne, gdzie omawia się między inny-
mi najnowsze trendy w technice krótkofa-
larskiej. Nie sposób wymienić tu wszystkich 
aspektów działalności klubu na przestrzeni 
ostatnich 5 lat, bo było ich dużo, choć nieco 
mniej w porównaniu z poprzednimi latami. 
Teraz, niestety, dla organizacji pozarządo-
wych przyszły chudsze czasy i o tym nie 
omieszkał poinformować Tadeusz Pamięta 
SP9HQJ.

Po udzieleniu absolutorium dla ustę-
pującego zarządu wybrano nowy zarząd 
w następującym składzie:
– prezes – Tadeusz Pamięta SP9HQJ
– wiceprezes ds. technicznych – Marek Fo-

terek SP2NNO
– wiceprezes ds. informatyki – Sebastianian 

Krywosz SP9TDA
– sekretarz – Jacek Sedlak SQ9BEC
– skarbnik – Józef Dworski SQ9FII

Zebrani nie zapomnieli o dotychcza-
sowym, wieloletnim prezesie klubu Euge-
niuszu Kurzei SP9IIA, który na przestrzeni 
lat wielce zasłużył się dla tego klubu, ale 
z uwagi na pogarszający się stan zdrowia 
zrezygnował z dalszego piastowania funk-
cji prezesa klubu. Uznając wieloletnie za-
sługi Eugeniusza Kurzei SP9IIA uczestnicy 
zebrania podziękowali Eugeniuszowi za 
wieloletni trud związany z prowadzeniem 
klubu i w drodze uchwały ustanowili Go 
Honorowym Prezesem tego klubu. Ponad-
to Eugeniusz Kurzeja od dyrektora Biura 
ZW LOK w Katowicach otrzymał okoliczno-
ściowy Medal z okazji 100-lecia Niepodle-
głości Polski, jak też okolicznościowy dy-
plom. Wręczenia dokonał ppłk rez. Ryszard 
Kasprzyk wraz z Marianem Odczykiem. 
Oficjalne podziękowania wraz z dodatkami 
od klubowiczów Eugeniusz SP9IIA otrzyma 
w czasie uroczystości związanych z 60-le-
ciem klubu SP9KJM.

Nowy zarząd klubu wytyczył sobie am-
bitne cele do realizacji nie tylko na najbliż-
szą pięciolatkę i pragnie je zrealizować. 
W czasie dyskusji wielokrotnie zwracano 
uwagę na wzorowe relacje z ZW LOK w Ka-
towicach, z ZM LOK w Siemianowicach Śl., 
jak też z kierownictwem Domu Kultury 
„Chemik” i nowy zarząd klubu zamierza 
kontynuować te chlubne tradycje. Przed 
nowym zarządem klubu stoi kolejne wy-
zwanie: w tym roku klub obchodzi pełną 
60-lecie swego istnienia. W związku z tym 
utworzono już Komitet Roboczy i Komitet 
Honorowy i doprecyzowany zostaje termin 
i program uroczystych obchodów – wstęp-
nie na przełomie września i październi-
ka. Na uroczystości te zaproszeni zostaną 
przedstawiciele władz Siemianowic Śl., 
PZK, LOK, ZHP i innych zaprzyjaźnionych 
organizacji. Z tej okazji swoisty kronikarz 
klubowy Tadeusz Pamięta SP9HQJ jest na 
końcowym etapie pisania drugiego wyda-
nia monografii o klubie SP9KJM pt. „Histo-
ria Klubu SP9KJM – część druga”. Zarząd 
klubu ma nadzieję, że podobnie jak 10 lat 
temu przy pierwszym wydaniu publikacji, 
również i tym razem władze Siemianowic 
Śl. pomogą w sfinansowaniu ciekawej pu-
blikacji, która może być dostępna nie tylko 
w bibliotekach na terenie Siemianowic Śl. 
Prawdą jest bowiem, iż siemianowiccy ak-
tywiści od lat cenią sobie wzorowe relacje 
z lokalnym samorządem i tym razem liczą 
również na wsparcie finansowe. 

Wszystkich czytających tę relację za-
praszam do odwiedzenia internetowej 
strony naszego klubu tj. www.sp9kjm.pl. 
Na stronie tej można wiele dowiedzieć się 
o działalności klubu.

Informacja na temat zebrania ukazała 
się w dniu 29 marca 2019 r. na siemiano-
wickim portalu „Reporterskim okiem” tj. 
na http://www.siemianowice.pl/aktualno-
sci/zebranie-sprawozdawczo-wyborcze-w-
klubie-lacznosci-sp9kjm.13905/.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Osobowość Roku 
2018. Prestiżowy 
plebiscyt oficjalnie 
rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że w wyniku 
plebiscytu przeprowadzonego wśród czy-
telników „Głosu Szczecińskiego” w kategorii 
Samorządność i społeczność lokalna oraz 
biznes, Paweł Szczygieł SP1MWN, prezes 
klubu SP1KZE w Chojnie został w marcu 
br. uhonorowany godnością „Osobowość 

SP1MWN

HONOROWy PREZES KLUBU SP9KJM EUGENIUSZ KURZEJA SP9IIA (Z 
LEWEJ) I AKtUALNy PREZES KLUBU tADEUSZ PAMIętA SP9HQJ

NA PIERWSZyM PLANIE: tADEUSZ SP9HQJ PREZENtUJąCy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOśCI KLUBU W WERSJI MULtIMEDIALNEJ

OD LEWEJ: PPŁK REZ. RySZARD KASPRZyK - DyREKtOR BIURA ZARZąDU 
WOJEWóDZKIEGO LOK W KAtOWICACH, EUGENIUSZ KURZEJA SP9IIA I 
MARIAN ODCZyK – PREZES ZARZąDU MIEJSKIEGO LOK W SIEMIANOWI-
CACH śL.
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Roku 2018”. Czytelnicy tego pisma docenili 
niezwykłą aktywność Pawła i nominowali 
go za organizację konkursu dla krótkofa-
lowców z Polski i Europy pt. „Chojna 2018” 
oraz wspieranie działania służb ratunko-
wych. Ale Paweł ma znacznie więcej zasług 
na polu krótkofalarskim. Z lektury „Głosu 
Szczecińskiego” z dnia 28.03.2019 wyni-
ka, że przedstawiciele wszystkich powia-
tów regionu zjechali się do hotelu „Dana” 
w Szczecinie na uroczystą galę przyznania 
prestiżowych tytułów. Wyróżnienia zostały 
przyznane w czterech kategoriach: biznes, 
kultura i sport, działalność społeczna i cha-
rytatywna oraz samorządność i społecz-
ność lokalna. Gratulujemy.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Ubezpieczenia 
członków PZK

Pomysł z ubezpieczaniem członków PZK 
powstał w 2008 roku głównie z powodu 
coraz większych trudności z uzyskiwaniem 
zgody administracji wszelakich na stawia-
nie lub tylko wieszanie naszych anten. Na 
problemy natrafiali także ci z nas, którzy 
anteny już mieli zainstalowane. Poza rze-
komą szkodliwością naszej działalności 
krótkofalarskiej głównym argumentem 
przeciwko naszym antenom było zagroże-
nie dla osób trzecich i ich mienia związane 
z naszą pracą i posiadanymi antenami. Do-
tyczyło to także dachów i ścian budynków 
na których były i są zainstalowane nasze 
anteny. Drugą polisą poza OC z tytułu pro-
wadzenia działalności krótkofalarskiej do 
2013 roku była polisa na tzw. „radiocasco” 
czyli ubezpieczenie sprzętu. Niestety z po-
wodu znacznej szkodowości i rosnących 
stawek za ubezpieczenie z tej polisy mu-
sieliśmy zrezygnować. Szkodowość z tyt. 
„radiocasco” w latach 2010–2012 wyniosła 
ok. 8000 zł, natomiast w 2014 roku przekro-
czyła 18000 zł, czyli była wyższa od składki 
ubezpieczeniowej (11000 zł). Spowodo-
wało to dwukrotne podniesienie opłaty za 
polisę do kwoty 24000 zł na rok 2015. W tej 
sytuacji z powodów ekonomicznych podję-
liśmy decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia 
sprzętu naszych członków.

Pozostaje natomiast polisa z tyt. OC 
z ograniczeniem odpowiedzialności ubez-
pieczyciela do kwoty 15000 zł na jedno 
zdarzenie. Informacja o takim ubezpie-
czeniu oraz wydruk kopii samej polisy sta-
nowią istotny argument w rozmowach 
z administracjami budynków, a także z są-
siadami obawiającymi się uszkodzenia 
infrastruktury lub przedmiotów na swoich 
posesjach.

Oczywiście istotne jest samo ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej, co 
biorąc pod uwagę coraz częściej występu-
jące gwałtowne zjawiska atmosferyczne też 
ma swoje znaczenie. Na razie szkodowość 
z tyt. ubezpieczenia OC wynosi nieco po-
nad 600 zł/rok. Pozwala to na stosunkowo 
niską składkę roczną, nieprzekraczającą 4 zł 

Silent KeyS

W ostatnim czasie odeszli od nas na 
zaWsze Koledzy:

Bogdan RzeczKowSKi 
SP5XHy

MaRian SP3Qd  
eX SP3eQd

JanuSz SP3FlR
JanuSz SwoBoda dF1iaQ 

eX SP9HMF
JózeF Saliński SP7aau
Stanisław czeRniewSKi 

SPFFM
cześć ich pamięci! 

na 1 członka PZK. Podobne indywidualne 
ubezpieczenie OC kosztuje co najmniej 70 
zł/rok, czyli różnica jest dość znacząca.

Dodam jeszcze, że ogromną pomoc 
w początkowym okresie funkcjonowania 
ubezpieczeń, zawieraniu umów, ustalaniu 
zakresu ubezpieczeń etc. okazał ówczesne-
mu prezydium ZG PZK Zygmunt SP5ELA, 
który udostępnił nam swoją dokumentację 
ubezpieczeniową.

Info: Piotr SP2JMR

Okolicznościowe 
nagrody i dyplom ARI

A.R.I. Fidenza i Muzeum Marconiego 
(Fundacja Guglielmo Marconiego w Bolo-
nii) (http://www.fgm.it/) dla upamiętnienia 
bogatego dorobku 12 włoskich pionierów 
radia przez cały rok 2019 organizuje akcję 
dyplomową i z tej okazji pracować będzie 
12 włoskich stacji – w każdym miesiącu 
inna. Każda ze stacji promować i propa-
gować będzie dorobek innego włoskiego 
pioniera radia. I tak:
– w styczniu: II4CAL – Temistocle Calzec-

chi-Onesti.
– w lutym: II4RGH – Augusto Righ
– w marcu: II4MRC – Guglielmo Marconi
– w kwietniu: II4SLR – Luigi Solari
– w maju: II4TSB – Alessandro Tosi – Ettore 

Bellini
– w czerwcu: II4ART – Alessandro Artom
– w lipcu: II4MJR – Quirino Majorana
– w sierpniu: II4BRD – Cesare Bardeloni
– we wrześniu: II4GRM – Gruppo Radiotec-

nico Milanese
– w październiku: II4MNU – Ernesto Montu 
– w listopadzie: II4VAL – Giancarlo Vallauri
– w grudniu: II4TIB – Ugo Tiberio

Stacja IQ4FE ma pracować loso-
wo w różne dni w roku. Emisje: CW, SSB 
i wszystkie dopuszczone tryby cyfrowe, np. 
: RTTY, FT8, JT65, JT9, PSK. Korespondenci 
biorący udział w akcji dyplomowej uzyskać 
mogą okolicznościowy dyplom i nagrody. 

Szczegóły na stronie:  http://www.arifi-
denza.it/LaSezione/DiplomaPionieriItalia-
ni2019/Diploma_Pionieri_Italiani_ITA.asp.

Z włoskiej strony internetowej przetłumaczył Tadeusz 
SPHQJ

Z kart historii
Mija 90 lat od ukazania się pierwszego 

numeru „Krótkofalowca Polskiego”, wyda-
wanego z inicjatywy Lwowskiego Klubu 
Krótkofalowców. Numer inauguracyjny 
ukazał się z datą 1 stycznia 1929 r. Nato-
miast uchwałą zjazdu założycielskiego PZK, 
który miał miejsce w dniach 22–24 lutego 
1930 r. „KP” został uznany za oficjalny organ 
prasowy PZK i był wydawany regularnie 
przez LKK do 1 września 1939 r. Niestety, 
numer wrześniowy „KP” z 1939 r., mimo 
że był już wydrukowany, nie został roze-
słany, z wiadomych przyczyn. Natomiast 
po wojnie, pierwszy numer „KP” ukazał się 
w kwietniu 1958 r. pod redakcją: SP5FM 
(red. nacz.), SP5HS i SP5ZX .

Info: Jurek SP8TK


