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I. Sprawy organizacyjne
1. Odznaki Honorowe PZK
W czasie trwania ZTK w Burzeninie w dniu 7.09.2019 r. (sobota) zostały
wręczone OH PZK. OH PZK otrzymał Roman SP9MRN, ZOH PZK otrzymali Jurek
SP3GEM i Bogdan SP3LD.
Na portalu PZK są aktualnie opublikowane zaktualizowane zestawienia Złotych
Odznak PZK oraz Odznak Honorowych PZK według stanu z czerwca 2019 r.
Kolejna aktualizacja wkrótce.
Info. SP9HTY Manager OH PZK
2. Inwentaryzacja okresowa w PZK
Sekretariat ZG PZK przypomina, że 16 września 2019 r. upływa termin
zgłaszania komisji inwentaryzacyjnych w OT PZK.
Vy 73! Piotr SP2JMR
3. Przerwa w pracy sekretariatu ZG PZK
Informuję, że: w dniach 6-16 września br. Sekretariat ZG PZK będzie nieczynny.
W sprawach pilnych należy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie

z członkami Prezydium (oprócz SP2JMR) lub jeśli sprawa dotyczy publikacji itp.
z Administratorem Systemów Informatycznych PZK Zygmuntem SP5ELA na
adres: admin@pzk.org.pl.
Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia
4. ZTK - Burzenin 2019
Pogoda dopisała, frekwencja również. W dniach 5-8.09.2019 miał miejsce
8. ZTK...

Zdjęcie: skwer przed głównym budynkiem ZTK. Anteny stacji 3Z0TECH

5. Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP – podziękowania
8. Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP odbył się w dniach 6-8 września 2019 r.
(piątek-sobota) w Burzeninie. Odnotowano obecność 250 uczestników, którzy
nocowali w Ośrodku "Sportowa Osada" (niektórzy już od czwartku). Ponadto
zarejestrowało się ok. 250 uczestników oraz ok. 100 odwiedziło spotkanie tylko
w sobotę, bez wcześniejszej rejestracji. W programie zjazdu były tradycyjnie
wykłady i prelekcje (10), warsztaty, gry i zabawy (łowy na lisa, budowa anten),
wypuszczanie balonu stratosferycznego, łączności satelitarne i inne atrakcje.
Na warsztatach SENIOR budowano cyfrowe oscyloskopy, a kilkanaście harcerzy
i harcerek ZHP na warsztatach JUNIOR zbudowało i uruchomiło jeżdżące miniroboty.
W jubileuszowym 10. konkursie na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie wzięło
udział 16 autorów, którzy przedstawili rekordową liczbę 21 projektów/prac
w czterech kategoriach. W głosowaniu publiczności najwięcej głosów uzyskał
projekt "EmCom Digi APRS" Kol. Ryszarda SQ9MDD, zaś nagroda Prezesa PZK
za pracę, która najlepiej służy promocji samodzielnej budowy urządzeń wśród
początkujących radioamatorów i krótkofalowców przypadła w udziale Kol.
Jerzemu SQ9RFC za jego modułowy TRX, który jest doskonałą platformą do
samodzielnych eksperymentów radiowych i elektronicznych.
Otwarcie zjazdu było też dobrą okazją do uroczystego wręczenia Odznak
Honorowych PZK. Otrzymali je: Kol. Roman Bal SP9MRN (OH) oraz Kol. Jerzy
Smoczyk SP3GEM (ZOH) i Bogdan Szkudlarek SP3LD (ZOH).
Dziękuję wykładowcom, prelegentom i prowadzącym warsztaty za ich
zaangażowanie i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem: SQ9PBS,
SQ5NWI, SQ9MDD, SQ7IQA, SP3CAI, SO5HME, SQ9SAT, SP5XMI,
SQ6BBA, SP3NYR, DL6KAL, SP2HQY, SQ9RFC.
Dziękuję uczestnikom konkursu PUK-2019 za pracowitość, wspaniałe pomysły
i odwagę w prezentowaniu swoich osiągnięć: SP2FP, SP4LVC, SP2CNW, SP2Z,
SQ1GU, SQ7OVV, SP2OFS, SP2Z, SP3JML, SP7NJ, SQ7BFS, SQ3MVE,
SQ5KVS, SP6-01-446, SP6LTP, SQ7HJB.
Dziękuję sponsorom nagród i wspierającym spotkanie w Burzeninie 2019:
HamRadioShop.pl, Wydawnictwo HELION, AR-System, ERcomER,
Enavi.pl, osiem.net.pl, miesięcznik Swiat Radio, Ośrodek Sportowa
Osada, Oddziały Terenowe PZK: Dolnośląski (OT-01), Gliwicki (OT-50)
i Łódzki (OT-15), OE1KDA, SP2FP, SQ7OVV, SQ7MZL, SQ7HJB.

Zdjęcie: od lewej Jurek SP3GEM, Waldemar 3Z6AEF Prezes PZK.

Dziękuję wszystkim organizatorom i współorganizatorom Zjazdu, a szczególnie
Maćkowi SP9MRN, Waldkowi SP3NYR, Jerzemu SQ6BBA i grupie
Hackerspace z Krakowa.
Dziękuję uczestniczkom i uczestnikom 8. Zjazdu Technicznego Krótkofalowców
SP za chęć pogłębiania wiedzy technicznej i wspaniałą atmosferę podczas
spotkania.
Zapraszam wszystkich do spotkania w roku 2020 na 9. Zjeździe
Technicznym Krótkofalowców Polskich w Burzeninie.
Waldemar Sznajder 3Z6AEF
Prezes PZK

6. Film z XXXI Zjazdu SPOTC (korekta)
Mietek SP3CMX zaprasza do obejrzenia filmu z XXXI Zjazdu SPOTC.
Przesyłam nowy link do poprawionego filmu z XXXI Zjazdu SPOTC, po usunięciu
błędów.
Film znajduje się pod linkiem: https://youtu.be/bxspvg0eNHE
Przepraszam za kłopot i pozdrawiam
73 - Mietek SP3CMX

7. Pierwszy polski WAC – 1929 r.
Dyplom za QSO z sześcioma kontynentami przyznano w Polsce 90 lat temu.
Otrzymał go poznański nadawca
Zygmunt Beresiński SP3KX – pionier
amatorskiego radia i współzałożyciel
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Przypomnijmy sylwetkę tego
znakomitego operatora, konstruktora
i żarliwego działacza społecznego.
Popularny dyplom WAC (Worked All
Continents) wydawany jest od 1926
roku przez ARRL (Amerykański Związek
Krótkofalowców)
i przyznawany był wyłącznie członkom
tego stowarzyszenia. Kto chciał
otrzymać taki dyplom musiał najpierw zapisać się do ARRL W tym czasie był to
bardzo prestiżowy dyplom. Posiadało go niewielu nadawców, którzy
demonstrowali jego posiadanie wszędzie, gdzie się tylko dało. Nic w tym
dziwnego, bo zaliczenie
w tamtych czasach QSO z wszystkimi kontynentami było wyczynem niezwykłym.
Ówcześni operatorzy posiadali bardzo prymitywne urządzenia nadawczoodbiorcze, do dyspozycji mieli też proste anteny drutowe. Każdy więc, komu
udało się zaliczyć łączności ze stacjami na sześciu kontynentach miał
uzasadnione powody do dumy. Takich szczęśliwców nie było też wielu na
świecie. W 1926 r. było ich 35, w 1927 – 86, w 1928 - 120, 1929 - 102. W ciągu
czterech lat wydano tylko 343 takie dyplomy. O tym czym był dyplom WAC
w owym czasie najlepiej świadczy artykuł pt.” Co znaczy WAC?” napisany przez
Zygmunta Beresińskiego, SP3KX (ex TPKX-SP1KX), jego pierwszego polskiego
zdobywcę.
Warto przy okazji wiedzieć, że pierwszy w świecie dyplom WAC przyznany był 13

kwietnia 1926 r. Amerykanowi Brandonowi Weworthowi, 6OI.
Tak więc także pierwszy zdobywca dyplomu WAC musiał najpierw zapisać się do
ARRL, zapłacić składkę i wystąpić o upragniony dyplom. Otrzymał go 26
listopada 1929 r. Już wkrótce tj. w 1930 r. sytuacja się zmieniła, bo wydanie
dyplomu przejął Międzynarodowy Związek Radioamatorski (IARU). Dyplom WAC
jest zatem najstarszym dyplomem krótkofalarskim przyznawanym przez IARU.
Był tym bardziej atrakcyjny, bo już jako bezpłatny , dostępny był członkom
innych niż ARRL stowarzyszeń. Zygmunt Beresiński otrzymał go po raz drugi 10
września 1931 r., tym razem jako SP1KX. Dyplom miał nową szatę graficzną,
która zachowała się w niezmienionej postaci przez długie lata – do lat 80-tych
ubiegłego stulecia.
Zygmunt Beresiński, SP3KX, zdobywca pierwszego w Polsce prestiżowego
dyplomu WAC dla polskiego krótkofalarstwa był postacią niezwykłą. Był jednym
z pionierów amatorskiego radia, któremu pozostał wierny aż do śmierci (13
czerwiec 1981 r.). Przez całe swoje życie również zawodowo związany był
z radiem.
Na podkreślenie zasługuje jego rola w powołaniu do życia PZK – krajowego
stowarzyszenia radioamatorów. Na zjeździe założycielskim jaki miał miejsce
w lutym 1930 r. Zygmunt Beresiński był delegatem poznańskich krótkofalowców
z ramienia Polskiego Klubu Radionadawców. Dużą jego zasługą była spora ilość
artykułów o krótkofalarstwie publikowanych na łamach poznańskiego tygodnika
„Tydzień Radiowy”, którego był redaktorem naczelnym. Swoimi tekstami
„zaraził” wielu młodych ludzi, którzy krótkofalarstwo wybrali swoim ulubionym
hobby.
Ciekawostką jest także fakt, że dzięki jego staraniom amatorskiemu radiu
nadana została stosowna ranga ze strony ówczesnej administracji państwowej.
Po raz pierwszy bowiem zbudowana m.in. przez SP3KX radiostacja amatorska
nadająca z terenu Uniwersytetu Poznańskiego posługiwała się przyznanym przez
władze państwowe znakiem wywoławczym ZFWL (skrót od: Zakład Fizyki
Wydziału Lekarskiego). Fakt ten można uznać za surogat
pierwszej licencji amatorskiej.
Zygmunt Beresiński SP3KX wychował wielu znanych
krótkofalowców. W latach 1960-1980 prowadził aktywną
działalność szkoleniową (m.in. na kursach prowadzonych
w LOK).
Z rozrzewnieniem wspominane są niedzielne spotkania
towarzyskie (lata 60-80) przy kawie w kawiarni hotelu
„Merkury” w Poznaniu , gdzie spotykali się tacy nadawcy
jak: SP3KX, SP3PL, SP3PD (pionier UKF), SP3CCT,
SP3AFO i wielu innych.
Zygmunt SP3KX całe swoje życie związał
z krótkofalarstwem i ukochanym Poznaniem. Był jednym z tych, którzy pełnym

zaangażowaniem i niestrudzoną pracą wykuwali zręby polskiego krótkofalarstwa.
W uznaniu zasług i osiągnięć Zygmunta, SP3KX, założony przy Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w 1981 r. Klub Krótkofalowców SP3PSM otrzymał jego
imię.
90-rocznica przyznania dyplomu WAC pierwszemu polskiemu krótkofalowcowi
jest okazją do specjalnego uhonorowania tego wydarzenia.
W tym celu przez cały listopad br. czynna będzie okolicznościowa radiostacja
o znaku wywoławczym SN90WAC. Dodatkową pamiątką będzie też dyplom jaki
wydał klub SP3PSM korespondentom stacji SN90WAC.
Marian Tofil, SP3AFO

III. Sport
8. Wyniki współzawodnictwa SPCM - stan 09.09.2019
Po ogłoszeniu wyników kolejnych zawodów krajowych, zaliczanych do SP Contest
Maraton, zaktualizowano zestawienie współzawodnictwa.
Wyniki opublikowano w zakładce Współzawodnictwa w dziale „download” na
portalu PZK.
Link do wyników:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=106
73 Kazik SP9GFI

9. Zawody SP QRP – zaproszenie. 28.09.2019, 05-06:00 UTC.
Zawody odbywają się pod patronatem Prezesa PZK. Po 16
latach prowadzenia zawodów SP-QRP Włodek SP5DDJ
„oddał / przekazał” zawody PZK. TNX SP5DDJ!
*Regulamin zawodów SP-QRP:
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=644

72! Komisja zawodów SP-QRP

10. Zawody WAE DX Contest
Na portalu http://contest.dxing.pl/ dzisiaj opublikowaliśmy artykuł: tym razem
o zawodach WAE DX Contest SSB, które odbędą się w nadchodzący weekend.
Każdy, kto startował w WAE wie, że to jest contestowe wyzwanie. Z kilku
powodów. Najważniejsze to:
- nawiązujemy łączności tylko ze stacjami spoza EU
- im niższe pasmo, tym więcej punktów za mnożnik
- QTC Traffic
Szczególnie wymiana QTC (ATC Traffic) jest dla niektórych contestmanów dużym
problemem, a niektórzy tego albo nie znoszą albo omijają szerokim łukiem, bo
nie rozumieją zasad, które tym rządzą.
Jednak prawda jest taka, że bez dużej ilości QTC, nie ma dobrych wyników
w tym conteście.
Zapraszam więc do lektury artykułu na http://contest.dxing.pl/ i do udziału
w zawodach. Artykuł próbuje nieco wyjaśnić kwestie wymiany QTC w zawodach
WAE. Mam nadzieję, że może niektórych przekona do startu.
Ja będę miał przyjemność startować ze stacji SO4M. Jeśli wszystko poprawnie
zadziała w konfiguracji, będzie to mój kolejny start typu SO2R (Single-OP
2 Radio).
73 Tomek SP5UAF

11. Konkurs z okazji 90 rocznicy zdobycia dyplomu WAC
Celem konkursu jest uczczenie 90 rocznicy zdobycia pierwszego w Polsce
dyplomu WAC, wydanego za przeprowadzanie łączności ze wszystkimi
kontynentami. Zdobywcą tego
dyplomu był Zygmunt Beresiński
– SP3KX, patron naszego klubu.
Organizatorem konkursu jest
Klub SP3PSM, a patronat
sprawują:
Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Rada Osiedla
Bolesława Śmiałego.
Czas trwania konkursu od
15 do 30 listopada 2019 r.
Udział w konkursie mogą brać
radiostacje indywidualne
i klubowe, krajowe i zagraniczne
oraz nasłuchowcy
w następujących kategoriach:
- KF nadawcy 3,5 i 7 MHz,
- UKF Nadawcy 145MHz,
- Nasłuchowcy KF i UKF łącznie.
Pasma KF i UKF, wszystkie rodzaje emisji (łączności przez przemienniki nie
zalicza się).
W czasie trwania konkursu pracować będzie okolicznościowa radiostacja
SN90WAC.
Za udział w konkursie i spełnienie warunków regulaminowych przyznane zostaną
nagrody i dyplomy.
Nagroda za 1 miejsce:
- na KF – puchar Prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- na UKF – puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Bolesława Śmiałego PSM,
- nasłuchowcy puchar Prezesa Klubu SP3PSM.
Zdobywcy miejsc od 1 do 10 w każdej kategorii wezmą udział w losowaniu
nagród rzeczowych (między innymi) w kategorii KF: radiotelefon Baofeng,
w kategorii UKF: antena duobandowa 145/430MHz, w kategorii SWL: lutownica
transformatorowa.
Łączności ze stacją okolicznościową SN90WAC zostaną potwierdzone
okolicznościową kartą QSL.
Warunkiem otrzymania okolicznościowego dyplomu jest zdobycie minimum 90
punktów za przeprowadzenie łączności ze stacją:
- SN90WAC (obowiązkowa): 5 punktów
- Członka klubu (SP3PSM): 3 punkty
Punkty za łączności na UKF dla stacji po za kwadratu JO82 liczą się podwójnie.
Z każdą stacja można przeprowadzić 1 łączność na KF (na 3,5 lub 7MHz) i UKF
(144MHz) każdego dnia. Zgłoszenia zarówno na dylom, jak i udział w konkursie
należy przesłać do 15 grudnia 2019 r. na adres:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Bolesława
Śmiałego,
Pawilon 104, 60-682 Poznań (z dopiskiem „Konkurs”).
W celu otrzymania dyplomu do zgłoszenia należy dołączyć znaczek pocztowy.
Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać: datę, godzinę, znak wywoławczy, rodzaj
emisji, raporty, imię korespondenta, własny lokator, podliczone punkty oraz
pełny oraz czytelny adres zgłaszającego (można dołączyć karty QSL dla
członków klubu dających punkty).
Puchary, nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu
w klubie Korona (styczeń 2020) lub wysłane pocztą.
Wykaz stacji – członków klubu dających punkty konkursowe:
SP3KX, SP3AFO, SQ3NMV, SP3RAX, SP3CCT, SP3CVT, SP3XPB, SP5GOP,
SP9BNM, SQ3MIS, SP3VKW, SP3OSM, SP3WXI, SQ3KNT, SQ3XPB.

Radiostacje członków klubu SP3PSM w konkursie nie będą klasyfikowane.

Organizator: SP3PSM
www.sp3psm.pl

Pierwszy polski dyplom WAC z 1929 r. zdobyty przez SP3KX

IV. Technika i oprogramowanie

12. Właściwości poziomego dipola nad ziemią (korekta)
Posted on 2019-07-02
02 by Andrzej SP5DDF
Zależność określająca promieniowanie w płaszczyźnie pionowej prostopadłej do
poziomego dipola nad doskonale przewodzącym podłożem jest wyrażona przez
równanie:

gdzie α jest kątem promieniowania względem horyzontu (kątem charakterystyki
promieniowania w elewacji w kierunku prostopadłym do osi dipola), a h jest
wysokością dipola nad ziemią w stopniach
stopniach elektrycznych (gdzie 360 stopni
elektrycznych odpowiada jednej długości fali).
Wartości, przy których występują wartości zerowe i maksymalne charakterystyki
promieniowania można znaleźć przyrównując to równanie odpowiednio do 0 i 1.
Dla wysokości większych
szych niż 180 stopni (czyli wysokości h większej niż ½
długości fali) będzie występowało wiele wartości zerowych i maksymalnych, a ich
liczba będzie rosnąć wraz z wysokością h.. Charakterystyki promieniowania
w elewacji wynikające z tego równania pokazano na rys. 1, a wykres podający
kąty zer i maksimów promieniowania przedstawiono na rys. 2 (gdzie oś pozioma
jest wyrażona w stopniach elektrycznych).
W większości przypadków wzory te są stosowane także dla spotykanych
w praktyce niedoskonale przewodzących terenów, ponieważ aby obliczyć
dokładne charakterystyki promieniowania nad gruntem, należy znać jego
przewodność i stałą dielektryczną dla określonej częstotliwości pracy anteny.

Rys. 1. Charakterystyka promieniowania poziomego dipola w elewacji
w zależności
ności od wysokości nad gruntem.

Rys. 2. Minima i maksima charakterystyki promieniowania dipola poziomego
w elewacji w zależności od wysokości nad gruntem.

Wpływ strat gruntu na maksymalne natężenie pola, w porównaniu z doskonale
przewodzącym podłożem (σ
σ = ∞), nie wprowadzaj
wprowadzającym
ącym strat, pokazano na rys.
3. Dane te są przybliżone, ale pokazują jak duże jest znaczenie strat w gruncie
dla małych wysokości zawieszenia dipola nad ziemią.
Efektem strat w gruncie jest przede wszystkim spadek amplitudy maksimów
i niewielkie wypełnienie minimów (zer) z powodu niepełnego kompensowania pól
bezpośrednich i odbitych, w porównaniu z doskonale odbijającym podłożem.
Kąty maksimów i minimów są tylko nieznacznie zmienione i dla większości
praktycznych zastosowań mogą być uważane
u
za takie same.

Rys. 3. Wpływ przewodności gruntu na maksimum promieniowania poziomego
dipola.

Użycie prostych poziomych anten dipolowych do łączności dalekosiężnych ma
poważne wady, ponieważ szeroka charakterystyka promieniowania dipola
w elewacji, lub w niektórych przypadkach charakterystyka wielolistkowa,
przyczynia się do zakłóceń wielodrogowych i opóźnień. Aby uzyskać lepsze
efekty należy stosować macierze antenowe z optymalnie zaprojektowaną
charakterystyką w elewacji, pozwalającą zminimalizować zjawiska wielodrogowe.
Literatura: Edmund A. Laport Radio Antenna Engineering
Materiał zaczerpnięty z portal: http://hf5l.pl Autor: SP5DDF
*Skorygowano złej jakości wykresy zamieszczone w Komunikacie PZK nr 36.

13. Antena GP5SP kolejna prezentacja
Na Zjeździe Technicznym Krótkofalowców w Burzeninie była prezentowana po
raz kolejny antena GP5SP w udoskonalonej wersji. Antenę „tradycyjnie”
prezentował Paweł SP7SP.

Zmontowana antena GP5SP, leżąca.

Antena
ntena GP5SP w prawie całej okazałości leżąca. Antena pracuje na pasmach
160, 80, 40, 30 i 20 metrów. Prototyp anteny był po raz pierwszy
zaprezentowany na zjeździe SP DX Clubu w Si
Sianożętach.

Info i zdjęcia: SP5ELA

V. Prawo i przepisy
V. Silent Key’s
____________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Markowi SP9HTY, Bogdanowi
SP3LD, Piotrowi SP3RAX, Marianowi SP3AFO, klubowi SP3PSM, Mieczysławowi
SP3CMX, Tomkowi SP5UAF, Andrzejowi SP5DDF, Waldemarowi 3Z6AEF.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie
później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na
adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później
mogą znaleźć się
w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone
przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację
dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana
jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg,
png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek
Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu
w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za
pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet.
Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie
zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego
opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach
PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych
materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do
usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy
dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów
poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego
na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest
wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty
środowe.

