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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  
NR 31 e/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. 

 
Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.  
W związku z okresem wakacyjnym. Wzorem lat ubiegłych od początku lipca do 
końca sierpnia nie będzie komunikatów czytanych. Komunikaty będą wydawane 
nieregularnie w formie elektronicznej i umieszczane na portalu PZK oraz rozsyłane 
na listę komunikatową. Będą to „nieregularniki”. 
Poniżej informacje o wydarzeniach, które dopiero nastąpią i ciekawostki z ostatniego 
okresu: 
 
1. Zapraszamy na XXX Jubileuszowy Zjazd Seniorów Polskiego Związku 
Krótkofalowców - SPOTC 
 
Zapraszam do udziału w jubileuszowym XXX Zjeździe naszego klubu, który 
odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2018 w hotelu EUROHOTEL w Białych Błotach 
koło Bydgoszczy.  http ://www.eurohotel.com.pl/    Koszt udziału w Zjeździe wynosi 
250 zł od osoby. Dla tych którzy chcieliby wziąć udział w części przewidzianego 
programem Zjazdu koszt zostanie ustalony indywidualnie.  
 
Program Zjazdu dostępny na stronie SPOTC http://spotc.pzk.org.pl 
 
Zgłoszenia mailowe pod adresem: sp3csd@o2.pl  lub spotc@spotc.pzk.org.pl także 
telefonicznie pod nr. 604 245 357. Obowiązuje przedpłata w kwocie 50 zł od osoby. 
Pozostała płatność tj 200 zł do dnia 15 sierpnia 2018 r. Do udziału  
w Zjeździe zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków klubu, najlepiej  
z osobami towarzyszącymi. Liczba miejsc ograniczona. 
Wpłaty na konto nr  81 1140 2004 0000 3102 0852 7904 Grzegorz Walichnowski 
 
Grzegorz SP3CSD prezes SPOTC (info. ze strony SPOTC) 
 
2. Smutne widowisko w „Świecie Radio” 
 
W sierpniowym numerze „Świata Radio” ukazał się będący stekiem bzdur, półprawd 
i fałszywych informacji anonimowy (bo jakże inaczej) list do redakcji szkalujący 
Polski Związek Krótkofalowców oraz jego władze. Materiał ten nie nadaje się do 
jakiejkolwiek polemiki ponieważ nie zawiera konkretów lub po prostu w większości 
są tam zwykłe kłamstwa, które każdy może zweryfikować sięgając do materiałów 
organizacyjnych udostępnianych przez członków Zarządu Głównego PZK lub 
widocznych na portalu PZK. 
Zdaję sobie sprawę, że pisząc o tym w Komunikacie reklamuję ów twór chorej 
wyobraźni oraz fiksacji anonima.  
Postanowiłem jednak zabrać głos w tej sprawie by wyrazić swoją dezaprobatę dla 
tego typu „twórczości”, jednocześnie ubolewając nad lekkomyślnością Redaktora 
Naczelnego „Świata Radio”, który publikuje szkodliwe dla PZK materiały bez ich 



 

www.pzk.org.pl 2 

weryfikacji, a właściwie bez weryfikacji zawartych w nich nieprawdziwych danych 
oraz manipulacji potencjalnymi czytelnikami. 
 
Piotr SP2JMR 
 
 
 SP3C ex SP6CCK, SP6KB, SP3KB s.k.  
 
Z żalem zawiadamiam, że 29 lipca 2018 r. odszedł do krainy wiecznych DX-ów 
wspaniały kolega, społecznik i świetny krótkofalowiec Jan Kaczała SP3C z Zielonej 
Góry.  
Pogrzeb odbędzie się 03 sierpnia 2018 r. o 13:10 na cmentarzu komunalnym  
w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej.  
 
Vy!73 Krzysiek SQ3JPD 
 
 Kolega Jan zaczynał swoją przygodę z krótkofalarstwem w SP6 w Brzegu najpierw 
pod znakiem SP6CCK, później SP6KB i po przeprowadzce na Ziemię Lubuska SP3KB. 
W Oddziale Zielonogórskim PZK pełnił funkcję v-ce prezesa, a po śmierci Julka 
SP3AUZ prezesa Zarządu Oddziału było to w latach 1984-88. Później przeszedł na 
krótkofalarska emeryturę. Dalej aktywnie udzielał się w Familijnym Klubie 
Krótkofalowców PZK SP3YZG w Zielonej Górze. Klub ten był współorganizatorem 
Zawodów Zielonogórskich, po ich reaktywacji. Z latami aktywność kol. Jana na 
pasmach malała. Nie pozwalał mu na nią stan zdrowia, ustała w dniu 29.07.2018r w 
86 roku życia. 
 
 Wspominał Marek SP3AMO, Prezes Lubuskiego Oddziału PZK. 
  
 
Redakcja Komunikatów dziękuje za przekazane materiały: Grzegorzowi SP3CSD, 
Krzysztofowi SQ3JPD, Markowi SP3AMO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do 
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl, 
 
W przypadku przesłania 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). 
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Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek 
Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w 
formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich 
jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie 
tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. 
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.( z przerwą 01.07-31.08), a materiał w nich 
zawarty jest wykorzystywany przez redakcję " Krótkofalowca Polskiego"  
 
Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także 
czytający Komunikaty. 
Korekta: SP5ELA, 29.06.2019 r. 

 

 
 
 
 


