KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 21/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

W

itamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych
komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie
18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz
publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.
Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze:
https://komunikat.pzk.org.pl/
I. Sprawy organizacyjne
1. LogSP –informacje
Portal LogSP (logSP 1.2, V2) pod adresem https:\\logsp.pzk.org.pl jest
platformą dla obsługi zawodów krótkofalarskich i programów dyplomowych. Jest
to autorskie opracowanie Kol. Grzegorza Rendchena SP9NJ, które było rozwijane
w latach 2016-1019, przy współpracy z praktycznie całym środowiskiem polskich
radioamatorów, zainteresowanych zawodami krótkofalarskimi (głównie
krajowymi).
Polski Związek Krótkofalowców od początku wspierał tę inicjatywę, użyczając
zasobów informatycznych, wspomagając merytorycznie i formalnie oraz częściowo
finansując działania Kol. Grzegorza SP9NJ, na podstawie umów o dzieło i umów
zlecenia na modyfikacje oprogramowania oraz utrzymania instalacji.
Od kilku miesięcy (jesień 2019) instalacja LogSP nie jest obsługiwana przez jego
autora. Mimo niewątpliwej użyteczności dla ponad 1400 zarejestrowanych
użytkowników oraz prób podtrzymania działania portalu przez Kol. Zygmunta
SP5ELA (administrator systemów informatycznych PZK), dalsze pozostawanie tej
strony bez autentycznej administracji i obsługi jego użytkowników - jest po prostu
niemożliwe.
Pomijając trudności techniczne, związane ze zwiększonym obciążeniem serwera
i wykorzystaniem zasobów dyskowych/procesora/bazy danych - konieczne jest jak
najszybsze znalezienie opiekuna Portalu LogSP - jeśli strona ma funkcjonować
choćby w takim zakresie, jak dotychczas. Dotychczasowe próby ustalenia
odpowiedniej osoby, podejmowane przez wiceprezesa PZK ds. Sportowych oraz
administratora SI PZK, mimo wstępnych deklaracji kilku potencjalnych
kandydatów - nie dały pozytywnych rezultatów...
Zwracam się zatem do wszystkich krótkofalowców SP, w tym szczególnie do
użytkowników portalu LogSP, którzy mają umiejętności w zakresie
programowania php/javascript/css/html - o podjęcie zadania utrzymania
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i dalszego rozwijania instalacji Portalu LogSP. Wszelkie konkretne propozycje w tej
sprawie proszę kierować bezpośrednio na adres Prezesa PZK (3Z6AEF) lub
Wiceprezesa ds. Organizacyjnych (SP9MRN) - adresy kontaktowe w zakładce
Prezydium PZK.
Jednocześnie wyjaśniam, że obecne wyłączenie strony LogSP jest spowodowane
problemami technicznymi, niezwiązanymi bezpośrednio z samą instalacją portalu.
Strona LogSP zostanie włączona niezwłocznie po uporaniu się z tymi
problemami, tak szybko jak to możliwe.
Waldemar Sznajder 3Z6AEF
Prezes PZK
2. Konkurs "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020"
W związku z tym, że w tym roku tradycyjne spotkanie ŁOŚ się nie odbędzie
z powodów epidemiologicznych, kluby SP7KED i SP9KDA proponują spotkanie
"ŁOŚ" na falach eteru pod hasłem:
"SPRAGNIENI ŁOSIA 2020"
1. Cel spotkania: podtrzymanie "łosiowych przyjaźni" na falach eteru.
2. Organizatorzy - kluby SP7KED i SP9KDA.
3. Termin 30 maja 2020 (sobota) od godziny 00.00 UTC do 24.00 UTC.
4. Pasma - wszystkie dostępne pasma i przemienniki.
5. Wywołanie SSB i FM: "wywołanie w konkursie Łoś na falach eteru", inne emisje
"CQ LOS".
6. Uczestnicy nawiązują łączności ze stacjami organizującymi spotkania ŁOŚ.
7. Emisje: wszystkie jakie się da (dopuszcza się tam-tamy i znaki dymne).
8. Łączność może być przeprowadzona tylko raz z jednym korespondentem.
9. Organizatorzy podają raport RS(T) + ile razy uczestniczyli w organizowaniu
spotkania ŁOŚ np. SP9UO podaje np. 59(9) 13 Łosi, np. SP6MQO podaje np. 57
10 Łosi, SQ6IUS podaje np. 59 06 Łosi itp.
10. Uczestnicy podają raport w formie RS(T) + NR od 01.
11. Wykaz stacji organizujących spotkania ŁOŚ (znak + ilość ŁOSI).
SP6CNU 04, SQ9WRT 05, SO9AHH 05, SP6GCU 05, SQ9OUA 05,
SP9EKF 04, SQ9OUD 03, SP9TDX 05, SQ9SBF 05, SP9LJE 10,
SQ9KFR 04, SP6MQO 10, SQ9ORQ 03, SP9UO 13, SQ9RNQ 03,
SQ9CWO 04, SQ9FMC 04, SQ9RNO 04, SQ6IUS 06, SQ6RMI 06,
SQ9CYD 13, SQ6IUF 13, SQ9CWI 13, SP2JMR 13, HF0LOS 13,
SP9KDA 13, SP7KED 13, SP7SZN 11, SQ7CGN 13, SP7VV 13,
SQ7OIU 05, SQ7LRQ 13, SQ7NHY 05, SQ7JS 09, SP7BIX 06, SQ7OVZ 05,
SQ7JZH 05, SQ6SGV 04.- łącznie jest 38 stacji i można zdobyć 288 punktów przy
jednej emisji.
www.pzk.org.pl
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12. Uczestnicy spotkania "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020" starają się zebrać jak
największą ilość "ŁOSI".
13. Nasłuchowcy starają się usłyszeć jak najwięcej stacji rozdających ŁOSIE.
Poszczególne stacje można wpisać do logu tylko raz.
14. Wszyscy uczestnicy, którzy nadeślą dzienniki otrzymają certyfikat "SPRAGNIONEGO ŁOSIA" do wydrukowania ze strony www.losnapograniczu.pl
15. Zwycięzcą w kategorii nadawców zostaje uczestnik, który zbierze jak
największą ilość ŁOSI. Zwycięzca zostaje "ŁOSIEM HONOROWYM", a kolejnych
10 zyskuje tytuł "ŁOSIA STADNEGO". Te dyplomy będą rozdane uroczyście na
następnym spotkaniu ŁOŚ 2021.
16. Pierwsze trzy stacje w kategorii stacji nasłuchowych dostają tytuł
"ŁOSIUCHOWCA HONOROWEGO".
17. Dzienniki (wyciąg z logu) za konkurs "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020" w terminie do
20 czerwca należy przesłać e-mailem z tytułem - ZNAK ŁOS 2020 w formacie
załącznika adif w formie sp6mqo.adi na adres sp6mqo1@poczta.onet.pl lub
w postaci papierowej na adres klubu SP9KDA.
SP9KDA Klub Łączności46-300 Olesno
Wielkie Przedmieście 51
46-300 Olesno
18. Rozliczenie konkursu nastąpi w terminie do 30 września 2020 i zostanie
ogłoszone na stronach internetowych PZK i www.losnapograniczu.pl.
Dla najaktywniejszych przewiduje się specjalne nagrody niespodzianki
Info: Marek SP9UO
3. LogSP
Informujemy, że portal logSP.pzk.org.pl jest obecnie niedostępny z powodu
prowadzenia prac techniczno-administracyjnych.
https://logsp.pzk.org.pl/
4. Wystawa z okazji 90 lecia PZK
W ramach obchodów 90. rocznicy powstania Polskiego
Związku Krótkofalowców przygotowywana jest
wystawa „90 lat Krótkofalarstwa Polskiego”, która
będzie udostępniona od 1 września do końca
października 2020 r. w Muzeum Techniki w Opatówku
k/Kalisza.
Ekspozycja będzie obejmowała dokumenty, fotografie
oraz zabytkowe urządzenia używane przez
krótkofalowców na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
www.pzk.org.pl
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Planowana jest również część multimedialna w formie prezentacji filmów i nagrań
dźwiękowych oraz wydanie katalogu eksponatów. Materiały z wystawy trafią także
do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa Polskiego w Internecie.
Projektowi patronuje Prezes PZK oraz Klub OTC PZK, a koordynatorem jest Kol.
Bogdan Szkudlarek SP3LD, który zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów
krótkofalowców, klubów PZK, LOK, ZHP i wszystkich radioamatorów o nadsyłanie
materiałów dokumentujących historię krótkofalarstwa w Polsce.
Są wśród nas osoby, lokalne środowiska i kluby, które mają różne osiągnięcia nie powinno zabraknąć informacji o nich dla przyszył pokoleń.
Prosimy o nadsyłanie wspomnień, opracowań, dokumentów, zdjęć. Ze
zrozumiałych względów nie zawsze będzie możliwe udostępnienie oryginałów,
zwłaszcza archiwalnych dokumentów i fotografii - wtedy prosimy o przysłanie ich
skanów lub fotografii. Skany powinny mieć rozdzielczość 300dpi, a fotografie
minimum 1200x1600 pikseli - chodzi o to, aby materiały te nadawały się do
prezentacji na dużym formacie.
Wszelkie pomysły i propozycje związane z wystawą i całym projektem prosimy
kierować do Kol. Bogdana Szkudlarka SP3LD: tel. 608829294, email sp3ld@wp.pl
[info: SP3LD]
II. Wydarzenia i historia
5. Informacje HF Managera PZK
Drodzy koledzy,
Chciałbym poinformować Was dzisiaj o bardzo specjalnej inicjatywie w pierwszy
weekend czerwca. Informacje o tym otrzymałem od Martti Laine - OH2BH. Jak
wiecie, IARU w tym roku nie organizuje w czerwcu Polnego Dnia HF-CW , Regionu
1 z powodu SARS-CoV-2.
73 Tom DF5JL
Region IARU 1 – HF Manager
6. Krótkofalowcy SRAL organizują akcję COVID-19
Kulminacja akcji „STAYHOME” odbędzie się w pierwszy weekend czerwca
2020 r. w formie podobnej do zawodów krótkofalarskich, w sobotę 06.06 od
godziny 10.00 do niedzieli, 07.06, do godziny 09.59, UTC
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Regulamin akcji znajdziecie pod adresem:
http://ko8sca.com/rules.pdf
W akcji tej, ponad 30 krajów aktywowało stacje z sufiksem STAYHOME, aby
wzmocnić ważny przekaz i wziąć udział w dużej międzynarodowej prezentacji
amatorskiego radia podczas kryzysu COVID-19. Szacuje się, że na całym świecie
nawiązano około 200 000 łączności przez stacje z sufiksem STAYHOME.
Najważniejszym punktem tego wydarzenia jest 24-godzinne spotkanie radiowe
w dniach 06-07 czerwca, kiedy wszystkie stacje STAYHOME i świat zgromadzą się
na falach radiowych, aby życzyć sobie nawzajem wszystkiego najlepszego
i poprowadzić globalny przekaz zawodów. W tym momencie dalsza ważność
komunikatu STAYHOME zostanie zweryfikowana ze szczerą nadzieją, że wszystkie
kraje będą w stanie rozpocząć łagodzenie tych ciężkich ograniczeń, ostatecznie
czyniąc ten komunikat nieaktualnym.
Patronem projektu jest Minister Spraw Zagranicznych Finlandii, Pekka Haavisto,
a projekt jest popierany przez prezydenta IARU Tima Ellama, VE6SH
i Organizację Narodów Zjednoczonych w postaci wielu aktywacji STAYHOME.
Szczegóły projektu na stronie QRZ.com www.qrz.com/db/OH2STAYHOME
Marek, SP3AMO, HF Manager PZK, przy współpracy Pawła SP7TEV
7. Skrócony spis treści Świata Radio 6/2020
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Transceiver FTDX101D
PREZENTACJA: Hytera PDC550, Procesor dźwięku Wolfwave, TYT TH-UV88
ŁĄCZNOŚĆ: Systemy LPD Icom, Sprzęt CB dzisiaj
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Łączności i konstrukcje UKF
HOBBY: Moduł kontrolno-sterujący AVT-3198, Wzmacniacz HF na MRF101
DIGEST: Przyrządy pomiarowe w.cz.
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
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Okładka najnowszego numeru „Świata Radio”
8. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 6/2020
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Wspomnienie o śp. Jerzym SP7CBG
Dyskusje o Statucie oraz składkach w PZK
S PDX Contest 2020 podsumowanie
Po WARD- 18 kwietnia 2020
Wyprawa na Karaiby z koronawirusem w tle
Pół życia w eterze…
Wywiad Pawła SQ6DXP w PR Opole
Najnowsze trendy w SDR
Silent Key’s
9. Kolejna audycja o krótkofalowcach Ewy Michałowskiej - uzupełnienie
W piątek 15 maja po 23:00 po wiadomościach w reportażu jedynki (PR 1
Polskiego Radia) nadany został reportaż Ewy Michałowskiej SP5HEN pt.
„Bezpieczne hobby”. Reportaż został zrealizowany we współpracy z Wiesławem
Paszta SQ5ABG.
Słuchać można na oficjalnej stronie

https://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/2510734,Bezpieczne-hobby-reportaz-EwyMichalowskiej?fbclid=IwAR1agqsVpdYcxpqD7NjtFYkLTYSX2pAnZZecoYlZbaEvheEwv52DJqN2ao
73 Wiesław SP4Z
III. Sport
10. Wiadomości nie tylko DX-owe
4L - Gruzja: Vaho 4L8A planuje udział w CQ WW WPX CW Contest na 20m.
QSL via M0OXO i LoTW.
8P - Barbados: Charles 8P6ET będzie czynny w WPX CW jako 8P1W IOTA NA-021.
QSL via KU9C.
BY - Chiny: Zespół BI4WXD, w składzie BD4SS, BD4TS, BI4SCC, BA4TB,
BH4TVU i BH4QBV będzie nadawać w zawodach WPX CW. QSL via BI4SCC.
G - Anglia:
GB2CDK obchodzi 150 rocznicę śmierci Charlesa Dickens zmarłego 9 czerwca
1870 roku. Aktywność od 1 do 12 czerwca.
GM - Szkocja: Od 23 maja do 19 czerwca będzie pracować GB2OL z wysp Orkney
EU-009, IOSA OR01. QSL via GM0WED.
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HI - Dominikana: HI3Y będzie pracować ku pamięci Edwina Nunez HI3K w WPX
CW. Potwierdzenia tylko LoTW.
JT - Mongolia:
JU85UIA świętuje 85-lecie powstawiani University of Internal Affairs w Mongolii.
Operatorami będą JT1CH, JT1BZ, JT1BU, JT1DR, JV1A i JT1BV. QSL via JT1CH.
VE - Kanada: Jean VE2JCW w czerwcu będzie używać znaku okolicznościowego
VE2SPEED z okazji Grand Prix Montrealu, chociaż wydarzenie jest odwołane. QSL
via VE2JCW.
ZF - Kajmany: William KO7SS wystartuje w WPX CW jako ZF2SS. QSL via LoTW.
ZL - Nowa Zelandia:
Holger ZL3IO będzie aktywny jako ZM4T w WPX CW.
Jacky ZL3CW będzie aktywny jako ZM1A w WPX CW.
QSL ZM4T via ZL3IO i ZM1A via ZL3CW.
Zawody 30-31 maja 2020
CQ WPX Contest CW - https://www.cqwpx.com/rules/rules_pl.pdf
Najlepszy rate https://www.cqwpx.com/rates/ wybieramy Poland.
Zapowiedzi https://www.ng3k.com/Misc/wpxc2020.html
Głosujemy na najlepszą DX-pedycję ostatnich 30 lat!
Wyprawy, które biorą udział w głosowaniu to zwycięzcy w danym roku
kalendarzowym według SWODXA https://www.swodxa.org/dxpedition-of-theyear/
Głosy oddajemy na https://www.dx-world.net/the-dxpedition-of-the-last-30years/
Należy wybrać dwie wyprawy, którym chcemy oddać nasz głos.
Contest Univeristy 2020 na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=fEEUpsWUtAA
Niemiecki odpowiednik https://amator.uke.gov.pl/
https://ans.bundesnetzagentur.de/amateurfunk/rufzeichen.aspx
13-14 czerwca OHFF activity weekend
https://ohff44.wordpress.com/activity-weekend/
WSJT wersja WSJT-X 2.2.0-rc2
https://sourceforge.net/p/wsjt/activity/?page=0&limit=100#5ecaeae0e8ba7c7b4
6a87abb
Pozdrawiam Adam SQ9S
www.pzk.org.pl
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11. Zawody Tarnowskie 2020
Zbliża się trzeci pełny weekend czerwca a więc i termin Krótkofalarskich
Zawodów Tarnowskich organizowanych w tym czasie od wielu lat przez OT 28
w Tarnowie. W bieżącym roku przypada to w dniach: 20 czerwca 2020 r,
w godz. 16.00 – 17.59 UTC dla części UKF/VHF oraz 21 czerwca 2020 r.,
w godz. 5.00 – 5.59 UTC. /7.00 – 7.59 LOC/ (1 godzina) dla części KF. Mimo
pandemicznej sytuacji w Kraju zawody nie powodują łamania obowiązujących
w związku z tym przepisów. Jednak prawdopodobieństwo braku możliwości
realizacji wszystkich zapisów regulaminów zawodów spowodowało konieczność
zmiany części ich zapisów. W związku z tym koniecznie prosimy o zapoznanie
się
z regulaminami jeszcze przed zawodami. Zapraszamy do udziału w zawodach.
Adresy regulaminów:
Część KF - http://sp9pta.hamradio.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZawodyTarnowskie-2020-KF.pdf
Część UKF/VHF - http://sp9pta.hamradio.pl/wpcontent/uploads/2020/05/Zawody-Tarnowskie-2020-UKF-VHF.pdf
Adres wysyłania logów: sp9pta@onet.eu
-Vy 73! Stanisław SQ9AOR
IV. Technika

V. Informatyka

______________________________________________
VI. Prawo i przepisy
VII. Humor w PZK
12. Nie samym radiem krótkofalowcy żyją…
W jednej z lokalizacji stacji Zespołu SN0HQ szef lokalizacji Marek
„Jola” SQ8JLA zawsze dbał o dobre odżywianie operatorów, aby mieli siły walczyć
24h w pile-upach! Zawsze mieli fantastyczne wędliny (sami je wędzili). Byłem –
widziałem aparaturę wędzarniczą!
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Od lewej:
SP8GWI,
SQ8J,
SQ8JLA,
SP8GQU

13. Dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK
www.pzk.org.pl
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14. Czarny humor. Ktoś w SP9 nie lubi SP9YFF?
Zdecydowanie znak SP9YFF był obsługiwany przez system CB QSL PZK (OT31).
No niestety, jakaś „rączka” przystawiała pieczątkę. Karty wracały.

____________________________________________
VIII. Silent Key’s

________________________________________________________________________
SP3LYZ s.k.
W dniu 13.05.2020 r. na cmentarzu w Przygodzicach koło Ostrowa Wlkp.,
pożegnaliśmy naszego kolegę Zbyszka Ożóga SP3LYZ.
Zbigniew Ożóg SP3LYZ doświadczony krótkofalowiec, wieloletni członek
Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Ligi Obrony Kraju, był przez wiele
lat związany z naszym klubem SP3KQV. W ramach działań naszego klubu
obok łączności stacji klubowej, prowadził również kursy nauki telegrafii.
Zbyszek był zawsze życzliwy i uśmiechnięty, a jego spokój udzielał się
innym.
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Jego praca zawodowa w Kaliszu, podobnie jak hobby, była związana z łącznością
radiową na falach krótkich. Po przejściu na emeryturę rzadko pojawiał się
w Kaliszu, ostatnio pracował w eterze z Przygodzic, z rodzinnego domu. Był
aktywny na pasmach KF, można było Jego odbierać zarówno na CW jak i na
emisjach cyfrowych.
Cześć Jego Pamięci!
Koledzy z klubu SP3KQV
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Tomowi DL5JL, Waldemarowi
3Z6AEF, Adamowi SQ9S, Markowi SP9UO, Jerzemu SP8TK, Markowi SP3AMO,
Pawłowi SP7TEV, Stanisławowi SQ9AOR, Bogdanowi SP3LD, Wiesławowi SP4Z,
Kolegom z Klubu SP3KQV.
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
www.pzk.org.pl
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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.
Motto Redakcji*. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem
odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni
publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko
słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich
członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem.
Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada
wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
„z terenu” często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty
materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany
Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej
„Komunikatem sekretariatu ZG PZK”). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt
SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na
3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane
pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób
zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz
informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018
adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r.
subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
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Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez
apostrofów).
Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
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