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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 

NR 10/2021 z dnia 10 marca 2021 r. 

 

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. Nagranie z XXVI KZD opublikowane 

W informacji pozjazdowej z dnia 13 grudnia 2020 dostępnej pod linkiem: 

https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4731 
 
znajduje się dodany w dniu 10 marca 2021 r. link do zapisu audio-video. Jest to 
pełen zapis KZD PZK 2020. Bez edycji, bez skrótów (rozdzielczość 720p). 
Materiał jest dostępny dla członków PZK po zalogowaniu i został dodany w dniu 
10.03.2021 r. 
 
Jest to materiał tylko i wyłącznie do użytku prywatnego przez członków PZK bez 
prawa udostępniania i publikacji bez pisemnej zgody Polskiego Związku 
Krótkofalowców. 
 
Info. Piotr SP2JMR 
 

2. Ubezpieczenia członków PZK 

Informuję, że otrzymane w dniu 08.03.2021 r. z Sekretariatu 
ZG PZK dokumenty ubezpieczeniowe PZK zostały 
opublikowane na portalu PZK. 
Prawy panel --> Ubezpieczenia członków PZK w dziale 
"download" - ubezpieczenia 2021-2022: 

https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=301 
 
Wszystkie wcześniejsze dokumenty ubezpieczeń – cała historia:  
Ubezpieczenie PZK 2020 (2)  Ubezpieczenie PZK 2019 (2) 
Ubezpieczenie PZK 2018 (5)  Ubezpieczenie PZK 2017 (5) 
Ubezpieczenie PZK 2016 (5)  Ubezpieczenie PZK 2014-2015 (6) 
Ubezpieczenie PZK 2010-2013 (11)  Ubezpieczenie PZK 2009 (12) 
 
Info. Zygi SP5ELA 

W 
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II Wydarzenia 

3. 73 rocznica niepodległości Izraela 

Izrael w kwietniu br. obchodzi 73-lecie niepodległości. Ten rok jest wyjątkowy 
dla rodziny krótkofalowców na całym świecie. W tych dniach będą pracowały 
stacje o znakach 4X73XX i 4Z73XX, przy czym XX będzie zawierał dwie ostatnie 
litery sufiksu prywatnego dla każdego operatora. 
 
Aktywność rozpocznie się 14 kwietnia od 06:00 UTC do soboty 17 kwietnia do 
22:00 UTC. 
Potwierdzenia zostaną załadowane LOTW. Część kart QSL będzie wydrukowana 
prywatnie przez operatorów i rozesłana przez biura QSL. 
Niektórzy operatorzy będą używać specjalnych komunikatów podczas konkursu 
Ziemi Świętej, który odbędzie się w ten sam weekend. 
 
Jan 4X1VF 
 

4. Pismo radioamatorskie z antypodów 

Poniżej link do australijskiego „Radioamatora” czyli miesięcznika ARMAG 
https://www.armag.vk6uu.id.au/  
 

Pozdrawiam Marcin SP7QHP 

 

5. Sukcesy SP9KDA w TVP 

Link do wiadomości w których znajduje się reportaż z Oleskiego Klubu 
Krótkofalowców SP9KDA:  
https://opole.tvp.pl/1605254/kurier-opolski-wydanie-glowne 
 
O sportowych sukcesach klubowego teamu opowiadają członkowie klubu  
z Prezesem Markiem SP9UO na czele. Radioklub SP9KDA nie narzeka na brak 
członków, a z jego doświadczeń wynika, że najlepszym sposobem na 
popularyzację krótkofalarstwa i pozyskiwanie członków jest promocja poprzez 
media lokalne. 
Tym razem powodem zrealizowania krótkiego programu było zwycięstwo 
SP9KDA w prestiżowych ukraińskich zawodach emisjami cyfrowymi. Team 
SP9KDA zajął w nich po raz 3 pierwsze miejsce na świecie.  
 
Info. Marek SP9UO i Krzysztof SP6DVP  
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6. IV Cass Award dla Janusza SP9FIH 

Janusz SP9FIH został po raz czwarty z rzędu uhonorowany plakietą Single-
Operator Cass Award. Tym razem za pracę z wyspy Norfolk pod znakiem 
VK9NK skąd przeprowadził łączności z 6845 unikalnymi stacjami podczas jego 
wyprawy w 2020 roku.  
 
Szersze informacje zostały zamieszczone na stronie: 
https://ot11pzk.wordpress.com/2021/03/09/zwyciestwo-janusza-sp9fih-w-
2020-single-operator-cass-award/  
 
Januszu serdeczne gratulacje!  
 
Leszek SP6CIK 
 
7. Krótkofalarskie lato 2021 Roztocze - Krasnobród 15-30.08.2021 
 
Organizatorzy: Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, UKS Azymut 
Zamość, Ośrodek „Jolanta” ul. Wczasowa 3 Krasnobród. 
Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: Ośrodek Jolanta pokoje 1,2,3,4, oraz 
apartamenty. 
Celem propozycji jest aktywny wypoczynek oraz popularyzacja sportów 
radiowych: Radioorientacja Sportowa czyli Radiowe łowy na lisa (ang.) ARDF, 
Orientacja Sportowa w terenie, Krótkofalarstwo. 
Organizatorzy zamierzają umożliwić oprócz aktywnego wypoczynku, zapoznanie 
i przyciągnięcie dzieci i młodzieży do środowisk krótkofalarskich. 
 
Możliwości i propozycje wypoczynkowe: 
Różne formy turystyczne Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, spływ 
kajakowy rzeką Wieprz, korzystanie z pobliskiego zalewu wodnego, plaży, 
basenu, boisk, parku linowego. 
Zwiedzanie niedalekiego Zamościa: twierdzy, ZOO, lotniska sportowego, parku 
gokartowego, hodowli strusi afrykańskich, stadniny koni „Tarka’’ oraz poznanie 
pamiątek, miejsc historycznych Zamościa i okolic. Ponadto ogniska i dyskoteki 
przy Ośrodku Jolanta. 
 
Możliwości i propozycje sportowe: 
Poznanie atrakcyjnej dyscypliny sportowej: Radioorientacji ARDF w formie 
zabaw przy ośrodku i w sąsiadującym terenie leśnym, przygotowanie do 
uczestnictwa w zawodach sportowych. 



 

www.pzk.org.pl 4 

Poznanie atrakcyjnej dyscypliny sportowej Bieg na Orientacje z zajęciami przy 
ośrodku i w terenie leśnym, przygotowanie do uczestnictwa w zawodach 
sportowych. 
Zapoznanie z atrakcyjnymi formami łączności amatorów krótkofalowców, 
uczestnictwo w łącznościach i akcji dyplomowej „Flora Fauna”, uczestnictwo  
w zawodach Wieloboju Łączności itp. 
 
Organizatorzy zapewniają sprzęt sportowy, radiostacje, anteny, mapy BNO, 
licencjonowanych trenerów instruktorów ARDF, przewodników turystycznych. 
Ilość miejsc ograniczona, zalecamy wcześniejszą bezpośrednią rezerwacje  
i ustalenie indywidualnie warunków pobytu w Ośrodku Jolanta ewentualnie 
innych ośrodków w Krasnobrodzie. 
 
Szczegółowych informacji udzielają: prezes BSRS Władysław Pietrzykowski 
SP9GNM, tel. 602816498, prezes UKS Azymut mgr Piotr Chabros tel. 
693133056, Ośrodek „Jolanta” tel. 846607593 jolanta@roztocze.pl 
 
Info. Władysław SP9GNM 
 

III Sport 

8. SP DX Contest 2021 

W tym roku luty ma 28 dni, ale rok 2020 był rokiem 
przestępnym*. To implikuje, że termin naszych zawodów 
- SP DX Contest 2021 wypada w tym roku w święta 
wielkanocne. 
Termin SP DX Contest to termin stały - pierwszy pełny 

weekend kwietnia. W tym roku to 3-4.04.2021, godz. 15:00-14:59. Tego 
terminu zmienić nie można. 
 
Portal zawodów SP DX Contest jest przygotowany do obsługi edycji zawodów 
2021. 
 
Komisja zwraca uwagę na dwie zmiany regulaminowe: 

 

 zmiana terminu wysyłki logów z 30 kwietnia na termin 2 tygodnie 
(18.04.2021), 

 likwidacja wysyłki logów prze e-mail, logi wysyłamy wyłącznie przez 
interfejs www. 

 

Portal zawodów:  

SP DX Contest  Wyniki ubiegłoroczne  2020 Regulamin 2021 
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SP DX Contest wypadający w święta wielkanocne charakteryzuje się minimalnie 
mniejszą frekwencją w stosunku do lat "nieświątecznych". Wiele osób znajduje 
jednak chwilę, zwłaszcza w późnych godzinach wieczornych i nocnych na 
zrobienie chociaż symbolicznych QSO’s. Zawody trwają od 15:00 UTC w sobotę 
do 14:59 w niedzielę. 
 
Rok 2020 pod względem frekwencji i wyników był rokiem rekordowym, 
przyczyniła się do tego pandemia. Wpłynęły 3332 logi. To rekord wszech 
czasów. 
 
*Rok przestępny 
 
Komisja zawodów SP DX Contest 2021 
 
 

9. Wiadomości nie tylko DX-owe 
 
9J – Zambia. Bodo HB9EWU jest obecnie na misji humanitarnej w północnej 
Zambii Loc. KI40iq. Może się pojawić w paśmie 20m jako 9J2BG. Używa sprzętu 
Yaesu FT-857D oraz antenę dipol. QSL via HB9EWU, na które odpowie po 
powrocie w 2022 roku.  
 
A2 – Botswana. Vasily R7AL, Leo UI8J, Vlad R9LR i Mike RU3UR od 15 do 26 
marca 2021 roku będą QRV jako A25RU z okolic Gaborone w Botswanie.  
WW Loc. KG25. W palnie praca na 4 stanowiskach od 160 do 10 metrów oraz 
przez satelitę QO-100.  
QSL via ClubLog OQRS. https://rv6ali.wixsite.com/botswana2021  
 
G – Anglia. W dniach 16 do 18 marca czynna będzie stacja GB0SP, która 
upamiętni św. Patryka patrona Irlandii.  
W kwietniu będzie aktywna kolejna stacja GB0SG św. Jerzy. QSL via G4XEX.  
Więcej informacji na qrz.com  
 
HC – Ekwador. Rick NE8Z(SP9E) do 15 marca br. wraca do Santa Elena, skąd 
będzie aktywny jako HC1MD/2. QSL via K8LJG.  
 
I – Włochy. Członkowie ARI Carpi upamiętniają 117 rocznicę powstania miasta 
Capitan Pastene w Chile, założonego przez Włocha emigranta.  
Od 12 do 28 marca będą używać znaku II4CPC. Do akcji przyłączają się również 
stacje CB6I z Chile i LU6DK z Argentyny.  
QSL II4CPC via IQ4DJ, CB6I via CE6TRA.  
 
Od 5 do 14 marca nadają liczne stacje z Włoch, które dają punkty do Dyplomu 
Italian Navy Costal Award. Regulamin dyplomu oraz wykaz znaków na stronie 
https://www.qrz.com/db/II0IDP  
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LY – Litwa. LY11LY i LY31A świętują niepodległość Litwy.  
Stacje są QRV przez cały marzec a do zdobycia jest okolicznościowy dyplom.  
QSL LY11LY via LY2QT.  
 
OE – Austria. W marcu członkowie klubu VIC Amateur Radio Contest DX Club 
4U1A będą QRV z okazji Światowego Dnia Meteorologii (23 marca).  
Będą używać znaku C7A (Światowa Organizacja Meteorologiczna - WMO). QSL 
via UA3DX.  
 
OH – Finlandia. OF60RR nadaje z okazji 60-lecia istnienia huty Rautaruukki.  
Stacją będzie nadawać do marca 2022 r. QSL via OH8DR.  
 
RA – Rosja. W marcu i kwietniu usłyszymy R1934G (RDA SM-02), R108M (RDA 
SM-22), RG61PP (RDA SM-07) i R1961G (RDA SM-01).  
Stacje będą nadawać z okazji 87 urodzin Yuri Gagarina i 60 rocznicy lotu w 
kosmos. QSL R1961G via R3LA, RG61PP via RZ3LC, R1934G via R3LC, R108M 
via RK3LC.  
 
R21BLIN upamiętni święto Maslenitsa obchodzone przez kościół prawosławny 
w regionie Jarosław. Do 17 marca można zdobyć punkty do RDA (YR-03), WCA 
(UA-00075, UA-00076, UA-00967) i COTA-RU (C-312, C-313,C-365).  
QSL via RO3M.  
 
SP – Polska. W marcu nadaje SP21DKS z okazji Światowego Dnia Zespołu 
Downa przypadającego na 21 marca. QSL via SP3POB.  
 
VK9C - Cocos Keeling. Dziesięciu członków Northern Corridor Radio Group  w 
dniach od 16 do 23 marca br. będzie nadawać jako VK9CE z wyspy Cocos 
Keeling IOTA OC-003 Loc. NH87jt.  
W skład wyprawy wchodzą Steve VK6SJ, Wayne VK6EH, Stu VK6SSB, Gerald 
VK6XI, Chris VK6LOL, Brian VK6BMA, Tim VK6EI, Alex VK6KCC, John VK6NU i 
Brian VK6MIT.  
W planie praca od 80 do 6m emisjami FT8, CW i SSB. QSL via OQRS EB7DX.  
 
VR - Hong Kong. Do końca stycznia 2022 roku usłyszymy stację VR2BLEE, 
która nadaje w celu upamiętniania legendarnego Bruce Lee.  
Można zdobyć również okolicznościowy dyplom. Szczegóły 
https://www.qrz.com/db/vr2blee  
 
Zawody 13-14 marca 2021 r.  
DIG QSO Party https://diplom-interessen-gruppe.info/downloads/dig-qso-party-
en/  
AGCW-DL QRP Contest http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-
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activities/qrp-contest  
Stew Perry Topband http://www.kkn.net/stew/  
EA PSK63 Contest https://concursos.ure.es/en/eapsk63/bases/  
Tesla Memorial HF CW 
http://radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/rules  
FIRAC-Contest https://www.firac.de/FIRAC_HF_CONTEST_E.pdf  
 
Zaproszenie do Mistrzostw Europy HST https://srr.ru/wp-
content/uploads/2021/03/Buletin-nr.1-year-2021.pdf  
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
 
10. UKF – zawody 
 
W najbliższym czasie: 
SPAC - 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 16 marzec 2021, godz. 
18:00 - 22:00 UTC 
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf 
 
SPAC - 70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 18 marzec 2021, godz. 
18:00 - 22:00 UTC 
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf 
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. 
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/ 
 
AGCW VHF/UHF Contest - zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, 
sobota 20 marzec 2021, godz. 14:00 - 18:00 UTC. Koledzy z DL zapraszają do 
licznego udziału polskich sympatyków CW. Regulamin: 
https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest  
albo  
http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest 
 
Stanisław SQ2EEQ 
 
 

11. Ciekawe dyplomy  
 
Poniżej 4 wyspiarskie dyplomy zdobyte przez Mieczysława SP5DZE. 
Informacje o regulaminach pod linkiem: 

https://cqcw.ru/award16.html Dyplomy poniżej. 

 Dyplomata 39 
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-- 

12. Ciekawe dyplomy cd… 

 

Witam. Czytam uważnie biuletyny, dzięki za 
info. 

Nie wiem czy jest się czym pochwalić, mam taki 
dyplom Triple Play # 974 - drugi w SP. Jest to 
dyplom za QSO z 50 stanami USA fonią, 
telegrafią i cyfrówkami.   

Jeśli uważacie, że warto go pokazać to 
załączam go. Pozdrawiam redakcję! 

 

 

Zibi SP3CFM 
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13. Zaproszenie do DIGI z Holandii 

VERON zaprasza do udziału w zawodach PACCdigi, emisjami cyfrowymi – RTTY  

i FT-8. Zawody zaczynają się w sobotę 17 kwietnia od godziny 12.00  do 23:59 
UTC. Zawody typu WW, a ich celem jest praca jak największej liczby 
holenderskich stacji RTTY, jak również w trybie FT8, do wyboru. Mnożnikami  
w Zawodach są holenderskie QRA – lokatory - pierwsze cztery znaki. Pod tym 
adresem możecie znaleźć aktualny Regulamin Zawodów: 

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-
bureau/hf-contesten/paccdigi-rules/. 

Oczekujemy na Wasze logi i mamy nadzieję, że nasze Zawody spodobają się  
i będziecie fajnie bawić się. Termin przesyłania logów to 23 kwietnia 2021 r. 
23:59 UTC 

73 Sjoerd PA0SHY 

Informacje opracował na podstawie informacji opublikowanej na liście mailowej 
HF Managerów IARU, Marek SP3AMO, KF Manager PZK. 

 

14. Współzawodnictwo w zawodach krajowych SP Contest Maraton 
2021. 

Po opublikowaniu wyników rozegranych do tej pory zawodów, pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach zajmują. SO CW: SQ4NR; SO MIXED: SP5KP, 
SP8BVN, SP9W; SO SSB: SO9I; QRP: SP5ES; MO CW: SP9PKM; MO MIX: 
SP3KWA; MO SSB:SP9KJM. 

Proszę uczestników zawodów zaliczanych do współzawodnictwa SPCM 2021, 
którzy w bieżącym roku kończą 18 lat, o informacje o tym fakcie. Podjęliśmy 
próbę sklasyfikowania takich stacji. Więcej informacji w regulaminie 
współzawodnictwa zamieszczonego na portalu PZK, w zakładce Menu  
- Współzawodnictwa. 

73 Kazik SP9GFI 

 

15. Sport ekstremalny - ekspedycja na Bouvet 3Y0 

Sprawa ekspedycji na Bouvet 3Y0I po nieudanej próbie w roku 2019 została 
odłożona, ale nie zaniechana. W 2020 nastąpił czas pandemii, który wszystkim 
skomplikował życie. Prawie wszystkie ekspedycje zostały zawieszone. 
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Kolejne podejście do ekspedycji na Bouvet planowane jest przez zespół 
ekspedycyjny polski (lider 3Z9DX) w listopadzie 2021. 

W opcji lądowania na wyspie Zodiakiem wygląda to tak, jak na załączonych 
obrazkach. Najtrudniejsze jak się okazuje jest odpłynięcie z wyspy. 

 

To zdjęcie pochodzi z zasobów zdjęć ekspedycji na Clipperton TX5K. 20 osób 
pomaga przy zepchnięciu Zodiaka na wodę. Temperatura wody +25oC. 

A tak wygląda odpłynięcie z 3Y0! Temperatura powietrza i wody +2oC. 

  

KADRY ZACZERPNIĘTO Z FILMU „ARRIVAL AND DEPARTURE FROM BOUVET ISLAND” 

https://www.youtube.com/watch?v=B7nbdhTDP4s&t=142s 

Info: Zygi SP5ELA 
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VII. Humor w PZK 

 

15. Z Biuletynów PZK z lat 70-tych 

 

 
Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK 

 

 
Biuletyn PZK 1-2/1970. Autor Ryszard Girulski SP5OO (S.K.). 
 

73 SP5ELA 
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Południowa Anglia, koło Ashford. Zdjęcie: SP3SUX 

 

VIII. Propagacja fal radiowych 
 

IX. Silent Key’s 

_________________________________________________________ 

SQ2AHL S.K. 

W nocy z 7 na 8 marca br. opuścił na zawsze nasze szeregi Tadeusz Kawczyński 
SQ2AHL urodzony 1935. Był członkiem Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK 
(OT04).  
Msza święta odbędzie się w czwartek 11.03 br., godz. 09.00 w parafii pw. 
Świętego Ducha w Inowrocławiu. Następnie pogrzeb na cmentarzu 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu przy ul. 
Marcinkowskiego. 

Cześć jego pamięci! 

Info. Sandra Kuzara  
______________________________________________________________________ 
 
 



 

www.pzk.org.pl 13 

SP9NWN S.K. 
 
Dnia 9 marca 2021 r. po krótkiej chorobie w wieku 72 lat, zmarł Mieczysław 
Kołodziejski SP9NWN. Śp. Mieczysław był wieloletnim członkiem Śląskiego 
Oddziału PZK w Katowicach. Doskonały operator klubu SP9PTO, a następnie 
SP9YGD. Pracował na pasmach HF i UHF, uczestnik zawodów zagranicznych  
i krajowych, współorganizator gry harcersko-survivalowej "Pustynna Burza". 
Uczestnik ekspedycji EJ0PL. Nie usłyszymy już charakterystycznego, 
broadcastingowego głosu śp. Mieczysława.  
 
Wyrazy współczucia rodzinie składają koledzy z klubu SP9YGD oraz Zarząd  
i członkowie OT-06.  
 
Info. SP9GFI 
_______________________________________________________________________________ 

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Pani Sandrze 
Kuzara, Sjoerd’owi PA0SHY, Janowi 4X1VF, Leszkowi SP6CIK, Kazikowi SP9GFI, 
Adamowi SQ9S, Staszkowi SQ2EEQ, Piotrowi SP5PB, Markowi SP9UO, 
Krzysztofowi SP6DVP, Jurkowi SP8TK, Władysławowi SP9GNM, Markowi 
SP3AMO, Komisji SP DX Contestu, Irkowi SP3SUX. 

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK 
zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK „z urzędu”, jako tzw. 
wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym 
wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji. 

Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny 
odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków 
Redakcji. 

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest 
to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną 
drugi raz. 

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 
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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 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. 

*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 
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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 – subskrypcja 

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. 
 
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). 

 


