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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 

NR 13/2021 z dnia 31 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/ 
 

  

Najszczersze życzenia zdrowych, wesołych i rodzinnych 
Świąt Wielkiej Nocy składa wszystkim krótkofalowcom 

Prezydium ZG PZK 
 

 Grafika: (XYL SP5ELA). Z prac uczniów SP222. 

   

I Sprawy organizacyjne 

1. ZAPROSZENIE DO SP DX CONTEST 2021  

W 
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                       Zawody od 1933 roku 
 

Koleżanki i Koledzy, Krótkofalowcy! 
W nadchodzący weekend (3 kwietnia 2021, 15:00 UTC – 4 
kwietnia 2021, 14:59 UTC) startujemy z kolejną edycją 
największego, dorocznego wydarzenia sportowego w polskim 

krótkofalarstwie – SP DX Contestu. 
To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX 
Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla 
stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata. 
SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim 
spotkaniem na falach eteru - raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za 
wszelką cenę zwyciężyć, ale również, aby dobrze się bawić. 
 
Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX 
Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany  
i ceniony.  
Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest 
zawsze proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy 
jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.  
W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może 
Cię zabraknąć. 
Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: 

 https://spdxcontest.pzk.org.pl 
Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego 
krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zorganizowane zostały  
w 1933 roku.  
Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59D na SSB, 599R 
na CW. 

 
 
 
 
 
Startuj! 
 
 
 
 
 

73! 
     
Komisja Zawodów SP-DX Contest 2021 
Polski Związek Krótkofalowców i SP DX Club 
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2. Nowy dyplom SN0HQ 
 
W dniu 22 marca w głosowaniu elektronicznym Prezydium ZG PZK zaakceptowało 
nowy regulamin oraz wzór dyplomu za łączności ze stacją SN0HQ. 
Wzór nowego dyplomu poniżej, natomiast regulamin niebawem będzie 
opublikowany w zakładce: „Awards dyplomy” na portalu PZK oraz na stronie 
SN0HQ 

 

Piotr SP2JMR 

II Wydarzenia 

3. Elementarz Krótkofalowca 
 
Być może niektórzy już zauważyli nową publikację na stronach HF5L 
 
Jest to "CU. Elementarz krótkofalowca". Autorem jest Tomek SP5UAF. To dopiero 
początek. Tomek ma ambitny plan kontynuować Elementarz i sukcesywnie 
uzupełniać go o kolejne części. 

hf5l.pl: https://hf5l.pl/hf5l-mapa/ 
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Tomek to znakomity operator, o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, ale 
jednocześnie znakomity humanista. Wytwory jego pióra czyta się z wielką 
przyjemnością. 
Nazwa "Elementarz" wskazywałaby, że wydawnictwo skierowane jest do adeptów 
krótkofalarstwa albo dla początkujących. Tak, ale gwarantuję, że każdy z nas 
znajdzie w każdym rozdziale coś, o czym nie wiedział, lub zapomniał! 
Najnowszy opublikowany rozdział (26.03.2021) to "CU. Elementarz 
krótkofalowca. SP DX Contest": 

https://hf5l.pl/abc-spdxcontest/ 
 

Na czasie! Równie aktualny może być "CU. Elementarz krótkofalowca. Zawody 
krótkofalarskie": 

https://hf5l.pl/abc-contesting/ 
 
Mirek SP5GNI 
 

III Sport 

4. Informacje nie tylko DX-owe 

CE9 – Antarktyda. Paul VK2PAD obecnie przebywa w bazie Casey Station IOTA 
AN-016. Do listopada br. będzie go można usłyszeć pod znakiem VK0PD.  
QSL via EB7DX.  
 
CP - Boliwia  
Antonio EA5RM przebywa w Boliwii, skąd nadaje jako CP1XRM.  
Można go spotkać na SSB i DIGI. QSL via EA5RM.  
 
DL - Niemcy  
Od 1 kwietnia do 30 czerwca czynna będzie stacja DA21WARD z okazji 
Światowego Dnia Krótkofalowców.  
Za QSO zalicza się do specjalny DOK 21WARD. QSL via DK5ON.  
 
Klub High Speed Club HSC obchodzi 70 rocznicę.  
Do końca 2021 roku nadawać będzie DP70HSC DOK HSC70.  
Ponadto słychać stacje klubowe DK0HSC DOK HSC70 oraz DA0HSC, DL0HSC, 
DF0HSC DOK HSC. QSL via biuro.  
 
I - Włochy  
Członkowie ARI Fidenza IQ4FE wydają dyplom Elettra cudowny statek "Elettra: 
The Miracle Ship". Do końca 2021 roku nadają różne stacje okolicznościowe, 
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których wykaz na stronie: 
http://www.arifidenza.it/LaSezione/DiplomaElettra2021/Diploma_Elettra2021_ENG.asp  
W kwietniu usłyszymy II4DNZ. QSL via IQ4FE.  
 
LZ - Bułgaria  
Klub krótkofalowców Blagovestnik LZ1KCP kontynuuje wydawanie dyplomu 
Wszyscy Święci 2021. W kwietniu aktywna będzie stacja LZ1612EN. QSO 
zaliczane są dyplomu za 2021 rok. QSL via LZ1KCP. http://www.lz1kcp.com/  
 
Również w kwietniu LZ200GSR obchodzi 200 urodziny Bułgarskiego pisarza oraz 
historyka Georgi Sava Rakovski 1821-1867.  
QSL via LZ1XM.  
 
OK – Czechy. Klub Chrudim obchodzi 75 rocznicę. Do końca roku używać będą 
znaku OL75KCR.  
 
OZ – Dania. Od 1 do 11 kwietnia OZ75MAY i OZ75BO obchodzi 75 rocznicę 
wyzwolenia wyspy Bornholm po okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 
i obecności sowieckiej po zakończeniu wojny.  
Do zdobycia dyplom. QSL via OZ1ACB. https://www.oz75may.oz0j.dk/  
 
PA – Holandia. Ruud PG1R z okazji 96 rocznicy Światowego Dnia Krótkofalowców 
będzie QRV jako PG96WARD. QSL via PG1R.  
 
PY – Brazylia. Członkowie LABRE-DF PT2AAA w kwietniu obchodzą 61 rocznicę 
powstania Brazylijskiej stolicy Brasilia.  
Będą używać znaku okolicznościowego ZW61DF. QSL via PT2GTI.  
 
VE - Kanada  
Pierre VA2CZ do 26 maja nadaje jako VX2Z, aby zwrócić uwagę na pierwszą 
szczepionkę przeciwko ospie, która powstała 225 lat temu. QSL tylko LoTW.  
 
Zawody 3-4 kwietnia 2021 r.  
SP DX Contest https://spdxcontest.pzk.org.pl/  
EA RTTY Contest https://concursos.ure.es/en/eartty/bases/  
 
Wyniki zawodów:  
All Asian DX Contest https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-
3_Contests/2020/AA2020-index.html  
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LZDX 2020 http://lzdx.bfra.bg/results2020en.html  
 
Friedrichshafen 2021 również odwołane https://www.messe-
friedrichshafen.de/mfn-de/presse/presseberichte-detail.php?obj_id=245  
 
Pierwsze zdjęcia oraz online log wyprawy Janusza SP9FIH na Saint Martin TO1K.  
http://fs.dxpeditions.org/  
 
SP3IQ Bogdan SK https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4767  
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 

 

5. UKF - zawody 
 
w najbliższym czasie: 

SPAC - 144 MHz – zawody aktywności UKF – wtorek, 6 kwiecień 2021, godz. 
17:00-21:00 UTC 
Regulamin: 
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf 

SPAC - 50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 8 kwiecień 2021, godz. 
17:00 - 21:00 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/ 
Przypominamy, że ze względu na zmianę czasu wszystkie zawody SPAC, jak 
również odbywające się podobnie jak w SP - zawsze we wtorki - zawody 
aktywności w krajach sąsiednich (DL, LA, SM, OZ, LY, YL i in.) zmieniły godziny 
trwania na 17:00 – 21:00 UTC. Czas lokalny, w którym odbywają się zawody  
w SP, pozostaje bez zmian, tzn. 19:00-23:00. 
 
VHF-FT8 Activity – rumuńskie zawody aktywności FT8 – 144 MHz, środa  
7 kwiecień 2021, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: 
https://www.ft8activity.eu/index.php/en/ 

Stanisław SQ2EEQ 
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6. Ciekawe dyplomy 

Na jakiś czas przerywamy serię WYSPY. Chyba już zaczęła nudzić czytelników. 
Żadnego odzewu, wsparcia ze strony kolegów w SP poza SP5. Czy tylko na 
Mazowszu łowią wyspy? 
W kolejnych numerach Informatora pokazane będą dyplomy za ZAMKI. To długa  
i ciekawa historia wśród dyplomowych akcji. Jeżeli ma ktoś coś ciekawego, to 
proszę przesłać na sp5dze@gmail.com 

 

  

Vy 73! Mietek SP5DZE 
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7. Dyplom okolicznościowy z okazji 50 rocznicy powstania związku 
taktycznego Marynarki Wojennej 3. Flotylli Okrętów. 
 
3. Flotylla Okrętów to największy związek taktyczny Marynarki Wojennej. Łączy 
ona wykonywanie zadań o charakterze narodowym z misjami zagranicznymi. 
Stanowi podstawę sił uderzeniowych Marynarki Wojennej w trakcie narodowego 
ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem ANAKONDA oraz wielu manewrów 
polskich sił morskich. Jednostki 3. Flotylli Okrętów biorą udział nie tylko w 
ćwiczeniach, ale i w faktycznych operacjach bojowych. Flotylla wydziela swoje 
okręty do prestiżowych Sił Odpowiedzi NATO.  
W tym roku przypada jubileusz utworzenia 3. Flotylli Okrętów, która powstała 50 
lat temu 11 marca 1971 roku.  
 

W związku z powyższym koło krótkofalowców „Błyskawica” SP2PMW ma zaszczyt 
zaprosić wszystkich chętnych nadawców i nasłuchowców do zdobycia pięknego 
dyplomu okolicznościowego 50 lat 3.FO. 
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Nasza Akcja Dyplomowa ma również na celu zwrócenie Waszej uwagi na problemy 
z jakimi obecnie boryka się Polska Marynarka Wojenna. Polska nie pomna swej 
historii po raz kolejny odsuwa się mentalnie od Morza.  

Marynarka Wojenna jak kiedyś przed laty potrzebuje naszego wsparcia. 

"WOLNOŚĆ NIGDY NIE DANA JEST NA ZAWSZE. TRZEBA O NIĄ 
ZABIEGAĆ I JEJ BRONIĆ". 

Znak Operator Emisje 

SP 2 CTF Janusz ssb, cw 

SP 2 EHP Brunon ssb 

SP 2 FJN Jan ssb 

SP 2 FRN Sebastian ssb, cw 

SP 2 HJN Czesław ssb 

SP 2 HMM Olek ssb, digi 

SP 2 MWZ Brunon ssb, digi 

SQ 2 P Marek ssb 

SQ 2 HL Janusz ssb, digi 

SQ 2 JSE Jan ssb,cw 

SQ 2 KRY Krzysztof ssb 

SQ 2 NUL Eugeniusz ssb 

SQ 2 OFX Stefan ssb, cw 

SQ 2 TAA Grzegorz ssb 

SQ 2 XE Krzysztof ssb 

SQ 2 IHZ Czesław ssb 

Aby uzyskać dyplom należy przeprowadzić łączność ze stacją Klubu "Błyskawica" 
SP2PMW oraz co najmniej pięć potwierdzonych łączności ze stacjami członków 
Klubu SP2PMW wyszczególnionymi powyżej. Logi z zapisem łączności 
(najchętniej w formacie ADIF :-)  prosimy wysyłać mailowo na adres: 
qtc@sp2pmw.pl 
Po weryfikacji w naszym logu z przyjemnością wyślemy dyplom na podany przez 
zgłaszającego adres mailowy. Łączności będą prowadzone na 80 metrach, 
emisjami: CW, SSB, DIGI. Liczą się również łączności w pasmach UKF.  

Ponadto aby dać możliwość innym kolegom mieszkającym poza SP, w każdą 
niedzielę stacja klubowa SP2PMW i stacje z wykazu będą również QRV na 
QRG=14303kHz. 
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Akcja dyplomowa zaplanowana jest do 01.07.2021 r. O dyplom mogą zawalczyć 
również stacje nasłuchowe. Dla nasłuchowców są takie same warunki, jak dla stacji 
nadawczych. 

Informujemy, że na portalu QRZ.COM na naszej stronie Klubowej (SP2PMW) 
będzie do Waszej dyspozycji (w zakładce "Biografia") proste narzędzie do 
sprawdzania potwierdzonych łączności.  

Prosimy pamiętać, że w Akcji Dyplomowej pracuje kilkanaście naszych stacji od 
których logi muszą spłynąć najpierw do "stacji głównej", która wprowadza je do 
logu klubowego. Zatem Wasze łączności "pojawią" się na stronie QRZ z pewnym 
opóźnieniem, za co przepraszamy :-) 

Sukcesywnie uzupełniając log SP2PMW będziemy również wysyłać e-qsl na 
pamiątkę łączności. Łączności należy logować z dopiskiem - "Akcja Dyplomowa 
SP2PMW". W przypadku chęci uzyskania dyplomu w wersji papierowej prosimy o 
wpłatę 10pln. na nr konta: 77 1020 1853 0000 9402 0009 6057 i przesłanie 
wniosku - listy z QSO  oraz ksero lub pdf dowodu wpłaty  na 
adres:qtc@sp2pmw.pl 

Życzymy dobrej zabawy. 

Vy 73! de Stefan SQ2OFX wraz z Zarządem klubu SP2PMW 

IV. Technika i konstrukcje 

8. Najtańsze radio SDR na świecie  

Po lekturze "Świata Radio" nr 2/2021 zafascynowało mnie zastosowanie 8-
bitowego ATmega328 do budowy radia SDR. Mój transciver został przetestowany 
w eterze na pasmach 80/40/20m (przy mocach 2,7-8W łączności SSB do 2200 
km). Postanowiłem także zrobić i przetestować maksymalnie uproszczoną wersje 
"tylko odbiornik". Jest to prawdopodobnie najtańsze radio SDR na świecie HI. 
Moja intencja jest wybitnie edukacyjna. Mnóstwo dzieciaków (i nie tylko) bawi się 
w elektronikę z użyciem modułów Arduino. Mój uSDX-RX to po prostu 1001-sza 
aplikacja Arduino Nano, może ktoś się zainteresuje i go zrobi, a potem 
zainteresuje się techniką radiową... Dlatego we wpisie na stronach klubu HF5L 
https://hf5l.pl/en/sdr-z-arduino-nano/ jest przy okazji trochę elementarnych 
informacji krótkofalarskich.  

Proszę o rozpowszechnianie wpisu wśród Waszych dzieci i wnuków! 

Mirek SP5GNI 
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V. Informatyka i oprogramowanie 

VI Prawo i przepisy 
 

 

  VII. Humor w PZK  

9. Z biuletynów PZK 1970 
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VIII. Propagacja fal radiowych 

 

10. Cykl 25 słoneczny. 

 

 

Odpowiednio na wykresach: liczba plam słonecznych oraz strumień słoneczny 
FLUX. 

Żródło: swpc.noaa.gov 

Info: Zygi SP5ELA 
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IX. Silent Key’s 

 

SP3IQ SK.  
W dniu 27 marca po krótkiej chorobie na zawsze opuścił 
nasze szeregi Bogdan Machowiak SP3IQ, członek PZK  
w Poznańskim OT PZK. Odznaczony Odznaką Honorową 
PZK. W latach 2004 - 2016 śp. Bogdan był członkiem 
Prezydium ZG PZK kolejno jako sekretarz, wiceprezes  
i skarbnik PZK. Był bardzo aktywny. m.in. w dużej części 
Jego inwencji zawdzięczamy sukces w kontaktach  
z Ministerstwem Środowiska i w konsekwencji korzystne dla 
nas zapisy w aktach prawnych dotyczących służby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej. Także za Jego kadencji powstał obowiązujący do dziś Regulamin 
Kalendarza Zawodów Krajowych. Przez 12 lat wspólnie z innymi Kolegami godnie 
reprezentował PZK na Hamfestach we Friedrichshafen, a także już w mniejszych 
składach w kilku edycjach HamRadio w czeskich Holicach. 
 
Śp. Bogdan SP3IQ był aktywnym krótkofalowcem. Jako DX- man miał zaliczone 
wszystkie podmioty DXCC. Przez ostatnie kilka lat był aktywny głównie na 
pasmach UKF. 
 
W osobie Bogdana SP3IQ żegnamy nie tylko działacza na rzecz PZK i aktywnego 
krótkofalowca, ale przede wszystkim wspaniałego Kolegę, pełnego roztropności  
i zawsze służącego potrzebującym dobrą radą i pomocą. 
 
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
 
Prezydium ZG PZK 
 
*Uroczystości pogrzebowe śp. Bogdana Machowiaka SP3IQ odbędą się w dniu  
1 kwietnia br. (czwartek) o godz.12.30 na cmentarzu w miejscowości Wiry pow. 
Komorniki.   
   
SQ6BOX SK.  
Dokładnie nad ranem w dniu 2021-03-24 po długiej chorobie zmarł w wieku 85 
lat nasz wspaniały kolega Tadeusz Błaszczyński SQ6BOX, długoletni członek 
Sudeckiego OT PZK (OT13). 
Pogrzeb śp. Tadeusza odbył się 27 marca na cmentarzu Świętej Katarzyny  
w Kudowie Zakrzów. 
 
Cześć Jego pamięci! 
 
Stanisław SP6BGF 
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_____________________________________________________________ 

SQ9CNC SK. 
Z wielkim żalem informuję, że 29 marca br. po krótkiej chorobie w wieku 66 lat 
zmarł nasz kolega klubowy i oddziałowy Kazimierz Kowalik SQ9CNC z Radlina. 

Śp. Kazimierz mimo dużej aktywności zawodowej potrafił 
znaleźć wolny czas na krótkofalarstwo, a zwłaszcza na 
łączności dalekosiężne. W osobie Kazimierza SQ9CNC 
straciliśmy bardzo lubianego kolegę, wieloletniego członka 
klubu SP9PKM w Pszowie, członka Rybnickiego Oddziału 
Terenowego PZK i SP DX CLUBU. 

Cześć Jego Pamięci! 

 

*Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek dnia  
6 kwietnia 2021 o godz. 10.00 w Kościele pod wezwaniem 

Niepokalanego Serca Maryi w Radlinie – Głożynach, po nich nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na cmentarz parafialny. 

Gienek SQ9HZM 

 

SP5DXU SK.   Smutna wiadomość. Nasz sympatyczny Kolega Ryszard 
Andrzej Własiuk SP5DXU (68), członek PZK w OT73, 
wieloletni prezes naszego oddziałowego klubu  
w Pułtusku SP5PAU przegrał walkę z COVID-19 i zmarł 
25.03.2021 r. w szpitalu w Ostrołęce. Ryszard był wieloletnim 
członkiem PZK i wieloletnim nauczycielem zawodu  
w Technikum Radiowym w Pułtusku. Przez cały czas związany 
z klubem SP5PAU w Pułtusku, był prezesem tego klubu. 
Aktywnie pracował na rzecz propagowania miasta Pułtuska  
i jego okolic. Był aktywny na wszystkich pasmach pracując  
z domu, często mówiło się o nim, że to " dyżurny kanału 
300". Aktywnie uczestniczył w spotkaniach krótkofalarskich.  

 
Niech Ryszard spoczywa w pokoju! 

Pogrzeb śp. Ryszarda odbył się w dniu 31.03.2021 r. w Pułtusku na cmentarzu 
św. Krzyża. 

Z wyrazami współczucia dla najbliższych 

Koledzy z SP5PAU, Jarek SP6RLH, Wirtualny OT PZK, Mirek SP5IDK, Zygi SP5ELA 
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___________________________________________________________________________ 

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, 
Staszkowi SQ2EEQ, Mietkowi SP5DZE, Jurkowi SP8TK, Staszkowi SP6BGF, 
Mirkowi SP5GNI, Eugeniuszowi SQ9HZM, Stefanowi SQ2OFX, Jarkowi SP6RLH, 
Mirkowi SP5IDK. 
 

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 
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.  
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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 – 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). 

 


