KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 43/2021 z dnia 27 października 2021 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. Zakończenie Wirtualnej Konferencji Generalnej i Warsztatów 1.
Regionu IARU 2021
W niedzielę 24 października 2021 r. zakończyła się Konferencja Generalna oraz
Warsztaty IARU R1. Z uwagi na okoliczności pandemiczne, całokształt
przedsięwzięcia został zrealizowany w formie wirtualnej, co umożliwiły przyjęte
w zeszłym roku zmiany w Konstytucji 1. Regionu IARU.
Na końcowej sesji plenarnej Konferencji wybrany został nowy Komitet
Wykonawczy IARU R1 (na „skróconą” kadencję 2020-2023), w następującym
składzie:
- Przewodniczący: Sylvain Azarian F4GKR,
-

Wiceprzewodniczący: Hani Raad OD5TE,
Sekretarz: Mats Espling SM6EAN,
Skarbnik: Andreas Thiemann HB9JOE,
Członek: Ahmad AlHoli 9K2DB,
Członek: Joerg Jaehrig DJ3HW,
Członek: Alessandro Carletti IV3KKW,
Członek: Lisa Leenders PA2LS,
Członek: Oliver Tabakovski Z32TO.

Kilka osób spośród wyżej wymienionych zostało wybranych na kolejną kadencję
(Sylvain F4GKR, Mats SM6EAN, Andreas HB9JOE, Joerg DJ3HW, Alessandro
IV3KKW oraz Oliver Z32TO) - niekiedy w połączeniu ze zmianą funkcji (Sylvain
F4GKR oraz Mats SM6EAN), dwie osoby są nowe w tymże gremium (Lisa PA2LS
oraz Ahmad 9K2DB), a jedna osoba powróciła w jego skład po dłuższej przerwie
(Hani OD5TE).
Należy zauważyć, że z uwagi na aktualne uwarunkowania poprzedni skład KW
IARU R1 sprawował swoją funkcję o ponad rok dłużej (regularna kadencja trwa
trzy lata), tj. w latach 2017-2021.
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Warto także odnotować, że Polski Związek Krótkofalowców zgłosił na bieżącą
kadencję (jako zgłaszający główny lub wspierający) trzy kandydatury do
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, co w dwóch przypadkach zakończyło
się wyborem kandydatów do przedmiotowego gremium.
Łącznie w Wirtualnej Konferencji Generalnej i Warsztatach 1. Regionu IARU 2021
wzięło udział około 140 delegatów (PZK reprezentowali Koledzy: Mariusz SP5ITI,
Michał SP2J, Tomasz SP5CCC, Piotr SQ8L oraz Paweł SP7TEV), a warsztatowe
zespoły robocze zdefiniowały wizje i ambicje krótkofalarstwa, jego cele
strategiczne wraz z celem końcowym, działania, tzw. kamienie milowe oraz
rezultaty - na najbliższą dekadę.
Również i przedstawiciele naszej organizacji zaproponowali włączenie się
Polskiego Związku Krótkofalowców w proces wdrażania odnośnych strategicznych
założeń i rozwiązań, a wszelkie szczegóły zostaną zaprezentowane
stowarzyszeniom członkowskim IARU R1 w najbliższym czasie przez Komitet
Wykonawczy.
To co, możesz i chcesz w dowolny sposób pomóc naszej krótkofalarskiej
społeczności???
Zapraszamy zatem i czekamy na Ciebie, razem jesteśmy w stanie zrobić więcej
dla nas wszystkich!!!
Adres
informacji
źródłowej:
https://www.iaru-r1.org/2021/new-executivecommittee-elected-at-iaru-r1-conference/
Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK
2. Konkurs dla młodych krótkofalowców - "Miesiąc YOTA SP 2021"
Jak co roku, przez cały grudzień młodzi operatorzy z całego
świata będą aktywni na pasmach, robiąc łączności spod znaków
z sufiksem YOTA - Youngsters On The Air. Polski Związek
Krótkofalowców organizuje krajowy konkurs dla młodych
krótkofalowców pod nazwą "Miesiąc YOTA SP 2021". Celem
konkursu jest promocja naszego hobby, zachęcenie młodzieży do aktywności na
falach radiowych, a także doskonalenie umiejętności operatorskich.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich operatorów poniżej 26 roku
życia. Liczymy na liczny udział starszych koleżanek i kolegów, zarówno w pomocy
sprzętowej, logistycznej, a także w łącznościach z młodzieżą w eterze.
Wszystkich chętnych, pragnących startować spod znaku z sufiksem YOTA
zachęcamy do bezzwłocznego wystąpienia do UKE o przydział odpowiedniego
znaku. W przypadku stacji klubowych sekretariat PZK oferuje pomoc w uzyskaniu
czasowego pozwolenia (kontakt sp2jmr@pzk.org.pl). Szczegóły odnośnie
www.pzk.org.pl
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warunków uczestnictwa i atrakcyjnych nagród można znaleźć w regulaminie:
"Konkurs dla młodych krótkofalowców Miesiąc YOTA SP 2021”:
(https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4848).
Przy okazji zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w trzeciej turze YOTA
Contest 2021, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2021 (patrz https://www.hamyota.com/contest/).
Mirosław SP5GNI
3. Apel koordynatora YOTA I Regionu IARU
Drodzy Członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w IARU.
Opublikowany został grudniowy Biuletyn YOTA Month (DYM) dotyczący
nadchodzącego miesiąca YOTA w grudniu 2021 roku. Młodzi krótkofalowcy
powinni rozważyć możliwość ubiegania się o znak wywoławczy YOTA w swoim
stowarzyszeniu lub prywatnie i pokazać swoją aktywność.
W 2020 roku na całym świecie stacje YOTA przeprowadziły ponad 137 000 QSO
z 46 aktywnych stacji. Akcja będzie się rozwijała tylko wtedy, gdy wszyscy
aktywni młodzi krótkofalowcy wezmą w niej udział.
Sprawmy, aby po raz kolejny miesiąc YOTA był wielkim sukcesem!
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszym
zespołem pod adresem december@ham-yota.com.
Mit freundlichen Grüßen / Z pozdrowieniami / 73
Philipp Springer, DK6SP
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4. YOTA raz jeszcze
Temat: [IARU R1 Member Societies] CQWW introduces new Youth Overlays
Członkowie Młodzieżowych Grup Roboczych IARU na całym świecie aktywnie
włączyli się w proces wprowadzania nowych kategorii nakładek "overlay" dla
MŁODZIEŻY w nadchodzących zawodach CQWW. Komitet CQWW niedawno
ogłosił na swoim blogu:
„Stworzyliśmy nową nakładkę YOUTH, która będzie dostępna dla wszystkich
zawodników, którzy nie ukończyli 25 roku życia - obowiązuje w dniu zawodów.
Format nakładki Cabrillo będzie miał postać CATEGORY-OVERLAY: YOUTH. Wpisy
nakładek zostaną wyróżnione w wynikach (tak jak ma to miejsce obecnie
w przypadku Classic i Rookies). Ponadto dla zwycięzców będą dostępne
plakietki”.
Zawody CQ WW SSB już w ten weekend.
73 Mirek SP5GNI
Pozdrawiam Mirosław Sadowski

www.pzk.org.pl
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Oryginalna korespondancja z IARU. Dear member societies,
Members of worldwide IARU Youth Working Groups have been actively involved into the process of
introducing new overlay categories for YOUTHs in the upcoming CQWW contests. We are proud that the
CQWW committee recently announced the following on their blog:
"We have created a new YOUTH overlay that will be available to all competitors who are 25 years old or under,
effective on the dates of the contest. The Cabrillo overlay format will be CATEGORY-OVERLAY: YOUTH.
In support of this change, Youth overlay entries will be highlighted in the results (as is currently done for Classic
and Rookies). In addition, plaques will be available for the winners."
Read more about the current rule changes here.
These changes will apply in SSB and CW parts of CQWW from 2021!
We are also proud to announce that several IARU Youth Working Groups, YOTA Teams and individuals
worldwide will sponsor the accompanying plaques for this new YOUTH overlay.
Check out all available plaques for the 2021 events here.
Thanks to all involved into the process to making this happen!
One of the few things left is to plan the right CQWW effort now and make your societie's youngsters win the
new YOUTH plaques! Please help them to find open stations if needed.
Many thanks again for forwarding the news to your societie's and thus your youngsters.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards / 73. Philipp Springer, DK6SP
Chair. Youth Working Group. International Amateur Radio Union. Region 1. iaru-r1.org
ham-yota.com

*W powyższych informacjach – pkt 3 i 4 wykorzystano materiał fotograficzny
pochodzący z portali IARU – YOTA (p. red).
5. Walne Zebranie Nadnoteckiego OT PZK
Informuję o wyznaczeniu terminu zjazdu sprawozdawczo wyborczego Nadnoteckiego Oddziału PZK w Pile na dzień
21.11.2021 godz. 10:00, drugi termin 10:30. Zjazd odbędzie się
w Ujściu k/ Piły ul. Czarnkowska 32 (Pizzeria Vesuvio). Szczegółowy plan zjazdu
znajduje się pod zamieszczonym linkiem.
https://ot23.pzk.org.pl/news.php
Marek Stołowski SQ3LVN
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II Wydarzenia
6. Świat Radio nr 11-12. 2021

Skrócony spis treści "Świata Radio" 11-12/2021
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Układ antenowy na 23 cm, 4-elementowa antena Moxona
TEST: Radiotelefon AT-D578UVIIIPRO
PREZENTACJA: Radiostacja SENTRY-H, Sangean ATS-909X2 Discover,
Konwerter MKU UP 2424 B
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Południowoamerykański świat radia
HOBBY: TRX QRPGuys AFP-FSK, Transeivery MAS SP9LVZ, Doświadczalne
odbiorniki 80 m
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze (3)
DYPLOMY: Akcje dyplomowe SQ9PCO
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA
Info. Andrzej SP5AHT
www.pzk.org.pl
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7. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 11-12/2021
Informacje organizacyjne
Zjazdy sprawozdawczo wyborcze OT 04 i 09
Spotkania w Lublinie (OT20) i w Jerzowie Sudeckim (OT13)
Zjazdy SPDXC oraz SPOTC
Krótkofalarska Jesień na Pogórzu
Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców
Silent Key’s
Info Tadeusz SP9HQJ
8. Ciekawostka z fal bardzo długich czyli odbiór stacji SAQ
SAQ to stacja telegraficzna ze Szwecji nadająca raz w roku na częstotliwości
17 kHz.
W Niedzielę 24.10. około godziny 17:00 czasu lokalnego kilku krótkofalowców
odebrało nadawanie stacji SAQ. W przypadku Leszka SP9MLI oraz grupy Jego
przyjaciół urządzeniami do odbioru były: karta dźwiękowa oraz dipol 10 MHz
Kilka osób z Polski także odebrało tą stację, są widoczni na mapie. Link do mapy:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18nSI0tfCQsxGJo9x7YA7tqBSHYopmGpU&ll=50.89265978108677%2C18.49193993914411&z=6

Poniżej zrzut z ekranu podczas odbioru SAQ.

Info. Piotr SP2JMR
www.pzk.org.pl
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III Sport
9. Wiadomości nie tylko DX-owe
3DA - Eswatini: Lionel ZS6DPL od 1 do 5 listopada będzie ponownie aktywny jako
3DA0LP. QSL via qrz.com.
7P - Lesotho: Po udanej aktywności 3DA0RU z Eswatini (94,464 QSOs), w której
brał udział Włodek SP6EQZ, tym razem team w składzie R7AL, OK8AU, RA1ZZ,
RU3UR, RW9JZ, R5EC od 22 października do 4 listopada nadaje z okolic Maseru
w Lesotho jako 7P8RU.
Więcej informacji na stronie https://dxpedition.wixsite.com/7p8ru QSL via R7AL.
8Q - Malediwy: Remo HB9SHD nadaje w stylu wakacyjnym z wyspy Kandolhu
AS-013, gdzie używa znaku 8Q7RM. QSL via HB9SHD.
A4 - Oman: Team A44M zapowiedział udział w CQ WW DX SSB Contest. Stacja
nadaje z wyspy Masirah AS-014.
C6 - Bahamy: Richard NN2T i jego żona Linda KN4KJC od 27 października do
3 listopada będą aktywni jako C6AHB z wyspy Bimini NA-048.
QSL via NN2T. Szczegóły aktywności na stronie
https://www.biminidxpedition.com/
CN - Maroko: Do 10 listopada nadaje stacja CN46MS z okazji 46 rocznicy
pokojowego marszu Zielony Rynek (Marche Verte). QSL via CN8WW.
DL - Niemcy: DL35EUDXF (DOK 35EUDXF) to kolejna stacja, która zapowiedziała
aktywność z okazji 35 rocznicy klubu EUDXF https://www.eudxf.eu/
FG - Gwadelupa: Philippe F1DUZ do 2 listopada jest QRV jako FG4KH
z Gwadelupy NA-102. QSL via F1DUZ.
HC8 - Galapagos: Od 26 października do 7 listopada międzynarodowy zespół
operatorów będzie aktywny z Galapagos SA-004 Loc. EI59gc.
Stacja będzie używała znaku HD8R od 160-6m emisjami CW, SSB, DIGI. QSL via
EA5RM. Szczegóły na stronie http://www.dxfriends.com/hd8r/
I – Włochy. Członkowie ARI Fidenza IQ4FE wydają dyplom Elettra cudowny statek
www.pzk.org.pl
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"Elettra: The Miracle Ship". Do końca 2021 roku nadają różne stacje
okolicznościowe, których wykaz na stronie:
http://www.arifidenza.it/LaSezione/DiplomaElettra2021/Diploma_Elettra2021_ENG.asp

W listopadzie będzie aktywna stacja II4BLN.
JA - Japonia: Stacja 8J250IWA nadaje do końca roku z okazji 50 rocznicy miasta
Iwakura. QSL via biuro.
LZ - Bułgaria: Klub krótkofalowców Blagovestnik LZ1KCP kontynuuje wydawanie
dyplomu Wszyscy Święci 2021. W listopadzie aktywna będzie stacja LZ1470IN.
QSO zaliczane są dyplomu za 2021 rok. QSL via LZ1KCP.
http://www.lz1kcp.com/
ON - Belgia: OQ60ANT WAP-338 to kolejna stacja aktywna z okazji 60 rocznicy
podpisania Traktatu Antarktycznego.
Wykaz wszystkich stacji na stronie http://www.waponline.it/6oats-anniversary/
QSL via ON1DX.
Klub ON4PHI z Philippeville obchodzi 5 rocznicę. Do 22 listopada nadaje stacja
okolicznościowa OQ05PHI.
PJ5/PJ6 - Saba & St. Eustatius: Bart PJ6/PD1BAT od 30 października do
5 listopada będzie QRV z wyspy Saba NA-145. QSL via PD1BAT.
PJ7 - Sint Maarten: Po udanej wyprawie na Komory D60AC, Janusz SP9FIH od
21 października do 3 listopada jest aktywny z St Maarten NA-105 jako PJ7P.
W planie aktywność na 4 pasmach 30m, 15m, 12m, 10m emisjami SSB, FT8,
RTTY.
Więcej na stronie https://pj7.dxpeditions.org/
PY - Brazylia: Członkowie klubu PY2CA obchodzą 60 rocznicę i używają znaku
okolicznościowego PV60CRASC. QSL via PT2QP.
PY0F - Fernando de Noronha: Team w składzie PP2BT, PT2IC, PY4AZ, PY6RT,
PY7RP i PU0FDN będzie QRV w CQ WW SSB Contest jako PY0F z Fernando de
Noronha. QSL via PY7RP.
Zawody 30-31 października 2021 r.
CQ Worldwide DX Contest SSB https://www.cqww.com/rules.htm
www.pzk.org.pl
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Zapowiedzi aktywności https://www.ng3k.com/Misc/cqs2021.html
Na stronie http://rcwc.ru/?do=rcwclog do pobrania dyplomy z okazji 11 rocznicy
klubu telegrafistów RCWC.
Nowa wersja WSJT-X 2.5.1
https://hamradioworld1.wixsite.com/hamradioworld/post/wsjt-x-2-5-1-released
W wykazie B21 stacji broadcastingowych na falach krótkich AM pojawiła się
pierwsza stacja z Polski - Radio Warsaw.
http://hfcc.org/data/schedbyfmo.php?seas=B21&fmor=POL
Według wykazu stacja powinna rozpocząć nadawanie 31 października br.
Pozdrawiam Adam SQ9S.
Do pobrania również wersja PDF zawierająca zdjęcia na
https://sq9s.pzk.pl/wiadomosci/
10. Ekspedycja do Rwandy
Mam na imię Jan znak 4X1VF i organizuję ekspedycję DX-ową z 7 operatorami do
Rwandy 24 listopada - 1 grudnia 2021. Uruchomimy 3 stacje we wszystkich
trybach i pasmach. Weźmiemy również udział w CQWW DX Contest CW.
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami na naszej stronie
internetowej. Liczymy na wsparcie naszej aktywności.
http://9x4x.qrz.co.il/home
73!/Szalom Jan Misgav - Lider zespołu 4X1VF

11. UKF – zawody
W najbliższym czasie:
SPAC–144 MHz – zawody aktywności UKF – wtorek, 2 listopada 2021, godz.
18:00-22:00 UTC (uwaga – zmiana czasu..!)
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/

www.pzk.org.pl
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Uwaga – 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) zmieniły w regulaminach godziny
trwania na 18:00 – 22:00 UTC, dzięki czemu czas lokalny, w którym
odbywają się te zawody, dla operatorów w SP pozostaje bez zmian
(19:00-23:00).
VHF-FT8 Activity – zawody aktywności FT8 – 144 MHz, środa 3 listopada 2021,
godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/
Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

12. Antena mikrofalowa szerokopasmowa 18 – 40Ghz

Ciekawy przykład konstrukcji anteny
Typ: HA-1840GA1-KF 18-40GHz FT-RF. 18GHz to 40GHz Double Ridged Broadband Waveguide Horn
Antenna (ft-rf.com.tw)
Applications:



18GHz to 40GHz



6061 Aluminum metal alloy



Stainless Steel 2.92mm-female



Taiwan Design, Made in Taiwan

Features :



High Power 300W (Peak) 150W (C.W)

www.pzk.org.pl
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DC Short lightning protection



Low VSWR



Uniform Gain



Consolidated performance database



Delivery – 2 days

Electrical Specifications
Frequency Range

18GHz - 40GHz

1GHz - 18GHz V.S.W. R

2.5 :1 (Avg)

Antenna Type

Horn

Radiation

Directional

Gain

13-16 dBi

Antenna Factor

40 – 50 dB/m

Polarization

Vertical or Horizontal

Maximum Power

300 Watts

Vertical Beamwidth

24 Deg

Horizontal Beamwidth

28 Deg

Impedance

50 Ohm

FBR

24 db

Antenna Design

Double-Ridge

Producent: Fei Teng Wireless Technology Co., LTD. No.369, Sec. Litoushan, Wenshan
Rd., Xinpu Township, Hsinchu County 305, Taiwan (R.O.C.).

Info: SP5ELA
www.pzk.org.pl
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V. Informatyka i oprogramowanie

13. Za 3 dni CQWW DX Contest SSB. A tu atak FT8!

To screen-shoty z WSJT-X z wodospadu z dzisiejszego poranka – pasmo 80M, 3573KHz.
Zawody CQWW charakteryzują się zawsze wysoką frekwencją, zarówno w części SSB, jak
i CW. W dobie pandemii liczby uczestników nawet wzrosły. Ale świat się zmienia,
wchodzą nowe techniki cyfrowe, następuje dywersyfikacja.
Autor niniejszej wzmianki dokonał analizy własnego logu stacyjnego w celu ustalenia
rozkładu procentowego na poszczególne emisje. Daje to do myślenia!

SP5ELA
VI Prawo i przepisy
VII. Humor w PZK

14. Humor ekstremalny „więcej szatana” –
krótkofalarstwo

Ciekawy punkt widzenia! Chyba także nieuprawnione użycie logotypu PZK.
Pobrane z sieci Internet.
Info: SP5ELA
www.pzk.org.pl
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VIII. Propagacja fal radiowych

14. Propagacja fal radiowych – podstawowe zasady

Źródło: MCRP 3-40.3B (Formerly MCRP 6-22C)
Radio Operator's Handbook. U.S. Marine Corps.

XI Silent Keys
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Janowi 4X1VF,
Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Mirkowi SP5GNI, Markowi SQ3LVN,
Tadeuszowi SP9HQJ, Andrzejowi SP5AHT, Leszkowi SP9MLI.
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.
www.pzk.org.pl
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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.
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.

www.pzk.org.pl
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*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).
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