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KOMUNIKAT NR 6/2016 z dnia 10.02.2016 r. 
 

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto informacje: 
 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK. 
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 09.02.2016 roku o godz. 18.15 (drugi termin) w Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Gdyni odbyło się Walne Zebranie OT09 PZK. 
Walne Zebranie miało jeden punkt istotny dla jego przebiegu, a mianowicie: wybór 
delegatów na XXII KZD PZK. Delegatami reprezentującymi Pomorski OT PZK zostali: 
Wojtek SP2ALT oraz Marcin SQ2BXI, a zastępcami: Robert SQ2WHH oraz Krystian 
SQ2KL. Gratulujemy. 
Jako reprezentant ZG PZK przedstawiłem w skrócie sytuację PZK przed zbliżającym się 
KZD w tym najistotniejsze zmiany w Statucie PZK, które nakłada na nas znowelizowana 
Ustawa prawo o stowarzyszeniach. W czasie dyskusji przeważał pogląd o ujednoliceniu 
struktury PZK. 
Drugim dodatkowym punktem Zebrania było wręczenie okolicznościowych dyplomów z 
okazji ubiegłorocznego jubileuszu 90. lecia powstania IARU oraz 85. lecia powstania PZK. 
Dyplomy za zaangażowanie w promocję krótkofalarstwa w kraju i na świecie otrzymały 
na wniosek Zarządu OT09 kluby krótkofalowców działające w ramach tegoż OT:  
SP2KAC Radioklub Pomorskiego Zarządu Okręgowego LOK w Gdańsku.  
SP2KCQ Pomorski Klub Krótkofalarski "CQ DX" SP w Gdańsku.  
SP2KDS Klub Krótkofalowców przy Trójmiejskim Stowarzyszeniu Krótkofalowców.  
SP2KFQ Klub Łączności LOK w Chojnicach.  
SP2KMH Tczewski Klub Krótkofalowców.  
SP2PMW Koło Krótkofalowców SP2PNW Klubu 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej RP  
SP2PZH Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej.  
SP2YKS Wojskowy Klub Sportowy "Chojnice"  
SP2YRY Rodzinny Klub Krótkofalowców "K-4" w Sulęczynie.  
SP2YWL Sekcja Krótkofalowców "Galeon" przy MKS we Władysławowie.  
SP2ZCE Harcerski Klub Łączności przy Komendzie Hufca w Rumii.  
SP2ZIE Morski Klub Łączności "Szkuner" przy Akademii Morskiej w Gdyni.  
SP4YZW Klub Warmińskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców. 
Osobny dyplom z podziękowaniem za całokształt pracy społecznej na rzecz PZK otrzymał 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY prezes Pomorskiego OT PZK. 
Zebranie było bardzo dobrze zorganizowane i prowadzone przez Dariusza SP2HQY. 
Wzięło w nim udział 39. z pośród 173 członków POT co stanowi niecałe 23% ogółu. Jest 
to częstym w dużych OT o zróżnicowanej i dość bogatej działalności. 
 
Piotr SP2JMR 
 
2. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE OT 27. 
W imieniu Zarządu Oddziału PZK Południowej Wielkopolski zapraszam na Walne Zebranie 
Sprawozdawczo Wyborcze OT 27. Zebranie odbędzie się w dniu 13. marca 2016 r. o 
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godz. 10:00 w Klubie SP3POW w Ostrowie Wlkp. przy ul. Poznańskiej 43 –Zespół Szkół 
Technicznych – aula szkoły I piętro (wejście od ul. Batorego i od ul. Poznańskiej) 
Drugi termin zebrania ustalono na godz. 10:15. 
Krzysztof SP3FYX prezes OT 27 
 
3. Walne Zebranie Bydgoskiego OT PZK. 
W dniu 13 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 (drugi termin godzina 10.15) odbędzie się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Bydgoskiego Oddziału Terenowego 
PZK. Zebranie odbędzie się w auli im. prof. Antoniego Zabłudowskiego (aula A1) - 
budynek 2.1 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy ul. prof. 
Sylwestra Kaliskiego 7. 
Daniel SQ2KLU 
 
4. Zawody Jarosławskie. Zaproszenie do udziału. 
W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w zawodach krótkofalarskich o Puchar 
Komendanta Hufca ZHP im. Baśki Puzon w Jarosławiu. Regulamin w załączniku do 
komunikatu. 
Zbyszek SP8AUP 
 
5. Sympozjum Gajów 2016. 
Organizatorzy ze Stanisławem SP6MLK zapraszają do udziału w tegorocznej edycji  
III. SYMPOZJUM INTEGRACYJNEGO "RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA UKF - GAJÓW 
2016" oraz III. MINI SPOTKANIA EME ORAZ VII PIKNIU ETEROWEGO SP6. 
Powyższe imprezy odbędą się w dniach 9-12 czerwca 2016 r. Program stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego komunikatu. 
Piotr SP2JMR 
 
6. Krótkofalarstwo i pszczoły. 
Łączę hobby krótkofalarskie z hobbystyczną hodowlą pszczół. Często słyszę na pasmach, 
że nie tylko ja mam takie zainteresowania. Czy istniałaby możliwość podania w 
komunikacie PZK prośby, żeby koledzy którzy podobnie jak ja łączą te dwie pasje 
skontaktowali się ze mną na adres sp5xxx@wp.pl. Być może uda się zmontować w 
ramach naszej organizacji grupę sympatyków anten i pszczół.  
Pozdrawiam. Wacek SP5XXX 
 
7. RYE 2016 Award. 
YETI Expediton to międzynarodowy projekt naukowo-turystyczny, i krótkofalarski pn. "Na 
tropach Yeti". W edycji RYE 2015 Award przyznano 2228 dyplomów, w tym 20 dla 
następujących operatorów SP: sp4jae, sp4t, sp3gvx, sp3gfp, sp3bes, sp3hyk, sq2hl, 
sp4oll, sp7sqm, sp6frf, sp2nbv, sp4nku, sp2qcw, sp2tqf, sp4cuf, sp9jp, sq9zay, sp5cgn, 
sp2y, sp9pbh, sp4gfg, sp5c, sp1mwf, sp2kfd, sq7ewz, sp2gtj, sp4tbm, sp5fjj, sp5kog, 
sp7ah. W tym 2016 roku na pasmach HF czynnych jest dziewięć radiostacji o znaku 
R44YETI QRV odpowiednio jako:  
R44YETI/1/3/4/5/6/7/8/9/0. Ich korespondenci mogą zdobyć dyplomy i inne  
trofea. Punktacja jest prosta: każde QSO z R44YETI - 1 pkt. Punktowane QSO  
można zaliczyć na każdym nowym paśmie i każdą nową emisją.  
Klasy dyplomów: RYE-2016 e-AWARD 3 class: 50 Points (5 QSO), RYE-2016 e-AWARD 2 
class:100 Points (10 QSO), RYE-2016 e-AWARD 1 class:150 Points (15 QSO), RYE-2016  
PLAQUE: 200 Points (20 QSO), RYE-2016 TROPHY: 50 Points (25 QSO), RYE-2016  
GLASS: 300 Points (30 QSO). Wniosek na dyplom należy złożyć za pośrednictwem  
specjalnego systemu przyjmującego. Szczegóły regulaminowe na  
www.qtc.suchacz.eu oraz w eMK QTC.  
(sp2fap) 
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8. Zawody 14th Russian WW PSK Contest 2016. Od organizatorów otrzymaliśmy 
zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji zawodów, które odbędą się w terminie: 

12.00 UTC on Saturday 20th February do 11:59 UTC on Sunday 21st February, 2016. Typy  

modulacji: BPSK31, BPSK63, BPSK125. Więcej informacji na stronie: 

http://www.rdrclub.ru/index.php/russian-ww-psk-contest/49-rus-ww-psk-rules 

Info: Russian Digital Radio Club/Zygi SP5ELA 

9. Serwis Informacyjny RBI na luty 2016 r. Henryk Pacha SP6ARR – piąta 
rocznica śmierci. W dniu 26.02.2016 r. mija smutna dla nas, piąta rocznica śmierci 
Naszego Wspaniałego Kolegi Henryka SP6ARR. Zmarł we Wrocławiu w dniu 26.02.2011 r. 
około godziny 14. Był członkiem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Kolega 
Henryk redagował cykliczny programu „Krótkofalowcy” emitowany w telewizji publicznej, 
a później był redaktorem i wydawcą programu Krótkofalowcy Bis dostępnego w telewizji 
internetowej oraz TV satelitarnej EDUSAT. Współpracował także z Redakcją Świata Radio 
i Redakcją Radiowego Biuletynu Informacyjnego, które na bieżąco informowały o jego 
działalności oraz programach. Za swoją działalność został odznaczony Złotą Odznaką 
Honorową PZK oraz Medalem Braci Odyńców. 
Nasz Kolega, dziennikarz z pasją, twórca programów popularno-naukowych, powszechnie 
lubiany i szanowany. Od 1970 roku pracował we wrocławskim oddziale Telewizji 
Polskiej. Niezwykle kompetentny— szybko awansował na stanowisko kierownika Redakcji 
II Programu. Jednocześnie realizował swoje programy. Za cykl „Ludzie nauki” został 
nagrodzony „złotym ekranem”. Programy te emitowane były na antenie ogólnopolskiej, 
prezentowały sylwetki i osiągnięcia naukowe czołówki polskich badaczy w latach 
siedemdziesiątych. Wystąpili, między innymi, sławny wrocławski matematyk prof. 
Kazimierz Urbanik, prof. Zofia Trzebiatowska, prof. Witold Starewicz, znany wrocławski 
kardiolog prof. Antoni Falkiewicz, a także profesorowie Kazimierz Kordylewski, Stefan 
Ślopek i doktor Jan Wyżykowski, wówczas określany, jako odkrywca Polskiej Miedzi. W 
latach 1973 do 1977 red. Henryk Pacha współredagował „Magazyn Lotniczy” emitowany 
w II programie Telewizji Polskiej. Ale prawdziwą pasją Henryka były krótkofalarstwo. 
Próbował łączyć się z „całym światem” za pomocą fal radiowych już jako młody chłopak. 
Później został członkiem Klubu Krótkofalowców. Przeprowadził pierwszą transmisję 
telewizyjną za pomocą krótkofalówek. Do końca utrzymywał kontakty z kolegami z klubu. 
Henryk był bardzo aktywnym dziennikarzem i współtwórcą pierwszej w Polsce prywatnej 
Telewizji ECHO i jej Naczelnym Redaktorem, niezależnym producentem i właścicielem 
studia VIDEOEXPRES we Wrocławiu. Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu 
wykonywał różne, ważne społecznie filmy i reportaże. Rodzina, bliscy, przyjaciele– 
wszyscy pożegnali Henryka, pięć lata temu, w czwartek, 3 marca 2011 r., o godzinie 
11.00 – na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu. Byli tam Koleżanki i Koledzy z 
Polskiego Związku Krótkofalowców i z Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk 
Przyjaciele z PZK wspominają Henryka Polski Związek Krótkofalowców, Dolnośląski 
Oddział Terenowy we Wrocławiu SP6ARR — Henryk Pacha od roku 1967 
licencjonowany nadawca i członek PZK. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Od kiedy 
został nadawcą, wykonywany zawód pozwolił mu aktywnie promować w mediach 
krótkofalarstwo i radioamatorów. Autor bardzo popularnego w telewizji publicznej latach 
1970/1980 programu KRÓTKOFALOWCY. W roku 1993 otrzymał Odznakę Honorową PZK. 
Dokumentuje na filmach wiele wydarzeń i imprez krótkofalarskich. Jeden z animatorów 
Europejskiego Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej na Chełmcu k/Wałbrzycha. Twórca 
internetowego programu KRÓTKOFALOWCY-BIS Współpraca medialna w przygotowaniu 
misji kosmicznej z udziałem krótkofalowców  kosmonautów w laboratorium Europejskiej 
Agencji Kosmicznej COLUMBUS na ISS ALFA. Entuzjasta nowych technik ATV 

Info: Witryna Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk  
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Wspomnienia.. Ja, jako młody człowiek i młody krótkofalowiec, poznałem Kolegę 
Henryk SP6ARR w roku 1976. W lipcu 1976 r., po ukończeniu studiów, rozpocząłem pracę 
w Polskim Radiu i Telewizji w Warszawie. Już od jesieni 1976 r. redagowałem Radiowy 
Biuletyn Informacyjny, który był wtedy nagrywany w studiach Polskiego Radia i 
emitowany również przez Polskie Radio. Pod koniec lat 70-tych przegotowywałem do 
programu „Krótkofalowcy” felietony filmowe. W latach 1980-2011, jako redaktor RBI, 
dalej współpracowałem z Kolegą Henrykiem SP6ARR. Jako doświadczony dziennikarz, 
udzielam mi rad i pomocy redakcyjnej. Wiele razy spotykałem się z Nim w studiu 
VIDEOEXPRES we Wrocławiu. Przez ostatnie lata, aż do 2011 r. spotykaliśmy się bardzo 
często na SKYPE i omawialiśmy bieżące, interesujące nas, spawy radiokomunikacyjne: 
radio-telewizyjne. i krótkofalarskie Tematy radiokomunikacji amatorskiej były dla Niego, 
zawsze ważne. Dużo mówił o Polskim Związku Krótkofalowców i jego przyszłości. 
Pamiętam, że na tydzień przed Jego śmiercią, rozmawialiśmy telefonicznie, na tematy 
związane z przeszłością emisji, przez EDUSAT, programu „Krótkofalowcy Bis”. Był już 
wtedy bardzo chory, ale pomimo tego podszedł do telefonu i rozmawiał ze mną na ten 
ważny, w tym momencie temat. Po tygodniu dowiedziałem się, że Henryk nie żyje. Tę 
ostatnią rozmowę z Heniem zapamiętam do końca życia.. 

 Henryk Pacha SP6ARR - matematyk, dziennikarz, redaktor, krótkofalowiec i 
eksperymentator w technice, mediach. Odszedł do wieczności - 26 lutego 2011 roku w 
sobotę o godz.12. Człowiek, który kiedyś był, teraz pozostaje w pamięci. Przeczytać o 
Henryku, jako krótkofalowcu o znaku SP6ARR - można w książce "Krótkofalarstwo moją 
pasją" (wspomnienia krótkofalowców) autor Ryszard Reich - SP4BBU w rozdziale 
dotyczącym Henryka Pacha "Pomogłem kosmonaucie". Henryk był niestrudzonym 
propagatorem krótkofalarstwa. Za swą działalność został odznaczony - Honorową 
Odznaką PZK, Złotą Honorową Odznaką PZK oraz "Medalem imienia Braci Odyńców" nr.2. 
Medal otrzymał 26 lutego 2010 roku. Jest porzekadło "nie ma ludzi niezastąpionych" - 
niestety, jeśli chodzi o Henryka SP6ARR - nie ma ono zastosowania. Autor, prezenter 
wielu programów cyklicznych, ogólnopolskich, popularno-naukowych związanych z nauką, 
techniką, lotnictwem, matematyką. Dokumentował ludzi nauki, wiele wydarzeń, oraz 
nowych odkryć. Programy - "Ludzie nauki", "Fantazje cybernetyczne", "Telewizyjny 
magazyn lotniczy", "Krótkofalowcy", "Politechnikę Telewizyjną", "Telewizyjne technikum 
rolnicze". Program - "Na pograniczu kultury i sztuki", "Szacunek dla chleba", program 
dotyczący - popularyzacji kultury drogowej, twórca programu - "Z kamerą wśród 
zwierząt" itp. Otrzymał za nie wiele odznaczeń, wymieniam niektóre z nich: dwa "Złote 
Ekrany", "Pióro Ikara", Odznaczenie Dowództwa Wojsk Lotniczych - "Kordzik", "Odznakę 
Instytutu Lotnictwa", dyplomy za współorganizowanie "Rajdów Polski". "Dyplom 
Honorowy za zasługi w rozwoju Ośrodka Telewizyjnego Wrocław". Następnie 
współtworzył pierwszą w Polsce Prywatną Telewizję "Echo". Potem stworzył własne 
"Studio VIDEOEXPRES".  

Info: SP5BLD-Redaktor Naczelny Radiowego Biuletynu Informacyjnego. 

Wraz z odejściem Henia przeszła do historii PZK cała Jego działalność dziennikarza – 
krótkofalowca. W latach 70-tych kol. Henryk był redaktorem cyklicznego programu 
„Krótkofalowcy” emitowanego w telewizji publicznej, a do dzisiaj był redaktorem i 
wydawcą programu „Krótkofalowcy Bis” nadawanego w telewizji internetowej oraz TV 
satelitarnej EDUSAT. 
Henryk był niestrudzonym propagatorem krótkofalarstwa, zawsze był z kamerą tam, 
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gdzie działali krótkofalowcy. Jego działalność pokazała społeczeństwu, czym jest 
krótkofalarstwo i w sposób ewidentny zwiększyła szeregi polskich krótkofalowców i PZK. 
Za swoją działalność został odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK a także niedawno 
ustanowionym Medalem Braci Odyńców z nr 2. Któż Go teraz zastąpi..? 
Cześć Jego pamięci. 
Info: W imieniu kolegów z OT-01 Staszek SP6BCC  

 26 lutego 2011 r. zmarł Henryk Pacha SP6ARR - niestrudzony od lat propagator 
krótkofalarstwa w Polsce. Jego programy telewizyjne były dla wielu pierwszym krokiem, 
zachętą do wejścia w "świat radiowych łączności" Takim pozostanie w naszej pamięci - 
krótkofalowcem z nieodłączną kamerą, dzięki której pokazywał to co zazwyczaj dla nas 
kojarzy się bardziej z głosem niż obrazem. 
Cześć Jego pamięci. 

Info: sp3pka.kalisz.pl 

SP6ARR s.k. W dniu 26 lutego 2011 w godzinach wczesno-popołudniowych opuścił 
nasze szeregi Henryk Pacha SP6ARR. Był członkiem PZK w Dolnośląskim OT. Był 
aktywnym krótkofalowcem. Jego szczególnym zainteresowaniem była Amatorska 
Telewizja czyli ATV. Był inicjatorem i współtwórcą kilku przemienników ATV w praktyce 
wykorzystując do tego celu pasma amatorskie od 430 MHz do 10 GHz włącznie. 

Ś.P. Henryk SP6ARR był przede wszystkim niestrudzonym propagatorem krótkofalarstwa 
i informacji o krótkofalowcach. Realizował to redagując i prowadząc program telewizyjny 
„Krótkofalowcy” emitowany do 1989 roku. Po ponad 12 letniej przerwie od 2002 r. 
Henryk rozpoczął nadawanie pierwszego w Polsce programu telewizji internetowej pt. 
„Krótkofalowcy Bis” Program ten był znakomitym źródłem informacji o krótkofalowcach, o 
naszym hobby, a także o Polskim Związku Krótkofalowców. Ze swoją kamerą był obecny 
wszędzie tam gdzie coś się działo. Relacjonował spotkania, zjazdy i uroczystości, a także 
pracę krótkofalowców w eterze i nie tylko. Przedstawiał nasze sylwetki oraz problemy, z 
którymi się borykamy. Od lutego 2010 roku jego programy były transmitowane poprzez 
TV „EDUSAT” co niedzielę o godzinie 21.00. To było bezprecedensowe informowanie o 
naszych sprawach w ogólnodostępnej niekodowanej telewizji satelitarnej. I to dzięki Jego 
staraniom stało się to możliwe. 

Produkcja „Krótkofalowców Bis” była Jego prawdziwą pasją, a na przyszłość miał cały 
wachlarz pomysłów, które niestety już niedoczekaną się realizacji.  

Ś.P. Henryk SP6ARR był wspaniałym kolegą, zawsze skorym do rady i pomocy, był także 
moim serdecznym przyjacielem.  

Za swoje zasługi został odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK oraz „Medalem im. 
Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa”. Medal ten otrzymał 26 lutego 
2010 r. 

Jest takie porzekadło: „nie ma ludzi niezastąpionych”. Niestety jeśli chodzi o osobę 
Henryka SP6ARR to nie ma ono zastosowania. Jego nie da się zastąpić. Będzie nam Go 
bardzo brakowało. 

W swoich ostatnich słowach ŚP Henryk dziękował tym z nas, którzy pomagali w Jego 
działalności.  

Opracował Piotr SP2JMR  
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 W wieku 74 lat zmarł nasz fantastyczny kolega, długoletni od 1967 roku krótkofalowiec - 
redaktor radiowy i telewizyjny - SP6ARR Henryk Pacha. Autor i prezenter wspaniałych i 
co rusz nagradzanych programów popularno-naukowych jak " Krótkofalowcy " Ludzie 
Nauki " czy też programów związanych z amatorskim lotnictwem. W latach 80 tych XX 
wieku był współzałożycielem i naczelnym redaktorem prywatnej telewizji we Wrocławiu 
"ECHO". W roku 1986 został odznaczony Odznaką Honorową PZK nr. 0194, natomiast 21 
marca 2009 r. za jego wspaniałą aktywność uhonorowano Go Złotą Odznaką PZK nr. 067, 
a w roku 2010 jako drugi polski krótkofalowiec (i drugi z SP6) otrzymał Medal Braci 
Odyńców. Prowadził On niezależną, na wskroś nowoczesną i dynamiczną działalność 
czego owocem było multum opublikowanych pod marką www.videoexpres.pl/w cyklicznie 
prowadzonym przez Niego programie internetowo-telewizyjnym "Krótkofalowcy II " 
materiałów dotyczących wszystkich niemal imprez i wydarzeń związanych z Polskim 
krótkofalarstwem. Kol. Henryk był przez kilkanaście lat niestrudzonym propagatorem 
modulacji ATV, czego dowodem jest założony przez niego wraz z kolegami Bogdanem 
DL7AKQ (SP9RVF) i Tadeuszem SP6HQT pierwszy w Polsce przemiennik ATV na Chełmcu. 
Uruchomiony został przez całą wyżej wymienioną trójkę działaczy w dniu 01 czerwca 
1996 roku. Kol. Henryk był także medialnym współpracownikiem Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, w szczególności programu "Columbus". Ponieśliśmy tego dnia jako Polskie 
społeczeństwo krótkofalarskie nie powetowaną stratę! Cześć Jego pamięci!  

 Info: http://sp3key.com 

 
 Komentarz Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Szkoda, że od 
pewnego czasu, nie działa strona www.videoexpres.pl/ na której znajdowały się filmy i 
programy telewizyjne autorstwa Henryka SP6ARR. Informuję, że programy 
„Krótkofalowcy Bis” które dla Telewizji Satelitarnej EDUSAT przygotował w latach 2010-
2011, Kolega Henryk SP6ARR znajdują się na stronie TV EDUSAT: 
http://www.edusat.pl/6_12_krotkofalowcy-bis.html oraz 
http://www.graf.net.pl/page1.php#Krotkofalowcy_BIS  

 Info: SP5BLD Radiowy Biuletyn Informacyjny  

 Audycja radiowa o krótkofalarstwie. 
 W piątek, 15 stycznia 2016 r. we wrocławskiej rozgłośni Radia Rodzina (we Wrocławiu na 
fali 92 MHz) została nadana audycja (na żywo) objaśniająca i promująca hobby 
krótkofalarskie. W audycji udział wzięli dolnośląscy krótkofalowcy z klubu SP6PYP: Adrian 
Ostróżka SP6AO, Piotr Kołodziej SQ6PPI, Wojtek Janecki SQ6PWJ oraz z klubu SP6PWS: 
Marcin Gajek SQ6POL i Grzegorz Piskor SQ6RKP. Był również obecny Kol. Waldemar 
Sznajder 3Z6AEF, prezes zarządu DOT PZK a całość audycji prowadziła Pani Beata Motyl. 
W trakcie godzinnej audycji staraliśmy się wyjaśnić słuchaczom, na czym polega nasze 
krótkofalarskie hobby i co jest w nim takiego, że interesują się nim zarówno dzieci, jak i 
dorośli, młodsi i starsi. Audycja była przeznaczona dla nie krótkofalowców, stąd pewne 
uproszczenia i ograniczenia. Udało nam się nie używać slangu i specyficznych zwrotów i 
wydaje się, że zdołaliśmy przekonać słuchaczy, że krótkofalarstwo to coś zupełnie innego 
niż CB-radio.. 
Pełny zapis dźwiękowy audycji jest dostępny na GoogleDrive info: 3Z6AEF  

Opracował: Jerzy Kucharski SP5BLD Redaktor Naczelny Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego 
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TNX, TNX, TNX 
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Jurkowi 
SP5BLD, Zbyszkowi SP8AUP, Stanisławowi SP6MLK, Sylwestrowi SP2FAP, Wackowi 
SP5XXX, Russian Digital Radio Club. 
 
Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę 
powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć 
się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające 
autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, 
czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt 
SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 
czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM. 
 

                                          
Piotr SP2JMR                        Zygi SP5ELA                     Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK 
 
 
Załącznik nr 1: 
 
 

Z W I Ą Z E K  H A R C E R S T W A  P O L S K I E G O 
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca 

im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu 
 

o r g a n i z u j e 

Zawody Krótkofalarskie o „ PUCHAR ” KOMENDANTA HUFCA ZHP  

 

R E G U L A M I N 

 

1. Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca 
Czesławie „BAŚCE” Puzon w 93 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji XXVIII rocznicy 
nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu. 

2. Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i 
klubowych z SP z mocą do 100 Wat – udział stacji zagranicznych mile widziany. 

3. Zawody odbędą się w dniu 14 lutego 2016 roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 
7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.  

4. Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB - Moc do 100 W. 
5. Punktacja: 

- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora SP 8 ZIV   - 10 pkt. 

- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP    - 5 pkt. 

- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami – członkami klubów harcerskich - 2 pkt. 

- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi - 1 pkt. 
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6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego 
numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, 
członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 
59/001/SP 8 ZIV. 
a) Klasyfikacja: radiostacje indywidualne – członkowie klubów harcerskich, 
b) pozostałe radiostacje indywidualne, 
c) radiostacje klubowe ZHP, 
d) pozostałe radiostacje klubowe, 
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora. 

7. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności. 
8. Nagrody: 

- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub 
okolicznościowy „GRAWERTON”, 

- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM. 

9. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie do 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i 
podane do wiadomości w masowych środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy 
wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane 
bezpośrednio do uczestników zawodów. 

10. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20 lutego 2016 
roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: 
adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji z wpisaną punktacją, 
datę i czas łączności raport nadany i odebrany. 

11. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres pocztowy: 
Klub Łączności SP 8 ZIV, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą 
elektroniczną – E-mail: ot35@o2.pl - przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną 
zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów. 

12. Decyzje Komisji są ostateczne. 
13. Komisja w składzie: 

 Przewodniczący – phm. Zbigniew Guzowski SP8AUP kierownik klubu 

 Członkowie – phm. Jagoda Dryś SP8AYL członkini Klubu 

               - hm. Mirosław Froń SP8TJX członek Klubu 

 

ADRESATÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU PROSIMY O JEGO 
ROZPROPAGOWANIE 

 ORGANIZATORZY 
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Załącznik nr 2 
 

Sympozjum Gajów 2016 
  

Program ramowy III Sympozjum GAJÓW - 2016 
PROGRAM RAMOWY 

III SYMPOZJUM INTEGRACYJNE 
"RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA UKF - GAJÓW 2016", 
III MINI SPOTKANIE EME ORAZ VII PIKNIK ETEROWY SP6 

 
09.06.2016 Czwartek 
12:00 - 23:30 Czynna restauracja 
14:00 – 17:45 Rejestracja uczestników Sympozjum, Mini Spotkania EME oraz Pikniku 
14:00 – 20:00 Giełda krótkofalarska 
14:00 – 17:45 Uruchomienie stacji klubowej SP6YNR w paśmie 472 kHz. Praca stacji klubowej: 
145.7875 MHz /SR6S - Wlk. Sowa/ oraz 472 kHz. 
14:00 – 17:45 Uruchomienie laboratorium pomiarowego 
17:45 – 17:55 Przywitanie uczestników i komunikaty 
17:55 – 17:57 Zdjęcie pierwszych uczestników Sympozjum 
17:57– 17:59 Zdjęcie pierwszych uczestników III Mini Spotkania EME 
18:00 – 18:45 Wykład "Zabudowa encodera HH-12 w rotorze SPID RAK" DF1SR - Georg Hylinski 
18:45 – 19:30 Wykład "Temat już wkrótce" SP5MX - Ireneusz Szulski 
20:00 – 23:30 Kolacja przy stole integracyjnym, III Mini Spotkanie EME 
 
10.06.2016 Piątek 
07:30 – 08:30 Śniadanie 
09:00 – 09:45 Wykład "Temat już wkrótce" SP7CKH - Kazimierz Targalski 
09:45 – 10:30 Wykład "Temat już wkrótce" SP9QZO - Stefan Przeliorz; SQ9JKV - Bogdan Kubala 
10:30 - 11:15 Wykład " Pomiary generatorów TCXO-9 i ich odpowiedników" SP3RNY - Zbigniew 
Olszanowski 
09:00 – 11:15 Warsztaty agroturystyczne dla osób towarzyszących 
11:15 – 11:30 Przerwa na kawę 
11:15 – 20:00 Giełda krótkofalarska 
11:30 – 13:30 Warsztaty agroturystyczne dla osób towarzyszących 
11:30 – 13:30 Laboratorium pomiarowe 50 MHz – 50 GHz 
 
- SP6GWN Henryk – pomiary mocy do 47 GHz 
- SP7CKH Kazimierz - pomiary mocy do 26,5 GHz, 500 W do 2,5 GHz, 50 W do 18 GHz 
- SP9WY Edward – pomiary liczby szumowej LNA i transwerterów do 50 GHz 
- SP5MG Piotr - pomiary analizatorem do 3,5 GHz 
- SP5MX Ireneusz - pomiary analizatorem do 24 GHz 
- SP9QZO Stefan - synchronizacja generatorów w licznikach częstotliwości do wzorca GPS 10 MHz 
- SP7CKH Kazimierz - pomiary częstotliwości do 50 GHz, do 8 MHz z dokł. 0,001 Hz, do 80 MHz z 
dokł. 0,01 Hz 
 
14:00 Obiad 
15:00 – 17:45 Rejestracja uczestników Sympozjum, Mini Spotkania EME oraz Pikniku 
15:00 – 17:00 Laboratorium pomiarowe 50MHz – 50 GHz 
17:00 – 17:30 Posiedzenie Komisji Konkursu PUK UKF - 2016 
18:00 – 18:45 Prezentacja "Wyprawa SP7VC do YO, LZ, SV" SP7VC- Przemysław Gołembowski 
18:45 – 19:30 UKF Tombola 
20:00 – 23:30 Kolacja przy stole integracyjnym i muzyce, III Mini Spotkanie EME 
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11.06.2016 Sobota 
 
07:30 – 08:30 Śniadanie 
08:30 – 11:30 Rejestracja uczestników Sympozjum i Pikniku 
09:00 – 10:00 Część oficjalna III Sympozjum Integracyjnego, III Mini Spotkania EME oraz VII 
Pikniku Eterowego SP6 /wystąpienia, wręczenie dyplomów, wręczenie dyplomów i grawertonów za 
współzawodnictwo "TOP ACTIVITY UKF-2015", nagród w konkursie PUK UKF-2016 oraz innych 
wyróżnień/. 
09:00 – 19:00 VII Piknik Eterowy SP6 przy grillu 
10:00 – 19:00 Giełda krótkofalarska 
10:00 – 10:45 Wykład "Temat już wkrótce" HB9BBD - Dominique Faessler, 
10:45 – 11:30 Wykład "Temat już wkrótce" OK2AQ - Miroslav Kasal 
11:30 – 11:40 Wspólne zdjęcie uczestników II Sympozjum, III Mini Spotkania EME oraz VII Pikniku 
Eterowego SP6 
11:40 – 11:45 Zdjęcie uczestników III Mini Spotkania EME 
11:45 – 12:00 Przerwa na kawę 
12:00 – 12:45 Wykład "Temat już wkrótce" OK1DFC - Zdenek Samek 
12:45 – 13:30 Wykład "Możliwości wykorzystania niektórych części z odzysku w urządzeniach na 24 
GHz." OK1AIY - Pavel Sir 
14:00 – 14:45 Obiad 
14:45 – 15:00 Wydawanie zdjęć 
15:00 - 16:00 Próby terenowe stacji mikrofalowych na „górce bociana” 
16:00 - 19:00 Wystawa prac konkursowych PUK UKF-2016 oraz prac zgłoszonych do mini konkursu. 
16:30 - 17:00 Losowanie nagród niespodzianek w mini konkursie 
17:00 – 19:00 Laboratorium pomiarowe 50MHz – 50 GHz 
20:00 – 23:30 Kolacja, spotkanie krótkofalowców, konstruktorów i sympatyków mikrofal oraz 
III Mini Spotkanie EME 
 
12.06.2016 Niedziela 
07:30 - 08:30 Śniadanie 
08:30 – 09:00 Spotkanie przy kawie 
09:00 - 12:00 Giełda krótkofalarska 
09:00 - 12:00 Spotkanie krótkofalowców, konstruktorów i sympatyków mikrofal,III Mini Spotkanie 
EME oraz uczestników VII Pikniku Eterowego SP6 
 
Uczestnikiem III Sympozjum Gajów 2016, III Mini Spotkania EME oraz VII Pikniku Eterowego SP6, 
może być każda osoba, niezależnie czy zgłosiła chęć uczestnictwa oraz partycypowała w kosztach. 
Jednocześnie osoby te mogą bezpłatnie skorzystać z pola namiotowego i campingowego. 
 
Aktualizacja: 06.02.2016 r. 
________________ 
73! Stanisław Kłodzko JO80IK 
Członek DOT PZK, SP6KCN, SP6YNR 
 


