
KOMUNIKAT NR 20/2016 z dnia 18.05. 2016 r. 
 
Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym 
komunikacie. A oto najnowsze informacje: 
 
1. XXII Krajowy Zjazd Delegatów PZK. 
Jak już informowaliśmy w dniach 21-22. maja br. w ośrodku „Sportowa Osada” w 
Burzeninie odbędzie się kolejny KZD. Ustępujące prezydium dziękuje wszystkim, którzy z 
nami współpracowali przez minione 4 lata, wszystkim tym, którzy swoją działalnością 
oraz pracą społeczną na rzecz naszej organizacji przyczynili się do jej rozwoju i 
kreowania naszej pozycji w środowisku krótkofalowców Rzeczypospolitej oraz wśród 
stowarzyszeń zagranicznych. 
Dziękujemy także tym, którzy poprzez konstruktywną krytykę naszej działalności czynili 
ją lepszą i skuteczniejszą. 
 
Prezydium ZG PZK. 
 
2. Dla niektórych Oddziałów Terenowych czas zatrzymał się w sierpniu 2015 
roku. 
W zakładce na portalu PZK „Organizacja PZK - OT PZK On-line” zauważymy, że 4 z 
pośród 33. Oddziałów Terenowych PZK podają numery kont nieaktualne od 8. miesięcy. 
Jest to powodem licznych błędnych wpłat składek zarówno w ubiegłym jak i bieżącym 
roku. 
Są to: Świętokrzyski Oddział Terenowy PZK OT 03 
          Podkarpacki Oddział Terenowy PZK    OT 05 
          Nadnotecki Oddział Terenowy PZK      OT 23 
          Gliwicki Oddział Terenowy PZK            OT 50 
Zarządy tych Oddziałów najwyraźniej nie dbają o właściwą informację wśród własnych 
członków oraz wśród potencjalnych sponsorów. 
Wpłata na nieistniejące konto kończy się ich zwrotem na konto przelewającego po 
zwykle kilku dniach. Gorzej, jeśli ktoś wpłacił pieniądze na poczcie. 
Aktualizacja danych w tej zakładce leży w kompetencjach zarządów poszczególnych 
oddziałów. 
 
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 
 
3. ŁOŚ 2016 JUŻ BLISKO. 
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Od środy 25 maja na naszą górkę udają się organizatorzy, bo pracy przed nimi 
mnóstwo, ale wcześniej, bo od niedzieli swoje obozowisko obiecała rozbić warszawska 
tańcbuda czyli koledzy z SP5. Jak widać będzie się działo, bo wszystko posprzątane, 
pogoda zamówiona, katering dojedzie, a uczestnicy zabierają z domu dobry humor i 
uśmiech. 



Jak do tej pory, zapowiedzieli się goście z Anglii, Słowacji, Czech, Litwy, Niemiec i 
Ukrainy, więc będzie ciekawie jak nigdy dotąd. Coraz większa giełda ma do dyspozycji 
duży teren i dla nikogo miejsca nie zabraknie, nawet z samochodem i namiotem.  

Serdecznie zapraszamy, jesteś mile widzianym gościem! Wszystkie nowe wiadomości 
dotyczące Łosia-2016 są zamieszczane na stronie www.losnapograniczu.strefa.pl.  Do 
zobaczenia w JO91IB! 

Organizatorzy 

 

4. Lekcja dla Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile.  
W dniu 10. maja 2016r. po kilkunastu tygodniach przygotowań miała miejsce pierwsza 
prezentacja z cyklu RADIOREAKTYWACJA. Zajęcia zostały przeprowadzone przez 
Wiesława SP3UY, Mariusza SP3DVO i Marka SP3TUT. 
Z racji że, był to dla naszego zespołu pierwszy pokaz, towarzyszyła nam lekka trema. 

  
Wybór szkoły nie był przypadkowy. 
Dzięki częstym wizytom Marka 
SP3TUT w Zespole Szkół nr 1 im. 
Jana Brzechwy w Pile ta właśnie 
szkoła była celem naszej wizyty. 
 
Grupę młodzieży spośród klas I – III 
Gimnazjum przygotowała pani Anna 
Popławska, która jest wykładowcą 
lekcji fizyki. 
 
 
W zajęciach wzięła grupa uczniów 
składająca się z około 30. dziewcząt i 
chłopców. 
 

 
Na te wyjątkowe i szczególne zajęcia lekcyjne, każdy z kolegów zabrał ze sobą kilka 

pomocy naukowych. 
Nie mogło zabraknąć popularnie zwanych 
„krótkofalówek” czyli ręczniaków na pasmo 2 m 
i 70 cm. 
Na stole znalazł się też poczciwy i wiekowy TRx 
YAESU FT7. Bardzo ciekawymi i wzbudzającymi 
zainteresowanie okazały się ogniwo 
fotowoltaiczne oraz generator-prądnica prądu 
przemiennego (oczywiście miniatura). 
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http://www.losnapograniczu.strefa.pl/


Mistrzostwo wywodów na tematy 
historii radiokomunikacji i 
krótkofalarstwa oraz pokazy 

przedstawił  Mariusz SP3DVO. 
 
 
 
 
 
Marek SP3TUT przedstawił doświadczenie z dipolem i podłączoną żarówką, która 
zadziałała,  „hihi” gdy znalazła się w polu w.cz. z odpowiednią polaryzacją na f= 433MHz. 
Mariusz SP3DVO zainteresował słuchaczy produkcją energii elektrycznej w zwojnicy i 
przy pomocy panela fotowoltaicznego. 
 
Zainteresowaniem cieszyły się także albumy naszych kart QSL. 
Nie zabrakło też małych wpadek. Jak to bywa z nową techniką, Marek SP3TUT miał 
problem z uruchomieniem prezentacji na dwóch monitorach. 
 
Aktywność słuchaczy była nagradzana słodyczami, co chyba było czymś wyjątkowym na 
lekcji. Jednak uzupełnianie energii było w tym przypadku wskazane, ze względu na czas 
jaki w sposób niekontrolowany wydłużył się z dwóch zaplanowanych godzin do 3,5. 
Kulminacyjnym i najciekawszym elementem naszych pokazów było prowadzenie 
łączności. 
Pierwszą łączność z wykorzystaniem fali akustycznej pod prywatnymi znakami wykonali 
koledzy SP3UY i SP3TUT. Następnie już pod znakiem SP3PLV i pod bacznym okiem 
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operatora pierwsze łączności prowadziła młodzież. 
 

 
 
 
Ze względu na duży QRM aktywne było tylko pasmo 2m FM. 
Udało się przeprowadzić kilka łączności. Młodzież za przeprowadzone QSO otrzymała 
pamiątkowy dyplom. 
 
Na stronie internetowej ZS1 ukazała się już obszerna relacja z przeprowadzonych 
pokazów. 
http://www.zs1brzechwapila.pl/php/portal.php?show=2625 
 
Każdy z naszej trójki otrzymał indywidualne podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Szkół NR 
1 im. J. Brzechwy w Pile. 
Szczególne podziękowanie należy się też pani Annie Popławskiej za skuteczne 
zaproszenie młodzieży na te szczególne zajęcia. 
Widząc zainteresowanie przekazywaną wiedzą, postanowiliśmy w dniu 1 czerwca 2016 z 
okazji zaplanowanego festynu Dzień Dziecka ponownie odwiedzić szkołę.  
 
Zespół w składzie: SP3UY – Wiesław, SP3TUT – Marek, SP3DVO-Mariusz  
                 
http://www.zs1brzechwapila.pl/php/portal.php?show=2625 
 
5. VII Krajowe Zawody Krótkofalarskie QUO VADIS 2016. 
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W imieniu organizatora zapraszam wszystkich nadawców SP do udziału w VII 
Krajowych Zawodach Krótkofalarskich QUO VADIS 2016. 
 
Najważniejsze punkty regulaminu. 
 
Cel zawodów: 
Upamiętnienie 170. rocznicy urodzin, 100. rocznicy śmierci wielkiego, polskiego pisarza, 
Syna Ziemi Łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza, 120. rocznicy 
wydania powieści QUO VQADIS,  50. rocznicy utworzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Woli Okrzejskiej oraz popularyzacja historycznych miejsc ziemi łukowskiej z nim 
związanych w związku z ustanowieniem przez SEJM RP rok 2016 ROKIEM HENRYKA 
SIENKIEWICZA. 
  
Termin zawodów:  
21 maj 2016 (sobota) od godz. 06:00 do 06:59 UTC, czyli (08.00 do 08.59 czasu 
lokalnego), logujemy w czasie UTC. 
 
Emisje i pasmo: 
- CW i SSB w paśmie 80m,  
 
Nagrody: 
- zdobywcy czołowych miejsc otrzymują Statuetkę Henryk Sienkiewicz oraz Dyplom, 
- zdobywcy II i III miejsc we wszystkich kategoriach otrzymują Dyplom. 
- dzięki sponsorom w tym roku mamy wiele nagród krótkofalarskich które zostaną 
rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów niezależnie od zajętego 
miejsca.  
 
Logi: 
- zawody będziemy rozliczali z użyciem ROBOTA więc przyjmujemy logi tylko 
elektroniczne ale jak to było w latach poprzednich w drodze WYJĄTKU od SENIORÓW 
przyjmiemy i rozliczymy logi papierowe które dotrą przed upływem 6 dni po zawodach  
na adres: Krzysztof Patkowski, P.O. Box 45, 21-400 Łuków 1. 
 
Pełny regulamin znajduje się na stronie PGA-ZAWODY: 
Link:  http://pga-zawody.eham.pl/articles.php?article_id=16 
Manager zawodów QUO VADIS 2016                                                                           
Krzysztof, SP5KP  

6. Skrócony spis treści Świata Radio 6/2016. 
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
ANTENY: Konstrukcja anteny dipolowej  
TEST: Radiotelefon IC-2730, R&S Scope Rider – dokończenie, Ranking transceiverów  
PREZENTACJA: Przełączniki Net9 Terra 
ŁĄCZNOŚĆ: Telefonia VoIP HamNet 
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK 
WYWIAD: Sieć FM-LINK 
HOBBY: Sonda logarytmiczna z AD8307, Odbiornik nasłuchowy 40 m, Regulowany 
zasilacz 1,5–30 V/3 A 
DYPLOMY: Programy dyplomowe SEP i MPL 
DIGEST: Przydatne rozwiązania radiowe 
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA 
 

7. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 6/2016. 
Uchwały posiedzenia ZG PZK  

http://pga-zawody.eham.pl/articles.php?article_id=16
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Pierwszy Zajazd Klubu SPEmCom 
35 lat SP1KYB 
Silent Keys 
 

8. Krótkofalowcy w TVP. 
22 maja w programie "Studio Telewizyjna Jedynka" na antenie TVP3 Katowice będą 
gościć krótkofalowcy.  
Część programu będzie swego rodzaju promocją naszego hobby tj. krótkofalarstwa (o 
którym w mediach raczej niewiele...)  
W programie wystąpią m.in.: młodzież Bielskiego Stowarzyszenia Radioorientacji 
Sportowej,  
członkowie Dxpedycji 4L9PL oraz operatorzy Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej 
BASR. 
PS. zwiastun filmu o wyprawie do Gruzji można już zobaczyć na Youtube.com wpisując 
4L9PL. 
pozdrawiamy 
SP9KAT DX Team 
SP9KAT DX Team 

9. VI Galicyjskie Spotkania Krótkofalowców GŁOBIKOWA 2016. 
Połączone siły klubów SP8KKM & SP8PVV & SP8YAY zapraszają wszystkich 
krótkofalowców, CB-stów oraz sympatyków radia na  spotkanie który odbędzie się 11 
czerwca 2016 roku na terenie Schroniska młodzieżowego "Rozdzielnia Wiatrów" w 
Głobikowej. 
Program Spotkania  
 SOBOTA 11.06.2016 
 8:00 
 Rozpoczęcie pracy sekretariatu przy schronisku 
 Rejestracja uczestników, identyfikatory 
 Giełda sprzętu 
10:00 
Rozpoczęcie EGZAMINU - w budynku szkoły 
 
12:30 
Część oficjalna, pamiątkowe foto 
13:30 
Konkurs archeo 
15:00 
Podsumowanie konkursu 
16:00 
Wspólne ognisko, biesiadowanie 
 
ATRAKCJE W CIĄGU DNIA:  
 
Bufet: Grill, kiełbaski, karkówka, napoje, kawa, herbata 
Prezentacje tematyczne i pokazy sprzętu, giełda sprzętu  
 
NA MIEJSCU: 
 
Możliwość rozłożenia własnych stoisk handlowych i prezentacyjnych 
Możliwość rozłożenia namiotów, zainstalowania przyczep kempingowych, itp. 
Możliwość instalacji własnych anten, itp. 
Możliwość dostępu do zasilania sieciowego (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie) 
 
•W czasie Spotkania przewidziana jest praca klubowej radiostacji. 



•odbędzie się również wtedy egzamin na świadectwo uzdolnienia w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej. 
•Zapraszamy wszystkich do prezentacji swoich radiowych konstrukcji i pomysłów. 
Serdecznie zapraszamy Krótkofalowców, CB-stów, sympatyków radia oraz tych, którzy 
być może pierwszy raz zetkną się z krótkofalarstwem.  

SP8KKM Team: Jacek SQ8AQO  

 
10. Życiorysy znanych krótkofalowców. 

 
Hm. Jan Władysław Bonikowski SP3AXI urodził się 04.08.1927 roku w Wągrowcu. W 
jednym zdaniu można o Janku powiedzieć patriota, wyjątkowy instruktor harcerski, 

krótkofalowiec - społecznik, filatelista. 
Przykład dawany przez ojca Antoniego, który był 
powstańcem wielkopolskim oraz dekalog i prawo 
harcerskie przyjęte bezwarunkowo były jego życiowym 
drogowskazem. 
Ww. były przyczyną powołania młodego Janka do 
wojska na wyjątkowych zasadach. Konstanty 
Rokossowski proponował takim ludziom służbę w 
kopalniach jak więźniom politycznym. 
Po wojnie ratował groby ofiar stalinizmu i hitleryzmu 
zamordowanych w rawickim więzieniu. Z jego 
inicjatywy szczątki pomordowanych przeniesiono do 
wspólnego grobu. 

Działalność harcerską rozpoczął w II Drużynie Skautów Wędrowników im. Tadeusza 
Kościuszki  w Rawiczu. Od tej chwili zajmował się szeroko rozumianą łącznością od 
chorągiewki, poprzez łączność przewodową do łączności radiowej. Z inicjatywy Janka w 
1957 roku powołano jedną z pierwszych w kraju Poczt Harcerskich, wydawał  znaczki  
okolicznościowe. W 1958 roku phm. Bonikowski reaktywuje Ośrodek Łączności przy KH 
ZHP w Rawiczu. 
W czasie ferii zimowych 1957/58 organizuje  w Rawiczu kurs zastępowych łączności.  
Pokonując duże problemy organizacyjne w 1961 roku uruchamia Harcerski Klub 
Łączności „ Rawicz” i zostaje jego przewodniczącym. Pierwsze zezwolenie i znak SP3AXI 
otrzymuje w 1964 roku. 
Brakuje nadal operatorów radiostacji klubowej. Jedynym wyjściem to organizacja kursu 
krótkofalarskiego. Pierwszy z nich organizowany przez SP3AXI miał miejsce w 1965 roku 
w Olejnicy. SP3AXI zostaje kierownikiem kursu a do kadry zaprosił kol. SP3HD i SP5ASF. 
Absolwenci kursu z Rawicza pod kierownictwem Janka stanowią zespół operatorów 
odpowiedzialnych stacji klubowej. W wkrótce usłyszeć można było stację klubowa 
SP3ZHW. Jednak to nie pozwalała Jankowi spocząć na laurach. Rok później z Jego 
inicjatywy powstaje Inspektorat Łączności Wielkopolskiej Chorągwi ZHP z siedzibą w 
Rawiczu z kierownikiem hm. Janem Bonikowskim. 
Janek samochodami firmy w której pracował ściągał z całej Polski tony sprzętu i 
podzespołów radiowych. Które przekazywane są do klubów Chorągwi Leszczyńskiej. 
Wielu z nas po otrzymaniu licencji wyjeżdżało z Rawicza z radiostacjami typy 10RT 26E 
czy 
RBM 1, które służyły do przeprowadzania pierwszych QSO (m.in. piszący tekst). 
Latem 1966 organizuje II kurs krótkofalarski a rok później trzeci. W trzecim miałem 
przyjemność uczestniczyć. Absolwenci tych kursów pokierowani zostali przez Inspektorat 
Łączności do tworzenia kilkudziesięciu Harcerskich Klubów Łączności głównie w 
Wielkopolsce. 
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W maju 1970 roku wspólnie z Jankiem organizujemy I Chorągwiane Zawody ARS w 
Osiecznej koło Leszna. Od 1978 roku Janek organizuje Leszczyński Polny Dzień. 



Zasługi naszego bohatera są wielkie i zauważane w ZG PZK. SP3AXI zostaje członkiem 
Zarządu Głównego. Był Wiceprezesem ZOT PZK w Poznaniu. 
Po 1976 roku aktywnie działa w Zarządzie Terenowym PZK - przez dwie kadencje jest 
wiceprezesem ZT. W 1981 roku z jego inicjatywy powstaje Rada łączności ZHP, której 
zostaje przewodniczącym. Był organizatorem kilku edycji krajowych zawodów „Harcerska 
Fala”. Wielkie zasługi miał na polu amatorskiej radiolokacji sportowej. Był organizatorem 
kilkunastu kursów i szkoleń zawodników i organizatorów ARS. Był pomysłodawcą 
pierwszej wersji dyplomu 10 SP RTTY. Był inicjatorem upamiętnienia harcerzy „Szarych 
Szeregów” poległych za Ojczyznę. Odsłonięcie tablicy nastąpiło w Rawiczu w dniu 
26.08.1998 r. Po kilku latach zbierania materiałów w roku 2003 wydał książkę „Harcerska 
Łączność w Wielkopolsce 1921- 2002 r.”. 
Posiadał godność honorowego Prezesa Okręgu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
Górników. Wśród wielu odznaczeń i medali, którymi został wyróżniony są Złoty Krzyż za 
zasługi dla ZHP i Złota Odznaka Honorowa PZK. 
SP3AXI zmarł 17 grudnia 2008 roku i jest pochowany na Cmentarzu Parafialnym w 
Rawiczu. 
 
Ryszard SP3CUG 
 
TNX. TNX. TNX.  
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Jurkowi 
SP5SSB, Michałowi SQ9ZAY, Wiesławowi SP8NFZ, Bohdanowi SP9VJ, teamowi klubu 
SP9PKS, Ryszardowi SP3CUG, Krzysztofowi SP5KP. 
 
 
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 
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