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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  
NR 39/2018 z dnia 3 października 2018 r. 

 
Witamy 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 specjalną listę wysyłkową. 
Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego tygodnia. 
 
1. Rozpoczęła się akcja dyplomowa „Setna rocznica odzyskania 

niepodległości przez Polskę” 
 

Akcja jest zaplanowana na okres od 1.10.2018 do 30.11.2018. Organizator: Polski 
Związek Krótkofalowców przy współpracy z innymi organizacjami. 

HF100I, 3Z100I, SP100I, SQ100I, SN100I, SO100I, HF100N, 
3Z100N, HF100POL, 3Z100POL, SP100POL, SQ100POL, 
SN100POL, SO100POL, SN100N, SP100N, SQ100N, SO100N, 
SP100DMD, SN100ZHP, SO100ZHP, 3Z100M, SN100U, 3Z100K, SQ100S. 

Wgląd do statystyk, dzienników, pobieranie dyplomów i inne operacje, wszystko to 
dostępne jest na platformie internetowej LogSP autorstwa Grzegorza SPIKE’a  
SP9NJ. Koordynatorem akcji jest Hubert SP9MDY. Zapraszamy do uczestnictwa       
i radiowego polowania na stacje okolicznościowe. 
 
Jurek SP3SLU 
 
2. Opolscy krótkofalowcy z SP6PAZ na 4 Festiwalu Dzielnic Opola 

 Na początku września otrzymaliśmy propozycję udziału naszego klubu                 
w organizowanym już po raz czwarty Festiwalu Dzielnic. Impreza odbyła się  23 
września 2018 w niedzielę i trwała od godziny 13.00 do godziny 19.00. Miejscem 
tej imprezy, a raczej pikniku rodzinnego były tereny rekreacyjne w Parku Miejskim 
na Oś. im. Armii Krajowej w Opolu. Wśród wielu atrakcji jakie czekały na 
przybyłych mieszkańców opolskich dzielnic była również praca naszego klubu. Już 
od wczesnych godzin porannych ekipa logistyczna przystąpiła do stawiania masztów 
oraz dwóch anten na pasmo 40 i 20 metrowe. Andrzej SP6RTX z kolei występował 
w podwójnej roli - zabezpieczał stałą dostawę energii elektrycznej do naszego 
namiotu oraz do wszystkich domków reprezentantów dzielnic Opola. Kilka dni 
wcześniej przygotowano odpowiednie na ten cel materiały promujące 
krótkofalarstwo. Był kolorowy plakat formatu B1, powiększone do formatu A4 
najciekawsze karty QSL oraz specjalnie na ten cel opracowaną historię powstania 
Piastowskiego Klubu Krótkofalowców. Materiał w formie kolorowej ulotki formatu A4 
wraz z kilkoma zdjęciami zatytułowano „51 lat na falach radiowych Piastowskiego 
Klubu Krótkofalowców SP6PAZ’’. Tego typu ulotka była skierowana w głównej 
mierze do mieszkańców w różnym wieku i zawierała informującą o tym, co to jest 
krótkofalarstwo i do czego służy. Do ulotki tej była też załączona najnowsza nasza 
karta QSL jako wizytówka klubu. W trakcie imprezy stoisko nasze odwiedziła dość 
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spora grupa ludzi w tym młodzieży. Rozdaliśmy w sumie 37 takich ulotek. Mamy 
nadzieję, że w niedługim czasie zainteresowani przyjdą w dzień klubowy do naszej 
siedziby w Opolu Czarnowąsach. Kolega Andrzej SP6JU najstarszy krótkofalowiec    
i członek klubu SP6PAZ, opowiadał odwiedzającym nasz namiot krótkie historie        
z okresu powstawania krótkofalarstwa w naszym mieście. Z kolei Janusz SQ6JAN  
zademonstrował w czasie pracy na telegrafii (na 40M) swoje umiejętności             
w nadawaniu szybką telegrafią. Trochę pogoda w tym dniu nie dopisała było dość 
chłodno i pochmurno. Pod koniec imprezy zaczął wiać dość silny wiatr i były obawy 
o losy naszego wypożyczonego namiotu oraz całego sprzętu. W trakcie całej 
imprezy pracowano w paśmie 40 i 20 metrowym na fonii oraz telegrafii. W pracach 
przygotowawczych jak np. ustalanie końcowego tekstu ulotki uczestniczyli również:  
Andrzej SP6CC, Jarek SP6OJK, SławekSP6ZC. Prezes klubu  Robert SP6EK             
w rozmowach z naszymi gośćmi informował szczegółowo o naszej wieloletniej 
działalności oraz o planach na przyszłość. Do naszego namiotu zaglądali również  
koledzy krótkofalowcy z Opola i okolic. A oto wykaz wg listy obecności: Janek  
SP6GEQ, Eugeniusz SP6DIL, Krzysztof SP6DVP, Andrzej SP6RTX, Krzysztof SQ6KIV, 
Ryszard SP6KR z klubu SP6PSP, były członek klubu Alek ex: SP6DGQ, Andrzej 
SP6JU, Edmund SQ6CNR, Bernard SQ6DXZ, Sebastian SQ6SEB, Marek SP6GMD, 
Adam SQ6OYO, Mietek SP6FRQ z klubu SP6PSP, Paweł SQ6DXP, Sławek SP6ZC, 
Andrzej SP6CCE, Robert SP6EK, Gustaw SQ6NDG, Michał SQ6MNN. Nadmienić  
trzeba, że wielu kolegów krótkofalowców przybyło wraz ze swoimi rodzinami.  
Otrzymaliśmy również zapewnienie, że film nakręcony przez Ryszarda SP6KR po 
zmontowaniu zostanie wrzucony na nasz kanał klubowy na YT. Na koniec należy 
wszystkim Kolegom serdecznie podziękować za trud i wysiłek włożony                  
w przygotowanie tej całej akcji i poświęcenie niedzielnego czasu dla promocji 
krótkofalarstwa i klubu SP6PAZ w szczególności. 
 

 

Plakat reklamujący nasz udział w Festiwalu. (Foto SQ6MNN) 
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Na zdjęciu zbiorowym od lewej strony stoją: Robert SP6EK – Andrzej SP6RTX – 
Paweł SQ6DXP – Eugeniusz SP6DIL – Andrzej SP6JU – Krzysztof SP6DVP – Adam 
SQ6OYO – Marek SP6GMD – oraz klęczy Ryszard – SP6KR z klubu SP6PSP.  
(foto. SP6GMD) 

Tekst: Krzysztof Bieniewski SP6DVP 

3. III Zjazd Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej SP 
EmCom PZK 
 
Zjazd odbył się w dniach 21-23 września br. Inowrocławiu, uczestniczyło w nim     
18 osób z grona Zarządu SP EmCom Klubu PZK, Koordynatorów Sieci oraz gości 
zaproszonych. Tematyka zjazdu objęła: prezentacje przedstawicieli sieci łączności 
kryzysowej reprezentowanych na Zjeździe oraz całościowo wszystkie aspekty 
działania SP EmCom. Jak zwykle istotnym elementem spotkania i toczącej się 
dyskusji były źródła finansowania działalności SP EmCom PZK, wybrane 
zagadnienia współpracy z administracją państwową i samorządami gdzie omawiane 
były zarówno osiągnięcia jak i niestety porażki, związane z faktem istnienia 
obszarów kraju, gdzie występują trudności w nawiązywaniu współpracy z władzami 
działającymi lokalnie. 
Nie zabrakło też panela dyskusyjnego dotyczącego nowoczesnych technologii, które 
stają się rzeczywistością działającego SP EmCom PZK, takich jak DMR, DAPNET, 
nowoczesne systemy pozycjonowania w terenie - nie tylko APRS, ale i DPRS, 
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wykorzystanie SSTV do transmisji obrazów z pola działania sieci SP EmCom          
w terenie i wiele innych. Ciekawym elementem zjazdu oprócz tego o czym 
dyskutowaliśmy na posiedzeniu były ćwiczenia Żółty Jesienny Liść 2018, które 
przeprowadziliśmy w sobotę rano, polegające na dotarciu i przekazaniu meldunków 
sprawdzających łączność z krytycznych lokalizacji infrastruktury ratunkowej oraz 
bezpieczeństwa w Inowrocławiu, typu Straż Miejska, Straż Pożarna, szpital itd. oraz 
epizod dodatkowy polegający na organizacji akcji poszukiwawczej jednego             
z członków ćwiczeń (celowo zrealizowane "zaginięcie", po to aby sprawdzić reakcję    
i samo organizację grupy poszukiwawczej).  
  
Wieczorem w sobotę były dodatkowe, nieplanowane i wynikłe 
spontanicznie ćwiczenia dot. poszukiwań zaginionej osoby, prezentujące możliwości 
aplikacji na telefony z Androidem do obsługi i zarządzania zespołami 
poszukiwawczymi w terenie o nazwie "Szukamy i Ratujemy" autorstwa Błażeja 
SQ3TGV w WASR-u. 
Więcej informacji na stronie https://emcom.pzk.org.pl/ 
 
Vy 73, Michał SP9XWM 
 
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  
Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. 

 
 29 września br. o godz. 10.15 w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Oddziału 
Terenowego PZK w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl., na które na łączną 
liczbę 197 członków tegoż Oddziału przybyło zaledwie 27 członków, co stanowiło 
13,9 %. Taka, niestety, tendencja panuje również w innych oddziałach terenowych 
PZK. W spotkaniu wziął udział prezes PZK Waldemar 3Z6AEF wraz z wiceprezesem 
PZK Tadeuszem SP9HQJ. 
 
     Miłym akcentem zebrania było wręczenie kierownikowi Domu Kultury „Chemik” 
Panu Zbigniewowi Krupskiemu przyznanego przez Prezydium Zarządu Głównego 
PZK, na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach,  „Medalu im. 
Braci Odyńców za Zasługi dla Krótkofalarstwa”. Aktu wręczenia Medalu dokonali 
dwaj przedstawiciele ZG PZK w towarzystwie prezesa Oddziału Marka SP9HTY. 
Ponadto Pan Zbigniew Krupski, z rąk prezesa Oddziału, otrzymał okolicznościowy 
puchar. Zebranie to było również okazją do wyróżnienia Bronisława SP9AI, 
Andrzeja SP9CPU oraz Jana SQ9DXT Odznakami Honorowymi PZK przyznanymi 
przez Zarząd Główny PZK na wniosek Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK                   
w Katowicach. 
 
     Sprawozdanie z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu Oddziału złożył 
prezes Oddziału Marek SP9HTY wspominając o czterech akcjach dyplomowych tj. 
zawodach pod nawą „Barbórka”, organizowanych we współpracy z LOK, zawodach 
„VHF Contest”, „Ratownictwie Górniczym” oraz prestiżowych zawodach pod nazwą 
„90 lat PZK na Śląsku”. Te ostatnie zawody, zorganizowane w 2017 roku, przy 
współudziale trzech śląskich oddziałów terenowych PZK (Śląski, Górnośląski            
i Rybnicki OT PZK), cieszyły się dużym powodzeniem, bowiem łącznie 

https://emcom.pzk.org.pl/
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przeprowadzono ponad 20 tysięcy łączności. Wspomniał również o organizowanych 
przez Zarząd Oddziału spotkaniach integracyjnych. Najbardziej namacalnym           
i wymiernym sukcesem jest niewątpliwie uruchomienie na jednym z wieżowców     
w Siemianowicach Śl. najbardziej nowoczesnego w kraju przemiennika radiowego 
SR9E, który służy dziś nie tylko zrzeszonym w PZK krótkofalowcom na Śląsku. 
Autorem i wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Jarosław SQ9NFI, znany 
konstruktor tego typu urządzeń, a któremu to należą się szczególne podziękowania. 
Wyczerpujące i merytoryczne sprawozdanie z zakresu oddziałowych spraw 
finansowych i obrotu kart QSL złożył również wiceprezes i skarbnik Oddziału Artur 
SQ9BDB i miał się czym pochwalić. Oddziałowa Komisja Rewizyjna nie miała 
żadnych uwag do pracy Zarządu Oddziału i w zaistniałej sytuacji cały Zarząd 
jednomyślne uzyskał absolutorium.  
 
W toku dalszych obrad wybrano nowy, trzyosobowy skład Zarządu Oddziału tj.: 

1. Marek Nieznalski SP9HTY – prezes Oddziału 
2. Artur Służałek – skarbnik i QSL manager 
3. Henryk Jegła SP9FHZ – członek Zarządu Oddziału 

oraz dwóch zastępców członków Zarządu Oddziału tj. Jana Madeckiego SQ9DXT      
i Krzysztofa Łuszcza SP9SOI. 
 
Wybrano również trzyosobowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej tj. 

1. Maciej Kędzierski SP9DQY 
2. Jerzy Zajda SP9BGS 
3. Marcin Palmowski SQ9ITA 

oraz dwóch zastępców członków OKR tj. Krzysztofa Kulanka SP9FMP i Mieczysława 
Kołodziejskiego SP9NWN. Komisja ta niezwłocznie się ukonstytuuje i podzieli się 
rolami. 
 
     W toku ożywionej dyskusji omawiano najbardziej istotne kwestie związane        
z funkcjonowaniem PZK jako organizacji pozarządowej, której rolą i zadaniem jest 
nie tylko szeroko pojęta politechnizacja, funkcja wychowawcza, ale również funkcja 
integracyjna środowisk zafascynowanych techniką radiową. Nie należy bowiem 
zapominać, że współczesny krótkofalowiec to pasjonat, który pracuje nie tylko 
telegrafią czy fonią, ale otwarty jest na najbardziej nowoczesne techniki radiowe    
z użyciem komputera, czyli techniki cyfrowe. W tym środowisku nadal jest wielu 
konstruktorów anten, przemienników, a niektórzy specjalizują się w konstrukcji 
urządzeń nadawczo – odbiorczych. Znajomość języków obcych w tym hobby jest 
niezwykle przydatna, a typowe łączności radiowe na fonii z korespondentami 
zagranicznymi do doskonała okazja do doskonalenia znajomości tych języków         
i rodzaj bezpłatnej korepetycji.  
 
     Prezes PZK odpowiadał na liczne pytania zebranych, zapoznając jednocześnie    
z aktualną sytuacją w PZK stwierdzając, że kondycja finansowa Związku jest w 
miarę stabilna i nie ma większych zagrożeń. Zwrócił przy tym uwagę na fakt 
ubezpieczenia członków PZK od odpowiedzialności cywilnej czyli szkód 
wyrządzonych osobom trzecim w skutek prowadzenia przez członka PZK 
działalności krótkofalarskiej. Stwierdził ponadto, że w listopadzie br. odbędzie się 
drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego PZK, którego zadaniem będzie  
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uzgodnienie budżetu PZK na rok następny oraz podjęcie najbardziej pilnych decyzji 
stojących przed PZK. Omówił i przybliżył również kwestię relacji pomiędzy 
Zarządem Głównym PZK w tym Prezydium, a Główną Komisją Rewizyjną PZK        
w kontekście ostatnich nieporozumień wynikających z kompetencji tych organów,   
w tym w sprawie wniosku GKR PZK o zwołaniu NKZD PZK. Zebrani z ulgą przyjęli 
informację, że nie ma mowy o konfliktach pomiędzy tymi organami, a drobne 
czasem nieporozumienia są na bieżąco wyjaśniane z pożytkiem dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Dodał przy tym, że Statut PZK wyraźnie stanowi, że         
w okresie między kolejnymi zjazdami krajowymi PZK najwyższą władzą w naszej 
organizacji jest Zarząd Główny PZK, który wytycza strategię działań PZK i główne 
ich kierunki, a praktyczna realizacja należy do organu wykonawczego tj. Prezydium. 
Natomiast rolą GKR PZK jest kontrola działań i wskazywanie uchybień i błędów ZG   
i Prezydium, a nie kreowanie polityki i strategii PZK. To właśnie na tym tle trwają 
nieporozumienia, ale nie ma mowy o jakimkolwiek konflikcie pomiędzy tymi 
organami. Na zakończenie swojego wystąpienia prezes PZK oświadczył, że            
w Prezydium ZG PZK przygotowywany jest tzw. pakiet startowy, który poza 
folderem informacyjnym zawierał będzie ciekawe gadżety, jako prezent dla osób 
wstępujących w szeregi PZK, bowiem jednym z głównych celów i działań 
strategicznych władz centralnych PZK jest wzrost liczebności członków tego 
Związku. 
 
     Zebranie zakończyło się krótko przed godziną 14.00, a jego uczestnicy powrócili 
do swych domów z zadowoleniem przyjmując niemal rodzinną atmosferę zebrania, 
dyscyplinę obrad i merytoryczność prowadzonych dyskusji. 
 
     Informacja o skróconej treści wraz ze zdjęciami znajduje się na portalu pod 
nazwą „Reporterskim okiem” – portalu Urzędu Miasta Siemianowice Śl. tj.  
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/walne-zebranie-krotkofalowcow.12753/ 

 
P.S.  
W czasie obrad nie było informacji o ustąpieniu Marka SP5UAR z udziału w pracach 
GKR PZK, co obecnie wiąże się z potrzebą zwołania NKZD PZK. Co do nikłej 
frekwencji członków Śląskiego OT PZK w Walnym Zebraniu świadczyć może 
wypowiedź jednego z uczestników Zebrania, który przekazał mi informację 
następującej treści: „Moją refleksją po tym zebraniu jest to, że widać wyraźnie jak 
bardzo słabe jest zainteresowanie członków oddziału (a więc i członków PZK) 
działalnością organizacyjną. Dotyczy to zwłaszcza młodych członków PZK, dla 
których opłata składki jest chyba tylko opłatą za wykupienie obsługi przez biuro 
QSL. Frekwencja, jaka była chyba najlepiej o tym świadczy no i to, że średni wiek 
uczestników na pewno przekroczył 60 lat. Widać jak bardzo potrzebna jest bardziej 
aktywna działalność nie tylko zarządu oddziału, ale i całego PZK, bo z tego co wiem 
taka sama sytuacja jest w większości oddziałów. Moim zdaniem, jedną z przyczyn 
takiej sytuacji jest rozdrobnienie oddziałów, które w zamiarze miało skutkować 
lepszym kontaktem na linii PZK - członkowie, ale niestety to się nie udało. W moim 

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/walne-zebranie-krotkofalowcow.12753/


 

www.pzk.org.pl 7 

odczuciu jednak większe oddziały działają prężniej. Ale to są tylko moje osobiste 
odczucia”. 
 

 
Sala obrad podczas Walnego Zebrania Śląskiego OT PZK 

 
 

 
 
Kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski odznaczony Medalem im. Braci 

Odyńców i okolicznościowym pucharem. 
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Dekoracja Jana Madeckiego SQ9DXT Odznaką Honorową PZK przez Tadeusza 

SP9HQJ. 
 

 
Andrzej SP9CPU odznaczony OH PZK i okolicznościowym pucharem. 

 
Zdjęcia: SP9SOI i SP9HQJ. Opracował: Tadeusz SP9HQJ 
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5. Spotkanie Pomorskiego OT PZK 
 
Kilkadziesiąt osób bawiło się na integracyjnym spotkaniu Pomorskiego OT 09         
w Harcerskiej Bazie Obozowej na Morenie w Gdańsku. 
 
Konkursy zaangażowały nieomal wszystkich, kiełbaski nad ogniskiem, grochówka - 
rewelacja - doprawiona jak chłop lubi,  nalewano (grochówki!) ile kto chciał, na 
wędzonce, z kiełbasą i ziemniakami - to wszystko nic, w porównaniu z konkursem 
DART-a, który zawładnął obecnymi.  Nieomal wszystkimi, poza mną i Michałem 
sp2iqw, hi.... 
Kuba, SP2IPT i Zdzisław, SP2IRR przygotowali łącze mikrofalowe na 47 i 76 GHz, 
chętni do sprawdzenia się w łączności na niewielkim, ale istotnym mikrofalowo 
dystansie mieli dużą satysfakcję. Ten flatter... 
Nad całością organizacyjnie panował nieoceniony dla oddziału Piotr, SP2AYC, a jego 
xyl Beata dodawała uroku każdemu zdjęciu, na którym się (przypadkiem 
oczywiście)  znalazła... 
 
Info. Stanisław SQ2EEQ gość na spotkaniu, przybyły z głębokiej depresji... 

6. TRX od PZK dla dzieci niewidomych  

W dniu 2 października br. w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK odbyło się 
przekazanie TRX-a Yaesu FT450D dla Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY. 
TRX zakupiony z funduszu centralnego PZK będzie wykorzystywany w Kujawsko-
Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo 
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W imieniu klubu TRX 
odebrali: Roman SP2DDX prezes SP2PBY oraz Andrzej SP2GJI sekretarz klubu. 
Przekazał sprzęt w imieniu PZK Piotr SP2JMR sekretarz PZK. 
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Przekazanie TRX-a w siedzibie sekretariatu ZG PZK od lewej: Piotr SP2JMR- 
sekretarz PZK , Andrzej SP2GJI, Roman SP2DDX, Norbert SP2DNT –reprezentacja 
klubu SP2PBY. 
 
Info. SP2JMR 
 
7. Zaproszenie do zawodów Pierwsza Niepodległość 

Organizuję zawody, a w zasadzie konkurs krótkofalarski po raz pierwszy. Proszę       
o rozpropagowanie informacji o nim. Regulamin umieściłem na qrz.com pod 
znakiem HF100SCI. 
Poniżej najważniejsze informacje: 
Zawody: PIERWSZA NIEPODLEGŁOŚĆ - HF100SCI Cieszyn 
Termin: 13.10.2018 (sobota) do 21.10.2018 (niedziela) 
Emisje: 80 i 40m: CW, SSB, BPSK63, RTTY; 70cm: DMR (TG9 i TG26091) 
Wymagania: krajowe - 10 QSO, zagranica - 5 QSO 
Nagrody: puchar, dyplom, karta QSL 
Regulamin: qrz.com/lookup  HF100SCI 
Inne informacje: http://cieszyn1918.pl/ i inne adresy na qrz.com  
Konkurs jest nowym wydarzeniem i nie ma go w Kalendarzu Zawodów 
umieszczanym na portalu PZK. 
 
73, Bronek SP9WZO 
 
8. Rezygnacja członka Głównej Komisji Rewizyjnej 
 
W dniu 1 października br. za pośrednictwem jednej z list dyskusyjnych otrzymałem 
od Przewodniczącego GKR informację o rezygnacji Marka Ruszczaka SP5UAR          
z funkcji sekretarza i członka Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) PZK z dniem 15 
października 2018 r. 
 
Piotr SP2JMR sekretarz PZK 
 
8. Gabriel „Ryszard” Solecki SP7RC- wspomnienie 
 
Przemijanie kolejnych pokoleń to proces, którego nie zatrzymamy. 
Zatrzymać możemy jednak w naszej życzliwej pamięci wspomnienia o tych, których 
już nie ma z nami. 
Bardzo znane słowa Non omnis moriar, czyli „nie cały umrę” są fragmentem Pieśni 
Horacego. Horacy wyrażał w ten sposób nadzieje, że choć przeminie, to po śmierci 
pozostaną jego dzieła. Przypominamy więc postać jednego z naszych Kolegów, 
który niedawno odszedł do tego lepszego ze światów, a zostawił po sobie dzieła, 
które nadal o nim świadczą. 
 
Kolega Gabriel „Ryszard” Solecki SP7RC z Pabianic nie był aktywny pod swoim 
znakiem w eterze, a mimo to zapisał się pozytywnie w naszej pamięci. Koledzy       
z klubu zawsze używali imienia Rysiek, a większość nie pamiętała o jego imieniu 
Gabriel. 

http://qrz.com/
http://qrz.com/lookup
http://cieszyn1918.pl/
http://qrz.com/
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„Rysiek” jest przykładem osoby, której pasja zmienia życie zawodowe.  
Był z wykształcenia stolarzem, lecz jako kilkunastoletni chłopiec zostaje członkiem 
klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza, gdzie nauczył się telegrafii i zetknął się z techniką 
radiową oraz krótkofalarstwem. Powołany do służby wojskowej w jednostce 
wojskowej w Mińsku Mazowieckim doskonalił swoje umiejętności, co przyczyniło się 
do osiągnięcia najwyższych prędkości w nadawaniu i odbiorze. Jako żołnierz służby 
czynnej uczył tej umiejętności powołanych do służby wojskowej w wojskach 
łączności. W drugiej połowie lat 50-tych Gabriel „Rysiek” uzyskał licencję amatorską 
ze znakiem SP7RC i po powrocie z wojska został kierownikiem klubu SP7KAW        
w Pabianicach. Ukończył Technikum Radiowo-Telewizyjne w Łodzi.  
Organizował pierwsze w Polsce kursy naprawy odbiorników telewizyjnych, 
opracował materiały szkoleniowe, które były podstawą organizacji tego typu kursów 
w całej Polsce. Na kursach tych prowadził zajęcia praktyczne, co znacznie podnosiło 
poziom kursu.  
Resztę czasu poświęcał szkoleniu młodych kadr radioamatorów w zakresie 
konstrukcji radiowo-telewizyjnych oraz nauczając nowe pokolenia krótkofalowców 
telegrafii i pracy na pasmach amatorskich. 
Był również wspaniałym operatorem stacji klubowej SP7KAW w zawodach 
radiostacji klubowych na KF i UKF. Klub SP7KAW zajmował wysokie miejsca w tych 
zawodach, co było oczywiście zasługą „Ryśka” i pozostałych operatorów. 
Jego pasją były konstrukcje radiowe dla krótkofalowców w tym urządzenia do 
łowów na lisa. Wielokrotnie organizował zawody w tej dyscyplinie. 
Przez wiele lat kierował klubem SP7KAW oraz Ośrodkiem Opracowań i Produkcji 
Sprzętu Łączności Zarządu Głównego LOK w Pabianicach, gdzie wyprodukowano 
między innymi około 250 nadajników i odbiorników do łowów na lisa oraz około 25 
sztuk transceiverów Wrak (układ zbliżony do SP5WW). Na bazie tej ostatniej 
konstrukcji powstał jeszcze dwupasmowy transceiver na pasmo 40 i 20 m o mocy 
10 Wat. 
Brał udział w uruchomieniu produkcji odbiorników do radiopelengacji amatorskiej    
w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 2 w Czernicy, miejscowości położonej         
w okolicach Wrocławia. Podstawą do uruchomienia produkcji było przekazanie 
dokumentacji produkowanych w Pabianicach odbiorników.  W zakładzie w Czernicy 
nieznacznie zmodyfikowano układ wejściowy odbiornika oraz wykonano nową 
profesjonalną obudowę, korzystając z wyposażenia zakładu. 
W latach osiemdziesiątych był członkiem komisji egzaminacyjnej PAR.  Po 
rozwiązaniu Ośrodka Opracowań i Produkcji Sprzętu Łączności ZG LOK                  
w Pabianicach pracował w PIR, a następnie w PAR w Łodzi. 
 
Gabriel Solecki SP7RC zmarł w Pabianicach 26 sierpnia 2018 w wieku 81 lat. 
Pogrzeb odbył się w piątek 31.08.2018 r. na cmentarzu w Pabianicach. Pożegnali go 
koledzy krótkofalowcy z Łodzi, Pabianic i Sieradza. 
 
Niech spoczywa w pokoju i pozostanie w naszej życzliwej pamięci 
 
Bogdan SP3LD, Tomasz SP5CCC, Leszek SP6CIK, 
Opracowano na podstawie wspomnień Janusza SP7BMR, Sławomira Gorzeli SP7??? 
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SP6RLF s.k.  
 
W wieku 49 lat zmarł po długotrwałej i przewlekłej chorobie kolega Artur Hajer 
SP6RLF z Polkowic, syn kolegi Wiktora SP6CRZ. Artur czekał w kolejce na operację 
- ale prawdopodobnie zmarł na inną chorobę. To właśnie te długotrwałe - choroby 
dogłębnie eksploatujące jego finanse była powodem jego, już kilkuletniej nie 
przynależności do PZK. Każda nasza rozmowa na ten temat kończyła się jego 
zobowiązaniem do wpisania się na listę PZK w najbliższym czasie. A kończyła się 
zwykle jego ponownym pobytem w szpitalu.. 
Cześć Jego pamięci!   
 
Stanisław - SP6BGF, Tomasz - SQ6PNT 
  
Redakcja Komunikatów dziękuje za nadesłane materiały: Krzysztofowi SP6DVP, 
Staszkowi SQ2EEQ, Tomkowi SP5CCC, Leszkowi SP6CIK, Bogdanowi SP3LD, 
Staszkowi SP6BGF, Tomaszowi SQ6PNT. 
 

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do 
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, sp3slu@wp.pl. W przypadku przesłania 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). 
 
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek 
Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu       
w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. 
takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. 
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. 
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: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty 
środowe PZK. 
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