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Odkąd ludzkość odkryła za sprawą Heinricha Hertza, pod koniec XIX wieku, fale
elektromagnetyczne, by niedługo potem stawiać pierwsze kroki w wykorzystaniu radioodbiorników
przez Nikola Teslę i Guglielmo Marconiego, rozpoczął się – trwający już trzeci wiek – mariaż
człowieka i fal radiowych.
Relacja ta umocniła się za sprawą burzliwych wydarzeń społeczno-gospodarczych XX wieku
z dwoma wojnami światowymi na czele, wskutek których powszechny dostęp do radioodbiorników
wykorzystywanych zarówno przez wojsko, jak i ludność cywilną zmienił na stałe i bezpowrotnie
sposób myślenia o komunikacji międzyludzkiej.
Ustawienie zależności cywilnego nadawcy i odbiorcy w oparciu o pierwsze możliwości
technologiczne z początku kariery radia publicznego, zakładała układ, w którym pojedynczy obywatel
będzie wyłącznie odbiorcą wąskiego zakresu fal, a tym samym – treści. Przeciwwagą do tak obranego
kierunku wykorzystania radia, zwłaszcza w okresie międzynarodowego pokoju, okazały się tworzone
na całym świecie związki, koła i grupy amatorów łączności radiowej, wśród których pod koniec lat
50-tych dwudziestego wieku znalazł się także Siemianowicki Klub Łączności SP9KJM.
W ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat grupa tych pasjonatów wyszła poza ramy fascynacji
technologią i możliwością budowania urządzeń nadawczo-odbiorczych, na rzecz tworzenia
prawdziwej światowej społeczności, dla której kontakt technologiczny jedynie wspiera budowanie
ludzkich więzi i solidarności prawdziwych humanistów XXI wieku.
Dziś dzięki ich pasji i nieustannym poszukiwaniom odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać
i połączyć działalność człowieka z falami radiowymi, nowoczesnymi technologiami oraz
komputerami, by świat lepiej się komunikował i był bardziej bezpieczny – mamy prawo czuć się
dumni z ich licznych osiągnięć, dziękując jednocześnie za to, że owoce wspólnej pracy, zawsze mogą
być wykorzystane w przyszłości dla bezpieczeństwa naszego lokalnego społeczeństwa.
Dziękując w imieniu własnym i mieszkańców za nieustanne, kilkudziesięcioletnie łączenie swojej
pasji z troską o bezpieczeństwo naszego miasta, kraju i świata, pragnę złożyć Siemianowickiemu
Klubowi Łączności SP9KJM szczere życzenia dalszego rozwoju krótkofalarskiej społeczności
i najlepszych wyników w każdych zawodach i konkursach. Wierzę, że dzięki Państwa
ponadprzeciętnym umiejętnościom w dziedzinie łączności, cały świat dowie się, że nadajecie z miasta,
które – podobnie jak pasja krótkofalarska – odkryte w weekend może kogoś rozkochać na całe życie.
Pozdrawiam
Rafał Piech
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Drugie wydanie monografii "Historia Klubu Łączności SP9KJM" ukazuje się dziesięć lat po
pierwszym, a bezpośrednią okazją jest kolejna okrągła rocznica powstania klubu. Jednak nie stanowi
ono prostego uzupełnienia i rozwinięcia pierwszego wydania, albowiem zakres materiału jest znacznie
szerszy – zarówno merytorycznie, jak i pod względem graficznym. Autor monografii, Tadeusz
Pamięta SP9HQJ, od wielu lat zaangażowany w działalność siemianowickiego klubu, ale też całego
środowiska krótkofalarskiego na Śląsku, z historycznym zamiłowaniem zbiera materiały dotyczące
działalności radioamatorów, publikując je w branżowych periodykach. Znaczna część tych
rozproszonych publikacji i dokumentów znalazła się w niniejszej monografii. W ten sposób, dzięki
niekłamanej pasji Autora, dostajemy naprawdę ciekawe opracowanie dotyczące niemałe fragmentu
kultury materialnej i niematerialnej Śląska, tworzonej przez siemianowickich krótkofalowców już od
60 lat.
Krótkofalarstwo to jedna z dziedzin społecznej aktywności, polegająca na rozwijaniu
zainteresowań związanych z szeroko rozumianą radiokomunikacją. W wymiarze indywidualnym jest
pasją, zamiłowaniem, czy po prostu hobby, umożliwiającym poznawanie wielu ciekawych dziedzin
techniki w najróżniejszy sposób wykorzystujących fale radiowe. Krótkofalowcy, jako jedyni spośród
użytkowników pasm radiowych, mają prawo do samodzielnego budowania użytkowanych urządzeń.
Pozwala to na rozwijanie zainteresowań i umiejętności technicznych oraz samodzielne
eksperymentowanie z elektroniką, radiotechniką, antenami, komputerami i oprogramowaniem itd.
Z punktu widzenia społecznego istotna jest ta działalność krótkofalowców, która jest związana z
szeroko rozumianą politechnizacją oraz łącznością kryzysową i ratunkową. Pierwsza – to kluby
krótkofalarskie w szkołach, domach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych, warsztaty radiowe i
elektroniczne dla dzieci i młodzieży czy program ARISS, umożliwiający łączność zainteresowanej
młodzieży z astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Druga - to tworzenie niezależnych
sieci łączności, które mogą być wykorzystane w czasie powodzi, działań ratunkowych czy nawet
obronnych państwa. To również formalna współpraca z powiatowymi i gminnymi Centrami
Zarządzania Kryzysowego czy specjalistyczne szkolenia formacji Wojsk Obrony Terytorialnej.
Działalność siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM doskonale wpisuje się w formułę zarówno
indywidualną, jak i społeczną krótkofalarstwa. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich
członków klubu, którzy realizując indywidualne pasje, nie zapominają również o społecznym aspekcie
swojego hobby. Życząc kolejnych lat prężnej działalności, jestem przekonany że będzie ona trwała
jeszcze długi czas, prowadzona przez kolejnych entuzjastów krótkofalarstwa.
Zapraszam wszystkich do lektury monografii, serdecznie dziękuję Tadeuszowi SP9HQJ za
dotychczasową pracę i... proszę o więcej! Może następnym razem przekrojowe opracowanie o
krótkofalarstwie na całym Śląsku?
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców
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Od pierwszego wydania mojej monografii pt. Historia Klubu SP9KJM upłynęło już 10 lat.
Pozytywny odbiór i przychylne komentarze, jakie towarzyszyły pierwszemu wydaniu mojego
opracowania, a także sugestie ze strony wielu krótkofalowców namawiających mnie do opisania
kolejnych losów klubu SP9KJM na przestrzeni ostatniego 10-lecia, skłoniły mnie do napisania drugiej
części monografii. Ponieważ, jako dziennikarz-amator, który od ponad 20 lat do 3 redakcji o profilu
radiowym tj. do „Świata Radio”, Magazynu Krótkofalowców „QTC”, miesięcznika ZG LOK „Czata”,
do lokalnej prasy, jak też do siemianowickiego portalu „Reporterskim okiem” regularnie piszę teksty
dotyczące aktywności klubów i oddziałów - głównie ze Śląska, to rzeczą oczywistą jest fakt, że w tym
zakresie posiadam ogromną wiedzę, z którą zamierzam podzielić się ze swymi Czytelnikami na temat
ostatnich 10 lat funkcjonowania siemianowickiego klubu SP9KJM.
W przypadku pierwszego wydania monografii miałem podstawowy problem: brak materiałów
źródłowych dotyczących powstania i pierwszych lat istnienia klubu. Dla przypomnienia:
siemianowicki klub SP9KJM powstał 27 marca 1957 roku i wszelkie dokumenty związane z
zawiązaniem tego klubu nie zachowały się do dziś. Opisując narodziny tego klubu i pierwsze lata jego
istnienia opierałem się wyłącznie na ustnych relacjach żyjących jeszcze 10 lat temu osób, z których w
międzyczasie część zmarła. Jest rzeczą oczywistą, że informacji i faktów związanych z początkiem
istnienia klubu nie można dziś do końca zweryfikować i możliwa jest sytuacja, że osoby udzielające
mi informacji o narodzinach i pierwszych latach istnienia klubu mogły przypisywać sobie
niezasłużone zasługi. Spotkałem się bowiem z jednym przypadkiem, kiedy to były członek klubu
działający w latach 60-tych zarzucił mi, że nie do końca obiektywnie opisałem pierwsze lata istnienia
klubu przypisując zasługi osobom, które tak naprawdę niczym się wówczas nie wyróżniły. Zupełnie
szczerze odpowiedziałem temu koledze, że nie miałem żadnego interesu, aby zafałszowywać historię
narodzin i pierwszych lat istnienia klubu, ponieważ opierałem się jedynie na ustnych relacjach
naocznych świadków, a informacji tych do końca nie można było zweryfikować. To osoby udzielające
mi informacje ponoszą pełną odpowiedzialność za przekazane mi fakty. Zaproponowałem temu
koledze, aby napisał swoją wersję zdarzeń związanych z narodzinami i pierwszymi latami istnienia
klubu, a ja chętnie to zamieszczę w tym opracowaniu, ponieważ bardzo zależy mi na prawdzie
historycznej. Niestety, kolega ten nie zdecydował się na swoją wersję zdarzeń. Sądzę, że tego typu
dylematy mają wszyscy kronikarze opisujący rzeczywistość sprzed lat, opierając się na szczątkowych
źródłach historycznych i dokumentach, czy też ustnych oświadczeniach. Nawet słynny malarz Jan
Matejko, malując obraz pod nazwą „Bitwa pod Grunwaldem”, tak do końca nie był pewny czy tak
przebiegała bitwa, której fragment umieścił na swoim obrazie. Podobne dylematy miał Henryk
Sienkiewicz, jak też inni sławni pisarze opisujący historię sprzed lat.
O ile miałem wiele problemów z dotarciem do prawdy historycznej związanej z narodzinami i
pierwszymi latami istnienia klubu, o tyle z opisem historii klubu SP9KJM za ostatnie 10 lat nie
miałem właściwie żadnych problemów i sądzę, że to opracowanie jest bardziej obiektywne, ponieważ
opierałem się na dokumentach, zdjęciach, a ponadto sam byłem naocznym świadkiem chyba
wszystkich wydarzeń klubowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił ogromny postęp w zakresie
przekazu informacji, w tym w zakresie fotografii, a internet jest dziś bogatym źródłem informacji.
Zdjęcie nigdy nie kłamie, a ktoś mądry napisał kiedyś: jedno zdjęcie potrafi wyrazić więcej niż tysiąc
5

słów. Jest w tym stwierdzeniu dużo prawdy. To drugie wydanie monografii znacznie różni się od
pierwszego wydania. Kierując się powyższymi przesłankami stwierdziłem, że po co wyważać drzwi
skoro są już otwarte. Opracowanie niniejsze zawiera informacje i komentarze odnoszące się do
wydarzeń klubowych opisanych w lokalnej i centralnej prasie, w portalu „Reporterskim okiem” oraz
na klubowej stronie internetowej. Większość informacji podanych w mediach była mojego autorstwa,
ponieważ to głównie ja opisywałem tam rzeczywistość klubową, choć byli też inni autorzy. Nigdy nie
spotkałem się z zarzutem braku obiektywizmu, ponieważ opisując rzeczywistość klubową zawsze
starałem się dochować należytej staranności dziennikarskiej. Wiem co to jest odpowiedzialność za
słowo, ponieważ od pół roku pełnię funkcję redaktora naczelnego „Krótkofalowca Polskiego”.
A na przestrzeni ostatnich 10 lat wiele wydarzyło się w siemianowickim klubie SP9KJM. Nie tylko
członkowie i sympatycy klubowi, ale również mieszkańcy siemianowickiego grodu i okolic byli
świadkami wielu znaczących wydarzeń, jakie miały miejsce w tym klubie. Klub ten swoją działalność
prowadzi równolegle w ramach dwóch sekcji tj. sekcji łączności, nawiązując kontakty radiowe z
korespondentami radiowymi z kraju i z zagranicy, biorąc udział w zawodach krajowych i
międzynarodowych, jak też uczestnicząc w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach
integracyjnych środowiska krótkofalowców. Siemianowiccy nadawcy są swoistymi ambasadorami
miasta rozsławiając i reklamując go w czasie licznych korespondencji radiowych, jak też wysyłając do
swych korespondentów karty QSL potwierdzające nawiązane łączności, na których widoczne są
motywy – czytaj zdjęcia przedstawiające Siemianowice Śląskie. W ramach drugiej sekcji tj. sekcji
strzeleckiej prowadzone są treningi i warsztaty z zakresu wyszkolenia strzeleckiego z broni
pneumatycznej, a także liczne zawody strzeleckie. W tej ostatniej sekcji klub posiada silną
reprezentację strzelecką we wszystkich kategoriach wiekowych. W związku z tym, że klub SP9KJM
jest jednostką organizacyjną podległą Lidze Obrony Kraju, to oczywistą sprawą wydaje się, że
specjalizuje się również w zakresie popularyzowania postaw patriotycznych, w zakresie organizacji
sportów obronnych np. strzelanie, rzuty granatem, marsz na azymut, zawody radioorientacji sportowej
czy też inne dyscypliny sportowe. Aktywiści klubowi przez wiele lat byli realizatorami lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych (wielobój łączności, marsz na azymut
itd.), organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach lub przez ZG
LOK.
Korzystając z okazji pragnę podziękować władzom lokalnego samorządu, a zwłaszcza
Prezydentowi Siemianowic Śląskich Panu Rafałowi Piechowi za patronat nad uroczystościami 60lecia klubu SP9KJM i pomoc finansową związaną z publikacją niniejszej monografii. Bez takiego
wsparcia finansowego nie stać byłoby zespołu klubowego na tak znaczący wydatek związany z
publikacją. Zapraszam do lektury klubowej strony internetowej: www.sp9kjm.pl , na której są zawsze
najświeższe informacje o działaniach klubu SP9KJM. Na stronie tej, w zakładce:
https://sp9kjm.pl/index.php/historia/ znajduje się pierwsze wydanie mojej monografii.
Zapraszam do lektury niniejszej monografii i byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje i
sugestie co do tego opracowania.

Autor
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Rozdział I - Reakcje po pierwszym wydaniu publikacji
Pierwsze wydanie monografii pt. „Historia Klubu SP9KJM” z 2009 roku spotkało się z
żywym zainteresowaniem zarówno w środowisku krótkofalarskim, jak też wśród osób
niezorientowanych w specyfice krótkofalarstwa. Środowisko krótkofalowców z życzliwością
przyjęło treści zawarte w publikacji i wiele na ten temat dyskutowano. Jak oczekiwał autor
opracowania, publikacja pierwszego wydania stanowiła asumpt dla kronikarzy klubowych i
oddziałowych w kraju do sięgnięcia po pióro, a właściwie sięgnięcie do komputera, aby
również opisywać krótkofalarską rzeczywistość w swoich środowiskach. A w naszym
polskim światku krótkofalarskim jest wiele osób posiadających zacięcie literackie i osoby te
robią z tego użytek.

Strona tytułowa pierwszego wydania monografii

Warto wspomnieć chociażby o naczelnym kronikarzu PZK Tomku Ciepielowskim
SP5CCC, autorze ciekawych publikacji dotyczących historii polskiego ruchu
krótkofalarskiego, mającego swój początek w rejonie lwowskim w latach 20-tych ubiegłego
stulecia. Tomek napisał wiele prac, a jedną z ważniejszych publikacji jest „Lwowski Klub
Krótkofalowców. Zarys dziejów”, którą napisał wraz z ukraińskim krótkofalowcem
Georgijem Czlijancem UY5XE. Ale Tomek zaczął pisać przede mną i tak naprawdę to ja
poszedłem śladami Tomka opisując historię siemianowickiego klubu SP9KJM.
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Cieszy mnie fakt, że po pierwszym wydaniu mojej monografii pt. „Historia Klubu
SP9KJM” wkrótce na rynku wydawniczym ukazało się kilka pozycji poświęconych
krótkofalarstwu. I tak w 2009 roku Wiesław Paszta SQ5ABG wydał ciekawe opracowanie pt.
„Cień Błyskawicy”, poświęcone Antoniemu Zębikowi SP7LA – konstruktorowi radiostacji
powstańczej „Błyskawica” i jej replice, krótkofalowcom polskim, technikom i inżynierom
Polskiego Radia, spikerom oraz twórcom audycji radiowych w okresie Powstania
Warszawskiego oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania repliki.
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Również znany powszechnie w środowisku krótkofalarskim, zmarły kilka lat temu
Ryszard Czerwiński SP2IW, były prezes Ogólnopolskiego Klubu SP OTC, napisał dość
ciekawą książkę poświęconą trzyletniemu pobytowi w Iraku w pierwszej połowie lat 80-tych.
W pozycji tej jest wiele wątków poświęconych krótkofalarstwu.
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Ukazała się również ciekawa publikacja pt. „Marna głowa jednozakresowa” stanowiąca
wywiad-rzekę ze znanym powszechnie w kraju dx-manem Tomaszem Niewodniczańskim
SP9T. To ciekawe i bogato ilustrowane opracowanie traktuje o istocie i specyfice
krótkofalarstwa, jego historii, różnych aspektach tego ciekawego hobby i powinno
zainteresować nie tylko krótkofalowców.
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Również kilka ciekawych opracowań dotyczących różnych obszarów krótkofalarstwa
napisał Ryszard Reich SP4BBU, emerytowany dziennikarz z Olsztyna.
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Ostatnia pozycja Ryszard Reicha pt. „Agent nadaje” ma charakter sensacyjny, a akcja
książki została wymyślona przez autora. Dla podkreślenia dramaturgii, książki autor
opracowania uwikłał jednego z bohaterów książki, krótkofalowca w działalność szpiegowską
na rzecz obcego wywiadu i dzięki temu książkę tę czyta się zapartym tchem. Cała ta sprawa
kończy się tragicznie dla agenta, a po drodze padają trupy.

Również Janusz Słowiński SP9YI, mieszkaniec Mierzęcic – krótkofalowiec i podróżnik
jest współautorem kilku ciekawych opracowań, w których opisuje swoje przygody związane z
wyprawami oceanicznymi na jachcie „Bona Terra”, a zwłaszcza w rejonie Przylądka Horn,
opływając go dwukrotnie. Kolejna próba opłynięcia tego Przylądka skończyła się dla Janusza
tragicznie, ponieważ w wyniku silnego sztormu złamał się maszt, przygniatając Janusza
płynącego wówczas samotnie. W ostatnim momencie, niemal cudem został uratowany przez
załogę przepływającego w pobliżu statku rybackiego. O tym wydarzeniu czytamy między
innymi
na
stronie
https://fakty.interia.pl/swiat/news-zatonal-polski-jacht-bonaterra,nId,837080
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ZATONĄŁ POLSKI JACHT "BONA TERRA"
15 marca 2008
Polski jacht "Bona Terra" przegrał z Przylądkiem Horn. Łódź zatonęła u wybrzeży Chile.
Kapitan jednostki Janusz Słowiński, który zamierzał samotnie przepłynąć Ocean Spokojny,
został uratowany przez załogę kutra rybackiego.
W piątek rano ambasada RP w stolicy Chile - Santiago otrzymała od centrum ratownictwa
morskiego (MRCC) wiadomość, o podjęciu przez chilijską marynarkę wojenną akcji
ratowniczej, po tym jak pomocy wzywał Janusz Słowiński. Z ramienia polskiej ambasady
sprawą zajęła się 3. sekretarz ambasady Anna Iwanicka.
Sekretarz powiedziała: - Kapitan Sowiński, po wyjściu z portu w Puerto Williams, płynął
samotnie jachtem Bona Terra, kierując się na Wyspę Wielkanocną. W okolicach Przylądka
Horn dostał się w bardzo trudne warunki. Prędkość wiatru przekraczała 180 kilometrów na
godzinę, zaś wysokość fal dochodziła do 10 metrów. Po tym, jak złamały się oba maszty,
uszkodzeniu uległ kadłub, a jacht nabierał wody, kapitan Słowiński wezwał pomoc
przez radio. Akcję ratunkową prowadziła chilijska marynarka wojenna z zaangażowaniem
lotnictwa, a także znajdujących się w tym rejonie statków oraz innych jednostek. Ostatecznie
polskiego żeglarza podjął na pokład kuter rybacki Antartic Bay. Kapitan Słowiński, mocno
wychłodzony trafił do szpitala w Puerto Williams. Stan jego zdrowia lekarze ocenili jako
dobry. Kiedy rozmawiałam z nim o jachcie, wyraził przypuszczenie, że mógł on zatonąć.
Jednak do tej pory MRCC tego nie potwierdziło. Bardzo trudne warunki wykluczyły
możliwość ratowania jednostki - zakończyła sekretarz ambasady.
Niedawno kecz Bona Terra, którą dowodził Janusz Słowiński z JKMW Kotwica Gdynia
(laureat Nagrody Honorowej TVP S.A. Rejs Roku 2006), wpisała się w historię polskiego
żeglarstwa najdalszym rejsem na południe, w ostatnim etapie wyprawy Sails on Antarctica.
Z końcem lutego Andrzej Kucharczyk, Tomasz Józik, Dominik Grott, Zbigniew Romanowski
i Krzysztof Dębek dopłynęli do Wyspy Aleksandra (dawniej Ziemia Aleksandra I) i jako
pierwsi w historii polskiego żeglarstwa morskiego pokonali 68. stopień szerokości
południowej.
Podobnym osiągnięciem może poszczycić się tylko jeden polski jacht - Gedania, który
w 1976 roku przekroczył koło podbiegunowe, ale nie dotarł poza 68. równoleżnik. 14metrowy kecz Bona Terra zbudowany w 1995 roku (długość 14 m, szerokość 4 m, zanurzenie
1,9 m, powierzchnia żagli 80 m kw.) miał w swej historii kilka znaczących sukcesów, m.in.
opłynięcie globu trasą passatową (1996-2001) i dwukrotne okrążenie Przylądka Horn (20052006).
INTERIA.PL/RMF/PAP
Materiały filmowe na temat wypraw oceanicznych jachtu „Bona Terra” znajdują się na n/w
stronach:
https://www.youtube.com/watch?v=n1dT-NDjAbw - Wyprawa Jerzego na Horn na jachcie
Bona Terra styczeń 2008
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https://www.youtube.com/watch?v=IkqrSgTsnvI - Przylądek Horn (Cape Horn) - Accident
s/y Bona Terra
https://www.youtube.com/watch?v=s1CnkIvEezws/y - "Bona Terra" i marina w Ushuaia
https://www.youtube.com/watch?v=TFcDQ_hgCWA - Wyprawa Jerzego na Horn na jachcie
Bona Terra styczeń 2008
W książce pt. „Ostatni rejs Bona Terry opisane zostały między innymi szczegóły tego
tragicznego wydarzenia.
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Janusz Słowiński jest również współautorem książki pt. „Pokonać Horn”, w której opisuje
swoje liczne przygody oceaniczne. A warto wiedzieć, że Januszowi w jego wyprawach
zawsze towarzyszyła radiostacja nadawczo-odbiorcza, na której prowadził liczne rozmowy
radiowe z korespondentami z całego świata.

Również Jerzy Miśkiewicz SP8TK, przy współudziale Ryszarda Grabowskiego SP3CUG,
na stronie internetowej Ogólnopolskiego Klubu SP OTC http://spotc.pzk.org.pl/sylwetki-sp
publikuje życiorysy zmarłych i żyjących zasłużonych polskich krótkofalowców. To dobry
prognostyk pokazujący, że w naszym środowisku pamiętamy o historii naszego ruchu i
staramy się go opisywać dla potomnych. Tak więc jest mi niezmiernie miło, że kilku kolegów
poszło moim śladem i stara się ocalić od zapomnienia historię naszego ruchu.
Po publikacji mojej pierwszej monografii, jeden z byłych członków klubu SP9KJM z
lat 60-tych i początku lat 70-tych, który od połowy lat 70.tych zamieszkuje poza Śląskiem
zarzucił mi, że w opracowaniu tym nie do końca napisałem prawdę, zwłaszcza o początku
istnienia klubu. Zarzucił mi przy okazji, że przypisałem zasługi osobom, które takich zasług
nie posiadały. Wtedy to odpowiedziałem temu koledze i teraz powtarzam : z klubem SP9KJM
w Siemianowicach Śl. związałem się dopiero w 1987 roku i przedtem niewiele widziałem o
okolicznościach jego powstania, jego kolejnych losach i historii. Ale przygotowując się do
napisania monografii informacje czerpałem z różnych źródeł tj. ze szczątkowych
dokumentów, zdjęć, jak też z opowiadań członków klubu. Opisując historię klubu opierałem
się głównie na zeznaniach najstarszych członków klubu, z których część już zmarła. Zatem
można zadać pytanie: czy świadkowie ci rzetelnie informowali piszącego monografię, czy nie
przypisywali sobie zasług ?. Tego nie wykluczam i mogło tak być, ponieważ ja byłem jedynie
kronikarzem i opierałem się na ustnych wyjaśnieniach osób lub też na zapisach
magnetofonowych. O ile było to możliwe, to weryfikowałem uzyskane informacje, ale nie
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zawsze się to udawało. Najmniej materiałów źródłowych było bowiem z pierwszych lat po
powstaniu klubu, a z biegiem lat zaczęło ich przybywać – zwłaszcza od lat 70-tych. Po
wysłuchaniu takich zarzutów stwierdziłem jednoznacznie, że nie miałem i nie mam żadnego
interesu, aby zafałszowywać historię klubu. Zaproponowałem temu koledze, aby opisał swoją
wersję wydarzeń związanych z powstaniem i pierwszymi latami istnienia klubu, a ja chętnie
to opublikuję. Być może kolega ten miał trochę racji, ale nie chciał skorzystać napisania
swojego zdania odrębnego. Prawda jest taka, że był to jedyny przypadek kiedy to
sformułowano wobec mnie zarzut zafałszowywania historii klubu. A wracając do rzetelności
dziennikarskiej, to dołożyłem wszelkich starań, aby rzetelnie i obiektywnie opisać historię
klubu opierając się na szczątkowych dokumentach i faktach, a nie plotkach i domysłach.
Pierwsze wydanie monografii docierało również do osób niezwiązanych z
krótkofalarstwem i stanowiło niewątpliwie dość ciekawe źródło informacji o istocie i
specyfice krótkofalarstwa. Kilkakrotnie spotkałem się z wyrazami uznania dla osób
uprawiających to ciekawe i elitarne hobby. Były też pytania połączone ze zdziwieniem, że w
dobie dzisiejszych, powszechnych środków komunikowania się są jeszcze tacy dziwacy –
krótkofalowcy, stanowiący relikt przeszłości. W takich sytuacjach starałem się odpowiadać
prostym, żołnierskim językiem udowadniając swym rozmówcom, że uprawianie
jakiegokolwiek hobby wzbogaca człowieka w wielu obszarach, ponieważ zdobywa on wiedzę
i doświadczenie z wielu dziedzin – jednym słowem – rozwija się, a ponadto jest on bardziej
przyjazny dla drugiego człowieka.
Pamiętam taką sytuację, kiedy to tłumacząc zawiłości naszego hobby zadałem swemu
rozmówcy następujące pytanie: jak to jest, że w dzisiejszych nieco bogatszych czasach
lubimy pływać „wypasionymi” statkami, promami i pełnymi garściami korzystać z uroków
życia, ale są też osoby, które na skromnej dłubance, skromnym jachcie czy innej łajbie
samotnie lub w gronie zaledwie kilku osób decydują się pływać całymi miesiącami po
morzach i oceanach ?. Ano dlatego, że jest to ich pasja, która ich wzbogaca wewnętrznie. A
takim pasjonatem był Leonid Teliga, opływający świat na jachcie „Opty”, krótkofalowiec –
podróżnik i żeglarz Krzysztof Baranowski i wielu innych. Również na Śląsku zamieszkuje
kilku krótkofalowców – żeglarzy i podróżników np. wspomniany wyżej Janusz Słowiński czy
mieszkaniec Rybnika Wojciech Kłosok SP9PT. Reasumując ten wątek: warto mieć jakąś
pasję, w tym niekoniecznie krótkofalarską, bo to wzbogaca człowieka i czyni go wolnym.
Najbardziej ucieszyła mnie wiadomość Maćka SP9RCN, który jako jedyny z Czytelników
uzupełnił moje pierwsze wydanie monografii dodając wiele nieznanych mi wcześniej
szczegółów na temat historii klubu SP9KJM z lat 80-tych. A oto wspomnienia Maćka
SP9RCN przedstawione w całości.
„Drogi czytelniku,
Przygotowałem dla Ciebie opowieść o krótkofalarstwie i działalności klubu SP9KJM
widzianą z perspektywy nastoletniego pasjonata łączności amatorskiej, który mając 13 lat
przekroczył progi siemianowickiego Klubu Łączności LOK i rozpoczął swoją przygodę z
łącznościami na falach eteru.
Lata osiemdziesiąte były dla krótkofalowców interesującym i wymagającym czasem.
Przemiany ustrojowe, zwrot w 1983r urządzeń zdeponowanych na czas stanu wojennego,
rozwój technologii radiowych opartych o nowe media cyfrowe, w tym Internet oraz rosnący
dostęp do elektroniki i profesjonalnego sprzętu radiokomunikacyjnego dały szanse rozwoju
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wielu adeptom krótkofalarstwa. Radiokomunikacja obywatelska (CB Radio) jeszcze w Polsce
raczkowała z powodu braku powszechnego dostępu do taniego sprzętu. Krótkofalowcy
dysponowali
natomiast
własnymi
urządzeniami:
wykonywanymi
samodzielnie,
sprowadzanymi z „zachodu”, kupowanymi od kolegów elektroników oraz pojawiających się
pierwszych firm zajmujących się produkcją sprzętu radiokomunikacyjnego na potrzeby
masowe lub powstającymi w wyniku przeróbek urządzeń profesjonalnych, najczęściej z
demobilu wojskowego lub milicyjnego, produkowanych przez Radmor, Warel i Unitra
Rzeszów.
Dzięki spopularyzowaniu pasma 2m/145Mhz dla łączności lokalnych i komunikacji przez
przemienniki radiowe FM oraz stopniowemu wzrostowi ruchu w paśmie 70cm/432MHz
zwiększała się ilość osób zainteresowanych codzienną łącznością amatorską i licencjami
kategorii II, które nie wymagały biegłego posługiwania się telegrafią, ponieważ opanowanie
„ćwierkającego” kodu Morse’a i prowadzenie łączności CW było dla niektórych barierą
wejścia w świat krótkofalarstwa.
Polscy radioamatorzy zrzeszali się w klubach Polskiego Związku Krótkofalowców (znaki
SPxPxx), Ligi Obrony Kraju (znaki SPxKxx) oraz Związku Harcerstwa Polskiego (znaki
SPxZxx). W każdą niedzielę można było wysłuchać Radiowego Biuletynu Informacyjnego,
czyli oficjalnego komunikatu Zarządu Głównego PZK nadawanego przez stację SP5PZK na
dwóch częstotliwościach fal krótkich, 3,7MHz emisją SSB i 7,09MHz emisją AM. Zbyszek
SP9DAC nadawał, pod znakiem SP9PNB, regularne komunikaty radiowe Oddziału
Wojewódzkiego PZK w Katowicach. Spotykaliśmy się na zjazdach, imprezach i zawodach
klubowych. W południowych województwach popularne były łączności, a również spotkania
połączone z wymianą doświadczeń, z radioamatorami z Czechosłowacji. Równolegle rozwijał
się rynek komunikacji w paśmie CB 27MHz i pojawiała się kolejna, duża grupa osób które nie
tylko rozmawiały przez „gruchę”, ale też interesowały się radiokomunikacją, zagadnieniami
technicznymi i łącznością wyczynową.
Zapraszam na chwilę wspomnień z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku …
Maciej Kołodziej, SP9RCN
Pamiętnik krótkofalowca
wspomnienia z lat 1984-1991 o Radioklubie SP9KJM „Siemianowice”
dedykuję Piotrowi Niteckiemu SP9BWJ, który przyprowadził mnie do radiostacji i pokazał, że
to super zabawa !
Moja przygoda z krótkofalarstwem rozpoczęła się w dzieciństwie, gdy przesiadywałem przy
rodzinnej „katarynie” nasłuchując rozmów na pasmach amatorskich pod nadzorem
Franciszka SP9AKO, Piotra SP9BWJ i Anny SP9HPU. Był też kuzyn Jacek, późniejszy
SP9MAY, a po latach dołączyła Ewa SP9VNF. To oni ukształtowali krótkofalarską część
mojego życia.
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Ponieważ mieszkałem w pobliżu Parku Miejskiego w Siemianowicach, to jako chłopiec
widywałem, pokazywane mi przez Piotra SP9BWJ, klubowe anteny rozwieszone na Zameczku.
Niestety, gdy w roku 1984r. chciałem bliżej zainteresować się krótkofalarstwem, Radioklubu
już tam nie było. Mieliśmy jednak informację z radia o nowej siedzibie w centrum
Siemianowic. Szukając "właściwych" anten na dachach najpierw, przy ul. Śmiłowskiego,
natknęliśmy się na QTH Pawła SP9RG, a następnie na podwórku przy ul. Pszczelniczej 10,
odnaleźliśmy anteny radioklubu. Do dzisiaj na fasadzie budynku można znaleźć tabliczkę
potwierdzającą, że przez lata mieściła się tam siedziba Klubu Łączności SP9KJM. To tam
pierwszy raz mój głos pojawił się w eterze.

W październiku 1984r. Krzysztof (Miki) SP9MM, Prezes katowickiego Oddziału Polskiego
Związku Krótkofalowców, wręczył mi pierwszy "papier krótkofalowca". Była to licencja
nasłuchowca o znaku SP9 3960 KA. Rozpocząłem aktywne przygotowania do uzyskania
licencji nadawczej. Wspólnie z kolegami systematycznie zgłębialiśmy na spotkaniach w klubie
tajemnice radiokomunikacji, elektroniki, praktyki operatorskiej i zasad krótkofalarstwa.
Wiedzę czerpaliśmy też z książki „ABC Krótkofalowca” autorstwa Krzysztofa SP5HS, która
była w klubowej biblioteczce. Praktykę zdobywałem prowadząc łączności na radiostacji
klubowej pod okiem doświadczonych kolegów. W domu słuchałem pasm KF korzystając z
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odbiornika superheterodynowego Lambda-2 (obecnie jest rekwizytem telewizyjnym w TVN) i
pełnowymiarowej anteny Delta na 80m.

Odbiornik Lambda-2
W kwietniu 1986r., po zdaniu egzaminu zorganizowanego przez klub SP9ZHQ w Ośrodku
Harcerskim w Chorzowie, otrzymałem „Świadectwo uzdolnienia”, zezwalające na ubieganie
się o wydanie zezwolenia (licencji) na założenie i używanie radiostacji indywidualnej
kategorii II. Procedury formalne w Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej związane z
wydaniem licencji trwały kilka miesięcy, a ja dobudowywałem VXO/VCO (z kwarcami na
kanały w paśmie 2m był duży problem) do zakupionego, demobilowego radiotelefonu
FM3011, aby w lutym 1987 roku w eterze pojawiło się moje pierwsze wywołanie: „Tu stacja
amatorska SP9RCN, Stefan Paweł Dziewięć Radiowe Centrum Nadawcze”. Pierwsze QSO
pod własnym znakiem przeprowadziłem na przemienniku UKF SR9E z Eugeniuszem SP9IIA,
moim nauczycielem, kierownikiem klubu.

Radiotelefon FM-3011
W 1989r. kierownictwo klubu, widząc potencjał wśród członków (nasłuchowców oraz
operatorów kategorii II) wyposażyło klubową salę szkoleniową w wielostanowiskowe
urządzenie do nauki telegrafii. Zorganizowane zostało pełne szkolenie na I i II kategorię
zezwolenia amatorskiego. Uczestniczyli w nim także koleżanki i koledzy z innych klubów, a
zakończyło się w czerwcu 1989r. egzaminem państwowym, po którym otrzymałem licencję
kategorii I oraz uprawnienia operatorskie klasy A uprawniające również do samodzielnej
pracy na radiostacji klubowej. W terenie korzystałem z TRX Bartek (wykonany według
projektu Andrzeja SP5AHT), a DX-y robiłem na sprzęcie QRO jako operator stacji klubowej.
Zakup transceivera KF do domu był dużym wydatkiem dla ucznia technikum, a urządzenia te
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były trudno dostępne, więc jako pracę dyplomową wykonałem swoje urządzenie QRP z
syntezą cyfrową na pasma 80 i 20 metrów,

Transceiver SSB na pasma 3,5 i 14MHz

Eksploatacja urządzeń krótkofalarskich wiązała się też z koniecznością ich zarejestrowana i
corocznego opłacania opłaty radiokomunikacyjnej.

22

W tym czasie klub dysponował dwoma radiostacjami. Na UKF pracował czterokanałowy,
lampowy radiotelefon FM302 z obsada kwarcową, a większość łączności odbywała się
poprzez przemiennik SR9E na kanale R0. Na dachu stała anetena Ground Plane na pasmo 2
metrów.

Radiotelefon FM302
Łączność krótkofalową zapewniał transceiver Yaesu FT200, uzupełniony o stopień mocy
zbudowany pod okiem Wilhelma SP9BBQ i specjalną skrzynkę antenową do której
podłączane były dipol półfalowy na 80m, delta i dwusegmentowy Qubical Quad. Nasza
końcówka QRO musiała mieć zestaw zamiennych lamp, ponieważ notorycznie je
przegrzewaliśmy łowiąc DX-y (dorzucając przy okazji prążki interferencyjne na telewizorach
sąsiadów).

Transceiver SSB KF Yaesu FT-200
Radiostacja KF wyposażona była również w sprzęt do transmisji SSTV (Slow Scan
TeleVision) składający się z konwertera KST-2 APINA z kamerą i monitorem oraz w
komputer, początkowo mój, prywatny Atari 800XL, a później klubowy Commodore C64,
służący do obsługi dziennika stacji w czasie zawodów oraz pierwszych, testowych transmisji
cyfrowych RTTY (Radio Teletype) i PR (Packet Radio).
Radiostację, oprócz kadry instruktorów, obsługiwało kilku młodszych klubowiczów, wśród
nich ja i Arek Ganobis SP9TTH. Oprócz spotkań w „dni klubowe”, spędzaliśmy przy
radiostacji wiele dni, weekendów i nocy. Właśnie w nocy była najlepsza propagacja na falach
krótkich – dostępne warstwy E/F umożliwiały bardzo atrakcyjne łączności DX-owe, mimo
dużych QRM-ów rozwijającej się cywilizacji i działającej jeszcze infrastruktury przemysłowej
w Siemianowicach, z położonymi niedaleko walcownią Huty Jedność oraz hamownią silników
do czołgów T-72 w Wojskowych Zakładach Mechanicznych.
Wspólnie z Arkiem przeprowadziliśmy wiele interesujących łączności. Byliśmy rozpoznawani
w eterze przez innych nadawców po głosie, wszędzie nas było pełno, konkurowaliśmy z elitą
klubową i SP9KJM był uznawany za jeden z lepszych, obok np. SP5KVW czy SP6KBR,
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polskich klubów LOK pod kątem aktywności, różnorodności działalności i jakości pracy
operatorskiej. W roku 1990r. za cel obraliśmy przeprowadzenie potwierdzonych QSO z
krótkofalowcami z ponad 100 krajów świata. Udany wynik robił wrażenie. Tak różnorodne
łączności zrealizowaliśmy w ciągu roku jubileuszu 65 lat powstania Międzynarodowej Unii
Radioamatorskiej (IARU - International Amateur Radio Union). W ten sposób spełniliśmy
wymagania dla uzyskania okolicznościowego dyplomu IARU. Ileż było zamieszania, gdy
musieliśmy, jako klub Ligii Obrony Kraju, kupić i przekazać do USA dwa kupony IRC
(International Reply Coupon - Międzynarodowy Kupon na Odpowiedź), aby organizator mógł
nam przysłać dyplom do Polski. Ale udało się i po kilku miesiącach, w połowie 1991 roku,
dyplom dotarł do Siemianowic.
Przez te kilka lat mojej obecności w klubie uczestniczyłem w wielu zawodach na falach eteru,
zdobywając dla klubu dyplomy i wyróżnienia. Poniżej kilka potwierdzeń naszego udziału,
reszta to dyplomy zdobiące ściany radioklubu.

Warto odnotować również nasz udział w CQ World Wide DX Contest 1996r. Są to jedne z
najbardziej prestiżowych zawodów krótkofalarskich w ciągu roku, w których udało się nam
zająć 7 miejsce w swojej kategorii (SSB w pasmie 80 metrów) wśród krótkofalowców
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polskich, nawiązując 149 łączności z 23 krajami z 4 stref. Pracowaliśmy z Arkiem przez dwa
weekendowe dni, walcząc z sennością oraz złośliwością komputera, który zbuntował się
przeciwko dwudniowej ciągłej rejestracji łączności w naszym logu zawodów. Udało się
przywrócić go do działania, log został wydrukowany, a nasz wynik można do dzisiaj znaleźć
na stronach organizatorów.
W kolejnym roku zajęliśmy miejsce 16 w kategorii klubowej przeprowadzając 276 QSO z 35
krajami z 8 stref. Wyniki nie były wprawie imponujące, ale pracowaliśmy małą mocą, w
pasmie 80 metrów i tylko we dwóch, co utrudniało efektywne „dobicie się” do większej ilości
korespondentów. Dla nas było to jednak duże doświadczenie i zaszczyt, że mogliśmy
reprezentować klub w tak ważnym wydarzeniu.
Tradycją klubu były wyjazdy plenerowe z radiostacją. W latach 1985-1990r. mieliśmy
sposobność uczestniczyć w imprezie krótkofalarskiej „Rajd na falach eteru Szlakiem Orlich
Gniazd” organizowanej przez zawierciański klub SP9PKD. Co roku ekipy klubowe lub
zespoły nadawców indywidualnych wybierały „swój zamek” i rozkładając radiostację w
ruinach jurajskich ostańców prowadzili łączności nagradzając rozmówców punktami
konkursowymi.
W roku 1986 wybraliśmy się w zespole klubowym: Wilhelm SP9BBQ, Józef SP9LJF, Jan
SP9NWI, Arek SP9TTH i Maciej SP9RCN do zamku-pałacu w Pilicy. Instalując radiostację w
oficynie musieliśmy rozwiązać problem dużej odległości do drzew, aby rozwiesić naszą antenę
KF-ową. Przydał się bęben wojskowego kabla PKL z którego robiliśmy odciągi do dipola.
Okazało się też, że w oficynie były tylko dwa łóżka polowe, więc kto nie pracował w eterze
spał rotacyjnie lub od razu wybierał śpiwór na podłodze. A odpoczynek był konieczny, gdyż
pogoda nas nie rozpieszczała – chłód i deszcz był naszym partnerem w tej miejscówce.
W roku 1987 wybraliśmy na swoją bazę ruiny zamku w Rabsztynie. Ekipa w składzie: Wilhelm
SP9BBQ, Józef SP9LJF, Jan SP9NRO, Jan SP9NWI, Marian SP9OUA, Marek SP9OUB,
Arek SP9TTH i Maciej SP9RCN rozstawiła późnym popołudniem namioty pod wieżą
zamkową, na której zainstalowaliśmy UKF-ową antenę typu SM7DVH. Gruby kabel antenowy
spuściliśmy z wieży, podpięliśmy do radiotelefonu FM315, uzupełnionego o mały „dopalacz”
i Marian zameldował, na przemienniku SR9E (znajdującym się wówczas na zamku w
Ogrodzieńcu), naszą gotowość do udziału w Rajdzie. Równolegle trwały prace nad
uruchomieniem stacji krótkofalowej. Zaskoczyła nas niewielka ilość łączności na UKF-ie tego
wieczora, mimo że mieliśmy bardzo dobrą lokalizację i wysoko umieszczoną antenę. Naszymi
rozmówcami byli przede wszystkim krótkofalowcy z okolicznych baz rajdowych oraz
pobliskich QTH. Dopiero rano poznaliśmy przyczynę – gorąca żyła naszego fidera odłączyła
się od anteny i pracowaliśmy jedynie „na kablu”, przez co niewiele słyszeliśmy. Po usunięciu
usterki przyznaliśmy wiele rajdowych punktów i przez dwa kolejne, słoneczne dni
pracowaliśmy intensywnie w eterze pod okiem licznych turystów odwiedzających zamek.
Kolejny rok to dwie wyprawy rajdowe. Ekipa klubowa pojechała do Złotego Potoku, a
Zbigniew SP9DAC, Ewa SP9SDO, Krzysztof SP9SDP i Maciej SP9RCN udali się do
Podlesic. Rozstawiliśmy namioty i wybudowaliśmy „magistralę energetyczną”
doprowadzając zasilanie z pobliskiego gospodarstwa za pośrednictwem kilku długich
przedłużaczy. Pech chciał, że owijaliśmy spięte wtyczki, aby zabezpieczyć je przed wilgocią,
workami w którym przywieźliśmy jedzenie. Około północy mieliśmy więc dodatkową atrakcję:
zaczęło się niewinnie, światło w namiotach lekko przygasło, potem zapanowała ciemność, a z
pobliskiego pola dało się słyszeć skowyt bólu psa gospodarzy. Najwyraźniej był głodny i
skusił się na worek po kiełbaskach, przegryzając nasz kabel zasilający obóz. Efekt niebieskich
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iskierek na trawiastym, pokrytym rosą polu to atrakcyjne doświadczenie, ale woleliśmy
ominąć dużym łukiem przegryziony kabel, a potem okazało się że jeszcze trzeba było usunąć
gwóźdź z bezpiecznika w stodole, bo tak solidnie mieliśmy „zabezpieczoną” przez gospodarza
możliwość większego poboru prądu do obozu. W drodze powrotnej Zbyszek musiał wiązać
sznurówkami maskę przednią naszego auta, bo puścił skorodowany zamek i zobaczyliśmy jak
w czasie jazdy klapa kładzie się na przednią szybę … Wszystko skończyło się szczęśliwie i
kolejny wyjazd uznaliśmy za udany.
W roku 1989 za bazę klubową wybraliśmy zamek Bąkowiec w Morsku. Udało się nam
zainstalować antenę pomiędzy wieżą i basztą, gdzie mieliśmy pomieszczenie radiostacji.
Bardzo pomocny okazał się administrator obiektu, który zapewnił noclegi na terenie ośrodka
wypoczynkowego i doskonale dbał o nasze żołądki i gardła.
W roku 1990 zmieniłem formułę rajdową i wspólnie z Teresą SP9SNY wybraliśmy się jako
turyści, z radiotelefonem w plecaku, pozwiedzać skałki. Pracując pod znakami „/p”
przeszliśmy z Włodowic, przez Kotowice i zamek Mirów, do zamku w Bobolicach, gdzie w
bazie czekali na nas z ciepłym posiłkiem Zbigniew SP9DAC, Ewa SP9SDO i nasz doskonały,
nie korzystający z mikrofalówki, kucharz-krótkofalowiec Krzysztof SP9SDP. Za sprzęt służyły
nam radiotelefony Yaesu FT-50R i FT-760R, składana antena Yagi oraz plecakowa antena J
na 2m.
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W sierpniu 1998r, odwiedziliśmy Pojezierze Augustowskie pracując pod znakiem SP9KJM/4,
w składzie Ewa SP9SDO, Krzysztof SP9SDP i Maciej SP9RCN. Nasz camping w
miejscowości Sucha Rzeczka nad jeziorem Serwy rozmówcy często zamieniali na Sucha Deska
i takie QTH umieszczali w logach i na kartach QSL. Pracowaliśmy na zasilanym
akumulatorowo Bartku i dipolu 2*19,5m, a antena Yagi i radiotelefon Alinco pozwalały
prowadzić rozmowy na 145MHz z krótkofalowcami z Suwalszczyzny i Mazur oraz z kolegami
z Litwy.

Odwiedzaliśmy też z radiostacją zaprzyjaźnione instytucje. Przypominam sobie wyjazd do
Kuźni Raciborskiej, do domu poprawczego, gdzie rozłożyliśmy swoją krótkofalarską bazę
namiotową na boisku i przez dwa dni byliśmy, my i nasza radiostacja, „atrakcją” dla
wychowanków domu oraz okolicznych mieszkańców.
Do roku 1991 mogliśmy też korzystać z drugiej, stałej lokalizacji radiostacji klubowej, tzw.
alternatywnego QTH, pracując pod znakiem SP9KJM/a. Była to siedziba zlokalizowana na
terenie Ośrodka Sportów Letnich „Szyb Graniczny” KWK Siemianowice, położonego
pomiędzy Siemianowicami a Czeladzią. Dysponowaliśmy tam pomieszczeniem wyposażonym
w podstawowe meble, w tym piętrowe łóżka, co pozwalało na pracę i wypoczynek grupy
pasjonatów DX-ów, ponieważ ośrodek położony był z dala od innych zabudowań oraz
infrastruktury przemysłowej (obok przebiegała jedynie rzadko używana linia kolejowa), więc
poziom zakłóceń był dużo niższy niż w siedzibie na Pszczelniczej. Stojąca na terenie ośrodka
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wieża wyciągowa nad kopalnianym szybem wentylacyjnym stanowiła doskonałe miejsce do
instalacji anten. Dysponowaliśmy również dwoma składanymi masztami rurowymi z demobilu
wojskowego, co dawało nam możliwość budowy ciekawych konstrukcji antenowych. W
grudniu 1989r. Inspektorat PIR wydał również mi licencję SP9RCN/a uprawniającą do pracy
z tego miejsca. Było to dla mnie ważne, ponieważ w miejscu zamieszkania nie miałem
możliwości instalacji większych systemów antenowych, a planowałem zakupić od Andrzeja
SP9MRQ „ścianę antenową UKF” składającą się z ośmiu anten Yagi na pasmo 2m.
Ostatecznie zestaw ten trafił jednak do Maksymiliana SP9IGC, na dach jego domu na
siemianowickich Sadzawkach.
„Szyb Graniczny” nie był niestety intensywnie wykorzystywany przez naszych klubowiczów, a
decyzja kopalni o jego likwidacji uniemożliwiła nam wykorzystanie potencjału tej lokalizacji i
zamknęła ten rozdział działalności.
Jedną z dość popularnych aktywności w środowisku krótkofalowców były zawody
radiopelengacji sportowej zwane „łowami na lisa”, w których nasz klub uczestniczył
regularnie. W pamięci pozostały mi szczególnie moje pierwsze zawody wojewódzkie
organizowane przez LOK, które odbywały się na terenie gliwickiego Lasu Łabędzkiego, w
strefie zielonej, obok poligonu testowego zakładów mechanicznych. Celem zawodów było
znalezienie pięciu nadajników rozwiezionych po lesie wzdłuż kilkukilometrowej trasy
charakteryzującej się zróżnicowaną wysokością i terenem z głazami, ciekami wodnymi i gęstą
roślinnością. Dwie części zawodów (w pasmach 144Mhz i 3,5Mhz) były dla naszej ekipy
dużym wyzwaniem. Nieznany teren, padający kilka razy deszcz, trudne przeprawy poza
wyznaczonymi ścieżkami leśnymi i długa trasa biegu powodowały duże zmęczenie,
szczególnie, że nie byliśmy wyczynowymi sportowcami, w tak trudnym terenie biegaliśmy po
raz pierwszy, a wynik zależał przecież od optymalnego doboru trasy i czasu znalezienia
wszystkich nadajników.
Wprawdzie do domu wróciłem z naderwanymi obydwoma ścięgnami Achillesa, ale szczęśliwy,
z dyplomem za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii młodzików.
Wynik ten powtórzyłem rok później w czasie mistrzostw województwa organizowanych przez
OW PZK.
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Mając na wyposażeniu klubu sprzęt do emisji RTTY i SSTV przystąpiliśmy do Polskiego
Klubu Radiovideografii, aby rozwijać idee nowych technologii i transmisji cyfrowej na
pasmach amatorskich. Uczestniczyłem w dwóch zjazdach ogólnopolskich PK RVG
- III zjazd Słupsk 1987 – klub reprezentowali razem ze mną: Jan SP9NRO i Marian SP9OUA
- V zjazd Toruń 1989 – uczestniczyłem w pracach grupy roboczej „SSTV/RTTY/Mailbox”

III Zjazd PKRVG w Słupsku (1997r)

V Zjazd PKRVG w Toruniu (1989r)
Klub, współpracując m.in. z Ligą Obrony Kraju oraz KWK Siemianowice, rozwijał
działalność szkoleniową oraz promował krótkofalarstwo wśród mieszkańców miasta.
Uczestniczyliśmy w wielu imprezach plenerowych, organizowaliśmy zajęcia terenowe,
strzelanie, mini „łowy na lisa”, zapraszaliśmy gości do naszej siedziby, gdzie oprócz
zwiedzenia pomieszczeń radiostacji oraz rozmów z kolegami krótkofalowcami, można było
skorzystać także z automatycznej strzelnicy pneumatycznej. Goście wracali do nas
wielokrotnie, niektórzy jako nasi nowi członkowie.

Po latach miło wspominamy z kolegami ten czas młodzieńczej aktywności, spędzony przy
mikrofonie radiostacji klubowej.
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O naszej działalności można było przeczytać w prasie lokalnej oraz w ogólnopolskiej prasie
branżowej:
- rok 1987:

- rok 1988:

- rok 1989
W czasopiśmie „Radioelektronik nr 11/1989” w dziale „Krótkofalowiec Polski”,
opublikowany został artykuł w którym umieszczono notatkę z V zjazdu Klubu
Radiovideografii, na którym omawiano rozwijające się wówczas technologie transmisji
cyfrowych: RTTY, SSTV, Packet Radio oraz systemu Mailbox. Tym ostatnim tematem, który
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można uznać za pierwsze wdrożenie w świecie radioamatorskim poczty elektronicznej opartej
o raczkujący jeszcze Internet, podjąłem się zająć w ramach zespołu roboczego.

- rok 1990
Byliśmy obecni także w telewizji, gdy katowicki ośrodek Telewizji Polskiej zaprosił nas w
1990 roku do programu „Klub Edisona”. W ciągu kilkuminutowego nagrania opowiadaliśmy,
wspólnie z Eugeniuszem SP9IIA, o idei krótkofalarstwa, sprzęcie z którego korzystamy,
bezkrwawych „łowach na lisa” oraz szkoleniach organizowanych przez SP9KJM.
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https://www.youtube.com/watch?v=t2V8i8o21Gk

Moja przygoda z SP9KJM trwała kilka lat.
W okresie od 1984r. do 1991r. pełniłem funkcję QSL Managera zajmując się dystrybucją kart
QSL dla naszych członków (ok. 50 krótkofalowców i nasłuchowców), współpracując
bezpośrednio z biurem QSL Oddziału Wojewódzkiego PZK w Katowicach.
Za pracę na rzecz klubu nasi Koledzy, w tym ja, byliśmy nagradzani, m.in. przez władze Ligi
Obrony Kraju w latach 1988 i 1990, okolicznościowymi dyplomami i medalami.
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Ukoronowaniem mojej działalności w organizacji było, otrzymane na początku 1990r,
szczególne wyróżnienie ze strony kierownictwa klubu i władz OW PZK w Katowicach. W
zastępstwie Pawła SP9RG powierzono mi mandat delegata okręgu śląskiego na X Zjazd
Krajowy Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w Warszawie.
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Nadszedł rok 1991, skończyłem edukację w Technikum Elektronicznym na Małej Dabrówce i
zostałem studentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z żalem rozstałem się z
Klubem SP9KJM i ograniczyłem znacząco aktywność krótkofalarską. Wprawdzie miałem ze
sobą radiotelefon z anteną GP i w akademiku sporadycznie prowadziłem łączności, słuchałem
również komunikatów krakowskiego OW PZK i zaglądałem do klubu na Basztowej.
Kontynuowałem też aktywność na pasmach pracując emisją Packet Radio i korzystając z
rozwijającej się sieci AmPR.org (połączenie radia i Internetu z wykorzystaniem sieci
ogólnoświatowych przekaźników cyfrowych, na potrzeby którego uzyskałem nawet „swój”
adres DNS sp9rcn.amrp.org i przypisany do niego IP). Jednak inne wyzwania stanęły przede
mną i pochłonęły mnie całkowicie. Zainteresowałem się teleinformatyką i bezpieczeństwem
sieci komputerowych, a zagadnienia łączności amatorskiej pozostały miłym wspomnieniem,
tym bardziej że nadeszła era CB, GSM i Internetu, które zmieniły podejście do
radiokomunikacji, a w szczególności do służby amatorskiej.
Wspominam czasy mojej aktywności w klubie, utrzymuje kontakt z kilkoma osobami z grona
kolegów krótkofalowców z „tamtych lat” oraz udało mi się przywrócić kontakty z klubem.
Uczestniczyłem w okolicznościowym spotkaniu klubowym i staram się współuczestniczyć w
organizacji kolejnego, 60-tego Jubileuszu Radioklubu SP9KJM.
Podsumowując, chciałbym wspomnieć o kilku ważnych, moim zdaniem, osobach, które
związane były z klubem SP9KJM. Nie sposób wymienić wszystkich, ale szczególnie chciałbym
podziękować Gienkowi SP9IIA za jego zaangażowanie w działalność klubu. To przede
wszystkim dzięki niemu my, młodzi adepci krótkofalarstwa ze znakami SP9{NOQRSTU}xx
rozwijaliśmy się w tym „sporcie”. Było nam dane współpracować także z tak wybitnymi
krótkofalowcami jak Willi SP9BBQ, Ginter SP9DJR i Józek SP9LJF. Wiedzę praktyczną
otrzymywaliśmy na szkoleniach i podczas spotkań indywidualnych m.in. od Zbyszka SP9DAC,
Piotra SP9BWJ i Maksymiliana SP9IGC. Tworzyliśmy zgrany i dobrze funkcjonujący zespół.
Dziękuję wszystkim Kolegom (a było nas prawie 50 osób), z którymi miałem przyjemność
współpracować w ramach SP9KJM.
Na koniec przekazuję pozdrowienia dla kilku „dobrych duszków”, osób, z którymi
przedyskutowaliśmy na radiu wiele wieczorów i nocy, osób bez których moje krótkofalarskie
podwórko byłoby bardzo nudne. Dziękuję przede wszystkim Teresie SP9SNY za ponad 500
QSO i wiele wspaniałych osobistych spotkań, Andrzejowi SP9CPU za stały nadzór nad
jakością naszej komunikacji w eterze oraz Markowi SP9HZS za jego energię i siłę radości,
która przełamywała wiele kryzysów i pozwalała rozwijać horyzonty.
Wszystkim adeptom nowych technologii radiokomunikacyjnych życzę tyle energii, chęci do
działania i wytrwałości ile mieliśmy pod koniec lat osiemdziesiątych w naszym klubowym
zespole, gdy trwała moja przygoda z krótkofalarstwem”.
Kraków, 9.9.2019r.
VY 73 & 88 FOR YL
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Maciej Kołodziej SP9RCN
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Rozdział II – Historia klubu na przestrzeni ostatnich 10 lat - lata 2009 -2019
Pierwsze wydanie monografii poświęcone było 50.leciu istnienia klubu SP9KJM w
Siemianowicach Śl. i obejmowało lata 1959 – 2009. Ale warto na chwilę cofnąć się o parę lat
wstecz i przypomnieć, że w połowie grudnia 2004 roku członkowie klubu przenieśli siedzibę
klubu ze starego, ogrzewanego węglem budynku przy ulicy Pszczelniczej 10 (panowały tam
niemal spartańskie warunki) do Domu Kultury „Chemik”, mieszczącego się przy ulicy
Niepodległości 51 w Siemianowicach Śl. – Bytkowie, gdzie były znacznie lepsze warunki
lokalowe. Przeprowadzka do nowego pomieszczenia spowodowana była faktem, że klub nie
był w stanie udźwignąć comiesięcznych zobowiązań finansowych związanych z
funkcjonowaniem klubu. Jeszcze parę lata wcześniej, dzięki istnieniu przy LOK w
Siemianowicach Śl. Ośrodka Szkolenia Kierowców klub miał zapewnione środki, ale z chwilą
rozwiązania tego ośrodka dobra passa się skończyła. Całe szczęście, że dzięki przychylności
dyrekcji Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i kierownictwu Domu Kultury
„Chemik” udało się pokonać problemy finansowe klubu i od grudnia 2004 roku klub posiada
w miarę komfortowe warunki lokalowe.
A tak wygląda obecna siedziba klubu tj. 41-106, Siemianowice Śląskie, ulica
Niepodległości 51 – Dom Kultury „Chemik”:
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Po przeprowadzce przystąpiliśmy do adaptacji skromnego, ale przytulnego pomieszczenia
klubowego. Poza pomieszczeniem klubowym otrzymaliśmy podręczny magazynek,
usytuowany w piwnicy, w którym umieściliśmy niezbędny sprzęt techniczny.

Adaptacja nowego pomieszczenia klubowego

po przeprowadzce

Wstępny wystrój nowego pomieszczenia klubowego
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Podręczny magazynek klubowy, w którym umieściliśmy nasze zbiory, w tym zbiory historyczne np. radiostację
RBM i inne zabytki. Zbiory historyczne wykorzystane zostaną jako eksponaty w czasie różnego typu
uroczystości i na giełdach krótkofalarskich.

Zagospodarowanie podręcznego magazynku klubowego
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Czy ktoś z doświadczonych krótkofalowców wie co to za urządzenie ?. My wiemy.

To również zabytkowy eksponat z poprzedniej epoki.
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Wkrótce na dachu DK „Chemik” zawisły anteny na KF i UKF i przystąpiliśmy do pracy w eterze.

Antena Big Star na UKF

Antenowe prace montażowe przy wprowadzeniu do pomieszczenia klubowego antenowego kabla zasilającego,
a głównym specjalistą tego zadania jest Romek SP9UVQ. W pracach pomaga Andrzej SQ9IQG i Janek
SQ9ETU.

40

Naszym pracom adaptacyjnym bacznie przyglądał się stojący w środku kierownik Domu Kultury „Chemik” Pan
Zbigniew Krupski udzielając daleko idącej pomocy. Od lewej: Piotr SQ9CXK, z prawej prezes klubu Eugeniusz
SP9IIA.

Mając na uwadze poszerzenie krótkofalarskich szeregów, nadal dbaliśmy o politykę
informacyjną, informując lokalne media o specyfice i działalności naszego klubu. Poniżej
notatka prasowa zamieszczona w miesięczniku Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kiedy na dobre zadomowiliśmy się w Domu Kultury „Chemik”, w porozumieniu z
Zarządem Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w
Katowicach, przystąpiliśmy do organizowania w świetlicy DK „Chemik” najpierw
technicznych warsztatów tematycznych, a następnie giełd sprzętu krótkofalarskiego.
Świadczyć o tym może notatka prasowa, zamieszczona w numerze 4 z 2005 roku
miesięcznika „Moja Spółdzielnia”, którego wydawcą była i jest nadal Siemianowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Pierwsza giełda odbyła się 19 marca 2005 roku i była skromna, ale następne były już bardziej liczne.
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W czasie wakacji otwieraliśmy się na dzieci i młodzież – uczestników letnich półkolonii
organizowanych w DK „Chemik” zapewniają zawody strzeleckie i inne dyscypliny sportowe,
jak też prezentując pokaz radiostacji klubowej w warunkach terenowych.

Zawody strzeleckie z broni wiatrówkowej na terenie Chorzowa w 2005 roku

W związku z 130-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śl. aktywiści
klubowi postanowili zrobić swoistą reklamę dla tej formacji i śmiałków z OSP walczących z
żywiołami. Z tej okazji klubowicze pracowali na stacji klubowej pod znakiem
okolicznościowym SN130OSP rozsławiając w kraju i za granicą męstwo i odwagę
siemianowickich strażaków-ochotników.

Od lewej: Darek SQ9CI i Mateusz SQ9MLZ pracujący pod znakiem okolicznościowym SN130OSP
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Od lewej: Mateusz SQ9MLZ, Darek SQ9CI, Piotr SQ9CXK i Eugeniusz SP9IIA na Rynku Bytkowskim
w ramach pracy pod znakiem okolicznościowym SN130OSP

Poniżej karta okolicznościowa dotycząca aktywności w ramach pracy pod znakiem
okolicznościowym SN130OSP:
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Siemianowicki klub SP9KJM, poza działalnością operatorską i konstruktorską, od lat
specjalizował się i nadal specjalizuje się w zakresie sportów obronnych, organizując między
innymi zawody lokalne, wojewódzkie i okręgowe, a nawet centralne (te ostatnie przy
współudziale Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach). Strzelanie z broni wiatrówkowej
czy rzuty granatem są stałym elementem wzbogacającym zajęcia w ramach kolonii letnich i
zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śl. Świadczyć o tym może kolejny,
poniższy
artykuł zamieszczony w październikowym wydania miesięcznika „Moja
Spółdzielnia”, którego wydawcą jest Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Radioorientacja sportowa, czyli popularne „łowy na lisa” to jedna ze specjalności klubu
SP9KJM. Poniżej artykuł SSM z października 2005 toku.
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W tamtych latach dość popularne były coroczne zawody pod nazwą „Polny Dzień”,
organizowane w sierpniu każdego roku przez ZG LOK. Poniżej informacja dotycząca
aktywności klubowej w zawodach z 2005 roku – tym razem pod kryptonimem „Warta 2005”.
Zawody „ Warta 2005”
W dniach 13-14 sierpnia 2005 roku siemianowiccy krótkofalowcy wzięli udział w
zorganizowanych przez ZG LOK zawodach „Polny Dzień” – w tym roku pod kryptonimem
„Warta 2005”. W związku z tym, iż siemianowicka radiostacja SP9KJM była stacją sztabową,
nawiązywanie łączności, przyjmowanie i przekazywanie meldunków w ramach części KF
odbywało się w siedzibie klubu, gdzie dyżur operatorski pełnili : Grzegorz – SP9QLF,
Sebastian – SP9UXL oraz Romuald – SP9UVQ, pełniący jednocześnie rolę kuchmistrza.
Część UKF – ową zabezpieczali : Janek – SP9GDI, Tadeusz – SP9HQJ, Eugeniusz – SP9IIA,
Darek – SQ9CI oraz Piotr – SQ9CXK. Ci ostatni pracowali z terenowego QTH w Imielinie
koło Mysłowic. Zmienna pogoda (przelotne opady deszczu) nie napawała zbyt
optymistycznie UKF–owców do wyników zawodów, ale w czasie tury UKF-owej pogoda
znacznie się poprawiła, co spowodowało poprawę nastrojów, przypływ energii oraz wolę
walki o dobry wynik w zawodach.
Info: Tadeusz SP9HQJ
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Praca z terenowego QTH w Imielinie

Praca na UKF w warunkach polowych w Imielinie
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Również w rok później tj. 2006 roku w ramach zawodów „Polny Dzień” pracowaliśmy z
terenowego QTH tj. w Lędzinach. Poniżej zdjęcia z naszej aktywności.

Przygotowanie anteny UKF do zawodów przez głównego specjalistę Janka SP9GDI

Eugeniusz SP9IIA czyni ostatnie przygotowania do zawodów „Polny Dzień”
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Poniżej 3 zdjęcia przedstawiające część naszych aktywistów klubowych na przestrzeni
ostatnich lat

Lata 90-te, przed dawną siedzibą klubu tj. przy ulicy Pszczelniczej 10

A tak było na 45-lecie klubu tj. 2004 roku
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Na zdjęciu zaledwie cząstka aktywistów klubowych przez budynkiem DK „Chemik” – rok 2006

Kilka słów na temat telewizji amatorskiej ATV i przemiennika ATV
Na początku roku 2005 roku, po przeprowadzce do nowego pomieszczenie tj. do Domu
Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości w Siemianowicach Śl., zrodził się pomysł
uruchomienia amatorskiego przemiennika telewizyjnego ATV. Inicjatorem pomysłu był
Bogdan DL7AKQ/SP9RVF, mieszkaniec Berlina, który po odwiedzeniu naszego klubu
zaproponował uruchomienie na terenie Śląska takiego przemiennika. Wybranie
siemianowickiego Klubu nie było dla Niego przypadkiem, bowiem wiele słyszał i aktywności
inicjatywach klubowiczów. Za wybraniem tego Klubu przemawiało jeszcze kilka faktów, w
tym m.in. usytuowanie w centrum Górnego Śląska, położenie, duże wzniesienie nad
poziomem morza, co jest szczególnie istotne przy propagacji UKF. Uruchomienie
przemiennika na terenie Siemianowic dałoby szansę na prowadzenie łączności emisją ATV
dla wielu krótkofalowców śląskich. Pomysł ten szybko został zaakceptowany przez aktyw
klubowy i w bardzo krótkim czasie uzyskano zgodę na umiejscowienie przemiennika na
dachu jednego z wieżowców przy ulicy Wróblewskiego w Siemianowicach Śl., w niewielkiej
odległości od siedziby Telewizji Katowice. Wysokość jest doskonała, bowiem ponad 300
metrów nad poziomem morza. Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd
Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, który objął patronat nad
przemiennikiem. W okresie letnio-jesiennym przystąpiono do montażu szafy sterującej
przemiennika, jak też zaczęto adaptować pomieszczenie przy nadszybiu windy tj. powyżej
11-go piętra wieżowca. W styczniu 2006 roku prace adaptacyjne zostały w zasadzie
wykonane, co wymagało ogromu prac remontowych i instalacyjnych. Już niebawem szafa
sterująca zostanie umieszczona w pomieszczeniu, natomiast sam przemiennik przechodzi
próby techniczne w Berlinie. 29 listopada 2005 roku otrzymaliśmy ze Śląskiego URTiP
50

upragnioną licencję SR9TVS – Nr 130/B/F/2005 na bezobsługową amatorską radiostację analogowy przemiennik ATV kat. 5. Parametry:
Moce wyjściowe nadajników: 1286 MHz 1W, 10,2 GHz 1W
Anteny: dookolne o polaryzacji poziomej.
Sterowanie przemiennikiem:
Wejście na jedną z częstotliwości odbiorczej nośna zmodulowana FM sygnałem wizyjnym
spowoduje uruchomienie przemiennikowej matrycy audio i wideo a tym samym ukazanie się
sygnału (obrazu i fonii) korespondenta na częstotliwościach nadawczych. Dodatkowa będzie
możliwość sterowania poszczególnymi funkcjami przemiennika za pomocą DTMF
nadawanego na częstotliwości wywoławczej i komunikacyjnej ATV 144,750 FM.
Zostaną uruchomione dwa linki ATV, jeden na Górze Świętej Anny SR6OTV, drugi
natomiast w stronę południa np. Skrzyczne.
Całość zostanie zainstalowana w metalowej szafie rozdzielczej 19″.
Opcje dodatkowe, które znajdują się w przygotowaniu lub dopiero w stadium planowania:
1) Podłączenie wejścia internetowego (tylko podgląd).
2) Zwiększenie mocy nadajników.
3) Zamiana nadajnika w paśmie 23cm (1286 MHz) z analogowego
cyfrowy (D-ATV system DVB-S).
4) Uruchomienie TELEGAZETY.
5) Przejście na zasilanie z baterii słonecznych.
6) Zainstalowanie funkcji PIP czyli obraz w obrazie, co pozwoli na prace przez
przemiennik większej ilości korespondentów niż jeden jednocześnie.

na

P.S.
Ponieważ niniejsze opracowanie kierowane jest nie tylko do krótkofalowców (doskonale
znających na czym polega rola i zadanie przemiennika ATV), ale również do osób mniej
zorientowanych w temacie, to należą się co najmniej dwa słowa, a właściwie zdania
wytłumaczenia. Przemiennik ATV to coś w rodzaju przekaźnika telefonii komórkowej, gdzie
za pomocą telefonu o małej mocy sygnał telefonu dociera do przekaźnika telefonii
komórkowej, gdzie zostaje wzmocniony i dzięki temu można połączyć się z abonentami z
całej Polski. Ale pewnie wszyscy wiedzą, że istnieją również przekaźniki satelitarne dzięki
którym możliwe są, na podobnej zasadzie, połączenia telefoniczne z abonentami z całego
świata. A wszystko to zaczęło się od technologii wojskowych i działań krótkofalowców,
którzy już w latach 70-tych budowali w kraju pierwsze krótkofalarskie przemienniki UKFowe. Również krótkofalowcy korzystają z krótkofalarskich przekaźników satelitarnych, które
zainstalowane zostały w przestrzeni kosmicznej już w latach 70-tych. Reasumując: w
środowisku krótkofalowców są specjaliści wysokiej klasy i to właśni oni byli siłą napędową
postępu technologicznego nie tylko w dziedzinie radia, ale również telewizji. Jednym z takich
pionierów i znawców przedmiotu był nieżyjący dziś mieszkaniec Siemianowic Śląskich,
znany w środowisku krótkofalowców Paweł Kaniut SP9RG, były pracownik Telewizji
Katowice, który odniósł wiele znaczących sukcesów na tym polu. Informacji na temat
pionierskich działań w zakresie rozwoju radia i telewizji można przeczytać na wielu stronach
internetowych.
Przebieg prac związanych z budową przemiennika ATV obrazują poniższe zdjęcia
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Burza mózgów – jak zbudować antenę do przemiennika ATV

Na zdjęciu od lewej: Jacek SP9JCN, Bogdan DL7AKQ/SP9RFV i Piotr SP9BIF na dachu budynku przy ul.
Wróblewskiego 73, w którym zaplanowano umieszczenie przemiennika ATV
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Eugeniusz SP9IIA i Romek SP9UVQ przy pracach pomieszczenia przemiennika ATV

Romek SP9UVQ sprawdza się w roli malarza w pomieszczeniu przemiennika ATV
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Piotr SQ9CXK testujący przemiennik ATV

Nasz guru w zakresie przemiennika ATV - Bogdan DL7AKQ/SP9RVF
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Fragment przemiennika ATV

Andrzej SQ9IWG i Bogdan DL7AKQ/SP9RVF przy pracy montażowej anteny przemiennika ATV
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Andrzej SQ9IWG przy montażu anteny przemiennika ATV

Konstruktor i główny wykonawca przemiennika ATV Bogdan DL7AKQ/SP9RVF
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Prace przy montażu anteny ATV. Od lewej: Eugeniusz SP9IIA, Bogdan DL7AKQ i Piotr SQ9CXK

Eugeniusz SP9IIA i Bogdan DL7AKQ/SP9RVF testują działanie przemiennika ATV
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Wejście do wnętrza przemiennika ATV na nadszybiu windowym wieżowca przy ulicy Wróblewskieg 73

Anteny przemiennika ATV
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Widok z przemiennika ATV na najbliższą okolicę

Widok z przemiennika ATV na Rynek Bytkowski
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Widok z przemiennika ATV na gmach i wieżę Telewizji Katowice

Od lewej: Eugeniusz SP9IIA i Bogdan DL7AKQ/SP9RVF, pomysłodawca i twórca przemiennika ATV
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Piotr SP9BIF, wybitny konstruktor urządzeń UKF i współtwórca przemiennika ATV

Obraz kontrolny ATV
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Obraz kontrolny ATV

Bezpośrednia łączność emisją ATV. Na monitorze Tadeusz SP9HQJ nadający z pomieszczenia przemiennika
ATV

14 kwietnia 2007 r. w klubie SP9KJM w Siemianowicach Śl. odbyła się prelekcja na temat
telewizji amatorskiej i pierwszego, czynnego od niedawna na Śląsku przemiennika ATV. W
spotkaniu wzięło udział około 25 osób, a prelegentem był znany powszechnie na Śląsku
konstruktor przemienników ATV – mieszkaniec Berlina Bogdan Wyciślik – DL7AKQ /
SP9RVF, który w kilku zdaniach przybliżył zebranym historię przemiennika ATV
usytuowanego na wieżowcu przy ul. Wróblewskiego 73 w Siemianowicach Śl. Bogdan
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przybliżył zebranym problematykę pracy na ATV i podjęto decyzję, że niebawem nadawcy
uruchomią swoje urządzenia do pracy emisją ATV. W dalszej części prelekcji Bogdan
poinformował zebranych, iż jako odbiornik do emisji ATV może służyć starego typu tuner
satelitarny, natomiast nadajnik to niewielki wydatek, możliwy na kieszeń przeciętnego
krótkofalowca. Na początek dostarczył do Klubu 10 takich nadajników i jest w stanie
dostarczyć każdą ilość dalszych nadajników, jeśli będą takowe zamówienia. Spotkanie to
spotkało się z dużym zainteresowaniem i planowane są dalsze cykliczne spotkania
tematyczne.

Informacja na temat prelekcji ATV ukazała się w „Krótkofalowcu Polskim” w czerwcowym wydaniu z 2007
roku tekst poniżej.
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9 lutego 2007 roku klub nasz odwiedziła ekipa filmowa z TV Katowice robiąc
okolicznościowy reportaż na temat klubowej telewizji amatorskiej ATV. Informacji na temat
ATV udzielił Bogdan DL7AKQ/SP9RVF, Jacek SP9HQE i Tadeusz SP9HQJ. Zapis filmowy
z tego reportażu znajduje się na stronie klubowej w zakładce Filmy tj.
https://www.youtube.com/user/sp9kjm/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

Bogdan DL7AKQ/SP9RVF udzielający wywiadu dla TVP Katowice w dniu 9 lutego 2009 r.

Jacek SP9HQE udzielający wywiadu dla TVP Katowice w dniu 9 lutego 2009 r.
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Działania klubowe w zakresie ATV zostały dostrzeżone również przez lokalną prasę, o
czym świadczy poniższy tekst zawarty w 38 numerze lokalnego tygodnika „Goniec
Górnośląski” z 20-29 września 2017 roku.

Tą techniką przez pewien czas zajmowało się kliku kolegów, a najbardziej aktywnym
nadawcą był Rudolf SQ9IDB. W związku z tym, że technika cyfrowa coraz szybciej
wkraczała w nasz światek krótkofalarski, to zmalało zainteresowanie techniką analogową
ATV. Po kilku latach zmuszeni byliśmy zdemontować przemiennik ATV i zaniechać dalszej
pracy na ATV.
Polityka informacyjna to ważny element działalności klubowej. Wiedzą o tym doskonale
członkowie zarządu klubu i na bieżąco utrzymują dobre relacje z redakcjami lokalnej prasy,
radia i telewizji. Od czasu do czasu informacje temat klubu są tam zamieszczane. Poniżej
informacja zawarta w „Dzienniku Zachodnim” z 6 lipca 2007 roku.
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Od wielu lat aktywiści klubowi spotykają się w ramach tzw. spotkań noworocznych, na
które zapraszają przedstawicieli lokalnej władzy, przedstawicieli ZW LOK w Katowicach i
przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji. Poniżej tekst w tej sprawie jaki
ukazał się w marcowym wydaniu MK QTC z 2007 roku.
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Od lat dla zaakcentowania ważniejszych wydarzeń lokalnych czy ogólnopolskich
krótkofalowcy polscy włączają się z pomocą i na falach eteru rozsławiają w kraju i za granicą
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te ważne wydarzenia. Tak postępują również członkowie siemianowickiego klubu. Poniżej
wycinek prasowy z „Trybuny Śląskiej” z roku 2008 dotyczący pracy stacji SP9KJM dla
upamiętnienia 15-lecia Katowickiego Holdingu Węglowego.

Okolicznościowa karta QSL
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A oto dokonania siemianowickiego klubu SP9KJM na przestrzeni ostatnich lat,
przedstawione przeze mnie w miarę obiektywnie, ponieważ od 1987 roku byłem świadkiem
tych wydarzeń. Przedstawione przez mnie fakty uzupełnione są licznymi, sporządzonymi
przeze mnie zdjęciami, które potwierdzają podane przeze mnie informacje. Ktoś mądry
napisał kiedyś: zdjęcie nie kłamie i jedno zdjęcie potrafi wyrazić więcej sensu niż tysiąc słów.
Na pewno w tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. Przejdźmy zatem do odkrywania prawdy o
działaniach siemianowickich krótkofalowców z klubu SP9KJM poprzez ostatnie 10 lat.

Rok 2009
Rok 2009 od samego początku był niezwykle obfity w liczne wydarzenia, jakie zaistniały
na terenie klubu, a także na terenie kraju. 2 stycznia klub nasz wraz z małżonką odwiedził
twórca przemiennika krótkofalarskiego przemiennika telewizyjnego ATV (usytuowanego na
jednym z wieżowców przy ul. Wróblewskiego w Siemianowicach Śl.) zamieszkujący od lat
na stałe w Berlinie Bogdan Wyciślik DL7AKQ/SP9RVF. Rozmawialiśmy na temat dalszych
prac nad rozbudową przemiennika ATV i włączeniu się coraz większej liczby śląskich
nadawców do pracy emisją ATV.

Wizyta Bogdana DL7AKQ/SP9RVF w klubie SP9KJM 2 stycznia 2009 r.
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Aby wszystko się udało prezes klubu Eugeniusz SP9IIA zadbał o szampan

Szampan za pomyślność klubu. Od lewej: Bogdan DL7AKQ/SP9RVF, Piotr SQ9CXK, Zona Bogdana DL7ASP
i Tadeusz SP9HQJ
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Za pomyślność klubu. Na zdjęciu od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Eugeniusz SP9IIA, Andrzej SQ9IWG i Bogdan
DL7AKQ/SP9RVF. Z tyłu Tomek SQ9ONZ

Żona Bogdana DL7AKQ/SP9RFV DL7ASP
Następnego dnia tj. 3 stycznia 2010 r. klub nasz odwiedziła ekipa telewizyjna z TVS
„Silesia” robiąc okolicznościowy fotoreportaż o naszym klubie.
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Prezes klubu Eugeniusz w czasie kręcenia okolicznościowego fotoreportażu

Zbierając materiały do I wydania monografii pt. „Historia klubu SP9KJM”, autor
monografii pt. „Historia klubu SP9KJM” Tadeusz SP9HQJ odwiedził w mieszkaniu jednego
z pierwszych wykładowców klubowych z lat 60-tych inżyniera Henryka Zuba, który udzielił
wielu ciekawych informacji na temat pierwszych lat działalności klubu SP9KJM. Z uwagi na
niewielką liczbę materiałów źródłowych w postaci dokumentów i zdjęć, a dotyczących
pierwszych lat od powstania klubu SP9KJM autor monografii Tadeusz SP9HQJ musiał
opierać się głównie na informacjach słownych przekazanych głównie przez byłych
wykładowców i nielicznych żyjących członków klubu z pierwszych lat działalności klubu.

Inż. Henryk Zub po latach – zdjęcie wykonano w styczniu 2009 r.
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Na prośbę autora opracowania, Tadeusza SP9HQJ klub nasz odwiedził drugi z
wykładowców klubowych z lat 60-tych inż. Edmund Bocek udzielając kolejnych informacji
na temat początków działalności klubu.

Na naszą prośbę do klubu dotarł również mgr inż. Henryk Cichoń, dawny wykładowca
prowadzący zajęcia w ramach kursów dla kandydatów na licencję nadawczą. Pan Cichoń był
wieloletnim nauczycielem w szkole średniej, instruktorem, a potem komendantem
siemianowickiego Hufca ZHP. Dziś jest emerytem, ale nadal udziela się społecznie.

74

Również podwoje naszego klubu odwiedził członek klubu z lat 60-tych Henryk Struzik
dorzucając garść informacji na temat powstania i pierwszych lat istnienia klubu SP9KJM, co
przydało się do I wydania monografii „Historia klubu SP9KJM”.

Odwiedziny klubu po latach przez Henryka Struzika. Od lewej: Eugeniusz SP9IIA, Grzegorz SP9BZM, Henryk
Struzik i syn H. Struzika
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Grzegorz Gowin SP9BZM po latach w podwojach klubu SP9KJM

Pracujący w latach 60-tych i późniejszych na terenie Siemianowic Śląskich, Grzegorz
Gowin SP9BZM od pierwszych lat związany był z siemianowickim klubem SP9KJM. Po
przejściu na emeryturę jako sympatyk klubu od czasu do czasu odwiedza nasz klub i bierze
udział w niektórych przedsięwzięciach klubowych. Również Grzegorz przekazał szereg
istotnych informacji dotyczących pierwszych lat istnienia siemianowickiego klubu SP9KJM,
które zostały wykorzystane w I wydaniu monografii pt. „Historia klubu SP9KJM”.
Obecnie tzn. od co najmniej 15 lat działalność klubu SP9KJM nie ogranicza się tylko
do działalności operatorskiej i sportowej, ponieważ spotykają się tu również konstruktorzy
sprzętu nadawczo-odbiorczego, jak też konstruktorzy anten i zespołów antenowych. Jednym z
takich konstruktorów jest znany na Śląsku Edward SP9WZB, specjalizujący się w konstrukcji
anten KF i UKF. Edward wielokrotnie bywał w naszym klubie prezentując swoje wyroby i
prowadząc warsztaty techniczne.

Na zdjęciu od lewej: Eugeniusz SP9IIA i Edward SP9WZB
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Od lewej: Piotr SQ9CXK, Waldemar SP9MQZ i Ryszard SP9WZH z zainteresowaniem oglądają najnowszy
wyrób Edwarda SP9WZB w postaci wielopasmowej anteny na KF

Siemianowicki klub SP9KJM wielokrotnie odwiedza Janek SP9GDI udzielając wsparcia
technicznego. Również Janek jest doskonałym operatorem, a przede wszystkim
konstruktorem urządzeń i anten. Nasi nadawcy bardzo cenią sobie porady techniczne w
wykonaniu Janka, który również bierze udział w licznych klubowych przedsięwzięciach.
Bierze bowiem udział we wszystkich organizowanych przez klub zawodach wieloboju
łączności i radioorientacji sportowej.

Na zdjęciu od lewej: Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Zenon SP9ERT i Janek SP9GDI
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Mimo mi donieść, że na przełomie lat 90-tych ubiegłego wieku i na początku obecnego, tj.
XXI wieku siemianowicki klub SP9KJM znajdował się w ścisłej czołówce klubów LOKowskich w zakresie prowadzonych szkoleń i innych form działalności, jak też w zakresie
pozyskiwania nowych członków. Świadczy o tym chociażby kolejny artykuł zamieszczony na
portalu „Reporterskim okiem”, który zamieszczam poniżej.
Najlepsi w województwie
19 lutego 2009
Siemianowiccy LOK – owcy zostali najwyżej ocenieni w
naszym województwie – otrzymali tytuł Przodującego
Zarządu Śląskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK oraz
tytuł
Przodującego
Klubu
Łączności
Śląskiej
Wojewódzkiej Organizacji LOK za rok 2008.

W gościnnych progach Domu Kultury „Chemik” odbyło się wyjazdowe Plenum oraz
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach. Uczestniczyły w nich
21 jednostek Zarządów Terenowych LOK z wielu miast regionu – z Cieszyna, Kłobucka,
Myszkowa, Rybnika, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór oraz ościennych miast
Siemianowic Śl.

Na zdjęciu prezes Zarządu Miejskiego LOK Stanisław Kowarczyk otrzymuje okolicznościowe odznaczenie od
prezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Zbigniewa Borońskiego.

Jak poinformował nas wiceprezes Eugeniusz Kurzeja, na spotkaniu podsumowano działalność
statutowo-organizacyjną Zarządów Terenowych Ligi Obrony Kraju oraz Klubów i Kół
Lokowskich. Zarząd Terenowy Siemianowice Śl. uzyskał miano Przodującego Zarządu
Śląskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK za rok 2008 i podobnie Klub Łączności SP9KJM w
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Siemianowicach Śl. uzyskał miano Przodującego Klubu Łączności Śląskiej Wojewódzkiej
Organizacji LOK za rok 2008 .

Tradycyjnie, corocznie na początku roku w klubie odbywały się i nadal odbywają
spotkania noworoczne będące podsumowaniem dokonań klubu za poprzedni rok oraz
wypracowaniem planu przedsięwzięć na rok bieżący. W roku 2009 takie spotkanie
zaplanowano na dzień 13 lutego, na które zaproszono prezydenta miasta Siemianowic
Śląskich Jacka Guzego. Takim spotkaniom zawsze towarzyszyła obecność przedstawicieli
samorządu lokalnego. Poniżej treść zaproszenia skierowanego do prezydenta J. Guzego:

Siemianowice Śl., 10 lutego 2009 r.
Prezydent Miasta Siemianowic Śl.
Pan Jacek Guzy
Zaproszenie
Zarząd Klubu Łączności LOK – SP9KJM w Siemianowicach Śl. zaprasza Pana
Prezydenta na uroczyste Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Klubu Łączności
SP9KJM w Siemianowicach Śl. Spotkanie odbędzie się 13 lutego br. ( piątek ) o godz.
18.00 w restauracji „Maximus” przy ul. Bohaterów Westerplatte w Siemianowicach Śl.
Program spotkania:
1. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za rok 2008 oraz przedstawienie planu
zamierzeń na rok 2009 r., w tym zapoznanie ze stanem przygotowań do obchodów 50 – lecia
Klubu.
2. Dyskusja na sprawozdaniem.
3. Uwagi, propozycje, wolne wnioski.
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4. Poczęstunek.
Obecność Pana Prezesa na spotkaniu stanowić będzie nobilitację i zachętę do dalszych,
efektywnych działań całego zwartego i zaangażowanego zespołu klubowego. Liczymy
zatem na obecność Pana Prezydenta i prosimy o potwierdzenie przybycia na powyższe
spotkanie.
Z poważaniem
Prezes Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.
Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA
Takie spotkanie odbyło się, a w klika dni potem na portalu „Reporterskim okiem” ukazał
się artykuł następującej treści:
Łącznościowcy w „Maximusie”
19 Lutego 2009
W restauracji „Maximus” w Siemianowicach Śl. odbyło
się Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Klubu
Łączności LOK – SP9KJM w Siemianowicach Śl. W
spotkaniu uczestniczyło niemal 50 osób. Władze miasta
reprezentował wiceprezydent Dariusz Bochenek. Obecny
był także prezes ZM LOK Stanisaw Kowarczyk i Tadeusz
Pamięta - sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców.
W krótkim sprawozdaniu, prezes Klubu Łączności Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA złożył
relację z działalności Klubu za rok poprzedni i należy przyznać, że miał się czym pochwalić,
ponieważ Klub odniósł kilka znaczących sukcesów. Do najważniejszych z nich należało :
- zorganizowanie w okresie od 30 maja do 1 czerwca 2008 r. wraz z Zarządem
Wojewódzkim LOK w Katowicach wojewódzkich zawodów wieloboju łączności i
radioorientacji sportowej dla dzieci i młodzieży do lat 18 w Kokotku koło Lublińca, gdzie
wystawiono pełne składy drużynowe we wszystkich kategoriach. Drużynowo siemianowicka
ekipa zajęła zdecydowanie pierwsze miejsce, natomiast indywidualnie w poszczególnych
kategoriach miejsca od pierwszego do czwartego ;
- w dniach 27 – 28 czerwca 2008 r. w ogólnopolskich zawodach wieloboju łączności dla
dzieci i młodzieży przedstawiciel Klubu Adam Skorupka zajął II miejsce w kraju w kategorii
dzieci – chłopców do lat 10, uzyskując tytuł Wicemistrza Polski. W tych samych zawodach
drugi przedstawiciel Klubu – Mikołaj Krynojewski zajął VII miejsce w Polsce. Na
podkreślenie zasługuje fakt, iż w zawodach tych, poza Polakami, uczestniczyli
przedstawiciele państw wschodnich, w tym z Białorusi i Ukrainy ;
- w styczniu 2008 r. w ramach półkolonii zimowych w Domu Kultury „Chemik”
przeprowadzono zawody sportowo – obronne dla 66 kolonistów ;
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Prezes klubu SP9KJM Eugeniusz SP9IIA przedstawia sprawozdanie z działalności klubu na rok 2008

- w dniach 17 – 18 maja Klub Łączności wraz z Zarządem Śląskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców w Siemianowicach Śl. był współorganizatorem XVII
Zjazdu Krajowego PZK w Szczyrku, zapewniając pełną logistykę Zjazdu. W dowód uznania
za sprawny przebieg Zjazdu Klub Łączności i jego organizatorzy otrzymali okolicznościowe
dyplomy uznania, jak też sprawa ta znalazła swój wyraz w postaci stosownej uchwały
zjazdowej wysoko oceniającej sprawne przygotowanie Zjazdu. Z tej okazji na Zjeździe
pracowała siemianowicka radiostacja pod znakiem okolicznościowym HF0PZK, która
informowała korespondentów krajowych i zagranicznych o przebiegu Zjazdu i jego
ustaleniach ;
- w związku z 15 – leciem Katowickiego Holdingu Węglowego w Katowicach, w ostatni
weekend czerwca 2008 r. radiostacja klubowa pracowała pod znakiem okolicznościowym
HF15KHW, organizując ogólnopolski konkurs radiowy o Puchar Prezesa Holdingu. Z tej
okazji wydano okolicznościowy dyplom i karty QSL. W konkursie uczestniczyło 150
nadawców z kraju ;
- zawody strzeleckie z broni pneumatycznej zorganizowane w czerwcu 2008 r. dla członków
koła LOK Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których uczestniczyło 45
zawodników. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Zorganizowano również smaczne
kiełbaski z rożna ;
- udział w spotkaniach integracyjnych środowiska śląskich krótkofalowców tj. w
Koniakowie w lipcu 2008 r. oraz w Czechach w październiku 2008 r. ;
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Na sali obrad

- przygotowanie członków Klubu do egzaminu państwowego na licencję nadawczą kategorii
I i II ;
- utworzenie w listopadzie 2008 r. Komitetu Honorowego i Roboczego dla upamiętnienia 50
– lecia Klubu, które odbędzie się w kwietniu br. Z tej okazji członek Klubu – Tadeusz
Pamięta SP9HQJ napisał okolicznościową monografię, liczącą 117 stron pod tytułem „ 50 –
lecie Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.”, która została przekazana do druku i ukaże się
niebawem na rynku księgarskim. Ponadto planowane jest zorganizowanie wystawy sprzętu
łączności z lat 60 – tych i późniejszych, jak też uruchomienie się siemianowickich
nadawców do pracy emisją ATV w kwietniu br.
Dość ciekawie zapowiadają się plany Klubu na rok bieżący. Do najważniejszych z nich
zaliczyć należy :
- organizacja międzynarodowych zawodów wieloboju łączności w czerwcu br. w Kucobach
koło Olesna przy współudziale ZW LOK w Katowicach ;
- organizacja krótkofalarskich sierpniu br. ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich w
związku z wybuchem I Powstania Śląskiego ;
- organizacja akcji „Lato 2009” dla dzieci i młodzieży;
- prowadzenie szkoleń zawodników do zawodów wieloboju łączności i radioorientacji
sportowej oraz przygotowanie kolejnych członków Klubu do zdania egzaminów na I i II
kategorię licencji nadawczej.
Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, wysoko oceniając dokonania
siemianowickich krótkofalowców, podziękował im za dotychczasową aktywność i
zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej w druku okolicznościowej broszury.
Również prezes Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach Śl. Stanisław Kowarczyk
zwrócił uwagę na niezwykłą aktywność środowiska krótkofalowców, podkreślając, iż jest to
najbardziej prężne ogniwo ZM LOK.
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Na sali obrad

Sekretarz Generalny PZK Tadeusz Pamięta – SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną
sytuacją w PZK, kierunkami pracy Prezydium i ZG PZK na najbliższe miesiące i lata oraz
podejmowanymi działaniami mającymi na celu odmłodzenie krótkofalarskich szeregów.
Nawiązał również do trwających przygotowań do Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, który
odbędzie się w maju br., na którym to zostanie uchwalony nowy Statut PZK, uwzględniający
oczekiwania członków PZK.
Po części oficjalnej uroczystości spotkanie nabrało już wyłącznie charakteru
towarzyskiego i przy zastawionym stole długo w noc gawędzono, a i nie zabrakło tańców.
Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Na spotkaniu w „Maximusie” prezes klubu Eugeniusz SP9IIA odczytał sprawozdanie z
działalności klubu za rok 2008 i miał się czym pochwalić, ponieważ działacze klubowi
wykazali dużą aktywność i osiągnęli wiele sukcesów. Ale o wszystkim mówi poniższy
protokół :
Siemianowice Śl., dnia 10.02.2009 r.
Sprawozdanie z działalność Klubu Łączności SP9KJM
za rok 2008
Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM w Siemianowicach Śl. prowadził swą
działalność w różnych kierunkach mając na uwadze pozyskanie naszych klubowych szeregów
tj. nowych adeptów krótkofalarstwa o różnych zainteresowaniach jak: modulacje cyfrowe,
telewizja amatorska ATV, radiopelengacja /łowy na lisa/, zainteresowania konstrukcyjne,
operatorskie, strzelectwo sporty obronne oraz spotkania dyskusyjne.
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Działalność klubu w ubiegłym roku rozpoczęto od zorganizowania spotkania członków
klubu i sympatyków, które miało miejsce 18 stycznia 2008 r. w Domu Kultury „Chemik”. W
spotkaniu uczestniczyło 33 osoby, a jednym ze znaczących gości był dyrektor Biura ZW LOK
w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk oraz wiceprezes Zarząd Głównego PZK
Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Akcję „Zima” rozpoczęto 25 stycznia 2008r. i brało w niej udział
66 dzieci półkolonijnych z Domu Kultury Chemik. 20 lutego br. członkowie klubu udzielili
swej pomocy przy zorganizowaniu w Domu Kultury „Chemik” wyjazdowego posiedzenia
Plenum oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach. W
spotkaniu uczestniczyło 21 jednostek terenowych LOK w ilości 43 osoby. Na w/w
posiedzeniu Klub Łączności SP9KJM otrzymał z rąk prezesa ZW LOK w Katowicach
Statuetkę Wzorowego Klubu Łączności LOK w Województwie Katowickim.
W dniach 17 – 18 maja w Domu Wypoczynkowym „Siemion” w Szczyrku odbył się
kolejny już Zjazd PZK, w którym uczestniczyło 70 osób delegatów oddziałów terenowych
Polskiego Związku Krótkofalowców. Członkowie Klubu Łączności SP9KJM oraz Terenowy
Związek PZK Katowice zorganizowali i byli gospodarzami zjazdu. Klub Łączności
zainstalował radiostację klubową, która pracowała pod znakiem okolicznościowym HF0PZK
prowadząc łączności w paśmie KF i UKF informując krótkofalowców o przebiegu zjazdu.
W maju 2008 r. członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniu
ogólnopolskim
krótkofalowców w Częstochowie - była to coroczna pielgrzymka, w której uczestniczyło 10
krótkofalowców z naszego klubu. Pracowała tam radiostacja okolicznościowa, zwiedzano
sanktuaria oraz uczestniczyliśmy w grupach dyskusyjnych.
W dniach od 30 maja do 1 czerwca na terenie Ośrodka Harcerskiego Hufca ZHP Piekary
w Kokotku k. Lublinca odbyły się Wojewódzkie Zawody Wieloboju Łączności dla dzieci i
młodzieży do lat 18, zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki oraz Klub Łączności
SP9KJM. Wystawiliśmy pełny skład drużyny, co w rezultacie przyniosło zadawalające I
miejsce drużynowo w radioorientacji sportowej oraz I miejsce drużynowo w wieloboju
łączności. W Konkurencjach indywidualnych, w zależności od wieku zajęliśmy I, II i IV
miejsca oraz I miejsce w kategorii dziewcząt. Pomimo wakacji, siemianowiccy krótkofalowcy
nie próżnują i wykazują się wzmożoną aktywnością.
W dniach 27 – 28 czerwca w Skierniewicach odbyły się Ogólnopolskie Zawody
Wieloboju łączności dla dzieci i młodzieży do lat 18. W zawodach tych brali udział
zawodnicy naszego klubu, gdzie zajęli czołowe miejsca - Skorupka Adam II miejsce w
kategorii dzieci do lat 10, uzyskując Tytuł Wicemistrza Polski oraz Mikołaj Krynojewski VII miejsce w kategorii junior. Informuję również, iż w zawodach brali udział
przedstawiciele państw wschodnich jak Białoruś i Ukraina, którzy posiadają wspaniałych
zawodników.
W związku
XV–leciem
Katowickiego Holdingu Węglowego w Katowicach
siemianowiccy krótkofalowcy z Klubu SP9KJM pracowali na radiostacji klubowej pod
znakiem okolicznościowym HF15KHW z pomieszczeń Holdingu, a w ostatni weekend
czerwca zorganizowali konkurs krótkofalarski ogólnopolski o Puchar Prezesa Katowickiego
Holdingu Węglowego. Z tej to okazji wydano dyplom okolicznościowy oraz kartę QSL. W
konkursie uczestniczyło 150 krótkofalowców.
W czerwcu 2008 r. aktyw klubowy zorganizował zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej dla członków koła LOK przy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W
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zawodach tych uczestniczyło 45 zawodników. Zwycięscy otrzymali puchary, dyplomy. Była
piękna pogoda oraz smaczna kiełbaska z rożna.
W kolejny weekend tj. 5-6 lipca br. krótkofalowcy z klubu SP9KJM wzięli udział w III
Pikniku Eterowym pod nazwą SP OK. OM w pensjonacie „Koronka” w Koniakowie. W
pikniku brało udział 65 licencjonowanych krótkofalowców z różnych zakątków kraju. Była
zorganizowana giełda krótkofalarska oraz prelekcja multimedialna Marka SP9BQJ dotycząca
polskiej krótkofalarski
W sierpniu 2008 r. członkowie klubu zorganizowali zawody strzeleckie, zawody łowy na
lisa oraz pracę radiostacji w paśmie UKF. Akcja „Lato 2008” została zorganizowana w
Parku Kultury w Chorzowie w Skansenie. W wymienionych konkurencjach uczestniczyło 85
uczestników z miast ościennych. Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, upominki oraz
wspaniałe słodycze zasponsorowane przez kierownika Dom Kultury „Chemik”.
25 sierpnia aktyw klubowy brał udział w sesji wyjazdowej do Żywca, gdzie był
zorganizowany obóz szkoleniowy dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego
Katowicach. Temat naszej prelekcji, którą prowadził prezes klubu Eugeniusz SP9IIA to „
Sporty obronne oraz radiopelengacja amatorska”. W w/w prelekcji uczestniczyło 80
słuchaczy.
11 października 2008 r., z inicjatywy Janka OK2BIQ, w restauracji „U LIBERDY” w
Tyrze kolo Trzyńca w Czechach odbyło się kolejne spotkanie okolicznościowe integracyjne
krótkofalowców, w którym wzięło udział 60 osób, z czego 6 osób z naszego klubu. Dla
Polaków pobyt w Czechach był okazją do wymiany doświadczeń
i integracji ze
środowiskiem krótkofalowców czeskich i słowackich.
18 października zorganizowaliśmy pokazy modeli latających. Prezes klubu Eugeniusz
SP9IIA poprosił specjalistów modelarstwa z Rudy Śląskiej, z Katowic i z Chorzowa którzy
zorganizowali pokaz modeli latających o napędzie elektrycznym i sterowane radiem. Pokazy
te odbyły się w Bytkowie na Osiedlu Młodych. Największą frajdą był pokaz latającego
helikoptera przed oknami bloków mieszkalnych, jak też poduszkowca pełzającego, a także
akrobacje szybkich samolotów. Wspaniała pogoda dopisała. Było duże zainteresowanie w
wśród dzieci, a co niektóre dzieciaki otrzymały proste modele o napędzie gumowym.
W zakresie działalności szkoleniowej mamy się również czymś pochwalić, ponieważ klub
prowadził szkolenia zaoczne przygotowując chętnych do przystąpienia do egzaminu
państwowego na licencję nadawczą. Szkolenia odbywały się w ramach luzu prac klubowych.
Przeszkoliliśmy 6 osób w ciągu roku i wszyscy zdali egzamin. Na licencję I kategorii
nadawczej zdały 2 osoby tj. Bernard Skorupka oraz Andrzej Biskup. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje Bernard Skorupka, który w ciągu roku zdał 2 egzaminy tj. najpierw na
kategorię II, a potem na I. W kategorii dzieci egzamin zdali: Adam Skorup, syn Bernarda oraz
Bartosz Krzykawski, syn Arka SQ9CI. Ponadto egzamin na II kategorii licencji zdali: Tomasz
Podoliński oraz Mirosław Karasiewicz.
W działalności współpracy z innymi organizacjami możemy wymienić tylko jedną
organizację tj. TKKF, któremu 2 razy w ciągu roku udzielamy pomocy w zawodach
biegowych z okazji Crossu Siemiona i biegu Korfantego zabezpieczając trasę biegu poprzez
krótkofalowców, którzy drogą radiową informują organizatorów biegu o sytuacji biegowej.

85

Od listopada 2008 r. do lutego br. podjęliśmy działania zmierzające do uczczenia 50-tej
rocznicy istnienia klubu. W tym celu powołaliśmy Komitet Organizacyjny i wyznaczyliśmy
sobie zadania do realizacji. Dla upamiętnienia tak ważnej i doniosłej rocznicy istnienia
naszego klubu nasz klubowy kronikarz i sekretarz klubu Tadeusz SP9HQJpodjął się napisania
monografii pt. „Historia klubu SP9KJM”. Była to mozolna praca trwająca wiele miesięcy, ale
jak nam wiadomo Tadeusz zakończył już swoją pacę i oczekuje na jej druk. Zarząd klubu
wyraża wielkie uznania dla naszego kolegi za mozolną wielomiesięczną pracę, która nie była
łatwa, ale zakończyła się sukcesem.
Z okazji 15-lecia Katowickiego Holdingu Węglowego nasza stacja klubowa pracowała
pod znakiem okolicznościowym HF15KHW rozsławiając w kraju na świecie Katowicki
Holding robiąc dla niego swoistą reklamę. Opracowaliśmy projekt okolicznościowej karty
QSL. Ważnym wydarzeniem klubowym było również uruchomienie pierwszego na Śląsku
krótkofalarskiego, amatorskiego przemiennika ATV tj. telewizji amatorskiej i nasi klubowi
nadawcy pracowali emisją ATV.
Plan pracy na następne miesiące przedstawia się następująco :
1. W czerwcu br., wraz z Zarządem Wojewódzkim LOK w Katowicach, na terenie
miejscowości Kucoby koło Olesna będziemy współorganizatorem
Zawodów
Wieloboju Łączności.
2. Podobnie jak w poprzednich latach, zorganizujemy akcję „Lato 2019” dla dzieci i
młodzieży – uczestników kolonii letnich organizowanych przez Dom Kultury
„Chemik” w Siemianowicach Śl.
3. W sierpniu br. przymierzamy się do organizowania Zawodów Ogólnopolskich
Krótkofalarskich z okazji Wybuchu I Powstania Śląskiego.
4. Prowadzenie szkoleń krótkofalarskich i przygotowanie zawodników do zawodów
wieloboju łączności to kolejne wyzwanie dla naszych aktywistów klubowych.
Jak widzimy, jest trudny rok pracy przed nami, ale uważam, że jest to wykonalne przez
członków naszego klubu - wspaniały zespół ludzi dobrej woli. Chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim kolegom, którzy wnieśli znaczny wkład pracy w rozwój naszego
klubu udzielając bezinteresownej pomocy w realizacji zadań klubowych. Mam też nadzieję,
że konsekwencji i uporu działania w tym roku nam nie zabraknie.
Szanowni Koledzy!. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o dalsze wspólne działania ku
chwale naszego klubu. Ale wiem, że na Was zawsze można liczyć.
Dziękuję za uwagę.
W marcu 2008 roku klub SP9KJM uzyskał dość ciekawy nabytek w postaci jednego z
najlepszych urządzeń nadawczo-odbiorczych na KF tj. transceivera Icom 7400. Ale szczegóły
dotyczącego tego nabytku zawarte są na poniższej informacji, jaka znajduje się na klubowej
stronie internetowej. A oto treść tej informacji:
Prezent dla Klubu Łączności SP9KJM – Icom 7400
14 marca 2008 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. miało miejsce
niezwykłe wydarzenie – siemianowicki Klub Łączności SP9KJM został wzbogacony o jedno
z najnowszych urządzeń nadawczo – odbiorczych tj. Icom 7400, wartości ponad 6 tysięcy
złotych. Nie był to jednak prezent bez pokrycia, ponieważ krótkofalowcy w pełni na niego
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zasłużyli. A zatem przypomnienie kilku szczegółów: w czerwcu 2008 roku, w związku z 15
– leciem Katowickiego Holdingu Węglowego siemianowiccy nadawcy włączyli się do tej
ważnej uroczystości, pracując przez miesiąc na stacji klubowej pod okolicznościowym
znakiem HF15KHW. Zorganizowali ponadto konkurs radiowy na KF i UKF, który spotkał się
z żywym zainteresowaniem korespondentów krajowych i zagranicznych – przeprowadzono
ponad 900 łączności. Z tej okazji wydano okolicznościowy dyplom i kartę QSL. W czasie
prowadzonych łączności, zwłaszcza krajowych, informowali swych korespondentów o
specyfice pracy górniczej i Holdingu, reklamowali Holding w kraju i za granicą stając się
swoistymi ambasadorami interesów Holdingu. W drodze rewanżu, dyrekcja Holdingu
postanowiła wynagrodzić krótkofalowców za ten trud zakupując jedno z najnowszych
urządzeń. Stroną praktyczną zakupu sprzętu zajął się mieszkający w Berlinie krótkofalowiec
polskiego pochodzenia Bogdan Wyciślik DL7AKQ / SP9RVF, który za pieniądze Holdingu
nabył w Dreźnie najnowsze cacko radiowe. Jako ciekawostkę należy podać fakt, iż na wieść o
50 – leciu znanego na całym świecie Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. (
uroczystości odbędą się w maju br. ) personel sklepu przedstawicielskiego firmy Icom w
Dreźnie przekazał siemianowickim krótkofalowcom drobne upominki w postaci firmowych
kalendarzy i innych gadżetów. Również Bogdan Wyciślik wykazał dużą hojność przekazując
Klubowi nowoczesny mikrofon stołowy. A tak na marginesie : Bogdan Wyciślik od lat
związany jest z siemianowickim Klubem Łączności i to z Jego inicjatywy w Siemianowicach
Śl. na nadszybiu windy jednego z wieżowców przy ul. Wróblewskiego rok temu powstał
pierwszy na Śląsku przemiennik telewizji amatorskiej ATV ( B. Wyciślik jest konstruktorem
przemiennika ), służący do prowadzenia obustronnych łączności telewizyjnych przez śląskich
krótkofalowców. W czasie okolicznościowego spotkania aktywu klubowego uroczystego
wręczenia nowego sprzętu dokonał przedstawiciel Holdingu Andrzej Biskup, który jest
również krótkofalowcem noszącym znak SP9OHC oraz Bogdan Wyciślik. Otrzymany sprzęt
służył będzie do szkolenia dzieci i młodzieży – przyszłych adeptów krótkofalarstwa, jak też w
czasie zawodów krajowych i zagranicznych.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ
Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia.

Andrzej Biskup SP9OHC, w imieniu dyrekcji Katowickego Holdingu Węglowego, wręcza prezesowi klubu
Eugeniuszowi SP9IIA podarek KHW w postaci trasceivera Icom 7400. Na zdjęciu od lewej: Bogdan
DL7AKQ/SP9RVF i Józef SQ9FII.
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Od lewej: Andrzej SP9OHC, Bogdan DL7AKQ/SP9RVF, Eugeniusz SP9IIA i Józef SQ9FII

Prezentacja nowego nabytku klubowego – transceivera Icom 7400. Od lewej: Bogdan DL7AKQ/SP9RVF,
Eugeniusz SP9IIA i Józef SQ9FII

Podarek od Katowickiego Holdingu Węglowego
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P.S.
Kilka lat później klubowicze uzyskali przykrą informację polegającą na tym, że pod
nieobecność członków klubu w pomieszczeniu klubowym nieznany sprawca dokonał
kradzieży wspomnianego wyżej transceivera. Mamy podejrzenia kto mógł być sprawcą tego
czynu, ale nie złapano go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Wszczęte w tej
sprawie przez Komendę Miejską Policji w Siemianowicach Śl. zostało umorzone z uwagi na
brak dostatecznych dowodów przez domniemanego sprawcę.
Zagrożone interesy PZK w 2009 roku
Ponieważ sprawa ta jest dość istotna dla środowiska krótkofalowców, to tytułem
przypomnienia przedstawiam fragment I wydania monografii pt. „Historia klubu SP9KJM”
z 2009 roku, gdzie na stronach 48-49 czytamy:
Nie tylko życie siemianowickich krótkofalowców nie jest usłane różami. W drugiej
połowie marca br. nad polskim krótkofalarstwem zawisła realna groźba unicestwienia
bądź znacznego ograniczenia ruchu krótkofalarskiego, ponieważ na portalu Ministerstwa
Środowiska ukazały się projekty dwóch rozporządzeń tj. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz w sprawie instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne. Określono jednocześnie dzień 10 kwietnia 2009 r. jako ostateczną
datę składania opinii i wniosków do proponowanych rozporządzeń. Niepokojącym jest fakt,
iż w wykazie instytucji i podmiotów opiniujących powyższe rozporządzenia tym razem
zabrakło PZK. Nie wnikam czy było to celowe działanie czy stało się to przez pomyłkę, ale
fakt pozostaje faktem - po raz pierwszy przestano się liczyć z opinią dość dużej
reprezentacji polskich krótkofalowców. Można byłoby przejść nad tym do porządku
dziennego, gdyby nie kolejny fakt : zapisy w proponowanych aktach wykonawczych są dla
naszego środowiska niezwykle niekorzystne, ponieważ gdyby przepisy w proponowanym
kształcie weszły w życie, to spowodować mogłyby całkowity zanik polskiego ruchu
krótkofalarskiego albo w poważnym stopniu go ograniczyć.
Cały problem sprowadzał się do dwóch rzeczy, a mianowicie : służbę amatorską, jaką jest
krótkofalarstwo włączono do podmiotów o charakterze komercyjnym, jak rozgłośnie radiowe
i telewizyjne, stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne czy też telefonia komórkowa, które
pracując całą dobę i to dużymi mocami wytwarzając pole elektromagnetyczne o dużym
natężeniu, a ponadto czynią to za pieniądze. Specyfika pracy krótkofalarskiej rządzi się
jednak innymi prawami, ponieważ nasze urządzenia są małej mocy, a przeciętny
krótkofalowiec robi średnio 10 – 15 łączności o różnej porze dnia i nocy. Czas nadawania
stacji krótkofalarskiej jest z reguły krótki. Zaliczenie krótkofalarskich urządzeń radiowych do
szeroko pojętej komercji spowodować może kolejny skutek prawny, bardziej uciążliwy dla
naszego środowiska, ponieważ nakłada na każdego krótkofalowca prawny obowiązek
wypełnienia odpowiedniego formularza z podaniem szczegółowych danych, w tym danych
dotyczących wyników pomiarów naszych urządzeń nadawczo–odbiorczych. Ponieważ
przeciętny krótkofalowiec nie będzie w stanie tego uczynić, to będzie się musiał zwrócić do
certyfikowanego laboratorium specjalistycznego, a to wiązać się będzie ze znacznymi
kosztami. Ten temat był już „przerabiany” wiele lat temu i poprzedni minister, po
konsultacjach z przedstawicielami PZK, wycofał się ze swych propozycji.
Proponowane zapisy rozporządzeń są pierwszym tego typu przypadkiem w świecie,
ponieważ wszędzie krótkofalowcy traktowani są jako grupa pasjonatów prowadząca różnego
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typu eksperymenty w zakresie łączności radiowych i władze wszystkich krajów wysoko cenią
sobie osiągnięcia krótkofalowców. Warto wspomnieć, że nie byłoby dziś telefonii komórkowej
i łączności kosmicznych bez wcześniejszych eksperymentów krótkofalowców, jak też innych
zdobyczy
nowoczesnej
techniki
radiowej.
Nie
należy
zapominać
również
o fakcie, iż krótkofalowcy na całym świecie aktywnie działają w strukturach obrony cywilnej i
centrów zarządzania kryzysowego i ich działania są niezwykle skuteczne. Również polscy
krótkofalowcy dali temu wyraz między innymi w czasie pożarów w rejonie Kuźni Raciborskiej
na początku lat 90 – tych, czy też w czasie słynnej powodzi w dorzeczu Odry latem 1997 roku.
Kiedy profesjonalna łączność wyspecjalizowanych służb zawodziła, chociażby z powodu
awarii energii elektrycznej, to krótkofalowcy byli niezawodni, ponieważ dysponowali
dodatkowymi źródłami zasilania, systemami antenowymi itd. Polskie władze różnego szczebla
wysoko cenią sobie udział rodzimych krótkofalowców w akcji niesienia pomocy ofiarom
różnego typu współczesnych zagrożeń. Zatem można zadać pytanie : czyżby Minister
Środowiska nie zauważył ogromnej i pożytecznej roli ruchu krótkofalarskiego
na rzecz interesu ogólnopaństwowego i interesu obywateli ?. Wprowadzenie w życie
proponowanych zapisów spowodować mogłoby paraliż służb ratowniczych, które bardzo liczą
na pomoc krótkofalowców.
Nie należy zapominać również o roli wychowawczej
i edukacyjnej – politechnizacyjnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Rozumiem problemy
związane z kryzysem globalnym, którego skutki dotknęły również naszego kraju, ale nie sądzę,
że miałby to być jeden ze sposobów podratowania budżetu Ministerstwa Środowiska poprzez
sięgnięcie do kieszeni uczniów, studentów, emerytów i rencistów, którzy stanowią dużą grupę
w
szeregach
polskich
krótkofalowców.
Gdyby
jednak
tak
się
stało
( ogromne koszty związane z opłatami za specjalistyczne pomiary ), to można spodziewać się,
że polski ruch krótkofalarski zaniknie albo znacznie na tym ucierpi. Czy można do tego
dopuścić ?. Odpowiedź nasuwa się sama.
Proponowane zapisy rozporządzeń wywołały zaniepokojenie wszystkich polskich
krótkofalowców. Na posiedzeniu ZG PZK w Warszawie 21 marca br. zasygnalizowano
problem i podjęto wstępne ustalenia co do przyjęcia strategii obrony naszych interesów.
Dalszą konsekwencją wstępnych ustaleń było podjęcie uchwały przez Prezydium ZG PZK
o powołaniu Specjalnej Komisji PZK do prowadzenia działań w Ministerstwie Środowiska.
Członkowie tej Komisji zostali upoważnieni do prowadzenia wszelkich działań zmierzających
do zmiany projektów MŚ na korzystne dla środowiska PZK oraz do reprezentowania PZK
w tej sprawie. Niezależnie od powołania Komisji, podjęto szereg skoordynowanych działań
polegających między innymi na wysłaniu stosownych pism do Prezydenta Państwa,
Marszałka Sejmu i Senatu, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego,
redakcji pism, ośrodków radiowych i telewizyjnych, a także odbywano spotkania w biurach
poselskich i senatorskich. Działania odbywały się na różnych poziomach tj. w klubach,
oddziałach i na szczeblu centralnym. Ponadto krótkofalowcy z całego kraju wysyłali petycje –
skargi do Ministra Środowiska z merytorycznym uzasadnieniem. Również siemianowiccy
krótkofalowcy nie stali z boku i podjęli podobne działania.
Najbardziej zmasowane działania tydzień obronie naszych interesów przypadły na
przedświąteczny tydzień, który okazał się najbardziej pracowity, bowiem odbywały się
spotkania z parlamentarzystami, jak też ukazały się dwie audycje telewizyjne tj. w TV
„Biznes” oraz w TVS „Silesia” ( wywiadu udzielali siemianowiccy krótkofalowcy tj. SP9HQJ
i SP9IIA ). Ponadto ukazał się artykuł w katowickim Oddziale „Gazety Wyborczej” , gdzie
przedstawiciele klubowi tj. Tadeusz SP9HQJ i Eugeniusz SP9IIA bronili interesów polskich
krótkofalowców. Mamy nadzieję, że nasze krótkofalarskie interesy zostaną uratowane
i Minister Środowiska wycofa się z projektów co do polskich krótkofalowców. Mamy
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nadzieję, że Minister Środowiska, pod naciskiem naszej zbiorowości oraz parlamentarzystów
wycofa się z przyjętych założeń i interesy polskich krótkofalowców nie będą zagrożone.
Bardzo budujące jest osobiste zaangażowanie się Posłanki do Parlamentu Europejskiego
Profesor Genowefy Grafowskiej, która o tym fakcie poinformowała parlamentarzystów
europejskich, jak też obiecała daleko idącą pomoc w obronie zagrożonych interesów polskich
krótkofalowców.
Zagrożone interesy polskich krótkofalowców
W obronie krótkofalarskich interesów stanęło wielu polskich nadawców kierując stosowne
pisma do Ministra Środowiska, w których uzasadniali swoje racje stwierdzając, że z uwagi na
specyfikę krótkofalarską środowisko to powinno być wyłączone z takich specjalistycznych
badań. W tej sprawie na szeroką skalę prowadzono akcję uświadamiającą, polegającą na
informowaniu władz i społeczeństwa, że nie ma żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia ze
strony krótkofalarskich urządzeń nadawczo-odbiorczych, ponieważ pracują one niewielką
mocą (do 100 Watów) i wnosząc o wykreślenie krótkofalarskich urządzeń nadawczoodbiorczych z listy podmiotów objętych badaniami specjalistycznymi przez certyfikowane
ośrodki badawcze. Nasi krótkofalowcy zasypywali parlamentariuszy, urzędników
państwowych i samorządowych wnioskami, petycjami i prośbami, aby obronić
krótkofalarskie interesy. Również przedstawiciele siemianowickiego klubu SP9KJM tj.
Tadeusz SP9HQJ pełniący wówczas funkcję sekretarza Polskiego Związku Krótkofalowców
wraz z prezesem klubu SP9KJM Eugeniuszem SP9IIA podjął podobne działania. Jednym z
nich było pismo skierowane przez Tadeusza SP9HQJ skierowane do Posłanki do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli Profesor Genowefy Grabowskiej.
Treść tego pisma poniżej:
Siemianowice Śląskie, 8 kwietnia 2009 r.
Szanowna Pani
Prof. Genowefa Grabowska
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bruksela
W imieniu 15 – tysięcznej rzeszy polskich krótkofalowców, jako przedstawiciel Prezydium
Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, zwracam się do Pani Poseł z
prośbą o pomoc w obronie zagrożonych interesów polskich krótkofalowców. A zatem kilka
informacji wstępnych : Minister Środowiska Prof. Maciej Nowicki na stronie internetowej
MŚ ogłosił projekt dwóch aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 201 r. – Prawo
ochrony środowiska tj. :
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia ……….. 2009 w sprawie rodzajów instalacji,
których instalacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia ………. 2009 w sprawie wymagań
dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
Projektowane regulacje zrównują w obowiązkach profesjonalne instalacje
radiokomunikacyjne z instalacjami służby amatorskiej, a skutkiem takiego stanu rzeczy
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będzie nałożenie identycznych obowiązków w stosunku do nadajników radiowych i
telewizyjnych pracujących dużą mocą przez całą dobę z instalacjami służby amatorskiej
pracującymi małą mocą i sporadycznie. W zapisach proponowanych rozporządzeń
całkowicie pominięto specyfikę służby amatorskiej, dla której projektowane regulacje
oznaczają konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych oraz organizacyjno –
technicznych nie leżących w możliwościach przeciętnego użytkownika stacji amatorskiej,
ponieważ w tym środowisku jest wielu uczniów, studentów, emerytów, rencistów nie
posiadających zasobnych portfeli. Sytuacja ta doprowadzić może do likwidacji bądź
radykalnego ograniczenia służby amatorskiej w Polsce, co byłoby sytuacją wyjątkową w
skali światowej.
Niekorzystne dla krótkofalowców polskich zapisy proponowanych dwóch rozporządzeń są
pierwszym takim przypadkiem w świecie, ponieważ z uwagi na prospołeczny charakter
służby amatorskiej we wszystkich krajach świata krótkofalowcy wyłączeni są z podmiotów o
charakterze komercyjnym. Krótkofalowcy traktowani są jako służba amatorska, co znajduje
swój wyraz w wielu krajowych i międzynarodowych aktach prawnych. W polskich, jak i w
międzynarodowych realiach krótkofalowcy usytuowani są w strukturach obrony cywilnej i
centrów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji publicznej. Polscy
krótkofalowcy w przeszłości wykazali niezwykłe zaangażowanie w akcji niesienia pomocy
ofiarom różnego typu tragedii, ponieważ wspierali profesjonalną łączność
wyspecjalizowanych służb państwowych, które często - chociażby z powodu awarii energii
elektrycznej - okazywały się bezskuteczne. Wydarzenia związane z pożarem lasów w rejonie
Kuźni Raciborskiej w latach 80 – tych, powodzią w dorzeczu Odry latem 1997 roku oraz
kilkoma innymi podobnymi tragediami pokazały, że polscy krótkofalowcy zdali praktyczny
egzamin z przydatności dla interesu państwa i interesu ogólnospołecznego, ponieważ zawsze
posiadali sprawny sprzęt nadawczo – odbiorczy i udzielali daleko idącej pomocy. Specyfika
ruchu krótkofalarskiego polega między innymi na fakcie, iż krótkofalowcy nie są uzależnieni
od energii elektrycznej ( posiadają akumulatory, baterie itp. ), posiadają różnego typu
samodzielnie skonstruowane anteny i systemy antenowe i w sytuacji zagrożenia są
niezawodni i niezwykle skuteczni. To grono eksperymentatorów, które ciągle doskonali
swoje umiejętności w niemal ekstremalnych warunkach, czego nie można powiedzieć o
profesjonalnych służbach. Władze państwowe różnych szczebli wysoko oceniają działania
polskich krótkofalowców, czego wielokrotnie dali wyraz w środkach masowej informacji i w
czasie oficjalnych wystąpień.
Zaproponowane przez Ministra Środowiska niekorzystne zapisy dwóch rozporządzeń
spowodować mogą nieodwracalne skutki w postaci paraliżu lub zaniku ruchu amatorskiego i
przysłowiowe „podcięcie gałęzi”, na której funkcjonuje obrona cywilna i centra zarządzania
kryzysowego. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż Polski Związek Krótkofalowców w
poprzednich latach wielokrotnie prowadził korespondencję i uzgodnienia z Ministerstwem
Środowiska, natomiast obecnie projektowane rozporządzenia nie zostały przesłane do
konsultacji do PZK. Ministerstwo wycofało się także z uzgodnień poczynionych z
przedstawicielami PZK w sierpniu 2006 roku. Zdaniem środowiska polskich krótkofalowców
nie branie pod uwagę opinii oraz pomijanie w procesie konsultacji organizacji, o której
istnieniu i roli Ministerstwo Środowiska wie bardzo dobrze, jest nie do pogodzenia ze
standardami państwa prawa. Nie służy to budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz
podważa zaufanie do obywateli do instytucji państwa.
Mając na uwadze zachowanie dotychczasowego status quo środowiska polskich
krótkofalowców, a także sprawne funkcjonowanie państwa w ramach struktur obrony
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cywilnej i centrów zarządzania kryzysowego przy współudziale polskich krótkofalowców,
jako Polski Związek Krótkofalowców uważamy, że najlepszym rozwiązaniem przedmiotu
sprawy byłoby zmodyfikowanie zapisu § 2 ust. 3 proponowanego Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia poprzez
zapis następującej treści : „przepisu ust. 2 pkt nie stosuje się do instalacji laboratoryjnych
oraz instalacji pracujących na podstawie pozwoleń dla służby radiokomunikacji
amatorskiej”.
Gdyby to okazało się niemożliwe, to proponujemy kolejne zapisy :
- w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia ….. 2009 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia w § 2 ust. 2 pkt z tekstu o brzmieniu :
„instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których
równoważna
moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 kHz do 300 GHz” wykreślić słowa :
„instalacje radiokomunikacyjne”,
- w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia ….. 2009 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia wnioskujemy, aby w § 2 ust. 3 do
tekstu „ przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do instalacji laboratoryjnych” dopisać słowa :
„ oraz instancji pracujących na podstawie pozwoleń dla służby amatorskiej”,
- w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …… 2009 r. w sprawie wymagań
dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w załączniku
nr 1 w ust. 2 z tekstu o treści : „Zakres danych, które powinny być ujęte w zgłoszeniu
instalacji radiokomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych tym radiofonicznych, telewizyjnych
radiolokacyjnych oraz radiokomunikacji ruchomej oraz instalacji amatorskich” wykreślić
słowa : „oraz instalacji amatorskich”,
- w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …… 2009 r. w sprawie wymagań
dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w załączniku
nr 1 w ust. 2 wykreślić tekst pkt 14 o następującej treści : „data i znak posiadanego
pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo –
odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej”,

1.
2.
3.
4.
5.

- w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …… 2009 r. w sprawie wymagań
dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w załączniku
nr 1 proponujemy dopisanie ust. 3 o następującej treści :
„3. Zakres danych, które powinny być ujęte w zgłoszeniu instalacji służby
radiokomunikacji amatorskiej :
nazwa instalacji zgodna z nomenklaturą prowadzącego,
określenie nazw jednostek terytorialnych ( gmin, powiatów i województw ), na których
terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli ich nomenklatury do celów
statystycznych ( NTS1),
współrzędne geograficzne lokalizacji anten instalacji, podane z dokładnością do jednej
minuty,
sposób zagospodarowania otoczenia instalacji,
częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji zgodnie z pozwoleniem radiowym,
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6. maksymalna moc promieniowania izotropowo przez pojedyncze anteny instalacji,
7. zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych
anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookolne,
8. wyznaczone drogą analityczną miejsca występowania pól elektromagnetycznych o
dopuszczalnych wartościach parametrów fizycznych, fizycznych których mowa w
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska,
9. data i znak posiadanego pozwolenia na używanie urządzeń radiowych lub nadawczo –
odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej”.
Spełnienie proponowanych przez Polski Związek Krótkofalowców zapisów w cytowanych
Rozporządzeniach Ministra Środowiska mogłoby spowodować zachowanie dotychczasowego
status quo środowiska krótkofalowców polskich, a jednocześnie sprawne funkcjonowanie
struktur obrony cywilnej i centrów zarządzania kryzysowego.
Pragnę poinformować Panią Poseł, iż w obronie interesów środowiska polskich
krótkofalowców Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców, który mam zaszczyt
reprezentować podjął szeroko zakrojona działania polegające między innymi na
wystosowaniu stosownego pisma do Ministra Środowiska z prośbą o zweryfikowanie
zaproponowanych zapisów w cytowanych wyżej rozporządzeniach. Z podobnym pismem
wystąpiliśmy do posłów, senatorów RP, redakcji rozgłośni radiowych i telewizyjnych, jak też
do redakcji pism. O przygotowywanych rozporządzeniach Ministra Środowiska
powiadomiliśmy centrale europejskich i światowych organizacji krótkofalarskich, jak też
Sekretariat I Regionu IARU ( Inernational Amateur Radio Union ) w Genewie, ponieważ
zaproponowane przez Ministra Środowiska Prof. Macieja Nowickiego rozwiązania
odnoszące się do środowiska polskich krótkofalowców stanowią pierwszy tego typu
przypadek w świecie.
Mając na celu obronę interesów polskich krótkofalowców, a także interesu państwa i
obywateli uprzejmie proszę Panią Poseł o wsparcie naszych starań zmierzających do
zachowania statu quo.
Z poważaniem
Sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców
Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
Po 8 dniach od Pani Profesor G. Grabowskiej otrzymałem odpowiedź następującej treści:
Szanowny Panie Sekretarzu,
Uprzejmie przesyłam w załączeniu oficjalne stanowisko Prof. Genowefy Grabowskiej dot.
wsparcia Pana działań w zakresie ochrony interesów polskich krótkofalowców. Proszę się
nim posługiwać wedle swojego uznania.
Z wyrazami szacunku, Aleksandra Piłka, Biuro Prof. Genowefy Grabowskiej
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Prof. Genowefa GRABOWSKA
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bruksela, 15 kwiecień 2009

Pan
Tadeusz Pamięta
Sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców
Siemianowice Śląskie

Niepokojące propozycje zmian prawnych,
które zrównują w obowiązkach profesjonalne instalacje radiokomunikacyjne z
instalacjami służby amatorskiej, pociągają za sobą nałożenie na służbę amatorską, jaką
jest działalność krótkofalowców, takich samym obowiązków, jakie spoczywają na
potężnych rozgłośniach radiowych i sieciach komórkowych. Takie rozwiązanie
zdecydowanie uderza w interes polskich krótkofalowców i może spowodować załamanie,
a nawet likwidację tej tradycyjnej i uznanej służby amatorskiej w Polsce.
W prowadzonym procesie legislacyjnym może szczególnie dziwić pominięcie opinii i brak
konsultacji z samymi zainteresowanymi, którzy przecież mają swoją reprezentację w
postaci Polskiego Związku Krótkofalowców. Nie ulega wątpliwości, że takie postępowanie
nie służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w ewidentny sposób podważa
zaufanie obywateli do instytucji państwa.
Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że krótkofalowcy, zgodnie ze stanem faktycznym oraz
wieloletnią praktyką, powinni być kwalifikowani, jako służba amatorska i w związku z tym
należy ich wyłączyć z grona podmiotów świadczących usługi o charakterze
komercyjnym.
Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk oraz specjalista prawa europejskiego,
pragnę gorąco wesprzeć interes polskich krótkofalowców oraz zaapelować do Ministra
Środowiska o uwzględnienie praw ponad 15 – tysięcznej rzeszy polskich krótkofalowców.

Bardzo dziękujemy Pani Profesor za wsparcie naszych działań. W tym samym dniu tj. 15
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15 kwietnia 2019 roku na stronie http://grabowska.org.pl/new/content/view/1106/70/lang,pl/
ukazał się tekst o następującej treści:

15.04.2009, Bruksela, Prof. G. Grabowska w sprawie
ochrony interesów polskich krótkofalowców.

W imieniu 15 – tysięcznej rzesz polskich krótkofalowców, Pan Tadeusz
Pamięta, przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku
Krótkofalowców, zwrócił się do Pani Poseł z prośbą o pomoc w obronie
zagrożonych interesów polskich krótkofalowców. Prof. G. Grabowska w
pełni wspiera działania Polskiego Związku Krótkofalowców zmierzające do obrony
status quo polskich krótkofalowców.
Stanowisko Prof. G. Grabowskiej:
Niepokojące propozycje zmian prawnych, które zrównują w obowiązkach profesjonalne
instalacje radiokomunikacyjne z instalacjami służby amatorskiej, pociągają za sobą nałożenie
na służbę amatorską, jaką jest działalność krótkofalowców, takich samym obowiązków, jakie
spoczywają na potężnych rozgłośniach radiowych i sieciach komórkowych. Takie
rozwiązanie zdecydowanie uderza w interes polskich krótkofalowców i może spowodować
załamanie, a nawet likwidację tej tradycyjnej i uznanej służby amatorskiej w Polsce.
W prowadzonym procesie legislacyjnym może szczególnie dziwić pominięcie opinii i brak
konsultacji z samymi zainteresowanymi, którzy przecież mają swoją reprezentację w postaci
Polskiego Związku Krótkofalowców. Nie ulega wątpliwości, że takie postępowanie nie służy
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w ewidentny sposób podważa zaufanie obywateli
do instytucji państwa.
Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że krótkofalowcy, zgodnie ze stanem faktycznym oraz
wieloletnią praktyką, powinni być kwalifikowani, jako służba amatorska i w związku z tym
należy ich wyłączyć z grona podmiotów świadczących usługi o charakterze komercyjnym.
Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk oraz specjalista prawa europejskiego,
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pragnę gorąco wesprzeć interes polskich krótkofalowców oraz zaapelować do Ministra
Środowiska o uwzględnienie praw ponad 15 – tysięcznej rzeszy polskich krótkofalowców!
Prof. Genowefa Grabowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
http://grabowska.org.pl/new/component/option/com_frontpage/Itemid,1/limit,21/limitsta
rt,42/lang,pl/
Po otrzymaniu tak krzepiącej informacji nie pozostało mi nic innego jak serdecznie
podziękować Pani Profesor za troskę i pomoc w obronie naszych krótkofalarskich interesów.
Poniżej mój e-mail skierowany na adres Pani Profesor.
Szanowna Pani Poseł,
Bardzo dziękuję za zaangażowanie w obronie interesów polskich krótkofalowców. Byłem
pewny, że na Panią Poseł można liczyć i nie zawiodłem się. W imieniu wszystkich polskich
krótkofalowców jeszcze raz dziękuję Pani Poseł za pomoc udzieloną naszemu środowisku. W
imieniu wszystkich radioamatorów życzę Pani Poseł powodzenia w pracy parlamentarnej w
Parlamencie Europejskim dla dobra kraju oraz ponownego dostania się do PE w najbliższych
wyborach. Choć nie wypada o tym mówić, ale co najmniej jeden głos poparcia ma Pani
pewny z mojej strony. Sądzę, że środowisko śląskich krótkofalowców doceni Pani starania w
obroni naszych interesów i podobnie jak ja da temu wyraz.
Z wyrazami szacunku - były student, a obecnie Sekretarz PZK Tadeusz Pamięta - SP9HQJ.

P.S. w tej sprawie.
Rzeczywiście dawno temu byłem studentem Pani Profesor na Wydziale Prawa i Administracji
Urzędu Śląskiego w Katowicach. W tamtych latach Pani Profesor była docentem na Wydziale
i uczyła nas prawa międzynarodowego publicznego. Była surowym, ale sprawiedliwym
wykładowcą.
To było bardzo budujące stanowisko Pani Profesor Genowefy Grabowskiej, która stanęła
w obronie naszych krótkofalarskich interesów. Jest nam wiadome, że między innymi
zdecydowana reakcja Pani Profesor spowodowała, że Minister Środowiska wycofał się z
zaleceniami wobec środowiska krótkofalarskiego w sprawie rodzajów instalacji, których
instalacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska oraz w sprawie wymagań
dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Przekładając to
na wymiar praktyczny należy przez to rozumieć, że krótkofalowcy – z uwagi na specyfikę
pracy na falach eteru – nie będą zobowiązani do zgłaszania organowi ochrony środowiska o
posiadanych instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne, jak też
dokonywać
specjalistycznych badań swoich urządzeń nadawczo-odbiorczych przez
certyfikowane laboratoria badawcze. To ogromny sukces naszego środowiska.
Ale Tadeusz SP9HQJ nie wiedząc wcześniej jak zakończy się sprawa obrony
krótkofalarskich interesów (ostateczne rozstrzygnięcie na korzyść środowiska
krótkofalowców nastąpiło znacznie później) i mając na uwadze troskę o interesy PZK,
zwrócił się również do lokalnego, komercyjnego ośrodka telewizyjnego w Katowicach tj.
TVS „Telewizja Silesia” z prośbą o zainteresowanie się tym problemem. Reakcja była
natychmiastowa, ponieważ 9 kwietnia 2019 roku siemianowicki klub SP9KJM odwiedziła
ekipa telewizyjna z tego ośrodka realizując okolicznościowy reportaż interwencyjny.
Wywiadu udzielił prezes klubu Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz SP9HQJ wyłuszczając istotę
problemu. W obronie naszego środowiska stanął wówczas profesor Andrzej Barczak z
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Reportaż ten ukazał się 9 kwietnia 2009 roku o
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godzinie 21.14 i przez dłuższy czas był na stronie TVS „Silesia” tj.:
http://www.tvs.pl/10160,na_roznych_falach.html , ale obecnie nie jest dostępny. Dobrze się
stało, że udało się nam - za zgodą TVS „Silesia” - zgrać ten materiał i umieścić na naszej
stronie klubowej tj. https://www.youtube.com/watch?v=Y4RQ8WiyW1k i jest on dostępny
do obejrzenia.
Poniżej zapis tekstowy reportażu telewizyjnego sporządzonego przez red. Annę Ginał z
TVS „Silesia” w Katowicach, wyemitowanego 9 kwietnia 220 roku o godzinie 21.14:
http://www.tvs.pl/10160,na_roznych_falach.html

Na różnych falach
Anna Ginał, 2009-04-09 21:14
Nadawali, nadają i nadawać będą krótkofalowcy ze Śląska prócz tradycyjnych
słów i sygnałów teraz prośbę o . Wszystko
przez
projekty
rozporządzeń
przygotowywanych
przez
ministerstwo
środowiska, które zdaniem pasjonatów
krótkich fal będzie dla nich jak strzał w
kolano. Nałoży bowiem obostrzenia i
wymagania, którym, jak mówią nie będą
sprostać. O bitwie o przetrwanie rozgrywanej na różnych częstotliwościach i na urzędniczych
biurkach.
Każdy krótkofalowiec ma swój indywidualny
kod. Problem w tym, że krótkofalowcy i
ministerstwo środowiska zaczęli nadawać na
zupełnie różnych częstotliwościach.
- Państwo chwali się w sytuacji zagrożeń
kiedy działamy, a jak nie ma zagrożeń to
jesteśmy pomijani - uważa Tadeusz Pamięta,
Polski Związek Krótkofalowców. Rozgoryczenie trudno ukryć, bo sprawa jest dla nich
wyjątkowo trudna.
Projekty rozporządzeń przygotowywanych w ministerstwie środowiska według
krótkofalowców oznaczają jedno: koniec. - Jedno z tych rozporządzeń ustanawia formularz i
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każdy posiadacz instalacji emitującej pole elektromagnetyczne będzie zobowiązany do jej
zgłoszenia - tłumaczy Magdalena Sikorska, rzecznik ministerstwa środowiska.
Oczywiście w trosce o środowisko. A ta troska według właścicieli sprzętu oprócz wypełnienia
formularza wymagać będzie opłat. Bo żeby rubryki wypełnić potrzebne będą specjalistyczne
badania, które kosztować mogą nawet kilka tysięcy złotych.
- To jest cios poniżej pasa dla nas. My tym żyjemy, pomagamy w różnych akcjach - mówi
Eugeniusz Kurzeja, Polski Związek Krótkofalowców. Akcjach takich jak ta w czasie powodzi
na Opolszczyźnie krótkofalowcy pokazali, że potrafią skutecznie pomóc. Gdy inne zawiodły
ich łączność była na wagę złota.
Teraz zawiedli urzędnicy twierdzi ekonomista - profesor Andrzej Barczak. Bo przepisy, jego
zdaniem, owszem ułatwią, ale drogę do świata Orwella i Wielkiego Brata. - To jest wyjątkowa
głupota, bo wskazuje, że państwo chce być omnipotetne i chce już wszystko regulować.
Do jutra mają trwać w tej sprawie konsultacje społeczne. Czy ministerstwo i krótkofalowcy
będą nadawać na podobnych falach, czy zakłócenia będą jeszcze większe okaże się gdy
gotowy będzie ostateczny projekt kontrowersyjnych rozporządzeń.
Po emisji programu ukazało się niezbyt przychylnych 12 komentarzy sugerujących, aby
Minister Środowiska wycofał swoje dwa projekty rozporządzeń.
Tadeusz SP9HQJ zwrócił się również o interwencję do lokalnego tj. katowickiego
oddziału „Gazety Wyborczej” i następnego dnia tj. 10 kwietnia 2019 r. redaktor Jacek Madeja
po wysłuchaniu merytorycznych argumentów ze strony Tadeusza SP9HQJ i Eugeniusza
SP9IIA na łamach swojego pisma zamieścił tekst o następującej treści:
Radioamatorzy: nie jesteśmy stacjami radiowymi
Jacek Madeja
2009-04-10, ostatnia aktualizacja 2009-04-10 21:27
Krótkofalowcy alarmują, że zmiany szykowane przez
Ministerstwo Środowiska, to koniec ich działalności.
A to nie tylko zabawa, ale i służba ratownicza, gdy
tradycyjna łączność zawiedzie.

Fot. Przemek Jendroska / AG
Krótkofalowcy Tadeusz Pamięta (z lewej)i Eugeniusz Kurzeja
Na Śląsku radioamatorzy to około 2 tys. osób. Są drugą, po warszawskiej, najliczniejsza
grupą w Polsce. Dlatego wśród śląskich hobbystów łączności radiowej planowana zmiana
przepisów wywołała prawdziwą burzę. - Według nowych regulacji będziemy musieli spełniać
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takie same wymogi, jak komercyjne stacje radiowe. Dla nas to koniec nadawania - mówi
Tadeusz Pamięta z Siemianowic Śląskich, sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców.
Chodzi o projekt rozporządzenia, nad którym pracują ministerialni fachowcy. Zgodnie z jego
zapisami radioamatorzy będą musieli zgłosić posiadane odbiorniki. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie specjalistyczne dane, które muszą przedstawić.
- Część z nich to kompletna fikcja niezrozumiała dla zwykłego człowieka. Będziemy musieli
wynająć specjalistyczne firmy, bo sami na pewno nie zmierzymy promieniowania, które
emitują nasze aparaty. To będą koszty idące w tysiące złotych - przewiduje Pamięta.
W Ministerstwie Środowiska przekonują, że zmiany są konieczne, bo nawet nadajniki
radioamatorów są źródłem promieniowania. - Takie dane są nam potrzebne do sporządzenia
wszystkich instalacji, które emitują pole elektromagnetyczne. Ale według naszej wiedzy
radioamatorzy nie będą musieli ponosić żadnych kosztów związanych na przykład z
przeprowadzaniem specjalistycznych pomiarów - odpowiada Magdalena Sikorska,
rzeczniczka ministerstwa.
Krótkofalowcy nie mają jednak wątpliwości, że parametry używanych przez nich nadajników,
podpadają pod grupę, która wymaga pomiarów. - Ustalenie pozostałych parametrów, które
trzeba wpisać do zgłoszenia też wymaga fachowej wiedzy. Radioamatorzy to głównie emeryci
albo młodzi ludzie. Większość z nas będzie musiała zrezygnować z tego hobby albo zejść do
podziemia. W ministerstwie chyba zapomnieli, że nasza działalność to nie tylko zabawa, ale
pomoc w sytuacjach kryzysowych - podkreśla Eugeniusz Kurzeja i wspomina pomoc
radioamatorów podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej i wielkiej powodzi w 1997 roku.
- Organizowaliśmy wtedy pomoc w miejscach, gdzie nie było prądu i zawiodła tradycyjna
łączność. Czuwaliśmy też w gotowości w czasie sylwestra 2000 roku, na wypadek gdyby
zawiodły komputery - wspomina Kurzeja.
- Pomoc radioamatorów była nieoceniona zwłaszcza w czasie powodzi. Są ważnym ogniwem
reagowania w sytuacjach kryzysowych i nie wyobrażam sobie, że ich zabraknie - mówi Janusz
Kulej, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W Ministerstwie Środowiska podkreślają, że na razie zostały przeprowadzone konsultacje w
sprawie rozporządzenia. - Zrobiliśmy je właśnie po to, żeby poznać opinie różnych środowisk.
Nie wykluczamy, że weźmiemy je pod uwagę i część zapisów zostanie zmieniona - mówi
Sikorska.
Źródło: Gazeta Wyborcza Katowice
http//miasta.gazeta.pl/Katowice/0,0.html
Również na szczeblu centralnym sprawa obrony krótkofalarskich interesów spędzała sen z
powiek działaczom Prezydium ZG PZK i członkom Zarządu głównego PZK. O wadze tego
problemu świadczyć może wyciąg z Komunikatu Prezydium ZG PZK z 8 kwietnia 2009 roku
załączony poniżej.
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Wyciąg z Komunikatu Prezydium ZG PZK z dnia 08.04.2009r.
Witamy słuchaczy Komunikatu Prezydium ZG PZK. A oto wiadomości:
1. Obrona interesów PZK - ciąg dalszy.
Informujemy, że akcja PZK zmierzająca do obrony naszych krótkofalarskich interesów
przybiera na sile i nadal się rozwija. Dziękujemy za liczny udział polskich krótkofalowców w
obronie naszych interesów. Taka mobilizacja naszych krótkofalarskich szeregów na pewno
zostanie dostrzeżona przez Ministerstwo Środowiska i inne środowiska i mamy nadzieję, że
nasze interesy zostaną obronione. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o powołaniu
Specjalnej Komisji PZK do prowadzenia działań w Ministerstwie Środowiska, w skład której
wchodzą następujące osoby:
1. Witold Onaczyszyn SP9MRO.
2. Robert Głowacki SP6RGB.
3. Dionizy Studziński SP6IEQ.
4. Leszek Przybylak SP6CIK.
5. Bogdan Machowiak SP3IQ.
Członkowie Specjalnej Komisji są upoważnieni przez Prezydium ZG PZK do prowadzenia
wszelkich działań zmierzających do zmiany projektów MŚ na korzystne dla środowiska
Polskiego Związku Krótkofalowców oraz do reprezentowania PZK w tej sprawie. Niezależnie
od powołania Komisji, podjęto szereg skoordynowanych działań polegających między innymi
na wysłaniu stosownych pism do Prezydenta Państwa, Marszałka Sejmu i Senatu, posłów i
senatorów, eurodeputowanych, redakcji pism, ośrodków radiowych i telewizyjnych. Z
uzyskanych przez nas informacji wynika, że odbywają się spotkania w biurach poselskich i
senatorskich, a krótkofalarscy aktywiści udzielają licznych wywiadów w ośrodkach
radiowych i telewizyjnych, jak też w redakcjach pism informując społeczeństwo o naszym
problemie. Działania odbywają się na różnych poziomach tj. w klubach, oddziałach i na
szczeblu centralnym.
Ponadto uruchomiono internetową bazę członków PZK, do których wysłano swoistą ściągę z
sugestią przesyłania protestu do Ministerstwa Środowiska. Jak wynika z posiadanych
informacji, akcja przyjęła wymiar ogólnopolski i bardzo dziękujemy za takie zmasowane
działania. Ponawiamy zatem prośbę do osób, które nie podjęły jeszcze działań w tym
kierunku o włączenie się do akcji obrony naszych interesów, bo zostało nam jeszcze 2 dni.
Prosimy o docieranie do lokalnych redakcji pism, ośrodków radiowych i telewizyjnych, jak
też do lokalnych posłów i senatorów z prośbą o udzielenie pomocy naszemu środowisku. Jako
argument nie do odparcia mamy służebną rolę ruchu krótkofalarskiego w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego tj. w przypadku pożarów, powodzi i różnego typu
kataklizmów, jakie dotykają nasze społeczeństwo.
W czasie licznych spotkań należy podawać jako przykład ogromne zaangażowanie
krótkofalowców w czasie pożaru w rejonie Kuźni Raciborskiej w latach 80–tych, powodzi w
dorzeczu Odry w 1997 roku, kiedy to zdaliśmy praktyczny egzamin w zakresie służby na
rzecz interesu ogólnospołecznego. W czasie rozmów z posłami, senatorami i dziennikarzami
należy zwracać uwagę na fakt, że polscy krótkofalowcy od lat funkcjonują w strukturach
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach i ich obecność jest
wysoko oceniana przez władze lokalne. Należy podkreślać w nieskończoność, że polski
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krótkofalowiec to sojusznik społeczeństwa i władz, ponieważ na jego pomoc można liczyć w
każdej sytuacji – nawet wówczas, gdy profesjonalne służby zawodzą chociażby z powodu
awarii elektryczności.
Krótkofalowiec, będący w strukturach obrony cywilnej czy centrum zarządzania
kryzysowego nie zawiedzie, bo nie musi oglądać się na elektryczność – ma do dyspozycji
akumulator, baterię czy inne „cuda”. To są nasze argumenty nie do odparcia i podkreślajmy
to. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy podjęli ogromny wysiłek w ochronie naszych
interesów. Szczególnie dziękujemy członkom powołanej Specjalnej Komisji PZK, a
zwłaszcza Witkowi SP9MRO, Dionizemu SP6IEQ, Robertowi SP6RGB, Leszkowi SP6CIK,
Bogdanowi SP3IQ, Jurkowi SP8HPW, Zbyszkowi SP8AUP i wielu innym za dotychczasowe
działania i prosimy o jeszcze.
Dziękujemy również Wiesławowi SP2DX, który wysłał tekst w języku angielskim do IARI i
do organizacji krótkofalarskich szerzonych w IARU z prośbą o solidarność i poparcie naszych
działań. Dziękujemy wszystkim tym, którzy spontanicznie włączyli się do naszej akcji
protestacyjnej. Pamiętać należy, że to pierwszy taki przypadek w świecie, kiedy to
administracja państwowa ogranicza nasze krótkofalarskie interesy. Mamy nadzieję, że nasze
działania przyczynią się do zachowania naszego staut quo.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ i Bogdan SP3IQ.
2. Czeski Radioklub (CRK) wyraża dezaprobatę wobec projektów MŚ i solidaryzuje się
z nami.
Karel OK1SKQ, członek prezydium CRK kontaktował się z nami w celu wyrażenia
solidarności w naszej walce oraz wyraził dezaprobatę wobec projektach Rozporządzeń
Ministra Środowiska. Karel mówił, że będzie sprawa nagłaśniana i wyjaśniana w CRK.
Zarząd CRK postanowił wystosować odpowiednie pismo do Ministra Środowiska.
Odwiedzając
www.crk.cz
zobaczymy
aktualne
News
w
naszej
sprawie.
Info Bogdan sp3iq
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim krótkofalowcom i członkom Ich rodzin
wszystkiego dobrego, zdrowych i spokojnych świąt oraz obfitego dyngusa.
Komunikat przygotowali:
Tadeusz Pamięta SP9HQJ i Bogdan Machowiak SP3IQ.
Wyciąg z Komunikat Prezydium ZG PZK na dzień 15.04.2009 r.
Zapraszamy do wysłuchania cotygodniowego Komunikatu. A oto informacje :
1. Obrona interesów polskich krótkofalowców – echa wydarzeń.
Przedświąteczny tydzień okazał się najbardziej pracowitym tygodniem w roku polskich
krótkofalowców, ponieważ na wszystkich szczeblach PZK ( kluby, oddziały, ZG PZK )
przystąpiono do zmasowanych działań w obronie naszych krótkofalarskich interesów. W
ramach tych działań prowadzono rozmowy z posłami, senatorami oraz posłami do Parlamentu
Europejskiego. Z posiadanych przez Prezydium ZG PZK informacji wynika, że ukazały się 2
audycje telewizyjne. I tak wiceprezes PZK ds. organizacyjnych Jan SP2JLR w warszawskim
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studiu telewizyjnym TV Biznes udzielił wywiadu, w którym w sposób zwięzły przedstawił
istotę sprawy. Również w katowickim studiu telewizyjnym ukazał się 3 – minutowy reportaż
telewizyjny, w którym Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ wraz z Eugeniuszem SP9IIA w
siemianowickiego Klubu SP9KJM przedstawili problem polskich krótkofalowców. Ponadto
ukazał się okolicznościowy artykuł prasowy w katowickim oddziale „Gazety Wyborczej”, w
którym również odniesiono się do problemu obrony naszych interesów. Stwierdzono
generalnie przychylne komentarze dla naszego środowiska. Powołana przez Prezydium ZG
PZK Komisja Specjalna PZK oczekuje na dalsze informacje o podejmowanych działaniach.
Trwają przygotowania do podjęcia rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska
mające na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Prezydium ZG PZK
dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w zmasowanych działaniach.
Info : Tadeusz SP9HQJ
W miesięczniku krótkofalarskim „Świat Radio” Nr 5/2009 w zakładce „Krótkofalowiec
Polski” na stronach 2-3 ukazał się artykuł pt. „Zagrożone interesy polskich krótkofalowców”,
gdzie ówczesny sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ wyłuszczył istotę problemu. Jest tam
również odpowiedź Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Genowefy Grabowskiej.
Poniżej skan tego artykułu.
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Podsumowując zdecydowane działania ze strony polskich krótkofalowców, których
dzielnie wspierali głównie przedstawiciele europejskich stowarzyszeń krótkofalarskich
stwierdzić należy, że pod wpływem nacisków z wielu stron ówczesny Minister Środowiska
wycofał się ze swego stanowiska wobec środowiska krótkofalowców. Interesy polskiego
ruchu krótkofalarskiego zastały obronione. Tak więc krótkofalowcy polscy nie muszą
poddawać swych urządzeń nadawczo-odbiorczych specjalistycznym badaniom przez
certyfikowane laboratoria badawcze. Ale należy zawsze trzymać rękę na pulsie i na bieżąco
śledzić przebieg prac parlamentarnych, aby znowu wobec tego środowiska nie szykowała się
jakaś nieprzyjemna niespodzianka.
Podsumowując wątek dotyczący obrony interesów polskich krótkofalowców wypada
przypomnieć, że wydarzenie te miały miejsce w ostatni tydzień przed Świętami
Wielkanocnymi i tydzień ten był bardzo pracowity dla naszego środowiska. Zamiast zająć się
przygotowaniami do Świąt, my musieliśmy się zaangażować do obrony naszych
krótkofalarskich interesów, ale nasze działania zakończyły się sukcesem.
I tu jawi się odpowiedź na pytanie: czy warto należeć do PZK ?. Co daje mi przynależność
do tej organizacji poza obsługą kart QSL ?. Po co mam płacić składki członkowskie skoro
robię niewiele łączności i karty QSL mogę wysyłać via direct ?. Tak myśli część naszych
krótkofalowców. Dziś rzeczywiście nie ma obowiązku przynależności do stowarzyszenia, a
krótkofalarskie hobby można uprawiać samodzielnie zza biurka. Ale tak myślący koledzy
zapominają, że tylko z silną reprezentacją – czytaj stowarzyszeniem liczą się różnego typu
instytucje i organy. Wg szacunków Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydano około 13
tysięcy pozwoleń radiowych, a do PZK należy obecnie niecałe 4 tysiące osób. Te ¾
niezrzeszonych kolegów winno mieć świadomość, że w przypadku jakichkolwiek zagrożeń
naszych interesów to właśnie PZK staje w obronie wszystkich polskich krótkofalowców –
nawet tych nigdzie niezrzeszonych. A druga prawda jest najbardziej prozaiczna: gdyby było
nas więcej w PZK to i składki członkowskie byłyby mniejsze.

Sebastian SP9UXL i Grzegorz SP9QLF

Kiedy uporaliśmy się z problemem mogliśmy przystąpić do świątecznego ucztowania. Ale
zaraz po Świętach czekały nas kolejna zadania. Klub nasz odwiedzało wielu kolegów z
najbliższej okolicy. Od czasu do czasu odwiedzał nas Sebastian SP9UXL wraz z Grzegorzem
SP9QLF. Obaj pochodzą z Bytomia i swoją krótkofalarską przygodę zaczynali w piekarskim
klubie SP9KRT, ale po rozpadzie tego klubu coraz częściej zaczęli zaglądać do SP9KJM.
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Sebastiana pamiętamy z lat 90-tych, kiedy jako młody chłopak często bywał w SP9KRT,
gdzie bez problemu uzyskał licencję kategorii I i stał się doskonałym radiotelegrafistą.
Sebastian kilkakrotnie brał udział w zawodach pod nazwą „Polny Dzień” pracując emisją
CW. Grzegorz z kolei preferował zawsze SSB i FM i pracował od czasu do czasu na naszej
stacji klubowej. Sebastian SP9UXL, jako ambitny chłopak skończył studia na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach i jest obecnie pracownikiem naukowym tej uczelni. W międzyczasie
zdążył zrobić doktorat i za parę lat pewnie zostanie profesorem, czego mu życzymy. Zatem
Sebastian: w wolnych chwilach zaglądaj do naszego klubu. Szybka telegrafia czeka na Ciebie.
A tak na marginesie: w naszym środowisku, na początku, nie tylko do naszego klubu
przychodziło wielu młodych ludzi, uczniów szkół średnich, którzy w międzyczasie
pokończyli różne studia, założyli rodziny i wracają do uprawiania krótkofalarskiego hobby.
Jednym z takich przykładów może być Maciej SP9RCN, chłopak bardzo ambitny, który jako
uczeń technikum aktywnie działał w naszym klubie w latach 80-tych ubiegłego stulecia.
Potem odbył studia na AGH w Krakowie i dziś jest jednym z głównych specjalistów w
zakresie przepisów RODO i prowadzi liczne wykłady na terenie kraju. Krótkofalarstwo to jest
rzeczywiście prestiżowe i elitarne hobby i do tego hobby garną się osoby o silnej osobowości
i takie, które chcą coś dobrego osiągnąć w życiu. To hobby dla ludzi ambitnych, o silnej
konstrukcji psychicznej, którzy zakładają sobie ambitne cele życiowe i zazwyczaj je osiągają.
Krótkofalarstwo uczy też pokory – ludzie uprawiają to hobby nie poddają się z byle powodu.
Podobnie jak wędkarze nie załamują rąk, że połów nie udał się, bo zamiast szczupaka złapali
płotkę, tak też krótkofalowcy nie poddają się, że połów na dx-a (ciekawa, daleka i czasem
egzotyczna stacja np. z egzotycznych Wysp Świętego Jerzego) tym razem nie udał się.
Ponieważ wyćwiczyli cierpliwość, to potrafią godzinami polować na dx-a aż do skutku. Te
wyrobione między innymi przez krótkofalarstwo właściwości powodują, że krótkofalowcy
łatwo nie poddają się w życiu, a chwilowe niepowodzenia nie załamują ich.
18 czerwca 2009 roku na siemianowickim portalu „Reporterskim okiem” ukazał się
poniższy artykuł dotyczący prezesa klubu SP9KJM Eugeniusza Kurzei SP9IIA. Warto
zapoznać się z tym artykułem.
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Wieloletnia przygoda z łącznością Eugeniusza Kurzei
Eugeniusz Kurzeja, mieszkaniec Siemianowic Śląskich, od 47 lat nierozerwalnie związany
jest z łącznością radiową i na tym polu ma wiele znaczących osiągnięć. Urodzony w 1940
roku, w 1962 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w
Podoficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Sieradzu, po ukończeniu której został dowódcą
radiostacji wojskowej. Po wyjściu do cywila w 1964 roku powrócił do pracy w Kopalni
"Siemianowice", a jednocześnie społecznie pełnił obowiązki kierownika Klubu Telewizyjne
go przy ówczesnej Lidze Przyjaciół Żołnierza. Klub ten szkolił wtenczas kandydatów do
wojsk radiotechnicznych, jak też przyszłych specjalistów z zakresu naprawy sprzętu radiowo
telewizyjnego. Klub ten prowadzony przez Eugeniusza Kurzeję przeszkolił wielu znanych
specjalistów tej dziedziny. Jednocześnie Eugeniusz Kurzeja od lat 60. pełnił społecznie
obowiązki kierownika Klubu Łączności przy Zarządzie Miejskim Ligi Obrony Kraju w
Siemianowicach Śl.
W 1974 roku otrzymał krótkofalarską licencję nadawczą SP9IIA i do chwili obecnej
pracuje na pasmach eteru prowadząc łączność z całym światem. W latach 1974 1979
współpracował z siemianowicką Komendą Hufca ZHP organizując harcerskie obozy letnie i
zimowe. Jako specjalista elektryk zabezpieczał na nich energię elektryczną oraz zapewniał
obsługę radiowęzła obozowego, a także obecność radiostacji nadawczo odbiorczej. Był to
wówczas jeden ze sposobów pozyskiwania uczniów do uprawiania krótkofalarskiego hobby.
Na obozach organizował zawody sportowo obronne w strzelaniu z broni pneumatycznej,
zawody radioorientacji sportowej nazywane popularnie "łowy na lisa". Za społeczne
zaangażowanie na rzecz ZHP uzyskał stopień podharcmistrza. Jako kierownik radiostacji
klubowej, a potem prezes Klubu Łączności LOK w Siemianowicach Śl. wykazał ogromne
zaangażowanie w pozyskiwaniu nowych członków, którym zapewnił udział w
przeszkoleniach, i dziś są oni pełnoprawnymi krótkofalowcami. Od wielu lat społecznie pełni
obowiązki wiceprezesa Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach SI., a od 1990 roku jest
członkiem Komisji Łączności Zarządu Głównego LOK i dba o interesy łącznościowców,
zapewniają im najbardziej optymalne warunki do uprawiania tej pasji. Eugeniusz Kurzeja
jest wielkim, społecznikiem, bardzo przychylny ludziom, otwarty na ich problemy zawsze
służy radą i pomocą. Prowadzony przez niego klub łączności plasuje się w ścisłej czołówce
lokowskich klubów łączności i w 2005 roku Klub ten za swoje dokonania odznaczony został
przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców Odznaką
Honorową PZK. Tą
samą odznaką również w 2005 r. został odznaczony Eugeniusz Kurzeja.
To głównie dzięki sprawnemu prowadzeniu Klubu przez Eugeniusza Kurzeję Klub ten ma
tak wiele znaczących osiągnięć. Eugeniusz Kurzeja z całego serca oddany jest klubowi
łączności, nie bacząc na swój czas poświęca się pracy dla klubu i jego członków. W Klubie
tym wprowadził niemal rodzinną atmosferę, opartą na wzajemnym poszanowaniu,
koleżeństwie i pomocy. To dzięki postawie Eugeniusza Kurzei młodsi krótkofalowa
pomagają starszym ko legom w montażu anten nadawczo odbiorczych na dachach, starsi
natomiast służą młodszym radą i pomocą w zakresie spraw technicznych i operatorskich.
Siemianowicki Klub Łączności prowadzony przez niego od lat szkoli przyszłych nadawców,
organizuje zawody sportowo obronne dla mieszkańców miasta podczas festynów i świąt, jak
też wychowuje młode pokolenie ucząc je szacunku do kraju i jego tradycji.
W Domu Kultury "Chemik" od wielu lat podczas kolonii letnich i zimowych Eugeniusz
Kurzeja prowadzi zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Za zaangażowanie i
społeczny trud Eugeniusz Kurzeja został wyróżniony odznaczeniami i medalami: Srebrnym
Krzyżem Zasługi, złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK", złotym,
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srebrnym i brązowym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Odznaką Honorową "Za
Wybitne Zasługi dla LOK" oraz Złotą Odznaką "Zasłużony Pracownik Łączności".
Gratulujemy Eugeniuszowi tak doskonałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów
osobistych jak i klubowych.
Corocznie w maju organizowane są Ogólnopolskie Pielgrzymki Krótkofalowców na
Jasną Górę. Organizatorem tych pielgrzymek jest paulin ojciec Hieronim SP9HLP, który w
przeszłości był kursantem w piekarskim klubie SP9KJM i po zdaniu egzaminu uzyskał
licencję nadawczą. Również piekarscy krótkofalowcy biorą udział w tych pielgrzymkach.

W środku ojciec Hieronim Leśniewski SP9HLP, paulin, organizator corocznych pielgrzymek
krótkofalowców na Jasną Górę

Delegacja klubu SP9KJM na pielgrzymce na Jasną Górę w maju 2009 r. Stoją od lewej: Bogdan
DL7AKQ/SP9RVF, Józef SQ9FII, Eugeniusz SP9IIA, Rudolf SQ9IDB i Piotr SP9BIF
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W czerwcu 2009 roku siemianowicki klub SP9KJM swoje 50-lecie i z tej okazji uroczysta
gala miała miejsce w Domu Kultury „Chemik w Siemianowicach Śl.-Bytkowie. Ale o tym
poniższy
artykuły
zamieszczony
na
portalu
„Reporterskim
okiem”
http://www.siemianowice.pl/isi/
50 lat SP9KJM
3 Czerwca 2009
Półwiecze działalności świętowali w Domu Kultury "Chemik"
członkowie Klubu Łączności SP9KJM - uznawanego za jeden z
najprężniejszych w naszym regionie. Skupia on ludzi, którzy w swój
kodeks postępowania wpisali wartości tej miary, jak patriotyzm,
lojalność, szlachetność i koleżeństwo.
W Domu Kultury „Chemik” odbyła się uroczystość 50 – lecia Klubu Łączności SP9KJM.
Wzięło w niej udział ponad 50 osób. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl.- wiceprezydent Henryk Ptasznik i przewodniczący
Rady Miasta Andrzej Gościniak oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta i jednocześnie
kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK
reprezentowali : Barbara Karge i Jan Okoń. W spotkaniu wziął również prezes Polskiego
Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak – SP2JMR. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się również dwaj przedstawiciele Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu tj. Zbigniew
Guzowski – SP8AUP i Benedykt SP8IQQ.

Andrzej SP9OHC przy historycznym odbiorniku R 250

Sprawozdanie z działalności Klubu oraz plan zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące
przedstawił prezes Klubu Eugeniusz Kurzeja – SP9KJM. Stwierdzić należy, iż na przestrzeni
półwiecza siemianowicki Klub Łączności zapisał się pozytywnie w świadomości
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mieszkańców miasta, ponieważ podejmował i nadal podejmuje szereg przedsięwzięć nie
tylko na rzecz swoich członków, ale również na rzecz mieszkańców miasta, a zwłaszcza na
rzecz dzieci i młodzieży.

Od lewej: prezes klubu Eugeniusz SP9IIA, wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik, radny RM
Siemianowice Śl. Andrzej Gościniak, kierownik DK „Chemik” Zbigniew Krupski i prezes PZK Piotr
Skrzypczak

Do najbardziej widocznych i praktycznych aspektów działalności tego Klubu zaliczyć należy
działalność edukacyjną, polegającą na szeroko pojętej politechnizacji tj. przybliżaniu
zdobyczy nowoczesnej techniki radiowej. Ponadto Klub podejmuje także funkcje
wychowawcze ukierunkowane na dzieci i młodzież, propaguje sporty obronne ( strzelanie,
rzut granatem, zawody wieloboju łączności, radioorientacja sportowa ) krzewi wartości
patriotyczne. Już w czerwcu br. w Kucobach k. Lublińca Klub zorganizuje centralne zawody
wieloboju łączności i radioorientacji sportowej.

Od lewej Eugeniusz SP9IIA, wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik i radny RM Siemianowice Śl.
Andrzej Gościniak
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W czasie spotkania głos zabierali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili dotychczasowe
dokonania Klubu i plan zamierzeń, czego przykładem może być między innymi
okolicznościowe pismo pochwalne, wręczone prezesowi Klubu przez wiceprezydenta
Henryka Ptasznika i przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Gościniaka. Również władze
centralne PZK wysoko oceniają dokonania Klubu, czego dowodem może być chociażby
uhonorowanie tego Klubu Odznaką Honorową PZK 5 lat temu.

Od lewej: Ignacy SP9QJ, Józef SQ9FII i Romuald SP9UVQ

W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń LOK – owskich najbardziej
zasłużonym członkom Klubu. Z okazji okrągłej rocznicy Klubu, Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
opracował monografię pod tytułem „Historia Klubu SP9KJM”, którą otrzymał każdy
uczestnik spotkania. W tym miejscu należy podkreślić, iż nakład 250 egzemplarzy
sponsorował Urząd Miasta.
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Obchodom towarzyszyła wystawa historycznego sprzętu nadawczo – odbiorczego,
pamiętającego nawet czasy II wojny światowej. Po części oficjalnej i poczęstunku, nadszedł
czas na długie Polaków rozmowy …

Wspólne zdjęcie klubowiczów i gości

Od lewej: Ignacy SP9QJ, Bogdan SQ9LBA, Andrzej SQ9IWG, Grzegorz SP9QLF i Sebastian SP9UXL
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Wystawa starego sprzętu

Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Ewa Roch – Wyrzykowska
Również w Komunikacie Prezydium ZG PZK 3 czerwca 2009 r. ukazała się informacja
następującej treści:
Wyciąg z Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 3 czerwca 2009 r.
50 lat radioklubu SP9KJM.
Czy to wielki jubileusz? I tak i nie, każdy starszy klub kiedyś miał lub za trochę będzie
obchodził pół wieku swego istnienia. Łatwo można coś takiego jak wyżej napisać. Ale
najpierw zastanówmy się czy każdy? No właśnie i tu tkwi sedno sprawy. W naszym kraju
przed końcem XX wieku, a konkretnie jeszcze na samym początku lat 90-tych było znacznie
więcej klubów krótkofalarskich niż obecnie. Ilość ta ulegała zmniejszeniu na skutek przemian
ustrojowych, które pociągnęły za sobą procesy gospodarcze. Nie mogło to pozostać bez
wpływu na nasze krótkofalarskie sprawy. W wielu wypadkach przestali istnieć dotychczasowi
sponsorzy, najczęściej duże przedsiębiorstwa państwowe, które utrzymywały takie czy inne
działalności w tym także wiele klubów krótkofalarskich. Były i inne przyczyny i to w
większości od członków klubów niezależne, które spowodowały likwidację lub przejście
wielu z nich w stan „uśpienia” czyli klubu z licencją ale bez lokalu i często bez działalności.
Taki los nie spotkał SP9KJM i to zasługa skupionych w nim krótkofalowców. Dzięki swoim
członkom radioklub ten się cały czas rozwija. Zarząd klubu poradził sobie znakomicie ze
sprawami lokalizacyjnymi wpisując jego istnienie i działalność w sferę Domu Kultury
„Chemik” w Siemianowicach Śląskich. Klub organizuje spotkania, imprezy sportowe, szkoli
młodych krótkofalowców jest także aktywny w zawodach krajowych i zagranicznych, posiada
niezły sprzęt krótkofalarski. Wreszcie, o czym większość krótkofalowców w Polsce wie,
rozwija nowe techniki w tym cyfrowe i ATV. Co sprawia, że jedne kluby się zamykają, a
inne rozwijają? Członkowie w klubach są i nowi przychodzą gdy przejawiają one aktywność,
gdy o nich słychać i je widać. To że tak się dzieje, jest zasługą kilku krótkofalowców, którzy
cały czas są dla tychże klubów „duchami opiekuńczymi”. W SP9KJM tą rolę pełni przez cały
czas Eugeniusz SP9IIA wspierany przez Tadeusza SP9HQJ, Andrzeja SP9IIL i jeszcze kilku
aktywnych członków klubu, o których można przeczytać w niniejszej publikacji. Oni to
stanowią swoisty rdzeń wokół którego się wszystko kręci. Dla nich radioklub to swoista sól
ziemi, miejsce spotkań, rozmów, a przede wszystkim miejsce gdzie uprawia się nasze
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wspaniałe hobby - krótkofalarstwo. Miejsce gdzie króluje koleżeńska atmosfera nacechowana
życzliwością, szczerością i altruizmem, gdzie zawsze spotyka się skorych do pomocy
kolegów. Mając takich ludzi z całą pewnością można powiedzieć, że temu klubowi nie grozi
jeszcze przez bardzo długo „uśpienie”. Po obecnych działaczach przyjdą następni, którzy
czerpią już teraz znakomite wzorce z postaw i działalności wyżej wymienionych kolegów.
Życzę skupionym w SP9KJM kolegom samych sukcesów, a temu wspaniałemu klubowi
dalszego rozwoju i doczekania co najmniej 100 rocznicy istnienia. Oczyma wyobraźni widzę
jak prelegent na uroczystości z okazji 100 lat istnienia radioklubu SP9KJM w 2059 roku
pokazuje zebranym muzealny egzemplarz publikacji, do której wstęp stanowi niniejszy tekst,
a która powstała dzięki zaangażowaniu moich przyjaciół Eugeniusza SP9IIA i Tadeusza
SP9HQJ. Kochani! Wszystkiego najlepszego ! Gratuluję wspaniałego jubileuszu.
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK
Relacja z oficjalnej części obchodów 50 lat SP9KJM.
29 maja br. w Domu Kultury „Chemik” odbyła się uroczystość 50–lecia Klubu Łączności
SP9KJM, w której wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników spotkania byli
przedstawiciele Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. tj. Wiceprezydent Henryk Ptasznik i
Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Gościniak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta i
jednocześnie Kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki
LOK reprezentowali : Barbara Karge i Jan Okoń. W spotkaniu wzięli udział: Prezes
Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak – SP2JMR, Witold SP9MRO
Wiceprzewodniczący GKR PZK oraz Prezes Śląskiego OT PZK Jacek SP9JCN. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się także dwaj przedstawiciele Oddziału Terenowego PZK w
Jarosławiu tj. Zbigniew Guzowski – SP8AUP i Benedykt SP8IQQ.
Sprawozdanie z działalności Klubu oraz plan zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące
złożył Prezes Klubu Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA. Stwierdzić należy, iż na przestrzeni
półwiecza siemianowicki Klub Łączności wywarł ogromne, pozytywne piętno w
świadomości mieszkańców miasta, ponieważ podejmował i nadal podejmuje szereg
przedsięwzięć nie tylko na rzecz swoich członków, ale również na rzecz mieszkańców miasta,
a zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. Do najbardziej widocznych i praktycznych aspektów
działalności tego Klubu zaliczyć należy działalność edukacyjną, polegającą na szeroko pojętej
politechnizacji tj. przybliżaniu zdobyczy nowoczesnej techniki radiowej. Ponadto Klub pełni
szereg funkcji, w tym umiłowanie patriotyzmu, funkcję wychowawczą dzieci i młodzieży,
sportową poprzez propagowanie sportów obronnych ( strzelanie, rzut granatem, zawody
wieloboju łączności, radioorientacja sportowa ). Już w czerwcu br. w Kucobach k. Lublińca
Klub zorganizuje centralne zawody wieloboju łączności i radioorientacji sportowej.
W czasie spotkania głos zajmowali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili
dotychczasowe dokonania Klubu i plan zamierzeń, czego przykładem może być między
innymi okolicznościowe pismo pochwalne, wręczone Prezesowi Klubu przez Wiceprezydenta
Miasta Henryka Ptasznika i Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Gościniaka. Również
władze centralne PZK wysoko oceniają dokonania Klubu, czego dowodem może być
chociażby uhonorowanie tego Klubu Odznaką Honorową PZK 5 lat temu.
W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń LOK–owskich najbardziej
zasłużonym członkom Klubu. Z okazji okrągłej rocznicy Klubu, Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
opracował monografię pod tytułem „Historia Klubu SP9KJM”, którą otrzymał każdy
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uczestnik spotkania. W tym miejscu należy podkreślić, iż nakład 250 egzemplarzy został
zasponsorowany przez władze Ratusza, a konkretnie przez Prezydenta Miasta Pana Jacka
Guzego, któremu nie omieszkał podziękować autor rocznicowego opracowania historii klubu
Tadeusz Pamięta.
Z okazji takiej fety zorganizowano również wystawę historycznego sprzętu nadawczo –
odbiorczego, pamiętającego nawet czasy II wojny światowej. Po części oficjalnej i
poczęstunku, nadszedł czas na długie Polaków rozmowy …
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Również na łamach „Czaty” - miesięcznika Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju ukazał
się następujący tekst:
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Pod koniec czerwca 2009 r. w ośrodku harcerskim w Kucobach koło Olesna
siemianowiccy krótkofalowcy byli wykonawcami Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży
Szkolnej w Wieloboju Łączności, które obejmowały 6 kategorii sportowych. Szczegółowa
informacja w tej sprawie ukazała się na stronie:
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=9&nid=8851
Mistrzostwa Polski w Łączności
1 lipca 2009
W miniony weekend, w ośrodku chorzowskiego Hufca ZHP w
Kucobach koło Olesna odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci i
Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności obejmujące 6
kategorii sportowych tj. strzelanie z wiatrówek, rzut granatem,
określenie azymutu, marsz na azymut, odszukanie nadajnika (
polowanie na lisa ) oraz praca w sieci radiowej...
Organizatorem zawodów był Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, a wykonawcą Zarząd
Wojewódzki LOK w Katowicach wraz z Klubem Łączności LOK – SP9KJM w
Siemianowicach Śląskich. Członkowie tego Klubu zajęli się logistyką i wystąpili w roli
sędziów. Sędzią głównym zawodów był kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów
Obronnych ZG LOK Włodzimierz Karczewski - SQ5WWK, natomiast obowiązki
kierownika zawodów pełnił Eugeniusz Kurzeja - SP9IIA. Najbardziej pracowitym okazał się
Jan Okoń – SQ9LBO, przedstawiciel ZW LOK w Katowicach, na którym spoczywało
najwięcej obowiązków.
W zawodach wzięło udział 5 reprezentacji LOK – owskich kraju tj. z Bydgoszczy ( z
opiekunem Zbyszkiem SP2JNK ), Krakowa, Łodzi, Warszawy ( z opiekunem Stanisławem
SP5BLI ) oraz Katowic ( z opiekunem Jackiem SP9CXN i Zenkiem SQ9CND ) – łącznie 30
zawodników w 7 kategoriach wiekowych. Drużynowo czołowe lokaty uzyskały następujące
zespoły :
- I miejsce – drużyna ZW LOK w Krakowie,
- II miejsce – drużyna ZW LOK w Katowicach,
- III miejsce – drużyna ZW LOK w Bydgoszczy.
121

Konkurencja bieg na azymut

Śląską drużynę LOK reprezentowali głównie przedstawiciele Klubu Łączności LOK –
SP9KAG w Gliwicach. W składzie tej drużyny znalazł się Adam Skorupka z
siemianowickiego Klub łączności, uzyskując indywidualnie 3 miejsce w kategorii dzieci –
chłopców.

Rzuty granatem na celność

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, natomiast zawodnicy za zajęcie czołowych lokat
otrzymali dyplomy. Wszystkim zawodnikom wręczono upominki ufundowane przez ZW
LOK. W podsumowaniu wyników i w zakończeniu zawodów wziął udział przedstawiciel
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oleśnie oraz sołtys wsi Kucoby. Zadbano również o
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część artystyczną, ponieważ wieczorem w przeddzień zakończenia zawodów wystąpił
wojskowy zespół wokalny z Lublińca prezentując wojskowe pieśni patriotyczne.

Konkurencja strzelania z wiatrówek

Choć pogoda nie dopisywała, to zawodnicy wykazali hart ducha i spisywali się znakomicie.
W czasie zawodów czynna była radiostacja klubowa, pracująca pod znakiem
okolicznościowym SP0KJM. Wszystkim zawodnikom uczestniczącym w tych zawodach
gratulujemy zdobytych miejsc, a organizatorom wspaniałej organizacji tej imprezy.

Podium dla zwycięzców
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Brawo zwycięzcy

Praca w kierunku radiowym
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Praca w kierunku radiowym pod czujnym okiem sędziego Janka SP9GDI

Kolejny „lis” został zlokalizowany

125

Czy uda mi się trafić do celu ?

Podsumowanie zawodów przez kierownika Wydziału Sportów Obronnych ZG LOK Włodzimierza
Karczewskiego SQ5WWK
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Brawo zwycięzcy

Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Ewa Roch – Wyrzykowska
4 lipca 2009 r. na cmentarzu w Częstochowie pochowany został znany powszechnie w kraju Antoni
Zębik SP7LA, konstruktor słynnej radiostacji „Błyskawica”, która w czasie Powstania Warszawskiego
zapewniała regularną łączność pomiędzy okupowaną Warszawą a Londynem. Na pogrzebie tym była
delegacja
klubu
SP9KJM.
Szczegóły
informacji
na
stronie
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=3&nid=8872
Pożegnanie nestora polskiego krótkofalarstwa
6 Lipca 2009

Siemianowiccy krótkofalowcy z głębokim żalem pożegnali wybitną postać
polskiego krótkofalarstwa, konstruktora walczącego z wrogiem w czasie II wojny
światowej na falach eteru Antoniego Zębika, z którym łączyły ich nie tylko
koleżeńskie więzy ale i ścisła współpraca.
4 lipca 2009 r. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Palmowej w Częstochowie miała miejsce
ceremonia pochowania urny z prochami powszechnie znanego nestora polskiego krótkofalarstwa
Antoniego Zębika – SP7LA. Wśród uczestników ceremonii pogrzebowej znaleźli się między innymi
przedstawiciele Urzędu Miasta w Częstochowie z prezydentem dr Tadeuszem Wroną, kombatanci ruchu
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oporu Armii Krajowej, ZBoWiD, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego i
Straży Miejskiej i innych organizacji patriotycznych.

Urna z prochami Ś.P. Antoniego Zębika SP7LA

Nie mogło tam także zabraknąć przedstawicieli Polskiego Związku Krótkofalowców. Zarząd Główny
PZK reprezentował przedstawiciel Prezydium ZG PZK – Sekretarz Generalny PZK Tadeusz SP9HQJ (
mieszkaniec Siemianowic Śl. ) oraz prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK ( OT PZK Nr 25
w Warszawie ) Robert Luśnia SP5XVY. Byli również obecni: znany powszechnie Zygmunt SP5AYY –
twórca radiostacji powstańczej „Burza”, historyk dr Adam Nogaj SP5EPP oraz liczna reprezentacja z
Częstochowy tj. SP9CLU, SP9CP, SP9CV, SP9FT, SP9GPW, SP9VJ.

Dr Adam Nogaj SP5EPP przemawia nad grobem Ś.P. Antoniego SP7LA

Środowisko siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, poza moją osobą, reprezentowali : prezes
klubu Eugeniusz Kurzeja SP9IIA i Romuald Drynda SP9UVQ. Wśród żegnających wybitnego
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krótkofalowca znaleźli się Jan Szczepanek SP9GDI z Mysłowic i Tadeusz Ceperski SP9QMT z
Imielina, którzy współpracowali z Ś.P. Antonim przy odtworzeniu repliki radiostacji powstańczej
„Błyskawica".

Przedstawiciel Prezydium ZG PZK Tadeusz SP9HQJ

Po uroczystej mszy świętej w kaplicy cmentarnej, przed złożeniem urny z prochami Ś. P. Antoniego do
rodzinnego grobowca, głos zabrał kol. Adam SP5EPP ( historyk specjalizujący się w problematyce
walki zbrojnej ) przedstawiając bogatą biografię Antoniego i podkreślając niezwykłe zasługi Zmarłego
dla kraju - zwłaszcza w czasie okupacji. Życiorysu. Antoni Zębik, pseudonim okupacyjny „Biegły”,
urodzony w 1914 roku w Częstochowie, w latach 1937 - 1938 służył w Kompanii Telegraficznej Wojska
Polskiego w Warszawie, był przedwojennym krótkofalowcem - konstruktorem, członkiem Polskiego
Związku Krótkofalowców. W wrześniu 1939 r. dowodził radiostacją 7 Dywizji Piechoty. W 1943 r.
zbudował radiostację, z której podczas Powstania - od 8 sierpnia do 4 października - emitowano audycje
radiostacji "Błyskawica". Zatrzymany pod koniec 1944 r. przez gestapo, został wywieziony do obozów
koncentracyjnych. Przeszedł przez siedem obozów, ostatnim był Bergen-Belsen. Po wojnie został
aresztowany przez UB, a po kilku miesiącach zwolniony. Po powrocie do kraju brał czynny udział w
odbudowie ruchu krótkofalarskiego w Polsce, był prezesem oddziału łódzkiego Polskiego Związku
Krótkofalowców. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Krzyżem Partyzanckim.
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Przedstawiciele klubu SP9KJM: Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz SP9HQJ

Przedstawiciele organizacji patriotycznych

W 1999 roku został przez krótkofalowców polskich wybrany "Krótkofalowcem 70-lecia". Był autorem
licznych patentów i prototypów urządzeń łączności. W 2004 przekazał replikę radiostacji "Błyskawica"
do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
W dalszej kolejności głos zabrał prezydent Częstochowy dr Tadeusz Wrona podkreślając zasługi Ś. P.
Antoniego na rzecz miasta Częstochowy , zwłaszcza w okresie II wojny światowej, kiedy to Antoni
działając w konspiracji spiskował przeciwko okupantowi niemieckiemu budując w tajemnicy radiostację
powstańczą.
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Jako przedstawiciel ZG PZK odniosłem się do krótkofalarskich aspektów działalności Ś. P. Antoniego
Zębika SP7LA podkreślając Jego niezwykłe zasługi na rzecz narodu polskiego i polskiego ruchu
krótkofalarskiego, opartego na zasadach ham spiritu i stwierdzając, że postawa Antoniego może
stanowić wzór do naśladowania wszystkich polskich krótkofalowców. W imieniu Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców i wszystkich polskich krótkofalowców żegnamy Cię Antoni, mając
w pamięci Twoje patriotyczne dokonania na rzecz polskiego ruchu krótkofalarskiego. Na zawsze
pozostaniesz w naszej pamięci. Cześć Twojej pamięci.

Antoni Zębik przy radiostacji domowej

Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ, EWR
Na temat 50-lecia klubu ukazał się także artykuł numerze 7 miesięcznka Siemianowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Moja Spółdzielnia”, którego tekst poniżej:
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X Jubileuszowy Zakopiański Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym
W ostatni weekend tj. 1 – 2 sierpnia 2009 r. czterech członków Klubu SP9KJM tj.
Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ oraz Janek SP9GDI wzięło udział w
X Jubileuszowym Zakopiańskim Zlocie Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym k.
Zakopanego. Tylko w pierwszym dniu w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Idea tego
typu spotkań zrodziła się w 2000 roku, kiedy to zmieniono lokalizację przemiennika UKF
SR9X z Lubonia na Gubałówkę k. Zakopanego. Wtedy to odbyło się pierwsze spotkanie
integracyjne, na którym to proboszcz z pobliskiej parafii ks. Szczepan Gacek SP9VRJ
poświęcił przemiennik. Przez 4 lata spotkania integracyjne odbywały się w Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół” w Zakopanem, a od 2004 roku za sugestią ks. S. Gacka SP9VRJ na
terenie parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym.
W sobotę odbył się egzamin na licencje krótkofalarskie, w których wzięło udział 31 osób,
z czego z wynikiem pozytywnym zdało 30 osób. Jak Oświadczył jeden z członków komisji
egzaminacyjnej, stan przygotowania do egzaminu z każdym rokiem poprawia się. W
Gliczarowie Górnym ponad 20 % uczestników egzaminu odpowiedziało na pytania testowe i
już po paru minutach opuszczało salę. Zatem opublikowanie pytań egzaminacyjnych na
stronach internetowych okazało się trafnym posunięciem. Jako ciekawostkę należy podać
fakt, iż jednym z egzaminowanych był młody zakonnik, który niebawem wyjedzie na misje
do Papui Gwinei, skąd po otrzymaniu licencji zamierza pracować z tamtego rejonu i ma
nadzieję na nawiązywanie łączności z polskimi korespondentami.
W godzinach rannych licznie zebrani uczestnicy spotkania ( SP3, SP5, SP7, SP8 i SP9 )
prowadzili długie Polaków rozmowy przy kawie i wyrobach cukierniczych dostarczonych za
sugestią ks. S. Gacka przez mieszkańców Gliczarowa. Po obiedzie miały miejsce referaty
techniczne. W niedzielę odbyła się msza święta, w której wzięło udział wielu krótkofalowców
z kraju, a następnie wspólne zdjęcie i po obiedzie uczestnicy spotkania rozjechali się do
swych domów.
Spotkanie to było dobrą okazją do integracji środowiska krótkofalarskiego, nawiązywania
nowych kontaktów, jak też podtrzymania wieloletnich więzów przyjaźni. Nad przebiegiem
spotkania panowała prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców w Krakowie Kol.
Bożena SP9MAT, a pomagali Jej : Andrzej SP9MAX, SP9XUM Wojciech SP9IKN i inni.
Dopisująca pogoda sprawiła dobry nastrój uczestników spotkania.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ
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Od lewej: Piotr SP9BWJ, Krzysztof Gawęda – pracownik UKE w Siemianowicach Śl. i Eugeniusz SP9IIA

Chwila relaksu przy złocistym napoju

Ginter Kupka SP9ZW sk
12 sierpnia 2009 roku w Radzionkowie odbył się pogrzeb znanego na Śląsku
krótkofalowca i animatora wielu przedsięwzięć krótkofalarskich, założyciela i kierownika
piekarskiego klubu SP9KRT Gintera Kupki SP9ZW. Ginter był również założycielem
Radia „Piekary”. W uroczystości pogrzebowej wzięło udział wielu śląskich krótkofalowców,
w tym delegacja siemianowickiego klubu SP9KJM. Poniżej zdjęcia z uroczystości
pogrzebowej. Na temat Ś. P. Gintera jest wiele informacji na stronach internetowych.
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Międzynarodowe forum krótkofalowców
25 Sierpnia 2009
W dniach 21 – 22 sierpnia br. w Holicach w Czechach odbyło się Jubileuszowe XX
Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców, w którym wzięło udział ponad 700 osób z
różnych krajów Europy – wystawców sprzętu najnowszej generacji, sprzętu z „demobilu” i
różnego typu staroci. Największą grupę stanowili jednak zwiedzający, traktując to wydarzenie
jako możliwość nabycia różnego typu sprzętu, jak też okazję do spotkań towarzyskich. Zarząd
Główny Polskiego Związku Krótkofalowców i polskie stoisko wystawowe, z licznymi
materiałami propagandowymi, reprezentowali przedstawiciele siemianowickiego Klubu
Łączności SP9KJM, mieszkańcy Siemianowic Śl. tj. Tadeusz Pamięta SP9HQJ, pełniący
obowiązki sekretarza Zarządu Głównego PZK oraz Eugeniusz Kurzeja SP9IIA – prezes klubu
SP9KJM w Siemianowicach Śl..
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Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz SP9HQJ przy stoisku polskim w czasie Międzynarodowego Spotkania
Krótkofalowców w Holicach

Obaj na miejsce spotkania przybyli już w czwartek 20 sierpnia i po zakwaterowaniu w
miejscowym hotelu „ U Skrblika”, wieczorem wzięli udział w spotkaniu – uroczystej kolacji
przedstawicieli europejskich przedstawicielstw krótkofalarskich. Spotkanie to służyło
wymianie informacji i zacieśnieniu dalszej współpracy pomiędzy europejskimi
społecznościami krótkofalarskimi.
Z uwagi na fakt, iż piątek 21 sierpnia był dniem roboczym, to obecność polskich
krótkofalowców była zdecydowanie mniejsza w stosunku do przedstawicieli innych krajów.
Niemniej jednak przy polskim stoisku zgłosiło się wielu znanych krótkofalowców. Nie
zabrakło również czeskiego nadawcy polskiego pochodzenia Jana Motyki OK2BIQ z Tyry
koło Trzyńca. W drugim dniu spotkania tj. w sobotę 22 sierpnia polskie stoisko odwiedziło
wielu polskich nadawców radiowych, zwłaszcza z najbliższego rejonu tj. województwa
dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Stoisko polskie odwiedził między innymi włoski
producent elektronowych kluczy telegraficznych Piero Begali I2RTF z Brescii, proponując
pięknie wykonane cacka.
Sąsiadujące obok naszego stoiska, wiedeńskie przedstawicielstwo Icoma proponowało do
nabycia najnowsze modele urządzeń po atrakcyjnej cenie. Również przedstawiciele innych
znanych firm oferowali swoje wyroby. Na „pchlim targu” tj. na dwóch placach nabyć można
było niemal wszystko, co jest niezbędne dzisiejszemu nadawcy.

Jedno ze stoisk na tzw. pchlim targu

141

Gospodarze z holickiego klubu OK1KHL zadbali o obfite zaopatrzenie w postaci różnego
typu jadła, jak też nie zapomnieli o złocistym napoju. Padający w niedzielę deszcz
spowodował szybsze zakończenie imprezy, ponieważ już o 15.00 pustoszały stanowiska,
zwłaszcza na „pchlim targu”. Mimo nienajlepszej, niedzielnej pogody, odbywały się liczne
spotkania i rozmowy przy złocistym napoju, panowała wspaniała atmosfera koleżeńska, gdzie
wiodącym tematem były krótkofalarskie sprawy.
W sobotę o godz. 17.00 starosta powiatowy Holic Pavel Hladik przyjął delegację
europejskich organizacji krótkofalarskich, w tym przedstawicieli PZK tj. Tadeusza SP9HQJ i
Eugeniusza SP9IIA. W czasie tego spotkania starosta wsłuchiwał się w specyfikę i problemy
poszczególnych organizacji krótkofalarskich, wykazując przy tym duże zainteresowanie.

Na miejscu pracowała radiostacja pod znakiem okolicznościowym

Stwierdzić należy, iż jest On bardzo przychylny dla tego środowiska i udziela daleko idącej
pomocy. Ze strony polskiej, otrzymał On podarek ufundowany przez prezydenta Miasta
Siemianowic Śl. Jacka Guzego, a wręczony przez Tadeusza SP9HQJ w postaci zestawu
sportowego do gry w golfa.
Obecność na tym spotkaniu międzynarodowym stanowiła doskonałą okazję do nawiązania
bliższych kontaktów z przedstawicielami – aktywistami holickiego klubu OK1KHL tj. Svetą
OK1VEY i innymi, a zwłaszcza z przedstawicielami Zarządu Głównego Czeskiego
Radioklubu – odpowiednika PZK. W rozmowie z Karlem Kostalem OK1SQK, poczyniono
wiele ustaleń dotyczącym praktycznych aspektów współpracy krótkofalowców polskich i
czeskich. Efektem tych ustaleń jest między innymi nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy
przedstawicielami klubu z Hradec Kralove a siemianowickim klubem SP9KJM w sprawie
organizowania wspólnych zawodów sportowo – obronnych tj. wieloboju łączności dla dzieci i
młodzieży. Strona czeska najbardziej zainteresowana jest radioorientacją sportową. Ustalono
wstępnie, że już niebawem młodzi przedstawiciele z Hradec Kralove mogą przybyć do
Siemianowic Śl., gdzie zorganizowane zostaną polsko – czeskie zawody. W przyszłości
planowane będą zawody wojewódzkie i jeśli zakończone zostaną sukcesem, to można będzie
pomyśleć o zorganizowaniu międzynarodowych zawodów tj. polsko – czeskich na szczeblu
centralnym.
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Wystąpienie Tadeusza SP9HQJ na spotkaniu u starosty powiatowego Pavla Hlavika

Podarek od prezydenta Siemianowic Śl. dla starosty powiatowego Pavla Hlavika wręcza Tadeusz SP9HQJ

W czasie pobytu w Holicach, siemianowiccy przedstawiciele ZG PZK odwiedzili terenowe
QTH ( baza wypadowa ) klubu OK1KHL w miejscowości Kamenec k. Holic, usytuowane na
dużym wzniesieniu, gdzie zainstalowano kilka KF – owych anten kierunkowych. Miejsce to
stanowi bazę dla czołowych DX – manów nie tylko z holickiego klubu OK1KHL, ponieważ
przebywają tu również czołowi contestmani z Pragi i okolic, skąd biorą udział we wszystkich
znaczących zawodach międzynarodowych. Za sprawą starosty Holic, miejscowi nadawcy są
dziś właścicielami prawnymi gruntu, na którym postawiono system antenowy i budynek z
pomieszczeniami dla operatorów, zapleczem sanitarnym oraz miejscami noclegowymi, a cały
obszar monitorowany jest za pomocą systemu alarmowego.
Wizyta przedstawicieli PZK w Holicach i ustalenia poczynione ze stroną czeską mogą
stanowić zaczątek do nawiązania stałej i ścisłej współpracy pomiędzy PZK a CRK tj.
Czeskim Radioklubem – współpracy o charakterze międzynarodowym. Informacja o
spotkaniu w Holicach wraz ze zdjęciami znajduje się również na stronie internetowej :
http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=75798&temat=47871&nr str=1.
Autor: sekretarz ZG PZK Tadeusz SP9HQJ.
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Polskie stoisko odwiedził prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie Janusz
Tylkowski SP1TMN

Polskie stoisko odwiedzane było przez wielu gości z Polski

Liczna delegacja Polaków przy polskim stoisku w Holicach
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Spotkanie z czeskimi krótkofalowcami: OK2XVX i OK2BIQ

Spotkanie z czeskim krótkofalowcem
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Tadeusz SP9HQJ, Eugeniusz SP9IIA i przedstawiciel Prezydium Czeskiego Radioklubu ( odpowiednik Zarządu
Głównego) Karel Kostal OK1SQK

18 grudnia 2009 roku Tadeusz SP9HQJ w towarzystwie prezesa Śląskiego Oddziału
Terenowego PZK w Katowicach Jacka SP9JCN odwiedził w mieszkaniu Witolda Wichurę
SP9DW, któremu wręczyli Złotą Odznakę Honorową PZK przyznaną przez Zarząd Główny
PZK. Poniżej informacja, jaka ukazała się w marcowym wydaniu „Krótkofalowca Polskiego”
w 2010 roku.
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Witold Wichura SP9DW po otrzymaniu od Tadeusza SP9HQJ Złotej Odznaki Honorowej PZK

65-lecie LOK
21 października 2009 r., z okazji 65-lecia LOK, w Bielsku-Białej odbyła się sesja
wyjazdowa ZW LOK w Katowicach, na której odznaczono między innymi członków
siemianowickiego klubu SP9KJM odznaczeniami LOK-owskimi.

Odznaczeni przedstawiciele Siemianowic Śl.
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Tadeusz SP9HQJ otrzymuje od Marszałka Województwa Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

Zasłużeni Siemianowiczanie
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Siedziba Prezydium ZG PZK w Bydgoszczy to miejsce częstych wyjazdów Tadeusza SP9HQJ na posiedzenia
Prezydium
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Rok 2010

Toast łącznościowców
26 Stycznia 2010
Klub Łączności SP9KJM od lat przoduje w podejmowaniu wielu
ciekawych przedsięwzięć krótkofalarskich - w "Chemiku" odbyło się
spotkanie noworoczne z udziałem przedstawicieli władz miasta, na
którym nie tylko podsumowano miniony rok działalności ale i
przedstawiono zamierzenia na najbliższy czas.

W Domu Kultury „Chemik” odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków
Klubu Łączności SP9KJM, w którym uczestniczyło prawie 50 osób. Swoją obecnością
zebranie zaszczycili wiceprezydent Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK w
Katowicach reprezentował dyrektor Ryszard Kasprzak wraz z Barbarą Karge.

Sprawozdanie z działalności klubu za rok poprzedni odczytuje Eugeniusz SP9IIA

W spotkaniu wziął również udział prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w
Siemianowicach Śl. Ryszard Seręga. Władze Polskiego Związku Krótkofalowców
reprezentowali : Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz generalny Zarządu Głównego oraz
Jacek Kawa SP9JCN – prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK.
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Prezes klubu Eugeniusz otrzymuje okolicznościowe pismo pochwalne od prezesa siemianowickiego TKKF
Ryszarda Seręgi

W krótkim sprawozdaniu, prezes Klubu Łączności Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA złożył
relację z działalności Klubu za rok poprzedni, jak też zapoznał zebranych z planem
zamierzeń na rok bieżący i stwierdzić należy, że miał się czym pochwalić, ponieważ klub ten
od lat przoduje w podejmowaniu wielu ciekawych przedsięwzięć krótkofalarskich.
Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, wysoko oceniając dokonania
siemianowickich krótkofalowców, podziękował im za dotychczasową aktywność nie tylko
dla swego środowiska, ale również dla dzieci i młodzieży, jak też mieszkańców miasta. Wg
D. Bochenka każda pasja wzbogaca człowieka, ponieważ pasjonat intensywnie pracuje nad
sobą, rozwija się na wielu płaszczyznach i jest bardziej przyjazny innym osobom, a
środowisko siemianowickich krótkofalowców od lat zajmuje znaczące miejsce w grupie
najbardziej aktywnych organizacji społecznych miasta.

Uczestnicy spotkania
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Również prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszard Kasprzak zwrócił uwagę na
niezwykłą aktywność tego środowiska, podkreślając, iż jest to najbardziej prężne ogniwo
LOK–owskie na terenie miasta i jednocześnie najbardziej aktywne w województwie. W
ubiegłym roku siemianowiccy krótkofalowcy zorganizowali między innymi centralne
zawody wieloboju łączności w Kucobach koło Olesna, a podobne zawody zamierzają
zorganizować w czerwcu br. Doskonalenie operatorskie oraz zawody sportowo – obronne
dla dzieci i młodzieży od lat stanowią stały element pracy tego środowiska.
Gospodarz obiektu, a jednocześnie przedstawiciel samorządu lokalnego Zbigniew Krupski
nie omieszkał zwrócić uwagi na fakt, iż przeprowadzka Klubu Łączności z ulicy
Pszczelniczej do Domu Kultury „Chemik” to obopólny sukces, ponieważ od tego momentu
ożywiło się życie kulturalne w DK „Chemik” i przybywa tu coraz więcej osób. Z. Krupski
chwali sobie to środowisko radiowców, które otwarte jest na różnego typy inicjatywy
kierownictwa Domu Kultury, jak też samo zaskakuje otoczenie coraz bardziej śmiałymi
inicjatywami.
Również prezes TKKF Ryszard Seręga w samych superlatywach wyrażał się o
aktywistach klubowych, którzy chętnie zapewniają łączność w czasie różnego typu
przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie miasta i udzielają daleko idącej
pomocy. W podziękowaniu za wzorową współpracę wręczył on prezesowi Klubu
okolicznościowy dyplom pochwalny.

Pierwszy od lewej Czarek SQ9JKA, Romek SP9UVQ

Sekretarz generalny PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną
sytuacją w PZK, kierunkami pracy Prezydium i ZG PZK między innymi w kontekście
obchodów 85 – lecia IARU ( Intenational Amateur Radio Union ) i 80 – lecia PZK, jak też
przygotowań do Zjazdu Krajowego PZK w lutym br., na którym zostanie uchwalony nowy
statut PZK, znacznie ułatwiający procesy decyzyjne oraz zapewniający większe
oszczędności organizacji.
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Spotkanie noworoczne stanowiło doskonałą okazję do udekorowania Odznaką 65 – lecia
Ligi Obrony Kraju trzech aktywistów klubowych tj. Jana Szczepanka SP9GDI , Zenona
Hernasa SP9ERT oraz Ryszarda Kaczora SP9WZH. Wielu aktywistów klubowych
otrzymało okolicznościowe dyplomy pochwalne.
Jak co roku, tak również i tym razem, nie mogło zabraknąć lampki szampana i wzniesiono
toast za pomyślność Klubu na cały rok. Po części oficjalnej i poczęstunku nastąpiły długie
Polaków rozmowy …..
autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=2&nid=9902
W styczniowym wydaniu kwartalnika „Czata” ukazał się również tekst następującej
treści:
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Artykuł w „Gońcu Górnośląskim” z dnia 21 – 27 stycznia 2010 r.
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Na najwyższym szczeblu krótkofalarskim
21 stycznia 2010
W Domu Kultury „Chemik” odbyło się wyjazdowe Posiedzenie
Prezydium i Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego
Związku Krótkofalowców.

Z inicjatywy mieszkańca Siemianowic Śl. Tadeusza Pamięty SP9HQJ, pełniącego obowiązki
sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w Domu Kultury
„Chemik” odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Prezydium i Głównej Komisji Rewizyjnej
Zarządu Głównego PZK, w którym wzięło udział łącznie 10 osób. Zaproszeni goście przybyli
z Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Zielonej Góry, Tarnowa, Zabrza i Bytomia.

Wspólne posiedzenie Prezydium i GKR PZK w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.

Stwierdzić należy, iż Dom Kultury „Chemik” kilkakrotnie gościł w swoich podwojach
krótkofalowców z całego kraju, ponieważ tu odbywały się zebrania sprawozdawcze i
sprawozdawczo – wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK, spotkania noworoczne, a
także przybywało tu z wizytą wielu krótkofalowców z kraju.
Głównym i chyba najważniejszym tematem ostatniego posiedzenia tych dwóch
centralnych organów PZK było omówienie stanu przygotowań do XIX Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, który odbędzie się 27 lutego br. w Warszawie, a którego
głównym celem ma być uchwalenie i wdrożenie w życie nowego Statutu PZK. Zebrani mieli
dużo pracy, ponieważ należało przygotować i uzgodnić wiele praktycznych spraw
związanych ze Zjazdem PZK i dograć wiele szczegółów. Warto podkreślić, iż opracowany
nowy Statut jeśli zostanie uchwalony i wejdzie w życie to znacznie ułatwi funkcjonowanie
organizacji, a zwłaszcza procesy decyzyjne, jak też zapewni w większym zakresie
oszczędności organizacji.
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Od lewej: Jerzy Smoczyk SP3GEM – przewodniczący GKR PZK, Marek Kuliński SP3AMO, Jacek Rutyna
SP9AKD – członek GKR PZK i Witpld Onaczyszyn SP9MRO – członek GKR PZK

Zebrani na siemianowickim spotkaniu przedstawiciele organów centralnych PZK omawiali
najbardziej aktualne i pilne sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji, jak też podjęli
szereg wiążących decyzji. Jak w każdej organizacji społecznej, tak i w PZK życie nie jest
usłane różami, ponieważ należy rozwiązywać szereg problemów dnia codziennego. Do
największych problemów zaliczyć problem antenowy, zagrożenie interesów organizacji
poprzez tworzenie różnego typu biurokratycznych barier, powoli zanikający, ale nadal
niebezpieczny problem PLC. Środowisko PZK może pochwalić się stałym i systematycznym
wzrostem członkostwa, ponieważ przynależność do organizacji do nie tylko pomoc w obrocie
kartami QSL, ale również wymierne korzyści np. ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, pomoc prawna w przypadku zagrożenia interesu nadawcy i wiele innych. Zarząd
Główny PZK podejmuje bowiem różnego typu działania ułatwiające uprawianie
krótkofalarskiego hobby i przynależność do PZK jest opłacalna.

Od lewej: Jan Dąbrowski SP2JLR – wiceprezes PZK, Piotr Skrzypczak – prezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ
– wiceprezes PZK i Eugeniusz Kurzeja SP9IIA – prezes klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.
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Serdeczne podziękowania należą się kierownikowi Domu Kultury „Chemik” Panu
Zbigniewowi Krupskiemu za niezwykłą przychylność dla środowiska krótkofalowców i
wspieranie jego działań i zawsze można liczyć na Jego pomoc w zakresie organizacji różnego
typu przedsięwzięć krótkofalarskich. Organizatorzy Posiedzenie serdecznie dziękują również
Panu Eugeniuszowi Kurzei SP9IIA, prezesowi Klubu Łączności SP9KJM, który pełnił rolę
gospodarza i spisał się na piątkę, zapewniając wyżerkę i wszelkie wygody.
Autor: Tadeusz Pamięta
Informacja
powyższa
ukazała
się
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=2&nid=9876

na

stronie:

Łączność ze stacją orbitalną ISS
Łączności ze stacją kosmiczną ISS (International Space Station) prowadzone są w ramach
programu edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) od kilku
już lat. Celem akcji jest zainteresowanie młodzieży szkolnej astronautyką i przybliżenie idei
eksploracji najbliższej przestrzenni kosmicznej. Podobną funkcję pełniły poprzednio:
SAREX (łączności z promami kosmicznymi) i MAREX (łączności ze stacją kosmiczną Mir).
W Polsce pierwsza łączność z ISS w ramach ARISS miała miejsce w dniu 6 października
2004 r. Było to QSO stacji SP2ZIE w Gdyni z NA1SS. Realizatorem był wówczas Krystian
Górski, SQ2KL wyróżniony za tą sprawnie przeprowadzoną pionierską akcję przez Redakcję
MK QTC nagrodą specjalną „Hall of Fame”. Po sześciu latach dzięki staraniom Jerzego
Zajdy, SP9BGS podobna rozmowa z ISS miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach. Seans radiowy ze stacją
kosmiczną OR4ISS miał tym razem szczególnie wymowny wymiar. Zrealizowany został w
dniu Żałoby Narodowej po tragicznej w skutkach katastrofie samolotu rządowego pod
Smoleńskiem.

Japoński astronauta Soichi Noguchi prowadził rozmowy z uczniami katowickiej szkoły
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Kosmiczny chat - uczniowie ZSTiO im. E.Abramowskiego
w Katowicach rozmawiali z kosmonautą na stacji ISS
Z inicjatywy Jerzego Zajdy SP9BGS, nauczyciela elektroniki, i członków Szkolnego
Klubu Amatorskiej Łączności Radiowej SP9ZHQ przy Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach, 12 kwietnia br., w ramach
edukacyjnego programu ARISS, w wypełnionej po brzegi uczniami i zaproszonymi gośćmi
sali gimnastycznej, przeprowadzono seans łączności z kosmiczną stacją orbitalną ISS,
pracującą pod znakiem OR4ISS. Radiostacja szkolna SP9ZHQ pracowała ze znakiem
specjalnym SN0ISS, a relacji można było słuchać na QRG 145.800 kHz praktycznie w całej
Europie. Z uwagi na zaangażowanie wielu instytucji i organizacji międzynarodowych, jak też
ponad 2–letni okres przygotowania, dyrekcja szkoły, mimo żałoby narodowej, nie
zdecydowała się na odwołanie lekcji naukowo - dydaktycznej. Zrezygnowano natomiast z
uroczystej oprawy, a pamięć ofiar tragedii uczczono minutą ciszy. Honorowy patronat nad
tym przedsięwzięciem objął Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz dyrektor Śląskiej
Delegatury UKE Grzegorz Doros.
O godz. 8.56 nawiązano połączenie ze stacją orbitalną i w trakcie 7- minutowego QSO
uczniowie szkoły zdołali zadać 11 z 20 przygotowanych wcześniej pytań. Odpowiadał na nie
japoński astronauta Soichi Noguchi. Z informacji uzyskanej od astronauty wynikało między
innymi, że temperatura w przestrzeni kosmicznej w dzień wynosi plus 200 stopni Celsjusza,
natomiast w nocy minus 200 stopni. Ponadto astronauta przekazał kilka informacji o sposobie
spędzania wolnego czasu i formach relaksu w kosmosie, jak też informację o sposobie
przyrządzania posiłków. Na zakończenie QSO (dokładnie w 48 godzin po tragedii narodowej)
Soichi Noguchi przekazał kondolencje narodowi polskiemu mówiąc: Chciałbym złożyć
kondolencje dla waszego narodu. Będziemy śledzić wydarzenia w Polsce z przestrzeni
kosmicznej. Przesyłamy wam wyrazy współczucia.

Po zakończeniu łączności, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, poruszony tym
niezwykłym przedsięwzięciem, a zwłaszcza wyrazami współczucia ze strony japońskiego
astronauty dla narodu polskiego w związku z tragedią narodową gorąco podziękował
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organizatorom tego niezwykłego przedsięwzięcia życząc im dalszych sukcesów na niwie
krótkofalarskiej. Również Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber wzruszony wydarzeniem
stwierdził, że nie doceniał dotychczas możliwości polskich krótkofalowców, dla których jest
pełen podziwu. Przedsięwzięcie to rejestrowane było przez wszystkie lokalne media tj. prasę
radio i telewizję. Organizator przedsięwzięcia kol. Jurek SP9BGS rozchwytywany był przez
dziennikarzy udzielając wielu wywiadów. Uzupełnieniem przedsięwzięcia był pokaz wozu ze
sprzętem pomiarowym miejscowej Delegatury UKE, a informacji udzielali jej przedstawiciele
tj. Krzysztof Gawęda SP9IFD i Władysław Cholewski SP9LDS.

Przedsięwzięcie zapewniło doskonały efekt medialny i doskonałą promocję polskiego
krótkofalarstwa, otwartego na bardzo nowoczesne techniki radiowe i spotkało się z żywym
zainteresowaniem wszystkich osób biorących udział w tym wydarzeniu. Z uzyskanych
informacji wynika, że uczniowie wielu – nie tylko śląskich szkół – z żywym
zainteresowaniem słuchali prowadzonej łączności i była to doskonała okazja do popularyzacji
krótkofalarstwa wśród młodzieży. Z kronikarskiego obowiązku należy stwierdzić, że poza
Jurkiem SP9BGS, operatorami radiostacji SN0ISS byli między innymi: Józef SP9CAT, Adam
SP9OHP i Ludwik SP9CVQ, którzy po zakończeniu łączności ze stacją orbitalną OR4ISS
przeprowadzili wiele ciekawych łączności na HF i VHF.
Szczególne słowa podziękowania należą się Jurkowi SP9BGS, który niezwykle sprawnie
przeprowadził całe przedsięwzięcie, wysoko ocenione przez zebranych.
P.S.
Delegacja klubu SP9KJM była obecna na tym przedsięwzięciu.

Zadane pytania otrzymane odpowiedzi
SN0ISS – pytanie operatora radiostacji z Zespołu Szkół w Katowicach
OR4ISS – odpowiedź operatora ze stacji kosmicznej ISS

SN0ISS: Jaka temperatura panuje na zewnątrz Waszej Stacji ?
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OR4ISS: Temperatura na zewnątrz wynosi około 200 stopni Celsjusza w dzień,
natomiast w nocy minus 200 stopni, a więc jest zimno.
SN0ISS: Jak rozpoznajecie pory roku?
OR4ISS: Pory roku rozpoznajemy spoglądając na Ziemię. Zimą jest biało, natomiast
latem kolory są intensywne, co jest szczególnie widoczne, gdy patrzymy na morza i
oceany.
SN0ISS: Jakie rozrywki są na stacji kosmicznej ?.
OR4ISS: Zajmujemy się tym samym, co na Ziemi: Internet, DVD, eMaile…
SN0ISS: Co robicie w wolnym czasie?
OR4ISS: Patrzymy na Ziemię, słuchamy muzyki, oglądamy filmy.
SN0ISS: Czy słuchacie muzyki, jeśli tak, to jakiej?
OR4ISS Tak, uwielbiamy muzykę, ja szczególnie – muzykę pop, ale też klasyczną.
Właśnie słucham V Symfonii Beethovena.
SN0ISS: Czy Słońce w Kosmosie wygląda inaczej niż na Ziemi?
OR4ISS: To dobre pytanie. W ciągu dnia Słońce oświetla Ziemię i to wygląda pięknie. W
ciągu nocy słońce oświetla Księżyc i to też jest piękne.
SN0ISS: Co było najbardziej imponujące, zadziwiające w pana pierwszym locie kosmicznym?
OR4ISS: Najbardziej ekscytujący był pierwszy spacer w przestrzeni kosmicznej, wyjście
ze stacji. To było bardzo interesujące doświadczenie.
SN0ISS: Co jecie na stacji podczas ekspedycji?
OR4ISS: Jest to zwykle kuchnia rosyjska, amerykańska, ale ostatnio także japońska np.
teraz jemy sushi.
SN0ISS: Jak przyrządzacie posiłki?
OR4ISS: Nie mamy normalnej kuchni, przygotowujemy jedzenie albo podgrzewając
albo dodając wodę.
SN0ISS: Ile czasu zajmuje wam przejście całej odległości w stanie nieważkości?
OR4ISS: To nie tyle spacer, ile unoszenie się w powietrzu., odpychanie się od ścian. Nie
trwa to długo.
SN0ISS: Jak często stacja otrzymuje dostawy prowiantem?
OR4ISS: Co miesiąc dostajemy z Ziemi nową porcję żywności. Właśnie czekamy na
następną, która ma dotrzeć tu lada chwila.
OR4ISS: Chciałbym złożyć kondolencje dla Waszego narodu. Będziemy śledzić
wydarzenia w Polsce z przestrzeni kosmicznej. Przesyłamy Wam wyrazy współczucia.
Dziękujemy za rozmowę.
Również w tej sprawie 13 kwietnia 2010 r. lokalnym dzienniku „Dziennik Zachodni”
ukazał się krótki tekst o następującej treści:
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Jurek SP9BGS - pomysłodawca i autor przedsięwzięcia udziela wywiadu reporterowi TVP Katowice

Przedstawiciel siemianowickiego klubu SP9KJM Tadeusz SP9HQJ, pełniący
obowiązki sekretarza Zarządu Głównego PZK wraz z oficerem łącznikowych ds. kontaktów
PZK z IAU Pawłem Zakrzewskim SP7TEV i Marcinem Adamowiczem SP5ES, w dniach 2426 czerwca 2010 r., wzięli udział w Międzynarodowych Targach pod nazwą „Ham Radio
2010” we Friedrichshafen. Poniżej pełny tekst dotyczący tego wydarzenia opisany przez
Tadeusza SP9HQJ.
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Ham Radio 2010 w Friedrichshafen
Tegoroczne Międzynarodowe Targi pod nazwą “Ham Fest 2010” w Friedrichshafen,
trwające w dniach 24 – 26 czerwca br. przeszły już do historii. W tym roku w skład polskiej
delegacji, reprezentującej Polski Związek Krótkofalowców, wchodziły następujące osoby :
Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK, Paweł SP7TEV – oficer łącznikowy oraz Marcin SP5ES
dbający o wystrój polskiego stoiska. Grupa ta wyjechała już w środę tj. 23 czerwca br. w
godzinach popołudniowych, a w dniu następnym w godzinach południowych polskie stoisko
w sektorze A1 pod numerem 552 gotowe było do prezentacji. Na tle innych delegacji
wypadliśmy nieźle, ponieważ wizualna oprawa stoiska ( poza tradycyjnymi elementami jak
logo PZK i baner ), zawierała również trzy okolicznościowe tablice ze zdjęciami
upamiętniające 80 – lecie PZK, okolicznościowy folder poświęcony 80 – leciu PZK, jak też
wiele opracowań turystycznych dotyczących różnych regionów Polski. Przez cały czas targów
za pośrednictwem rzutnika multimedialnego prezentowane były różnego typu przedsięwzięcia
polskich
krótkofalowców,
zwłaszcza
wyprawy
krótkofalarskie.
Największym
zainteresowaniem cieszyła się wyprawy Leszka SP3DOI z Jego wielu ekspedycji
krótkofalarskich. Również fotograficzna galeria autorstwa SP9HQJ cieszyła się dużym
powodzeniem, zwłaszcza wśród cudzoziemców polskiego pochodzenia rozsianych w różnych
zakątkach świata. Pierwsze, dwa dni targów to wzmożona praca obsługujących polskie
stoisko, ponieważ w tym czasie stoisko nasze odwiedziło wiele znakomitych postaci znanych
nie tylko w kraju, ale i na świecie. W księdze wpisów widnieje 179 wpisów przedstawicieli
polskich i wielu zagranicznych krótkofalowców, w tym przedstawicieli niemal wszystkich
europejskich organizacji krótkofalarskich. Wśród wpisów znajduje się między innymi wpis z
egzotycznego azjatyckiego kraju Katar, którego przedstawiciele ubrani byli w białe stroje
narodowe przypominające sutanny oraz egzotyczne nakrycia głowy. Wpisu dokonał również
przedstawiciel władz kronikarskiego Regionu IARU Denis ZS4BS. Na targach
reprezentowane były niemal wszystkie okręgi SP z wyjątkiem SP4 i SP8. Do powszechnie
znanych postaci polskiego światka krótkofalarskiego, jakie brały udział w Ham Feście 2010
należały między innymi : Krzysztof SP5HS, DX – mani : Leszek SP3DOI, Ryszard
SP5EWY, Jacek SP5DRH, Andrzej SP3TYC – Manager OH PZK, Janusz SP9YI –
krótkofalowiec i podróżnik, którego jacht oceaniczny po sztormie leży na dnie Przylądka
Horn oraz Wiesław SP7AAK.

Polskie stoisko we Friedrichshafen. Od lewej: Marcin SP5ES, Tadeusz SP9HQJ i Paweł SP7TEV
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Oficjalne rozpoczęcie Ham Festu odbyło się w piątek tj. 25 czerwca br. Oficer łącznikowy
PZK Kol. Paweł SP7TEV przez dwa dni był niezwykle zapracowanym człowiekiem,
ponieważ uczestniczył we wszystkich oficjalnych posiedzeniach grup roboczych I Regionu
IARU tj. w nieformalnym posiedzeniu Grupy Roboczej EMC. W trakcie tego posiedzenia
omówiono prace związane z monitorowaniem rozwoju i wykorzystywania w skali rynkowej
technologii PLT, związanej z transmisją danych (w kontekście możliwości świadczenia
bezprzewodowego dostępu do Internetu) za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej, w
aspekcie wpływu tej technologii na użytkowanie części widma radiowego przydzielonego
Służbie Amatorskiej. Głównymi omówionymi zagadnieniami były : standardy techniczne w
zakresie PLT, stopień rozpowszechnienia tej technologii na rynku telekomunikacyjnym,
skargi innych użytkowników widma radiowego wnoszone na skutek interferencji, odnośne
akty prawne. W chwili obecnej wykorzystanie technologii PLT generalnie nie stanowi
bezpośredniego zagrożenia dla Służby Amatorskiej, ale cale zagadnienie należy ciągle
monitorować.

Polskie stoisko na Międzynarodowym Ham Fest we Friedrichshafen. Od lewej: Tadeusz Pamięta SP9HQJ –
sekretarz ZG PZK, Marcin Adamowicz – SP5ES i Paweł Zakrzewski SP7TEV – oficer łącznikowy ds.
kontaktów z IARU

W ramach nieformalnego posiedzenia Grupy Roboczej EUROCOM omówiono Rezolucję
Parlamentu Europejskiego z dnia 02.04.2009 dotyczącą wpływu pola elektromagnetycznego
na zdrowie, drugi raport dotyczący wpływu obowiązywania Dyrektywy 1999/5/EC na
urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz dotyczący wzajemnego
uznawania ich zgodności z dnia 09.02.2010 r. Oba wspomniane dokumenty powstały w
oparciu o ścisłą współpracę Parlamentu Europejskiego z rożnymi instytucjami i
organizacjami, a w zakresie dotyczącym bezpośrednio lub pośrednio Służby Amatorskiej właśnie w ramach współpracy z Grupą Roboczą EUROCOM 1 Regionu IARU. W czasie
posiedzenia GR EUROCOM dokonano także kompleksowego podsumowania wystawy o
krótkofalarstwie pt. "Krótkofalarstwo europejskie w służbie społeczeństwu", zorganizowanej
w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 26-30.04.2010 - ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia intensyfikacji współpracy z PE w dłuższym okresie czasu.
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Przez chwilę można było podszlifować znajomość języka francuskiego z Alanem F6BFH – francuskim
krótkofalowcem i podróżnikiem, który zwiedził wiele zakątków świata

Na nieformalnym posiedzeniu koordynatorów Systemu Monitoringu 1 Regionu IARU
omówiono praktyczne metody prowadzenia monitoringu w ramach całości IARU MS Region
1 (w tym bardzo szczegółowo przedstawiono techniczne aspekty spektralnej analizy sygnałów
cyfrowych) - w kontekście rosnącej ilości podmiotów nielegalnie nadających w zakresach
widma radiowego przeznaczonego dla Służby Amatorskiej.

Odwiedził nas Krzysztof Słomczyński SP5HS, autor wielu książek o tematyce krótkofalarskiej

W czasie nieformalnego posiedzenia Komitetu C4 ds. KF dokonano podsumowania
uzgodnień powziętych w trakcie formalnego posiedzenia Komitetu C4 ds. KF, które odbyło
się w dniach 19-21.02.2010 w Wiedniu (pełne streszczenie na stronie: http://www.iaru-r1.org/
- wiadomość z dnia 12.06.2010), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w regulaminie
Światowych Mistrzostw KF IARU (IARU HF World Championship). Uczestnicy roboczego
posiedzenia Komitetu C4 ds. KF w dniu 26.06.2010 postanowili, że edycja 2010 odnośnych
168

zawodów zostanie rozliczona przez międzynarodową komisję (jej członkami są
przedstawiciele następujących stowarzyszeń: ARABiH, CRC, DARC, HRS, NRRL, REF,
RSGB, SSA, USKA), której pracami pokieruje Kresimir Kovarik 9A5K - p.o. Manager ds.
Zawodów KF 1 Regionu IARU.

Odwiedzili nas również Polonusi stale zamieszkujący w Niemczech

W spotkaniu przedstawicieli związków należących do 1 Regionu IARU, poza Pawłem
SP7TEV, uczestniczył również sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ. Spotkanie to otworzył Tim
Ellam, VE6SH - Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU, a prowadził je Hans
Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU.
Wśród honorowych uczestników był również obecny Ole Garpestad, LA2RR Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej IARU oraz Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz
Rady Administracyjnej IARU. W czasie tego spotkania omówiono wiele spraw
organizacyjnych - w tym założenia budżetowe na rok 2011, a Dennis Green, ZS4BS Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU przedstawił wstępną koncepcję
organizacji Konferencji Generalnej 1 Regionu IARU, która odbędzie sie w terminie
12 19.08.2011 w Republice Południowej Afryki (region Johannesburga).

Od lewej: Piotr Staniek SP9TPZ z mikołowskiego klubu SP9PKS, Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz ZG
PZK, krótkofalowiec z Niemiec i Janusz Słowiński SP9YU – krótkofalowiec i żeglarz z Mierzęcic – właściciel
jachtu „Bona Terra”.
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Naszą obecność na Ham Radio 2010 należy uznać za bardzo udaną, ponieważ była to
doskonała okazja do nawiązania bliższej znajomości, zacieśnienia więzów przyjaźni i
wymiany doświadczeń z przedstawicielami I Regionu IARU, jak też promocja dorobku
polskiego krótkofalarstwa na przestrzeni 80 lat istnienia PZK. W opinii nie tylko polskich, ale
również zagranicznych krótkofalowców, tegoroczna organizacja targów wypadła znakomicie.
Tą drogą dziękuję wszystkim, a zwłaszcza Marcinowi i Pawłowi za dużą aktywność i pełne
zaangażowanie w czasie trwania targów.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ – sekretarz ZG PZK
Poniżej kilka zdjęć z „Ham Fest 2010” we Friedrichshafen

Od lewej: Paweł SP7TEV – oficer łącznikowy ds. kontaktów PZK z IARU i Tadeusz SP9HQJ

Po godzinie 18.00 czas wolny – chwila relaksu. Od lewej: Paweł SP7TEV, Marcin SP5ES i Tadeusz SP9HQJ
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Jak w każdej podróży zagranicznej, również i my nie uniknęliśmy zabawnej sytuacji
związanej z brakiem znajomości języka niemieckiego. Kiedy po męczącym dniu udaliśmy się
do miejscowej restauracji, gdzie pełno było cudzoziemców mówiących różnymi językami to
otrzymaliśmy menu w języku niemieckim. Ponieważ nie znam zbyt dobrze tego języka, to
zwróciłem się do Marcina SP5ES biegle władającego tym językiem, aby wybrał najbardziej
dla nas właściwą potrawę. Marcin stanął na wysokości zadania i zaproponował nam
konkretne jadło. Po chwili podeszła do nas młoda kelnerka i czystą polszczyzną zapytała nas:
co podać ?. W tej sytuacji zupełnie zbaranieliśmy, ale po chwili nasze miny się uśmiechnęły z
faktu, że w tym światowym zbiorowisku ktoś zwraca się do nas po polsku. Okazało się, że
była to studentka germanistyki z Wrocławia, która słysząc polski język zupełnie naturalnie
odezwała się do nas po polsku. A znając dobrze język niemiecki, to po zdaniu kolejnej sesji
egzaminacyjnej załapała się na pracę w tym lokalu. Wymieniliśmy z nią parę zdań
zadowoleni, że wreszcie w tym odległym dla nas świecie mówią jeszcze po polsku. Sądzę, że
podobne przygody miał nie jeden Polak.

Tadeusz SP9HQJ w towarzystwie krótkofalowców z Kataru
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Tadeusz SP9HQJ wśród krótkofalowców z Kataru

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ – sekretarz ZG PZK, Rod Stafford W6ROD – sekretarza Rady Administracyjnej
IARU i Paweł Zakrzewski SP7TEV – oficer łącznikowy PZK-IARU

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK, Timothy Ellam, VE6SH – przewodniczący Rady
Administracyjnej IARU, Ole Garpestad, LA2RR – wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej IARU
Paweł Zakrzewski, SP7TEV – oficer łącznikowy PZK-IARU
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Od lewej: Tadeusz Pamięta, SP9HQJ – sekretarz ZG PZK, Hans Blondeel Timmerman, PB2T – przewodniczący
Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU oraz Paweł Zakrzewski, SP7TEV – oficer łącznikowy PZK-IARU

Przygotowanie do powrotu do Polski. Samochód ugina się od kart QSL

ŁOŚ 2010
Siemianowiccy nadawcy wzięli udział w corocznym, ogólnopolskim krótkofalarskim
spotkaniu integracyjnym pod nazwą „LOŚ 2010”. Pełna relacja z tego spotkania zawarta jest
2 wyciągach z Komunikatów Sekretariatu ZG PZK zamieszczonych poniżej.
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Wyciąg z Komunikatu Sekretariatu ZG PZK na 2 czerwca 2010.
ŁOŚ 2010.
Tegoroczne spotkanie było faktycznym centralnym punktem obchodów podwójnego
jubileuszu - 80 lat PZK i 85 lat IARU. O samych jubileuszach oraz obchodzących je
organizacjach napisano już chyba prawie wszystko. Tak więc teraz pozostała do przekazania
relacja z tego największego w SP spotkania krótkofalowców.
Głównym organizatorem tegorocznej imprezy był Tadeusz SP7FDV członek SP7KED
pełniący także odpowiedzialną funkcję Prezesa PKUKF.
Organizatorami byli z SP9KDA team: Marek SP6MQO, Janusz SP9LJE, Janek SQ9CWO,
Andrzej SP6-8522, Witek SQ9CWI, Sebastian SQ6MWI, Paweł SQ6IUA, Danka SQ6IUN,
Andrzej SP6GCU, Maciek SQ6IUO, Janek SQ9CYW, Janek SP9FSZ, Zdzisław SQ6IUF,
Piotrek SQ6IUS, Marcin SQ9SBF, Adam SQ6KIN, Marek SP9UO.
oraz z SP7KED team: Heniek SP7FUZ, Bogusław SP7IVO, Paweł SP7NJR, Janusz SQ7JZS,
Włodek SQ7CGN, Janusz SP7HJF, Maciek SP7VVK, Robert SQ7LRQ, Paweł SP7FI, Adam
SP7TOT, Daniela SP7LIL, Michał SQ7NUR, Poldek SQ7MRW, Jacek SP7DPJ, Rysiek
SP7RFZ, Piotrek SQ7JZG, Mariusz SQ7JZR, Irena SP7QL, Piotrek SQ7JZH, Krystian
SQ7OIZ, Patryk SQ7OBL.
Organizatorem niekrótkofalowcem był Pan Grzegorz Karkos. Internet zorganizowała
miejscowa firma z Jaworzna. A sponsorami byli ICOM Polska, Radiosklep, SP7DDD,
SP6IEQ, PiastCatering.
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Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, ojciec Hieronim SP9HLP – paulin, organizator corocznych pielgrzymek
krótkofalowców na Jasną Górę oraz Eugeniusz SP9IIA

Organizatorzy zgodnie z zapowiedzią załatwili dobrą pogodę. Deszcz pokazał się tylko w
nocy z piątku na sobotę. Podczas właściwej imprezy było ciepło i słonecznie.
Część oficjalną rozpoczął szef komitetu organizacyjnego Tadeusz SP7FDV witając obecnych
i odczytując pisma od kilku z zaproszonych, a nieobecnych osób. Byłem drugą osobą
występującą pod „namiotem prelekcyjnym”. Powitałem przybyłych w tym przedstawiciela
Starosty Powiatowego w Olecku oraz Wójta Gminy Rudniki Pana Andrzeja Pyziaka. Była to
też znakomita okazja do wręczenia grawertonów okolicznościowych z okazji 80 lat PZK.
Otrzymali je Ewa SP5HEN oraz Włodek SP5DDJ. Pozostali beneficjenci, a więc Adam
SP2EDA, Jurek SP8TK, Sylwester SP2FAP otrzymają je drogą pocztową.
Część prelekcyjna spotkania rozpoczęła się bardzo ciekawą historyczną prezentacją
opracowaną przez Tomka SP5CCC, której premiera miała miejsce w dniu 26 lutego w
Warszawie. Prezentacja ta traktuje o najmniej znanym okresie w historii PZK, a mianowicie o
okresie 1945-1957.
Inne wygłoszone prelekcje dotyczyły QRP (SP5DDJ) oraz przepisów antenowych, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska.(SP6IEQ).
Również w bloku „edukacyjnym” znalazł się pokaz ratownictwa medycznego.
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Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Marek Czarnecki SP9UO – organizator corocznych ogólnopolskich spotkań
integracyjnych „ŁOŚ” oraz Eugeniusz SP9IIA

Podczas spotkania znalazł się także czas na mini część artystyczną.
Frekwencja dopisała zgodnie z prognozami. Było nas ponad 550 osób, a na liście przybyłych
zarejestrowało się 485 krótkofalowców. Z tzw. władz naczelnych PZK byli prezesi kilkunastu
OT trzech członków prezydium oraz cały skład GKR PZK, która podczas spotkania odbyła
swoje posiedzenie. Podczas spotkania miało miejsce podpisanie umowy użyczenia
nieruchomości pomiędzy Gminą Rudniki, a Polskim Związkiem Krótkofalowców OPP.
Chodzi tu o kawałek ziemi będący własnością gminy, na którym odbywają się nasze coroczne
spotkania. Ciekawym nie tylko kolorystycznie elementem był wojskowy pojazd będący
własnością PZK z radiostacją R-140 oraz agregatami, które pracowały podczas spotkania
dając prawie 6 KW, co w zupełności wystarczyło do zasilania znajdujących się tam urządzeń.

Tadeusz SP9HQJ w towarzystwie emerytowanego redaktora Telewizji Wrocław, prowadzącego programy
telewizyjne „Krótkofalowcy” w latach 80-tych, a obecnie redaktora naczelnego Radiowego Biuletynu
Informacyjnego
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ŁOŚ różni się od innych spotkań nie tylko ilością uczestników (w poprzednich latach było
nas tam ponad 300), ale także ilością zaangażowanych organizatorów co daje gwarancję
stabilności organizacji spotkań na przyszłość, a także wszelkich poczynań PZK na tym
terenie. Szersza relacja oraz reportaż w KP 7/2010. Zabrakło niestety Jurka SP5BLD
redaktora i producenta RBI. Zawiniły sprawy logistyczne. Wszelkie próby podejmowane
wieczorem w piątek przez Jurka i przez moją osobę zawiodły. Był natomiast Henryk
SP6ARR, który wszystko filmował i nagrywał.
Organizatorom przybyłym gościom, sponsorom i prelegentom w imieniu prezydium ZG PZK
serdecznie dziękuję. To był kawał dobrej roboty.(SP2JM
Zdjęcia: SP5ELA
Na spotkaniu „ŁOŚ 2010” mieliśmy zabawną sytuację. Kiedy to w licznym gronie na
początku obozu w licznym towarzystwie rozmawialiśmy o wielu sprawach, w pewnym
momencie zauważyliśmy, że zbliżają się do nas krótkofalowcy z Częstochowy, a spośród
nich znany w kraju organizator corocznych pielgrzymek krótkofalowców na Jasną Górę
ojciec Hieronim Leśniewski SP9HLP. Wtedy to jeden z towarzystwa zwrócił się do
Hieronima słowami: bardzo mi przykro, ale jako nauczyciel pracujący w szkołach zaocznych
wszystkie soboty i niedziele mam zajęte i nie mogę uczestniczyć w pielgrzymkach, ale bardzo
bym chciał. Dodał przy okazji: ale patrz jak się dobrze składa: Ty jesteś księdzem, ja
policjantem, a stojący tu obok jest ze służby więziennej i, jako krótkofalowcy, na pasmach
radiowych zawsze znajdujemy wspólny język i nie ma wojny między nami. A stojący obok
inny kolega dodał; a ja jestem wojskowym, po czym wszyscy ryknęli śmiechem. Ta zabawna
sytuacja ma jednak swój morał. W środowisku krótkofalowców nie podziałów na partie
polityczne, religie czy też inne podziały. W czasie licznych rozmów i spotkań zapominamy o
swojej pracy czy służbie wszyscy jesteśmy kolegami z radia. Taka zasada jest na całym
świecie, ponieważ krótkofalarstwo ma charakter apolityczny i areligijny. Ta zasada powoduje,
że niezależnie od poglądów politycznych czy też religijnych wszyscy jesteśmy kolegami
radia.
Wyciąg z Komunikatu Sekretariatu ZG PZK z dnia 9 czerwca 2010 r.
ŁOŚ 2010 uzupełnienie i poprawki.
Część oficjalną rozpoczął szef komitetu organizacyjnego Tadeusz SP7FDV witając
obecnych i odczytując pisma od kilku z zaproszonych, a nieobecnych osób. Byłem drugą
osobą występującą pod „namiotem prelekcyjnym”. Powitałem przybyłych w tym
przedstawiciela Starosty Powiatowego w Olesnie oraz Wójta Gminy Rudniki Pana Andrzeja
Pyziaka. Była to też znakomita okazja do wręczenia grawertonów okolicznościowych z okazji
80 lat PZK. Otrzymali je Ewa SP5HEN za popularyzację krótkofalarstwa w Polskim Radiu
oraz współudział w wydawaniu „Krótkofalowca Polskiego”, Włodek SP5DDJ za
propagowanie wszystkiego co wiąże się z pracą w eterze małą mocą (QRP) oraz promowanie
samodzielnych konstrukcji amatorskich oraz Tadeusz SP6MRC główna siła napędowa bazy
na kopie Biskupiej. Pozostali wielcy nieobecni, a więc Adam SP2EDA główny organizator
oraz kierownik 5 szkoleniowych obozów krótkofalarskich Jurek SP8TK za wieloletnią
działalność na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w SP, Mietek SP6EZ za całokształt działalności
w tym za inspirację i udział w budowie bazy krótkofalarskiej na „Kopie Biskupiej” oraz
Sylwester SP2FAP redaktor i wydawca MK QTC oraz inspirator chyba rekordowej ilości
zawodów i innych przedsięwzięć operatorskich otrzymają je drogą pocztową.
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Kończąc prowadzoną przeze mnie część spotkania przedstawiłem w skrócie zarys
historyczny PZK oraz omówiłem bieżącą sytuację naszej organizacji, podkreślając pozytywne
aspekty naszej rzeczywistości. Ta część mojej bytności w namiocie prelekcyjnym została
„brutalnie” przerwana przez górnika, który nie wiadomo skąd tam się wziął, a który zaczął
dociekać powodów naszej tam bytności, a na dodatek mówił jakimś dziwnym językiem.
Górnikiem okazał się ubiegłoroczny szef komitetu organizacyjnego Marek SP9UO. Tym
humorystycznym akcentem zakończyliśmy tzw. część oficjalną.
Część prelekcyjna spotkania rozpoczęła się bardzo ciekawą historyczną prezentacją
opracowaną przez Tomka SP5CCC, której premiera miała miejsce w dniu 26 lutego w
Warszawie. Prezentacja ta traktuje o najmniej znanym okresie w historii PZK, a mianowicie o
okresie 1945-1957.
Inne wygłoszone prelekcje dotyczyły QRP (SP5DDJ) oraz przepisów antenowych, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska (SP6IEQ).
Również w bloku „edukacyjnym” znalazł się pokaz ratownictwa medycznego.
Podczas spotkania znalazł się także czas na mini część artystyczną.
Frekwencja dopisała zgodnie z prognozami. Było nas ponad 550 osób, a na liście przybyłych
zarejestrowało się 485 krótkofalowców. Z tzw. władz naczelnych PZK byli prezesi OT, trzech
członków prezydium oraz cały skład GKR PZK, która podczas spotkania odbyła swoje
posiedzenie.
Podczas spotkania miało miejsce podpisanie umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy
Gminą Rudniki, a Polskim Związkiem Krótkofalowców OPP. Chodzi tu o kawałek ziemi
będący własnością gminy, na którym odbywają się nasze coroczne spotkania.
Ciekawym nie tylko kolorystycznie elementem był wojskowy pojazd będący własnością PZK
z radiostacją R-140 oraz agregatami, które pracowały podczas spotkania dając prawie 6 kW,
co w zupełności wystarczyło do zasilania znajdujących się tam urządzeń.
Na ŁOŚ-u była i dość pokaźna giełda. Można było kupić prawie wszystko co do uprawiania
krótkofalarstwa jest potrzebne. No może po za końcówkami QRO i wielkogabarytowymi
antenami.
Relacja byłaby niepełna gdybym nie wymienił kilkunastu znanych krótkofalowców, ludzi,
którzy w znacznym stopniu wpływają lub wpłynęli na nasze środowisko i to w bardzo wielu
aspektach. Obecni byli po za już wcześniej wymienionymi w tej relacji kolegami: Jurek
SP7CBG-prezes Łódzkiego OT PZK, Leszek SP6CIK Prezes Opolskiego OT PZK i
weryfikator osiągnięć w DXCC, a także przewodniczący Komisji Strategii i koordynator prac
wszystkich komisji powołanych po XVII KZD, Roman SP9MRN Prezes Gliwickiego OT
PZK, Jacek SP9JCN –Prezes Śląskiego OT PZK, Wenancjusz SP2WN Prezes Żuławskiego
OT PZK, Tomasz SP6T Kapitan zespołu SN0HQ, Wiesław SQ5ABG redaktor Naczelny KP i
autor książki o powstańczej radiostacji „Błyskawica” oraz Honorowy Prezes Praskiego OT
PZK, Andrzej SQ7B – Award Manager PZK, Andrzej SP9ENO niegdyś członek ZG PZK
obecnie moderator listy dyskusyjnej ZGPZK, Zygi SP5ELA administrator portalu PZK i
główny informatyk zespołu SN0HQ, Maciej SP9DQY działacz krótkofalarski z Sosnowca
przewodniczący GKR nie tylko poprzedniej kadencji, Eugeniusz SP9IIA animator wielu
zawodów i imprez krótkofalarskich prezes radioklubu SP9KJM w Siemianowicach Śląskich,
Piotr SP9BWJ wiceprezes MSK oraz Jan SP9BRP członek ZG i delegat na KZD z OT12 PZK
w Krakowie.
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Zabrakło niestety Jurka SP5BLD redaktora i producenta RBI. Zawiniły sprawy
logistyczne. Wszelkie próby podejmowane wieczorem w piątek przez Jurka i przez moją
osobę zawiodły. Był natomiast Henryk SP6ARR, który wszystko filmował i nagrywał.
Bardzo ciekawą postacią był amerykański krótkofalowiec Thomas KN4VT z Florydy, który
postanowił odwiedzić największą polską imprezę krótkofalarską. Było tam naprawdę bardzo
wiele ciekawych osobowości i prawie każdy kto chciał mógł wiele spraw w koleżeńskim
gronie przedyskutować, a czasem załatwić. ŁOŚ różni się od innych spotkań nie tylko ilością
uczestników (w poprzednich latach było nas tam ponad 300), ale także ilością
zaangażowanych organizatorów co daje gwarancję stabilności organizacji spotkań, a także
wszelkich poczynań PZK na tym terenie. Organizatorom, przybyłym gościom, sponsorom i
prelegentom w imieniu prezydium ZG PZK serdecznie dziękuję. To był kawał dobrej roboty.
Info: (HF80JMR)

Od lewej: Andrzej SP9IHP, Stanisław SQ9EEQ i Eugeniusz SP9IIA

Od lewej: Andrzej SP9IHP, Stanisław SQ2EEQ i Tadeusz SP9HQJ
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Replika radiostacji Powstania Warszawskiego „Błyskawica”

Historyczna radiostacja RBM-1

Byliśmy również na kolejnym spotkaniu integracyjnym pod nazwą V” Piknik Eterowy” w
Koniakowie. Poniżej pełna informacja w tej sprawie.
V Piknik Eterowy w Koniakowie
Z inicjatywy Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców i Śląskiego Oddziału Terenowego
PZK w dniach 10 - 11 lipca br. Pensjonacie „Koronka” w Koniakowie odbył się kolejny, tym
razem V Piknik Eterowy, w którym wzięło około ponad 200 osób, nadawców tym 100
licencjonowanych nadawców. W malowniczej scenerii spotkać można było wielu
znamienitych postaci polskiego światka krótkofalarskiego, w tym wielu DX - manów. Z
kronikarskiego obowiązku wypada stwierdzić, że w spotkaniu wziął udział między innymi
uczestnik wielu międzynarodowych wypraw krótkofalarskich Kol. Jurek SP9BQJ oraz
krótkofalowiec - żeglarz, kapitan jachtu „Bona Terra” Janusz Słowiński SP9YI, którego jacht
po ostatnim sztormie zatonął na dnie Przylądka Horn. Nie zabrakło również powszechnie
znanego siemianowickiego naszym środowisku czeskiego krótkofalowca, a znanego z wielu
ciekawych przedsięwzięć krótkofalarskich ( posiadającego polskie korzenie ) Janka OK2BIQ.
Reprezentację siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM w czasie tego spotkania
integracyjnego stanowili : Eugeniusz SP9IIA - prezes Klubu, Tadeusz SP9HQJ - sekretarz
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Klubu i jednocześnie sekretarz PZK, Romek SP9UVQ - wiceprezes Klubu, Janek SP9GDI,
Zenek SP9ERT oraz Klaudiusz wraz z synem Mariuszem.

Od lewej: Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Janek SP9GDI i Janusz SP9YI – krótkofalowiec i żeglarz,
który na jachcie „Bona Terra” dwukrotnie opłynął Przylądek Horn

O godz. 9.00 miała miejsce reprezentacja uczestników spotkania i każdy uczestnik brał
udział w losowaniu nagród w tzw. tomboli, gdzie wszystkie losy były wygrane. Krótko po
godz. 10.00 nastąpiło odpalenie dwóch strzałów w armaty lokalnego Bractwa Kurkowego, po
czym nastąpiła część oficjalna zapoczątkowana przez organizatora tj. Henryka SP9FHZ. W
dalszej kolejności głos zabrał Kol. Tadeusz SP9HQJ ? przedstawiciel Prezydium ZG PZK. W
swym wystąpieniu przedstawił krótki rys historyczny IARU i PZK, po czym omówił aktualną
sytuację PZK, w tym między innymi sprawę przygotowań do Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Delegatów PZK, jaki odbędzie się 4 września br. w Warszawie. Zachęcał przy okazji
do wstępowania w szeregi PZK, ponieważ przynosi to wymierne korzyści m.in. darmową
obsługę QSL, ubezpieczenie wszystkich członków PZK od odpowiedzialności cywilnej
związanej z wyrządzeniem szkody np. w przypadku zerwania anteny. W dalszej części miały
miejsce specjalistyczne odczyty techniczne między innymi w wykonaniu Piotra SP9TPZ. O
godz. 12.00 wszyscy uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. W czasie
spotkania odbył się również quiz techniczny z nagrodami dla zwycięzców, jak też wręczenie
Oskarów dla najbardziej zasłużonych aktywistów.
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Aktywiści z mikołowskiego Klubu SP9PKS zapewniali łączność na UKF dla zbłąkanych
kierowców i wszyscy bez większych przeszkód dotarli do celu. W czasie spotkania miała
miejsce również prezentacja specjalistycznego samochodu pomiarowego miejscowej
delegatury UKE (Mercedes MB-316) wraz z dwuosobowym zespołem specjalistów. Nie
zabrakło również mini giełdy i jak zwykle na imprezie pokazał się Czesław SP6SNS oraz
Olek SP6RYP i inni, oferując do sprzedaży wiele ciekawych rzeczy przydatnych nadawcom.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu okolicznościowych koszulek i czapek ze
stosownym nadrukiem. Nie zabrakło również Kolegi SP9JHB, który i tym razem oferował do
sprzedaży wiele własnoręcznie wykonanych i ciekawych postaci z drewna.

Tadeusz SP9HQJ udziela wywiadu dla TV „Videoexpres”
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Po części oficjalnej trwały długie Polaków rozmowy przy grillu, w mniejszych grupach
dyskusyjnych. Tego typu spotkanie to dobra okazja do integracji nie tylko śląskiego
środowiska krótkofalowców, ale również szybki obieg informacji o sprawach związanych z
funkcjonowaniem naszego związku. W drugim dniu spotkaniu - podobnie jak w latach
poprzednich - miały miejsca zabawy rekreacyjno - sportowe tj. rzut murzynkiem oraz
strzelanie z broni wiatrówkowej. Wyśmienite śląskie dania serwowała miejscowa restauracja i
nikt nie mógł się czuć głodny. Wielu kolegów przybyło z własnym namiotami, choć
okoliczna baza hotelowa zapewniała nocleg wszystkich chętnym. Całość przebiegu imprezy
dokumentował dyżurny dokumentalista PZK Kol. Henryk SP6ARR, którego materiał
filmowy niebawem będzie można obejrzeć w programie ?Krótkofalowcy Bis? w programie
„Edusat”.

Integracja ze śląskim środowiskiem krótkofalowców

Słowa podziękowania należą się zatem organizatorom tego przedsięwzięcia, którzy jak w
poprzednich latach, stanęli na wysokości zadania i wzorowo przygotowali imprezę.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ
Powyższa informacja ukazała się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:v-pikniketerowy-w-koniakowie&catid=1:latest-news
Nie mogło nas zabraknąć również na kolejnym spotkaniu w Gliczarowie Górnym. Poniżej
tekst Bożeny SP9MAT opisujący przebieg zdarzenia.
Spotkanie w Gliczarowie Górnym k. Zakopanego
W dniach 31 lipca - 1 sierpnia 2010 r. w Gliczarowie Górnym k. Zakopanego odbył się XI
Zlot Krótkofalowców, którego organizatorem było Małopolskie Stowarzyszenie
Krótkofalowców, natomiast gospodarzem był ks. Szczepan Gacek SP9VRJ. Zgodnie z
programem, w sobotę 31 lipca odbył się egzamin państwowy na świadectwo uzdolnienia, do
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którego przystąpiło kilkanaście osób. Przez cały czas czynna była wystawa sprzętu
krótkofalarskiego zorganizowana przez Krakowską Grupę Ekspedycji Radiowych. Na
wystawie zgromadzono między innymi urządzenia nadawczo-odbiorcze, które były podpięte
do anten i można było na nich nie tylko słuchać, ale i pracować. Dawało to możliwość
sprawdzenia w tych samych warunkach pracę różnych urządzeń. Prezentacja cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Po ogłoszeniu wyników egzaminu i obiedzie mieliśmy okazję
oglądnąć audiowizualne programy przygotowane przez Kol. Piotra SP9BWJ oraz Tomka
SP9ITP.

W otoczeniu małopolskich krótkofalowców

Tematem prezentacji Piotra SP9BWJ były urządzenia nadawczo-odbiorcze obejmujące
okres od początków krótkofalarstwa tj. od 1924 r. aż do lat 70-tych ubiegłego stulecia. Było
to nawiązanie do przygotowanej wystawy. Następnie oglądnęliśmy program przygotowany
przez Krakowską Grupę Ekspedycji Radiowych SP9PKG, zaś w roli prezentera wystąpił
Tomek SP9ITP.
W pokazanych filmach było wspomnienie o Ludwiku SP9ADV oraz fantastyczny film
opowiadający o powstaniu klubu oraz kilkunastu wybranych wyprawach w różne regiony
Polski a w szczególności odwiedzane zamki. Następnie ogłoszone zostały wyniki zawodów:
SP YL Contest oraz zawody QRP im. Janusza Twardzickiego SP9DT. Na zakończenie tej
części programu przygotowana została niespodzianka dla członków n/Oddziału. Wszyscy,
którzy byli członkami na koniec 2009 r., otrzymali pamiątkowe dyplomy z okazji 80 ? tej
rocznicy powstania Krakowskiego Klubu Krótkofalowców, którą to rocznicę obchodziliśmy
w ubiegły roku. Program pierwszego dnia zakończył się wspólnym grilowaniem.
W niedzielę, po mszy świętej odprawionej przez ks. Szczepana zrobione zostało na
pamiątkę wspólne zdjęcie, zaś przy obiedzie przygrywała nam ? kapela góralska. Swoje
gościnne progi otwarł Gliczarów Górny dla wszystkich krótkofalowców i ich rodzin oraz
sympatyków krótkofalarstwa, którzy zawitali w tym roku. Przyjechali koledzy nie tylko z
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Małopolski, ale i innych województw, a więc z SP9, SP8, SP7, SP6 i SP5. Byli ? starzy
znajomi? oraz nowi goście. Były wspomnienia, wymiana doświadczeń i zwykłe rozmowy.
Mieliśmy również przyjemność gościć przedstawiciela Prezydium ZG PZK, sekretarza ZG
PZK Kol. Tadeusza SP9HQJ, który na spotkanie przybył z dwoma przedstawicielami
siemianowickiego Klubu SP9KJM tj. Eugeniuszem SP9IIA i Romkiem SP9UVQ. Wielka
szkoda, że byli oni z wizytą bardzo krótko i nie było zbyt wiele czasu na rozmowę.

W otoczeniu małopolskich krótkofalowców

Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce i istnieją doskonałe
warunki pracy na UKF. Przez cały czas pracowała stacja okolicznościowa SN0GG.
Szczególne podziękowania należą się Pani Krysi SQ9CHO, żonie Ryszarda SP9VRO, która
dołożyła wszelkich starań i zapewniła wspaniałą kuchnię. Żegnając ks. Szczepana SP9VRJ
podziękowaliśmy za wspaniałe przyjęcie i poprosiliśmy o kolejne XII spotkanie w roku
przyszłym. Mamy nadzieję, że również w 2011 spełni się powiedzenie, ? kto raz przyjedzie,
chce tutaj wrócić ?.
Wszystkim, którzy
( Bożena SP9MAT ).

przyczynili

się

do

organizacji

Zlotu

gorąco

dziękujemy.

Powyższa informacja pochodzi ze strony:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:spotkanie-wgliczarowie-gornym-k-zakopanego&catid=1:latest-news
W dniach 10-12 września 2010 r. w miejscowości Kucoby koło Olesna byliśmy
wykonawcami Mistrzostw Polski w Otwartych Zawodach Sprawnościowych. Poniżej pełny
tekst zamieszczony na stronie klubowej, a dotyczący tego wydarzenia.
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Mistrzostwa Polski w Otwartych Zawodach Sprawnościowych w Kucobach k. Olesna
08 października 2010

W dniach 10-12 września br. w Kucobach k. Olesna odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci i
Młodzieży w Otwartych Zawodach Sprawnościowych tj. wieloboju łączności i
radiopelengacji amatorskiej. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju,
natomiast wykonawcą Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach i Klub Łączności LOK w
Siemianowicach Śl. Członkowie siemianowickiego klubu pełnili rolę sędziów, jak też kilku z
nich wystąpiło w roli zawodników.
Zawody te obejmowały następujące konkurencje sportowe :
- strzelanie z karabinka pneumatycznego kal. 4,5 mm,
- określenie azymutu na ciągle pracujące nadajniki,
- odszukanie ciągle pracujących nadajników tzw. łowy na lisa,
- rzut granatem,
- drużynowy bieg na orientację.
W kategorii radiopelengacji śląska reprezentacja LOK zajęła trzecie miejsce, natomiast
drużynowo we wszystkich kategoriach czwarte miejsce. Przedstawiciele siemianowickiego
klubu SP9KJM zajęli następujące miejsca :
- Bartosz Krzykawski - junior - 3 miejsce w kategorii ogólnych wyników indywidualnych,
- Adam Skorupka - dzieci do lat 12 - 4 miejsce w radiopelengacji amatorskiej.

Od lewej: Alfred Cwenar SP7HOR – wielokrotny organizator Mistrzostw Europy w telegrafii szybkiej, Tadeusz
SP9HQJ i Włodzimierz Karczewski SQ5WWK – kierownik Wydziału sportów obronnych ZG LOK
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Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, natomiast zwycięzcy czołowych lokat otrzymali
dyplomy. Nie zabrakło też drobnych upominków i słodyczy. Świetna pogoda i świeże leśne
powietrze sprzyjały zawodnikom, którzy wracali do domów w doskonałych humorach.
Kolejne zawody tego typu odbędą się za rok i mamy nadzieję, że śląska reprezentacja LOK,
jak też siemianowiccy zawodnicy zdobędą lepsze miejsca.
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Powyższa informacja znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95:mistrzostwapolski-w-otwartych-zawodach-sprawnociowych-w-kucobach-k-olesna&catid=1:latest-news

Śląska reprezentacja w zawodach

187

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w klubie SP9KJM
20 listopada 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze klubu SP9KJM, na
którym na 5-letnią kadencję wybrano Zarząd w następującym składzie:
- prezes – Eugeniusz Kurzeja SP9IIA,
- wiceprezes – Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
- wiceprezes – Paweł Chromik SP9PW,
- sekretarz – Arkadiusz Krzykawski SQ9CI,
- skarbnik – Józef Dworski SQ9FII.

Członkowie siemianowickiego klubu SP9KJM – nie wszyscy
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Zarząd klubu wybrany 20 listopada 2010 r. Stoją od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Arek SQ9CI, Józef SQ9FII i
Paweł SP9PW. Na pierwszym miejscu prezes klubu Eugeniusz SP9IIA

Rok 2011
XXXIV CROSS SIEMIONA

10 stycznia 2011 odbył się XXXIV CROSS SIEMIONA, organizowany przez MTKKF
Siemianowice Śląskie, referat rekreacji, sportu i turystyki UM oraz MOSiR Pszczelnik,
zgromadził na starcie 92 zawodników.
Bardzo dobrze zaprezentowało się najmłodsze pokolenie siemianowiczan od wielu lat
Klub Łączności LOK współpracuje MTKKF w Siemianowicach przy organizowaniu W/w
biegu zabezpieczając trasę biegu poprzez aktywistów Klubu Łączności SP9KJM którzy
zabezpieczają urządzeniami nadawczo-odbiorczymi trasę biegów oraz informując bieżąco o
sytuacji na trasie.
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Informacja na powyższy temat znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98:krosssiemiona&catid=1:latest-news
Spotkanie w Klubie Łączności SP9KJM
18 lutego 2011 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury „Chemik” w
Siemianowicach Śl. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne
członków i sympatyków Klubu Łączności SP9KJM, w którym wzięło
udział około 40 osób.
Sprawozdanie z działalności klubu złożył prezes Eugeniusz Kurzeja SP9IIA stwierdzając,
że aktyw klubowy w poprzednim roku był niezwykle aktywny i jak zwykle osiągnął wiele
znaczących sukcesów. Do jednych z nich należał współudział w zorganizowaniu Mistrzostw
Polski Dzieci i Młodzieży Zawodów Wieloboju Łączności w Kucobach koło Olesna, gdzie
wystawiono również reprezentację klubową we wszystkich kategoriach wiekowych, a
zawodnicy osiągnęli znaczące sukcesy. Ponadto aktyw klubowy, jak co roku, organizował
zawody sportowo – obronne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji kolonijnej „Lato” i
„Zima”. Aktywiści klubowej sekcji strzeleckiej w porozumieniu z Zarządem Miejskim LOK
w Siemianowicach utworzyli strzeleckie Koło LOK w Liceum Ogólnokształcącym im. J.
Śniadeckiego w Siemianowicach Śl., w którym to członkami tego Koła są głównie kadeci
dwóch klas tej szkoły. Gwoli przypomnienia należy wspomnieć, że w tej szkole utworzono
wcześniej 2 klasy o profilu policyjnym, gdzie przyszli absolwenci zamierzają podjąć służbę w
szeregach policji. Obecnie aktywiści klubowej sekcji strzeleckiej prowadzą w tych klasach
zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego i organizują zawody strzeleckie. Poza prowadzeniem
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tradycyjnych łączności na pasmach KF i UKF członkowie klubu brali udział w wielu
zawodach krajowych i międzynarodowych, doskonaląc swoje umiejętności operatorskie na
telegrafii, SSB i technikach cyfrowych. Było też wiele wyjazdów integracyjnych w terenie, a
radiostacja w czasie przejazdu często pracowała w systemie mobile. Harmonogram zamierzeń
na rok obecny zapowiada się również imponująco i na bieżąco jest realizowany.

Od lewej: Eugeniusz SP99A, wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik, kierownik Domu Kultury
„Chemik” Zbigniew Krupski, przewodniczący siemianowickiego TKKF Ryszard Seręga i Tadeusz SP9HQJ

Obecny na spotkaniu wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik zwrócił
uwagę na wzmożoną aktywność tego klubu, który pełni rolę wiodącą wśród siemianowickich
organizacji pozarządowych i jest wysoko oceniany przez władze miasta. To ogromna zasługa
prezesa klubu i lidera tego środowiska Eugeniusza Kurzei SP9IIA, który od niepamiętnych lat
kojarzony jest w mieście z niezwykłą aktywnością na rzecz klubu i mieszkańców
Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik podkreślił, że każda pasja rozwija człowieka i poszerza jego
horyzonty na wielu płaszczyznach. Pasja siemianowickich krótkofalowców polega na
nawiązywaniu łączności z całym światem i jest to jednocześnie promocja miasta w świecie.
Również prezes siemianowickiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ryszard
Seręga podkreślił wiodącą rolę środowiska siemianowickich krótkofalowców, którzy od lat
ściśle współpracują z TKKF zapewniając między innymi łączność w czasie corocznych
miejskich imprez sportowych.
Kierownik Domu Kultury „Chemik” i jednocześnie radny Rady Miasta Siemianowic Śl.
Zbigniew Krupski niezwykle ciepło wyrażał się pod adresem środowiska krótkofalowców
podkreślając, że zmiana siedziby klubu z ulicy Pszczelniczej do DK „Chemik” była „strzałem
w dziesiątkę” i spowodowała znaczne ożywienie działalności kulturalnej Domu Kultury,
który dziś tętni życiem. Stwierdził przy okazji, że bardzo ceni sobie współpracę ze
środowiskiem krótkofalowców i jest to pożytek dla obu stron.
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Słowa uznania pod adresem klubu padły również ze strony dyrektora Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach Ryszarda Kasprzaka, który nie omieszkał
zwrócić uwagi na fakt, iż na tle LOK – owskich klubów łączności siemianowicki klub
SP9KJM od lat przoduje zajmując czołowe miejsce w województwie i jest znany z wielu
cennych inicjatyw. Na podkreślenie zasługuje również klubowa sekcja strzelecka
podejmująca działania nie tylko na rzecz dzieci i młodzieży, ale również na rzecz
mieszkańców Siemianowic Śl. Jednym z wymiernych efektów działalności aktywistów
klubowych jest również pomoc w utworzeniu nowego klubu łączności w Chrzanowie.
Słowa uznania pod adresem aktywu klubowego padły również ze strony Tadeusz Pamięty
SP9HQJ – mieszkańca Siemianowic Śl., członka tego klubu, który od paru lat pełni funkcję
sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Tadeusz Pamięta
stwierdził, że siemianowicki klub łączności kojarzony jest w całym kraju ze wzmożoną
aktywnością klubową i wieloma cennymi inicjatywami, które zaskakują wiele klubów i
oddziałów w kraju. Nie jest przypadkiem, że za szczególne zasługi 6 lat temu klub ten
otrzymał od Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Odznakę Honorową
PZK. Oceniając sytuację polskich krótkofalowców Tadeusz Pamięta zwrócił przy okazji na
fakt, iż środowisko siemianowickich jest w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ władze
lokalne, jak lokalne wspólnoty mieszkaniowe nie stwarzają problemów w montowaniu anten
nadawczo – odbiorczych, czego nie mogą powiedzieć krótkofalowcy w różnych zakątkach
kraju. Kontynuując ten wątek warto mieć na uwadze fakt, iż w sytuacji jakiegokolwiek
zagrożenia cywilizacyjnego np. powódź, wypadek, katastrofa, to na pomoc środowiska
krótkofalowców można zawsze liczyć, ponieważ nie jest ono obojętne w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek zwykłych ludzkich tragedii. Dziś, w dobie powszechnie panującej
komercji, władze centralne PZK muszą zabiegać o zachowanie status quo środowiska
polskich krótkofalowców i pokonywać różnego typu bariery prawne, biurokratyczne i
administracyjne.
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Uczestnicy spotkania

Po uroczystych wystąpieniach w podgrupach głos zabierali uczestnicy spotkania dzieląc
się doświadczeniami i problemami w pracy operatorskiej. Uczestnicy spotkania obejrzeli
również w wersji multimedialnej jeden z odcinków audycji telewizyjnej autorstwa red.
Henryka Pachy SP6ARR pt. „Videoexpres” z prelekcją Dionizego Studzińskiego SP6IEQ w
sprawie tzw. arkusza kalkulacyjnego dotyczącego zgłoszenia antenowego. Organizatorzy
spotkania nie zapomnieli również o skromnym poczęstunku.
Autor: Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=9&nid=11778
Nie tylko życiem klubowym żyliśmy. Od czasu do czasu należy się relaks, a jednym z nich
był „tłusty czwartek”, co pokazują poniższe 2 zdjęcia.
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Zawody Strzeleckie „Kobieta - Strzelec 2011 r.”

Tradycyjnie jak co roku z okazji Dnia Kobiet zostały zorganizowane Zawody
Strzeleckie pod nazwą „Kobieta Strzelec 2011r”, które zostały zorganizowane przez Śląski
Zarząd Wojewódzki w Katowicach oraz Miejski Zarząd LOK w Bieruniu Nowym .Zawody
zorganizowano na szczeblu wojewódzkim które odbyły się na strzelnicy BOS i R w
Bieruniu Nowym.
Cel zawodów - popularyzacja masowego sportu strzeleckiego
wśród pań i uczennic.
Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Siemianowicach Śl. wysłał drużynę, w której brały
udział zawodniczki z Koła Ligi Obrony Kraju przy I Liceum im. Śniadeckiego w ilości 3
uczennic pierwszej klasy kadetów, które startowały pierwszy raz w takowych zawodach
strzelając z broni palnej do tarcz w odległości 50 m. Zawodniczki zajęły 16,17, 22 miejsca na
40 startujących zawodników w grupie młodzież szkolnej wszystkich kategoriach. Jest to
wspaniały wynik. W kategorii Seniorek VIP zawodniczki z Siemianowic zajęły miejsca:
reprezentowała Klub Strzelecki przy ZM LOK w Siemianowicach.
Pierwsze Miejsce zloty Medal zajęła Halina Kurdzielewska. Reprezentowała Klub Strzelecki
przy ZM LOK w Siemianowicach Śl. Drugie Miejsce srebrny Medal zajęła Monika
Chromik. Sympatyczka Klubu Łączności SP9KJM Zawody odbyły się w bardzo miłej
atmosferze przy smacznym pączku i dobrej kawie.
Prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. Eugeniusz Kurzeja SP9IIA
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Informacja na powyższy temat znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102:zawkobiet&cati
d=1:latest-news
Krótkofalowcy z Klubu SP9KJM organizatorami XIV Zjazdu Delegatów
ZW LOK w Katowicach
Nadawcy z Klubu SP9KJM nabyli kolejne doświadczenie organizacyjne, a właściwie
logistyczne, polegające na przygotowaniu i organizacji ( w porozumieniu z ZW LOK w
Katowicach ) XIV Zjazdu Delegatów Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach, jaki
miał miejsce 12 marca 2011 roku w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl., w
którym wzięło udział 60 delegatów oraz zaproszeni goście. Praca zbiorowa zespołu
klubowego polegała na tym, że kilku członków Klubu wykonywało ściśle określone zadania.
I tak :
- Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA czuwał nad całością przedsięwzięcia, a przy okazji
dokumentował przebieg Zjazdu za pomocą aparatu fotograficznego,
- Romuald Drynda - SP9UVQ pełnił dyżur w Domu Kultury zapewniając potrzeby
uczestników Zjazdu,
- Tadeusz Pamięta – SP9HQJ pełnił obowiązki przewodniczącego Zjazdu prowadzając Zjazd
i dbając o zrealizowanie zaplanowanych punktów porządku obrad Zjazdu,
- Piotr Kurtz – SQ9CXK zajął się sprawą nagłośnienia sali obrad i rejestrowaniem
elektronicznym przebiegu Zjazdu jak też dokumentował fotograficznie przebieg Zjazdu,
- Józef Dworski – SQ9FII dokumentował przebieg Zjazdu poprzez filmowanie i
wykonywanie zdjęć,
- Łukasz Merta – SQ9DHX wraz z Piotrem SQ9CXK dokumentował przebieg Zjazdu i
zapewniał dalsze działania logistyczne.
W czasie XIV Zjazdu Delegatów ZW LOK Klub SP9KJM odwiedzili między innymi :
wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik oraz przedstawiciel Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Katowicach mjr Lech Zawodnik, co zostało udokumentowane na
zdjęciach. Według opinii uczestników XIV Zjazdu Delegatów spotkanie przygotowane
zostało wzorowo i nie było malkontentów.
Poniżej tekst, jaki ukazał się na stronie internetowej portalu Urzędu Miejskiego w
Siemianowicach Śl. pod nawą „Reporterskim okiem” :
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=2&nid=11897
XIV Zjazd Delegatów LOK
Czwartek, 17 Marca 2011

W Domu Kultury „Chemik” odbył się XIV Zjazd Delegatów Śląskiej Organizacji
Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju, w którym wzięło udział 60 delegatów z ośrodków
terenowych województwa...
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12 marca br. w Domu Kultury „Chemik” odbył się XIV Zjazd Delegatów Śląskiej
Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju, w którym wzięło udział 60 delegatów z
ośrodków terenowych województwa. Zarząd Główny LOK reprezentował prezes płk
rezerwy Grzegorz Jarząbek, obecni byli też wszyscy członkowie Zarządu Wojewódzkiego
LOK w Katowicach z prezesem Wojciechem Borońskim i dyrektorem Biura Śląskiego
Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszardem Kasprzykiem. Wśród zaproszonych gości byli
między innymi : marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, wiceprezydent
Katowic Marcin Krupa, wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik, przedstawiciel
śląskiego kuratora oświaty Wacław Wójcik, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Katowicach mjr Lech Zawodnik oraz przedstawiciel Związku Weteranów
Wojska Polskiego kpt rezerwy Ireneusz Guliński.

Od lewej: prezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach Wojciech Boroński, prezes LOK płk
Grzegorz Jarząbek i Tadeusz Pamięta SP9HQJ prowadzący obrady

Po odegraniu hymnu LOK i uczczeniu minutą ciszy zmarłych w ciągu ostatnich 5 lat
członków LOK miał miejsce miły akcent polegający na wyróżnieniu zasłużonych działaczy
LOK medalami organizacyjnymi przyznanymi przez Ministra Obrony Narodowej oraz
Zarząd Główny LOK. Aktu dekoracji dokonał marszałek województwa Adam Matusiewicz
wraz z majorem Lechem Zawodnikiem oraz prezes ZG LOK płk rezerwy Grzegorz Jarząbek.
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Na pierwszym planie od lewej: wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik, marszałek województwa
śląskiego Adam Matusiewicz

W pierwszej części Zjazdu wybrano stosowne komisje, po czym sprawozdanie z 5 –
letniej kadencji śląskiej organizacji LOK złożył jej prezes Wojciech Boroński stwierdzając,
że główne działania ustępującego Zarządu koncentrowały się wzmożeniu aktywności
jednostek terenowych LOK, utrzymaniu stanu liczebnego, a zwłaszcza na dalszym rozwoju
sportów obronnych i klubów specjalistycznych.

Najbardziej zasłużeni działacze LOK odznaczeni okolicznościowymi medalami

Warto w tym miejscu wspomnieć, że na dzień 31 grudnia 2010 roku, na terenie
województwa śląskiego działało 21 zarządów powiatowych, rejonowych i miejskich. Stan
osobowy śląskiej organizacji LOK to 6615 członków zrzeszonych w 192 kołach i klubach
specjalistycznych. Dla osób niewtajemniczonych w strukturze LOK warto wspomnieć, że do
klubów specjalistycznych LOK należą : kluby oficerów rezerwy, strzeleckie, modelarskie,
łączności, wodne, płetwonurków, motorowe i motorowodne oraz kluby sportów obronnych.
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Głosowanie

Wojciech Boroński poinformował zebranych o najważniejszych przedsięwzięciach
podejmowanych przez Zarząd i ośrodki terenowe LOK na rzecz społeczeństwa, a zwłaszcza
dzieci i młodzieży np. akcja „Lato” i „Zima”. Nie sposób tu wymienić wszystkich form
działalności śląskich LOK–owców, ale stwierdzić należy, że były to działania
popularyzujące patriotyzm, doskonalenie w sportach obronnych i łączności i w innych
dyscyplinach sportowych. Komisja Rewizyjna, mając na uwadze wzmożoną aktywność
śląskiej organizacji LOK, wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Wystąpienie prezesa LOK pułkownika rezerwy Grzegorza Jarząbka

Zabierający głos w dyskusji goście zwracali uwagę na potrzebę funkcjonowania tej
organizacji, która szerzy w społeczeństwie i wśród dzieci i młodzieży patriotyzm,
politechnizację oraz rozwój sportów obronnych i innych dyscyplin sportowych. Goście
deklarowali dalszą potrzebę współpracy z LOK i pomoc dla tej organizacji na wielu
płaszczyznach. Z prezentowanych wypowiedzi wynikał jeden oczywisty wniosek : im więcej
dzieci i młodzieży w kołach zainteresowań, w tym w kołach LOK – owskich, tym mniej
przestępstw i innych zjawisk kryminogennych wśród dzieci i młodzieży.
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Po uroczystości w klubie pojawił się wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik, szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego mjr Stadnik

W drugiej części roboczej Zjazdu wybrano 21 – osobowy Zarząd Wojewódzki LOK i
jego prezesa w osobie Wojciecha Borońskiego. Wybrano również 5 – osobową Komisję
Rewizyjną oraz 18 delegatów na XIV Zjazd Krajowy LOK. Dyskusja koncentrowała się
wokół najbardziej istotnych problemów i specyfiki tej organizacji.

Wystawa sprzętu ratowniczego

199

Wystawa historycznego sprzętu łączności
Autor: Tadeusz Pamięta
Tekst ze strony: http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=2&nid=11897

Poniżej klika zdjęć ze Zjazdu

Tadeusz SP9HQJ prowadzi obrady
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Kto jest za takim przyjęciem porządku obrad ?

Wystąpienie Barbary Karge

Sala obrad
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Na sali obrad

Wystąpienie Eugeniusza SP9IIA

Część nieoficjalna
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Konferencja zorganizowana przez PZK w Warszawie
6 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w Centrum Promocji Kultury w Warszawie odbyła się
konferencja zorganizowana przez PZK, objęta patronatem Ministra Środowiska, a
skierowana do pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i
wojewódzkich stacji sanitarno - epidemiologicznych. W konferencji tej wzięło udział
łącznie 31 osób, w tym przedstawiciele tych urzędów z Katowic. Tytuł konferencji :
Specyficzne aspekty zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w
świetle ustawy Prawo ochrony środowisk i przepisów wykonawczych. Głównym celem
konferencji było zapoznanie urzędników ze specyfiką pracy środowiska krótkofalowców,
oddziaływaniem na środowisko naturalne, aspektami prawnymi, jak też uproszczenie i
ujednolicenie w skali całego kraju zasad przesyłania tzw. zgłoszenia instalacyjnego do
właściwych urzędów. Ze strony śląskich krótkofalowców w konferencji wziął udział Kol.
Eugeniusz SP9IIA, prezes Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. i Tadeusz SP9HQJ jako
przedstawiciel Prezydium ZG PZK.
W ramach konferencji odbyły się 4 wykłady w postaci prezentacji multimedialnych
profesjonalnie wykonanych przez znanych krótkofalowców tj :
- Tomka SP5CCC – wykład pod tytułem :Rola i miejsce służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej w społeczeństwie,
- Darka SP2HQY – wykład pod tytułem : Wymagania prawne ochrony środowiska i
aktów wykonawczych w stosunku do służby radiokomunikacyjnej amatorskiej,
- Małgosię SP5MBS –wykład pod tytułem : Specyfika wytwarzania pól
elektromagnetycznych przez służbę radiokomunikacyjną amatorską,
- Dionizego SP5IEQ – wykład pod tytułem : Praktyka zgłoszeń instalacji służby
radiokomunikacji amatorskiej.
W imieniu Ministra Środowiska w konferencji wziął udział Pan Stefan Różyczki,
specjalista ds. pól elektromagnetycznych w Departamencie Instrumentów Środowiskowych
MŚ, który bacznie śledził przebieg konferencji i na zakończenie odniósł się do głównych
tez konferencji. Stwierdził między innymi, że treści zawarte w referatach wywarły ogromne
wrażenie na urzędnikach tych instytucji, którzy mieli wyjątkową okazję poznać specyfikę
pracy krótkofalarskiej, nie szkodzącej w sposób znaczny dla środowiska naturalnego, a to
spowoduje niewątpliwie łaskawsze potraktowanie krótkofalowców przez urzędników przy
podejmowaniu decyzji administracyjnych. Stwierdził również, że główne cele konferencji
zostały zrealizowane, ponieważ zaowocuje bezkolizyjnym przyjmowaniem zgłoszeń
naszych instalacji. Na zakończenie dodał, że jest niezwykle przychylnie nastawiony do
środowiska krótkofalowców, ponieważ sam jest krótkofalowcem używającym znaku
SP5DIF, choć rzadko bywa na pasmach. Tak więc mamy przychylne stanowisko ze strony
Ministerstwa Środowiska, a po konferencji urzędnicy w terenie nieco łagodniej spojrzą na
nasze problemy w tym zakresie.
Jakie wnioski wypływają z tej konferencji ?. Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to
pytanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na 3 zasadnicze pytania
nurtujące nasze środowisko w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych
1. Czy instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, wykorzystywane amatorskiej
służbie radiokomunikacyjnej wymagają uzyskania pozwolenia organu środowiska ?

Odpowiedź : Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo
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ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) – a contrario, instalacje takie
nie wymagają pozwolenia.
2. Czy instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, wykorzystywane w amatorskiej
służbie radiokomunikacyjnej wymagają zgłoszenia, jeżeli emisja nie wymaga
pozwolenia ?.
Odpowiedź : Na podstawie art. 152 ust. 1 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) oraz § 1 i 2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 880 ) instalacje takie podlegają
zgłoszeniu.
3. Czy instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, wykorzystywane w amatorskiej
służbie radiokomunikacyjnej wymagają wykonywania pomiarów pól
elektromagnetycznych ?.
Odpowiedź : Na podstawie art. 122 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo
ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) prowadzący instalację oraz
użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są między innymi
instalacjami radiokomunikacyjnymi są obowiązani do wykonywania pomiarów
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Z kolei art. 122a ust. 2 pkt 2 cytowanej wcześniej ustawy stanowi, że : wyniki pomiarów, o
których mowa w ust. 1 ( art. 122a ), przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Tak
więc jest to obowiązek ustawowy, który należy spełnić.
Warto jednak zwrócić uwagę na zapisy art. 147a ust. 1b cytowanej ustawy, które
zwalniają amatorską służbę radiokomunikacyjną z obowiązku dokonywania
pomiarów przez akredytowane laboratoria.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, należy wziąć pod uwagę zapis art. 3 ustawy –
prawo ochrony środowiska, gdzie w pkt. 21 zdefiniowano pojęcie pomiaru tj. : ilekroć
ilekroć ustawie jest mowa o pomiarze – rozumie się przez to również obserwacje i
analizy. Tak więc w odniesieniu do amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, czyli do
krótkofalowców mają zastosowanie analizy, czego przykładem jest analiza dokonana przez
Kol. Dionizego SP9IEQ.
Podsumowując powyższe stwierdzenia, należy stwierdzić, że w świetle obowiązujących
przepisów prawnych, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego
pola elektromagnetyczne :
- nie jest zobowiązany uzyskiwać pozwolenie na wprowadzanie energii do środowiska
( art. 180 ustawy – prawo ochrony środowiska ),
- jest zobowiązany dokonać zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
( art. 152 ustawy ), o ile zrównoważona moc promieniowania izotropowo przekracza 15 W,
- jest zobowiązany do wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku
( art. 122a ustawy ), przy czym pomiary może wykonać poza akredytowanym laboratorium
( nie ponosi ogromnych kosztów ) lub zastąpić je analizą.
Mam świadomość, że o ile sam fakt zgłoszenia instalacyjnego do wspomnianych wyżej organów
nie powinien stanowić większego problemu dla nadawców, natomiast poważniejszy problem
stanowić będzie sporządzenie pomiaru w postaci analizy na podstawie opracowanego wzoru przez
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Kol. Dionizego SP6IEQ. Aby przyjść z pomocą w tym zakresie śląskim nadawcom, członkowie
Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. przygotowują swoisty wzorzec – ściągę, której treść
uzgodnią z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i z Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarno – Epidemiologicznym, po czym zostanie on opublikowany na stronie
internetowej Klubu i Oddziału.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Od lewej: Eugeniusz SP9IIA, Tomek SP5CCC i Dionizy SP6IEQ

Od lewej: Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Darek SP2HQY i Wiesław SQ5ABG
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W pierwszym rządzie od lewej: Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Tomek SP5CCC i Dionizy SP6IEQ

Krótkie kompendium wymagań prawa ochrony środowiska.
A. Instalacje czynne przed 1 stycznia 2011 r.
1. Obowiązek wynikający z art. 122a POŚ.
Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy wykonać pomiary składowych pola
EM, a raport z pomiarów dostarczyć do:
a) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz
b) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
Raport z pomiarów można zastąpić raportem / analizą obliczeniową.
2. Obowiązek wynikający z art. 152 POŚ oraz rozporządzenia MŚ z dnia 2 lipca
2010.
Po 1 stycznia 2011 r. należy dokonać zgłoszenia instalacji do:
a) właściwego dla miejsca zamieszkania prezydenta, burmistrza lub wójta gminy oraz
b) informacje zawarte w zgłoszeniu przekazać do państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
Ostateczny termin dokonania zgłoszenia to 30 czerwca 2011 r.
B. Instalacje uruchamiane po 1 stycznia 2011 r.
1. Obowiązek wynikający z art. 152 POŚ oraz rozporządzenia MŚ z dnia 2 lipca
2010.
Należy dokonać zgłoszenia instalacji do:
c) właściwego dla miejsca zamieszkania prezydenta, burmistrza lub wójta gminy oraz
d) informacje zawarte w zgłoszeniu przekazać do państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
Jeżeli w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia organ przyjmujący zgłoszenie nie
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wniesie sprzeciwu w drodze decyzji można uruchomić instalację.
2. Obowiązek wynikający z art. 122a POŚ.
Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy wykonać pomiary składowych pola
EM, a raport z pomiarów dostarczyć do:
c) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz
d) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Raport z pomiarów można zastąpić raportem / analizą obliczeniową.
C. Opłaty.
1. Od raportów z pomiarów lub analiz nie jest pobierana żadna opłata.
2. Dokonanie zgłoszenia podlega opłacie w wysokości 120 zł.
D. Cykliczność czynności.
Zarówno zgłoszenie jak i raporty z pomiarów podlegają cyklicznemu procesowi.
Należy je powtarzać według schematu opisanego w pkt. B każdorazowo przy zmianie
instalacji mającej wpływ na parametry i rozkład pola elektromagnetycznego wokół
instalacji. Należy również poinformować organ przyjmujący zgłoszenie o rezygnacji
z rozpoczęcia albo zakończeniu eksploatacji instalacji.
Koło Ligi Obrony Kraju przy I Liceum w Siemianowicach
05 kwietnia 2011
W I LO im Jana Śniadeckiego, z inicjatywy klas policyjnych, zostało utworzone koło
LOK, którego prezesem wybrano, uczącego wychowania policyjnego, komisarza Artura
Banaśkiewicza.
W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli między innymi w pokazie sprzętu do
radiolokacji, jednak głównym celem są treningi strzeleckie, odbywające się na strzelnicy
zorganizowanej w szkole. Na udział w treningu skusiła się nawet dyrektor Bożena Czyrwik.
Zwieńczeniem intensywnych ćwiczeń będzie międzyszkolny konkurs strzelecki. Pomocną
dłonią w zajęciach strzeleckich oraz pokazie radioorientacji sportowej okazał się Klub
Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śląskich. Aktywiści Klubu Łączności cyklicznie
prowadzi zajęcia strzeleckie, zajęcia z radiolokacji amatorskiej przygotowując młodzież
Liceum do różnych zawodów W/w dyscyplinach sportowych gdzie zawodnicy mieli
możliwość brania udziału w zawodach strzeleckich no szczeblu wojewódzkim zdobywając
miejsca w pierwszej dziesiątce.
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Autor: Eugeniusz Kurzeja SP9IIA
Powyższa informacja pochodzi ze strony:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100:lokliceum&cat
id=1:latest-news
Reaktywacja Klubu SP9KLF w Trzebini
25 czerwca 2011 r. o godz. 17.00 przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Trzebini odbyła się
reaktywacja znanego z przeszłości klubu SP9KLF, mieszczącego się niegdyś przy Fabryce
Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie. Obecnie klub działa pod patronatem Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” i mieści się w budynku tegoż stowarzyszenia w
bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Ziemi Trzebińskiej. Jednym z głównych autorów
reaktywacji klubu jest Bernard Skorupka SQ9NOE – wychowanek i były członek, a obecnie
sympatyk siemianowickiego klubu SP9KJM. Warto wspomnieć, że adaptacja pomieszczeń
klubowych wymagała ogromu prac, których podjęli się nadawcy z Trzebini i z najbliższych
okolic.
Warto również przypomnieć, że to za namową i przy udziale siemianowickich
krótkofalowców doszło do reaktywacji klubu. W oficjalnej części po przemówieniach miało
miejsce wręczenie dyplomów uznania dla najbardziej aktywnych członków klubu, a w części
artystycznej wystąpił miejscowy chór prezentując zestaw ciekawych pieśni. Po części
oficjalnej odbywały się liczne rozmowy kuluarowe, gdzie uczestnicy spotkania ( około 40
osób ) wymieniali poglądy i doświadczenia. Organizatorzy spotkania nie zapomnieli o
poczęstunku. W spotkaniu wzięło udział 7 członków siemianowickiego klubu SP9KJM tj.
Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ, Józef SQ9FII i Łukasz SQ9DHX.,
Arek SQ9CI oraz Bartosz SQ9NKN Strona klubowa : http://www.sp9klf.pl/. Klubowi
życzymy wiele lat aktywności na falach eteru.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ
Powyższa informacja znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:otwklubu&cat
id=1:latest-news
Poniżej klika zdjęć z tej uroczystości

W nowo otwartym klubie w Trzebini. Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Arek SQ9CI, syn Arka, Romek SP9UVQ,
Józef SQ9FII i Eugeniusz SP9IIA
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Z krótkofalowcami klubu SP9KBF w Trzebini

Uroczystość reaktywowania klubu SP9KBF w Trzebini

Z krótkofalowcami klubu SP9KBF w Trzebini
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VI Piknik Eterowy w Koniakowie
Z inicjatywy Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS z Mikołowa w dniach 2 –
3 lipca 2011 r. w barze „Koronka” w Koniakowie odbył się kolejny – tym razem VI Piknik
Eterowy, w którym wzięli udział krótkofalowcy z okręgu SP9 oraz z Czech. Spotkanie to
stanowiło również jeden z punktów towarzyszących XIII Dniom Gminy Istebna.
W ramach spotkania odbyły się liczne odczyty techniczne i prelekcje, konkursy, mini
giełda krótkofalarska, tombola z atrakcyjnymi nagrodami. Niestety w tym roku pogoda nie
dopisała i z powodu padającego deszczu stwierdzono stosunkowo niską frekwencję, a w
niedzielę pozostało już niewiele osób. Jeszcze rok temu pobliskie łąki zaroiły się od
rozbitych namiotów, w tym roku natomiast nie rozbito żadnego. Z powodu złej pogody nie
było paru zaplanowanych punktów programu tj. rzutu murzynkiem, zawodów strzeleckich i
innych. Jak zwykle niezawodnym okazał się Janek OK2BIQ, który zaszczycił nas swoją
obecnością. W pikniku wzięła również udział 4 – osobowa delegacja Klubu SP9KJM tj.
Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ i Józef SQ9FII. Zespołowi Klubu
SP9PKS w Mikołowie dziękujemy za zorganizowanie imprezy, która mimo złej pogody na
długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Zatem do zobaczenia za rok – może przy
lepszej
pogodzie.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Zdzisław SQ9RD, Adam SQ9CNK i ….
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Od lewej: Józef SQ9FII, Romek SP9UVQ i Tadeusz SQ9CYY

Widok na najbliższą okolicę

211

W oczekiwaniu na posiłek

Koniaków 2011

Koniaków 2011
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Najbliższa okolica

„Sobótka” na Rynku Bytkowskim

23 lipca 2011 r. na Rynku Bytkowskim w Siemianowicach Śl. odbyła się impreza pod
nazwą „SOBÓTKA”, zorganizowana z udziałem :
Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju Klubu
Łączności SP9KJM.
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.
Stowarzyszenia „Nasz Dom”.
Stowarzyszenia „ Przyjaciół „Bytkowa”.
W programie występował zespół muzyczny „Szwagry”. Krótkofalowcy z Klubu Łączności
SP9KJM zorganizowali wystawę historyczną sprzętu krótkofalarskiego za okres 1945 – 2000
r. Operatorzy z klubu nawiązywali łączności w paśmie UKF 145 MHz informując
krótkofalowców o przebiegu w/w imprezy. Na zakończenie prezentacji łączności członkowie
klubu zorganizowali mini zawody radioorientacji sportowej pod nazwą „łowy na lisa”,
polegające na wyszukaniu w jak najkrótszym czasie ukrytego w terenie mini nadajnika
emitującego sygnały radiowe. Zorganizowano również gry zręcznościowe i zabawy dla
dzieci. Wystawa sprzętu krótkofalarskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród
uczestników spotkania, a pogoda dopisała zorganizowanej imprezie.
Autor: Zarząd klubu SP9KJM
Powyższa informacja znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112:sobotka2011&
catid=1:latest-news
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Łukasz SQ9DHX główny organizator przedsięwzięcia

Impreza w skansenie

W związku z zakończeniem półkolonii letniej w DK Chemik w Siemianowicach Śl. Klub
Łączności SP9KJM w Siemianowicach zorganizował dla uczestników półkolonii zawody
strzeleckie z broni pneumatycznej oraz mini zawody radioorientacji sportowej – nazywane
popularnie ławami na lisa, a także hokej na trawie i różne gry zręcznościowe.
W/w konkurencje zorganizowano w SKANSENIE w Wojewódzkim Parku Kultury w
Chorzowie przy pięknej pogodzie. We wspaniałej zabawie uczestniczyło 110 osób. Dla
najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach zostały wręczone dyplomy
oraz upominki rzeczowe.
Info: prezes klubu SP9KJM Eugeniusz Kurzeja SP9IIA
Powyższa informacja znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117:skansen2011
&catid=1:latest-news
XII Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym
W dniach 30–30 lipca 2011 r. w Gliczarowie Górnym k. Zakopanego odbył się XII Zjazd
Krótkofalowców, w którym wzięło udział około 50 osób. Nienajlepsza pogada pokrzyżowała
plany wielu nadawcom i w tym była znacznie mniejsza frekwencja na spotkaniu.
Reprezentacja Klubu SP9KJM w składzie : Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek
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SP9UVQ i Janek SQ9ETU wzięła udział tylko w sobotnim spotkaniu. Z uwagi na podający
deszcz nie było giełdy krótkofalarskiej. Przybył natomiast wóz pomiarowy krakowskiej
delegatury UKE i uczestnicy spotkania mieli okazję poznać tajniki urządzeń pomiarowych.
W godzinach rannych odbył się egzamin, w którym wzięło udział 8 osób, z czego zdało
7. Po obiedzie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami UKE – egzaminatorami, którzy
odpowiadali na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Do głównych pytań
należały sprawy związane z przedłużaniem pozwoleń radiowych dla osób, które z różnych
przyczyn utraciły świadectwa uzdolnienia. Duże zainteresowanie wywołała spraw
przyznawania i przedłużania pozwoleń radiowych dla klubów i oddziałów nie posiadających
osobowości prawnej – przedstawiciele UKE wyjaśnili wszystkie zawiłości prawne i
podpowiadali jak postąpić w takiej sytuacji. Wyjaśniono również sprawę tzw. echolinku.
Pytań było dużo i na każde z nich znalazła się wyczerpująca odpowiedź.
Sekretarz ZG PZK Tadeusz SP9HQJ przedstawił aktualną sytuację prawną PZK w
kontekście ostatniego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, kiedy to odrzucono
apelację PZK w sprawie Statutu PZK uchwalonego 4 września 2010 roku. W zaistniałej
sytuacji prawnej, w chwili obecnej obowiązuje Statut PZK uchwalony na Nadzwyczajnym
Zjeździe Delegatów PZK w Szczyrku w 2008 roku, a członkami ZG PZK są przedstawiciele
Prezydium i prezesi oddziałów terenowych PZK. Tadeusz odpowiadał na liczne pytania
zadawane przez Bożenę SP9MAT, Andrzeja SP9MAX i Piotra SP9BNJ tj. o aktualnej
sytuacji finansowej PZK, o przyczynach podniesienia składek członkowskich na rok 2012,
sprawie głosowania elektronicznego nad powołaniem wirtualnego OT PZK, jak też na wiele
innych pytań.
Z uwagi na wyjazd w sobotę około godz. 16.00 brak jest informacji o dalszym przebiegu
spotkania. Niewątpliwie informacje pojawią się niebawem na stronie internetowej
Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców, Krótkofalowców komunikacie Prezydium
ZG PZK, jak też na wielu stronach internetowych.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Gliczarów 2011
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Gliczarów 2011

FESTYN W SIEMOSZYCACH

W sierpniu br. Klub Krótkofalowców SP9YKD z Zagłębia Dąbrowskiego wystosował
pismo do Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śląskich z prośbą o współudział w
zorganizowaniu na VIII Festynie Przyjaźni dla Koksowni „Przyjaźń” zawodów strzeleckich
z broni pneumatycznej oraz zawodów radioorientacji sportowej dla uczestników festynu.
Festyn został zorganizowany 3 września br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Ciechan Zdrój”
nad zalewem w Siemoszycach. W zawodach strzeleckich wzzięło udział 70 osób, a w
radioorientacji sportowej 35 osób. Zorganizowano również wystawę sprzętu
łącznościowego archiwalnego z lat przedwojennych do obecnych czasów. Uruchomiono
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również radiostacje krótkofalowe KF i UKF przeprowadzając łączności z krótkofalowcami
krajowymi oraz stacjami zagranicznymi informując o przebiegu organizowanego festynu.
Pogoda była wspaniała, jak i również była wspaniała gościnność właściciela ośrodka
wypoczynkowego. Dla zawodników, którzy zajęli czołowe miejsca przewidziano nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.
Autor: Eugeniusz Kurzeja SP9IIA, przezs klubu SP99KJM
Informacja na powyższy temat znajduje się na stronie :
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:siemoszyce20
11&catid=1:latest-news
Łowy na lisa – Posmyk
Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM w Siemianowicach Śl. informuje o
zorganizowaniu Zawodów Łączności pod nazwą „Łowy na Lisa” w dniu 24.09.2011 w
Stanicy Harcerskiej „Posmyk” Hufca ZHP Piekar Śląskich .
Zawody zorganizowano z okazji VII Piekarskiego Wieloboju Ratowniczego pod nazwą
„MEDIKUP 2011” pod patronatem Urzędu Miasta Piekar Śląskich oraz Harcerskiego
Klubu Ratowniczego „DANGER” oraz Hufca ZHP Piekar Śląskich. W imprezie
uczestniczyło 80 osób – uczniów piekarskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
Kadrę stanowili członkowie HKR „Danger” we współpracy z piekarskim i siemianowickim
Klubem Łączności SP9KJM. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych:
gimnazjalnej i licealnej. Ich zadaniem było zdobycie jak największej ilości punktów w
poszczególnych konkurencjach np. transport poszkodowanego, udzielenie pomocy ofierze
wypadku drogowego, łowy na lisa, strzelanie z łuku i wiatrówki oraz przejście przez most
linowy. Po ukończonej rywalizacji zawodnicy mieli okazję zintegrowania się przy
wspólnym ognisku i pieczeniu kiełbasek. Dodatkową atrakcją imprezy był bieg na
orientację zorganizowany przez Wojciecha Boryczkę – szefa KTK „Be loć”
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Autor: prezes klubu SP9KJM, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA
Powyższa informacja znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:posmyk2011
&catid=1:latest-news

Zawody Strzeleckie

14 września 2011 r. działacze klubu SP9KJM zorganizowali otwarte zawody strzeleckie z
broni pneumatycznej o Puchar Ryszarda Kunickiego, wieloletniego działacza administracji
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Siemianowicach Śl. Zawody te
odbyły się na terenie dyrekcji SSM, a wzięło w nich udział 6 drużyn w składach po 5
zawodników - łącznie uczestniczyło 30 zawodników.
Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej:
I miejsce - ADM „Centrum” - 327 pkt.
II miejsce - ADM „Tuwim” - 294 pkt.
III miejsce Zarząd SSM - 288 pkt.
Klasyfikacja indywidualna kobiet:
I miejsce - Joanna Baranowicz-Pluskwik - 81 pkt.
II miejsce - Edyta Bratek - 50 pkt.
III miejsce - Barbara Borszcz - 45 pkt.
Klasyfikacja indywidualna mężczyzn:
I miejsce - Marian Odczyk - 85 pkt.
II miejsce - Zbigniew Krawczyk - 79 pkt.
III miejsce - Zbigniew Lekston - 76 pkt.
Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali puchary, dyplomy oraz wspaniały poczęstunek w
postaci kiełbasy z rożna i śląski krupniok. W zawodach zużyto 500 szt. amunicji 4,5 mm
Info: Prezes klubu SP9KJM, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA
Informacja na powyższy temat znajduje się na stronie:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=116:zawstrzel201
1&catid=1:latest-news
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I Spotkanie Nestorów Krótkofalarstwa
29 Listopada 2011
Z inicjatywy Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców w Domu Kultury „Chemik” odbyło się I
Spotkanie Nestorów Krótkofalarstwa, w którym wzięło udział ponad
60 osób posiadających co najmniej 25-letni staż krótkofalarski.

Z inicjatywy Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Krótkofalowców w Domu Kultury „Chemik” odbyło się I Spotkanie Nestorów
Krótkofalarstwa, w którym wzięło udział ponad 60 osób posiadających co najmniej 25-letni
staż krótkofalarski. Wśród uczestników spotkania były osoby, które swą krótkofalarską
przygodę zaczęły już w latach 50 – tych ubiegłego stulecia.

Celem spotkania była integracja śląskiego środowiska krótkofalowców, rozpoznanie
oczekiwań, a w razie potrzeby udzielenie daleko idącej pomocy osobom w starszym wieku
– zwłaszcza w sprawach antenowych i w zwalczaniu biurokratycznych barier
utrudniających uprawianie tego wspaniałego hobby.

Roman Kurzeja SP9LDE otrzymuje okolicznościowy dyplom od prezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR
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W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele siemianowickich władz tj. wiceprezydent
Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula,
kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski. Obecny był również
przewodniczący Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiesław
Jaźwiec. Na spotkanie przybył Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr
Skrzypczak SP2JMR oraz sekretarz PZK Tadeusz Pamięta – mieszkaniec Siemianowic Śl.,
będący jednocześnie członkiem Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.
Prowadzący spotkanie prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl.
Andrzej Marzec SP9NWE, po powitaniu zebranych i wstępnej prezentacji zarządził
uczczenie minutą ciszy pamięci ostatnio zmarłych krótkofalowców.

Od lewej: Robert Prorok SQ9FMU, Grzegorz Gowin SP9BZM, prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JR i
Andrzej Marzec SP9NWE – prezes OT 06 PZK w Katowicach

Zabierając głos wiceprezydent Dariusz Bochenek zwrócił uwagę na ogromną i
pozytywną rolę środowiska krótkofalowców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności,
która dostrzegana jest i doceniana nie tylko przez społeczeństwo, ale również przez władze
miasta, udzielające w miarę swoich możliwości pomocy temu ruchowi społecznemu. O
pozytywnych aspektach oddziaływania krótkofalowców na kształtowanie dzieci i
młodzieży w szkołach nie omieszkał również wspomnieć przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Adam Cebula. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o wzajemnej
owocnej współpracy siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM z uczniami – kadetami
klas o profilu policyjnym miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. Śniadeckiego,
gdzie dzięki krótkofalowcom utworzono sekcję strzelecką i propagowane jest tam
krótkofalarstwo. Prezes PZK pogratulował pomysłodawcom i wykonawcom
przedsięwzięcia podkreślając, że tego typa inicjatywa zbliża i integruje lokalne środowisko
krótkofalarskie, a dzięki temu można pokonywać różnego typu bariery poprzez udzielenie
sobie wzajemnej pomocy. Przy okazji zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK.

Pierwszy od prawej: wiceprezydent Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, przewodniczący Rady Miasta
Siemianowice Adam Cebula, przewodniczący Rady Nadzorczej SSM Wiesław Jażwiec oraz Marek
Nieznalski SP9HTY
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W dalszej części spotkania prezes PZK wręczył pamiątkowy grawerton Jerzemu Zajdzie
SP9BGS za dotychczasową aktywność i zaangażowanie na rzecz PZK. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że Jerzy Zajda 12 kwietnia 2010 roku z terenu Zespołu Szkół
Technicznych w Katowicach – Piotrowicach, w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i
młodzieży ARISS, wraz z grupą młodzieży szkolnej pozytywnie zrealizował projekt
polegający na nawiązaniu bezpośredniej łączności z załogą międzynarodowej stacji
orbitalnej. W czasie 10 – minutowego skedu uczniowie zdążyli zadać kilkanaście pytań, na
które odpowiedział wówczas japoński astronauta Soichi Noguchi. Astronauta ten, w
związku z katastrofą polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, za pośrednictwem
uczniów przekazał kondolencje narodowi polskiemu. Wszyscy zebrani nestorzy otrzymali
od prezesa PZK okolicznościowe dyplomy za zaangażowanie w rozwój krótkofalarstwa na
terenie Śląska.
Krótki rys historyczny śląskiego ruchu krótkofalarskiego na terenie Śląska przedstawił
autor ciekawego opracowania Zbigniew Gala – Opalski SP9LDB. Z informacji
przekazanych przez Zbyszka można się było dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy,
zwłaszcza z okresu pierwszych lat 50 – tych, kiedy to ruch krótkofalarski traktowany był
przez ówczesne władze z niezwykłą ostrożnością i nie było wówczas sprzyjającego klimatu
do uprawiania tego hobby. Ożywienie krótkofalarstwa nastąpiło w późniejszych patatach 60
– tych i 70 – tych. Dziś Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją,
skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem
ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i
radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych
technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych
i zagranicznych. Można zadać sobie pytanie : czemu i komu służy Polski Związek
Krótkofalowców.

Jacek Ziemniak SP9CSW, twórca i opiekun przemiennika UKF

Odpowiadając na tak zadanie pytanie warto zwrócić uwagę tylko na niektóre praktyczne
aspekty tej społecznej organizacji pozarządowej tj. :
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- współpraca z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów miejskich,
powiatowych i wojewódzkich w zakresie tworzenia rezerwowej sieci łączności,
- rozwija szeroko pojętą politechnizację dzieci, młodzieży i osób dorosłych przybliżając
zdobycze nowoczesnej techniki, a zwłaszcza w zakresie radiokomunikacji i technik
komputerowych,
- szkoli przyszłych krótkofalowców,
- organizuje obozy i zawody krótkofalarskie,
- organizuje wymianę informacji technicznych, organizacyjnych i sportowych,
- redaguje "Krótkofalowca Polskiego",
- organizuje wymianę kart QSL czyli kart potwierdzenia łączności,
- wydaje licencje nasłuchowe czyli SWL,
- wydaje dyplomy krótkofalarskie,
- uczestniczy aktywnie w konsultacjach aktów prawnych nas dotyczących,
- pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa w tym
do stawiania anten,
- walczy o czystość eteru uświadamiając władzom zagrożenia,
- reprezentuje krótkofalowców polskich za granicą,
- jest jedynym reprezentantem polskich krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej
Unii Radioamatorskiej,
- organizuje zjazdy i spotkania organizacyjne oraz koleżeńskie,
- wspiera działalność klubów krótkofalarskich środowiskowych i specjalistycznych,
- współpracuje z innymi organizacjami o wspólnych lub zbliżonych celach np. ZHP, LOK.
Tadeusz Pamięta SP9HQJ, autor monografii dotyczącej historii siemianowickiego Klubu
Łączności SP9KJM zaapelował do zebranych o pomoc w zakresie materiałów
historycznych, ponieważ przymierza się do napisania kolejnej monografii – tym razem na
temat historii krótkofalarstwa na terenie Śląska i Zagłębia.
W dalszej części spotkania głos zabrał między innymi Jacek Ziemniak SP9CSW
przybliżając zebranym historię uruchomienia w latach 70 – tych pierwszego w kraju
przemiennika UKF SR9E na Podzamczu i późniejsze jego losy, zwłaszcza w aspekcie stanu
wojennego. W małych grupach zebrani wspominali dawne czasy, ożyły wspomnienia.
Opowiadano o wielu przygodach, ciekawych epizodach związanych z uprawianiem
krótkofalarskiego hobby. Na przestrzeni lat, w związku ze śmiercią, krótkofalarskie szeregi
opuściło wielu znakomitych nadawców, nadawców których wspominali Nestorzy.

Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR i Jerzy Zajda SP9BGS, wieloletni egzaminator

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że w spotkaniu wziął udział znany
powszechnie krótkofalowiec – podróżnik i żeglarz, kapitan jachtowy Janusz Słowiński
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SP9YI z Mierzęcic, który w czasie kolejnego rejsu cudem uszedł z życiem, kiedy to silny
sztorm złamał maszt przygniatając Janusza. W ostatniej chwili chilijska straż przybrzeżna
wydobyła Janusza z jachtu „Bona Terra”, który w chwilę później wraz z całym sprzętem
zatonął na dnie w okolicy Przylądka Horn. Janusz Słowiński jest współautorem
opracowania pt. „Pokonać Horn”, który czyta się jednym tchem. Obecnie Janusz bywa
zapraszany na wiele spotkań, nie tylko w środowisku krótkofalarskim, w czasie których ze
swadą opowiada o swoich morskich przygodach.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ, autor monografii „Historia klubu SP9KJM”

Wśród zebranych obecny był również drugi entuzjasta oceanicznych wypraw – Jan
Wątrobiński K4ROL, który zaczynał swoją przygodę na zbiorniku wodnym na Pogorii w
Dąbrowie Górniczej. Na jachtach przepłynął wiele mil morskich, po czym na wiele lat
zamieszkał w USA, a po latach powrócić w rodzinne strony, choć nie rozstał się z pasją
żeglarską. Tak więc w środowisku krótkofalowców jest wielu podróżników, żeglarzy i
przedstawicieli chyba wszystkich zawodów.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Informacja
na
temat
I
Spotkania
Nestorów
znajduje
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=9&nid=13698
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się

na

stronie:

Rok 2012
Akcja zima 2012
10 stycznia 2012

„Akcja Zima 2012 r.” w Siemianowicach została przeprowadzona przez Klub Łączności
SP9KJM biorąc udział w zawodach biegowych pod nazwą „Cross Siemiona” który się odbył
w dniu 10 Stycznia 2012r. na terenie Siemianowic w Parku Pszczelnik i okolice. Aktyw
Klubu łączności w ilości 10 osób zabezpieczał trasę biegową z urządzeniami nadawczoodbiorczymi informując organizatorów bieguo sytuacji na trasie crossu.
17 stycznia 2012r. Klub Łączności SP9KJM zorganizował dzień lokowski dla
półkolonii przy Domu Kultury Chemik w Siemianowicach Śl. Harmonogram dnia zawierał
następujące imprezy :
- zawody strzeleckie z broni pneumatycznej do tarcz w odległości 10m.,
- pokaz obsługi radiostacji klubowej z możliwością nawiązywania łączności przez dzieci
półkolonijne,
- gry i zabawy zręcznościowe jak bieg w workach , przeciągania liny ,skakanka duża itp.,
- w dniach trwania półkolonii aktyw klubu zorganizował dni otwartej strzelnicy
pneumatycznej udzielając mini szkolenia strzeleckiego. Ponadto w czasie organizowanych
wycieczek dla dzieci członkowie klubu łączności służyli pomocą opiekuńczą. Dla
najlepszych zawodników strzeleckich przewidziano dyplomy LOK - owskie i skromne
upominki.
Prezes Klubu Łączności SK9KJM – Eugeniusz Kurzeja SP9IIA.
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Wystawa historycznego sprzętu

Radiostacja R 105 D
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Nauka strzelania

Jak w poprzednich latach...
15 stycznia 2012
Już po raz XXXV Park Pszczelnik gościł uczestników dorocznego Crossu Siemiona. Tym
razem na starcie stanęło 173 uczestniczek i uczestników miłośników zimowego biegania.
Pogoda nie zawiodła i Zawody, które tradycyjnie organizowane są przez Miejskie
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz siemianowicki MOSiR i Referat Rekreacji,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, rozgrywane były w ośmiu kategoriach. – podobnie jak w
latach poprzednich – zawody rozgrywane były w zimowej scenerii. Aktywiści Klubu
Łączności SP9KJM zabezpieczali z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi trasę biegów oraz
informowali na bieżąco o sytuacji na trasie.
Info: Prezes Klubu Łączności SP9KJM – Eugeniusz Kurzeja SP9IIA
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Ogary poszły w las …

Od lewej Łukasz SQ9DHX, Michał Kozakowski i Piotr SQ9CXK zabezpieczają łączność

Zwycięski Dzień Kobiet
13 marca 2012
Członkinie Ligi Obrony Kraju Klubu Łączności w województwie śląskim postanowiły w
inny niż zwykle sposób uczcić Dzień Kobiet, biorąc udział w zawodach strzeleckich w
Bieruniu. Siemianowicki LOK reprezentowały uczennice "Śniadeka". Siemianowicki LOK
reprezentowały uczennice "Śniadeka": Joanna Trzeciak, Klaudia Warwas i Aleksandra
Gwara. Po raz kolejny nasze uczennice okazały się bezkonkurencyjne zajmując
odpowiednio: Asia - I miejsce, Klaudia - III i Ola - VI miejsce. Dziewczynom gratulujemy, a
przygotowującym je do zawodów, Eugeniuszowi Kurzei i Józefowi Dworskiemu serdecznie
dziękujemy
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Uczestniczki strzelania z dyrektorem Biura ZW LOK w Katowicach ppłk rez. Ryszardem Kasprzykiem

Na stanowiskach strzeleckich
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Walne zebranie krótkofalowców
6 Marca 2012
W ostatnią niedzielę o godz. 10.00 w Domu Kultury „Chemik” odbyło
się Walne Zebranie Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców, w którym wzięło udział około 40 osób.

Głównym celem zebrania był wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który
będzie miał miejsce w dniach 15 – 16 maja br. w Łowiczu. Delegatami na Zjazd wybrani
zostali: Andrzej Marzec – SP9NWE, Arkadiusz Krzykawski – SQ9CI, vice prezes Klubu
Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. oraz Henryk Jegła – SP9FHZ. Wybrano również
trzech zastępców delegatów.

Henryk Jegła SP9HFZ

Tadeusz Pamięta SP9HQJ
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Na sali obrad

Na sali obrad

W czasie dyskusji zwracano uwagę na potrzebę dostosowania zapisów aktualnego Statutu
PZK do potrzeb i oczekiwań środowiska krótkofalowców, zachowania status quo, a także
podejmowania skoncentrowanych i zmasowanych działań mających na celu ochronę
krótkofalarskich interesów w obliczu różnego typu barier biurokratycznych.

Na sali obrad
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Od lewej prezes OT 06 PZK Andrzej Marzec SP9NWE, sekretarz OT 06 PZK Marek Malczyk SP9DYA,
sekretarz ZG PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ, członek OT 06 PZK Marek Nieznalski SP9HTY i Dariusz
Czerkawski SQ9CI

Przed Krajowym Zjazdem Delegatów PZK spoczywa bowiem duża odpowiedzialność,
ponieważ określić musi strategię i kierunki działań związku na najbliższe 4 lata. Tego typu
zebrania odbywają się w całym kraju i trwa ożywiona dyskusja w wielu kluczowych
sprawach nurtujących to środowisko.
Info: Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
Informacja o zebraniu na stronie:
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=10&nid=13570

Spotkanie z krótkofalowcami
8 Lutego 2012
Już w najbliższy czwartek, 9 lutego, o godz. 18.00 w Willi Fitznera
odbędzie się spotkanie z cyklu Znani Siemianowiczanie z Tadeuszem
Pamiętą oraz Eugeniuszem
Kurzeją,
krótkofalowcami
z
siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM.Obaj panowie mieli za
pośrednictwem fal radiowych wiele intrygujących przygód - mieli
łączność nawet z kosmosem...
Już w najbliższy czwartek, 9 lutego, o godz. 18.00 w Willi Fitznera odbędzie się spotkanie
z cyklu Znani Siemianowiczanie z Tadeuszem Pamiętą oraz Eugeniuszem Kurzeją,
krótkofalowcami z siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM. Prócz ciekawych
informacji na temat krótkofalarstwa oraz działalności siemianowickiego klubu SP9KJM,
będzie można zobaczyć radiostację oraz sam proces nawiązania łączności, a także karty
potwierdzenia łączności z całego świata i wiele innych ciekawostek.
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Od prawej: Eugeniusz SP9IIA, Łukasz SQ9DHX i Tadeusz SP9HQJ

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Łukasz SQ9DHX i Eugeniusz SP9IIA
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Autor: Dziekońska-Pojda

Na początku lutego 2012 r., na tablicy ogłoszeń Willi Fitznera przy ulicy 27-stycznia w
Siemianowicach Śl. ukazał się poniższy plakat.

Plakat informujący o spotkaniu
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Tak naprawdę to na plakacie na pierwszym miejscu powinien znaleźć się Eugeniusz
Kurzeja, który ma więcej zasług dla klubu. Ale widocznie twórca plakatu kierował się
pełnionymi przez nas funkcjami i stąd ta kolejność. Nie mieliśmy żadnego wpływu na treść
plakatu – zobaczyliśmy go jak był wykonany.
Parę dni później nastąpiło wydarzenie opisane niżej na stronie internetowej Urzędu
Miasta Siemianowice Śl. na portalu „Reporterskim okiem” poniższej stronie ukazała się
informacja o następującej treści:
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=3&nid=13582
Spotkanie krótkofalowców w Willi Fitznera
Piątek, 10 lutego 2012
O krótkofalowcach - kryptologach, którzy rozpracowali niemiecką
maszynę szyfrującą „Enigmę”, o wkładzie radioamatorów w rozwój
telefonii komórkowej i Internetu, o znanych postaciach, które uległy
czarowi krótkofalarstwa - dowiedzieli się wczoraj uczestnicy spotkania
ze Znanymi Siemianowiczanami - Tadeuszem Pamiętą i Eugeniuszem
Kurzeją.
Wczoraj, w Willi Fitznera odbyło się ciekawe spotkanie z cyklu Znani Siemianowiczanie, w
którym w roli prelegentów wystąpili dwaj przedstawiciele siemianowickiego Klubu Łączności
SP9KJM tj. Tadeusz Pamięta SP9HQJ i Eugeniusz Kurzeja SP9IIA , którym towarzyszył
mieszkaniec Katowic Jerzy Zajda SP9BGS. W spotkaniu tym, poza krótkofalowcami i zaproszonymi
gośćmi, wziął również udział między innymi przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Siemianowicach
Śl. Zbigniew Krupski – członek Rady Miasta, przewodniczący Rady Nadzorczej Siemianowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Wiesław Jaźwiec oraz dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w
Katowicach Ryszard Kasprzyk. Spotkanie bardzo sprawnie poprowadziła Monika Pojda –
Dziekońska z Siemianowickiego Centrum Kultury.
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Tadeusz Pamięta SP9HQJ, sekretarz ZG PZK przedstawił historię światowego i polskiego
ruchu krótkofalarskiego przekazując wiele ciekawych i pikantnych szczegółów co do
początków tego ruchu społecznego powstałego na początku ubiegłego stulecia ( Samuel
Morse, Gugliemo Marconi, Aleksander Popow, Titanic ), jak też późniejszych lat.

Zwrócił przy okazji uwagę na znaczący wkład polskich krótkofalowców – kryptologów,
którzy w latach 20 – tych i 30 – tych ubiegłego wieku rozpracowali niemiecką maszynę
szyfrującą „Enigmę”, dzięki czemu wywiady krajów sprzymierzonych deszyfrowały
niemieckie meldunki zwłaszcza w okresie II wojny światowej.

Jerzy Zajda SP9BGS opowiada o ISS

Nie omieszkał również dodać wielu ciekawych szczegółów na temat roli polskich
krótkofalowców w czasie okupacji, a zwłaszcza Antoniego Zębika SP7LA – żołnierza AK,
konstruktora radiostacji powstańczej „Błyskawica”, nadającej audycje i przekazującej
meldunki z okupowanej Warszawy do Londynu.
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Arek SQ9CI na stanowisku UKF

Dzięki tej akcji podnoszono morale walczących powstańców, a jednocześnie okupowana i
walcząca stolica otrzymywała zrzuty z żywnością, bronią i innym sprzętem z Londynu.
Antoni Zębik „wodził za nos” niemieckie służby goniometryczne, a znajomość telegrafii
uratowała mu życie, kiedy to samochodem przewożony był na przesłuchanie na Gestapo.
Tadeusz Pamięta zwrócił również uwagę na fakt, że w środowisku krótkofalowców są
przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, w tym wiele znanych postaci światowych tj.
polityków, artystów, wynalazców, duchownych, a zwłaszcza wynalazców. To właśnie
radioamatorzy byli prekursorami powstania radia, telewizji, telefonii komórkowej, internetu i
wielu innych zdobyczy nowoczesnej techniki. Na zakończenie swego wystąpienia stwierdził,
że uprawianie jakiegokolwiek hobby wzbogaca człowieka, ponieważ dzięki temu jest on
bardziej przyjazny dla drugiego, jest mniej zgorzkniały, bardziej optymistycznie patrzy na
świat. Ponadto każde hobby uczy pokory w czasie chwilowego niepowodzenia, a
jednocześnie stanowi siłę napędową do pokonywania różnego typu trudności. Człowiek,
który zdobył szczyt w Himalajach, łatwiej pokonuje trudności dnia codziennego – to taka
swoista przenośnia.
Eugeniusz Kurzeja SP9IIA ( prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach ) omówił
rolę i znaczenie siemianowickiego klubu łączności na rzecz lokalnej społeczności dzieląc się
z zebranymi informacjami na temat aktywności tego klubu, który pełni wiele funkcji ( m.in.
wychowawcza, politechnizacyjna, sportowa ). Klub ten należy do przodujących w regionie i
znany jest z wielu cennych inicjatyw, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. Od lat
prowadzone są tu różnego typu przedsięwzięcia o charakterze sportowo – obronnym na rzecz
młodzieży w ramach kolonii letnich i zimowych. Klub był między innymi organizatorem
wielu zawodów sportowo – obronnych w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej np. łowy na
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lisa, radioorientacji sportowej, jak też wielu działań na rzecz mieszkańców miasta. Władze
miasta doceniają wysiłki aktywistów klubowych i udzielają daleko im daleko idącej pomocy.
To obopólny interes przynoszący korzyść dla każdej ze stron.

Od lewej: Jerzy Zajda SP9BGS, Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA i Monika PojdaDziekońska prowadząca spotkanie

Jerzy Zajda SP9BGS ( nauczyciel elektrotechniki z Zespole szkół im. Abramowskiego w
Katowicach ) podzielił się z zebranymi informacjami w sprawie zrealizowanego pod jego
kierunkiem przedsięwzięcia polegającego na nawiązaniu 12 kwietnia 2010 roku przez
uczniów tej szkoły bezpośredniej łączności z załogą stacji orbitalnej w ramach programu
edukacyjnego dla młodzieży pod nazwą ARISS ( Amateur Radio International on Space
Station ). Zapoznał zebranych ze specyfiką rozchodzenia się fal radiowych w kosmosie i
specyfiką takiej łączności zwracając uwagę na fakt, że zanim do niej doszło, to jej uczestnicy
musieli poznać wiele zagadnień z tym związanych. Program ARISS to szerokie spektrum
zagadnień związanych z problematyką radiotechniki i kosmosu. Jerzy Zajada odpowiadał
również na wiele pytań związanych z problematyką łączności kosmicznych.
Spotkanie wzbogacone było prezentacjami multimedialnymi, slajdami, zdjęciami oraz
ciekawymi przerywnikami np. w postaci telegrafii na wesoło. Prelegenci odpowiadali na
liczne pytania i nie unikali również odpowiedzi na pytania najbardziej osobiste np. jak żony
reagują na uprawianie krótkofalarskiego hobby. Również w prywatnych rozmowach
kuluarowych dominowały akcenty krótkofalarskie, ponieważ większość zebranych
stwierdzała, że brak jest powszechnie wiedzy na temat. Była to więc doskonała okazja na
przybliżenie tej problematyki. W ocenie uczestników i zaproszonych gości spotkanie to było
niezwykle ciekawe i udane.
Autor: (inf.wł)
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Od lewej: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk Z ZW LOK w Katowicach, Zbigniew Krupski – kierownik DK
„Chemik”, Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej SSM

Mini wystawa kart QSL
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Zestaw antenowy do
łączności łączności ze stacją orbitalną ISS

Stacja orbitalna ISS

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Eugeniusz SP9IIA i prowadząca spotkanie Monika Pojda-Dziekońska

No comment – bez komentarza
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Jerzy Zajda SP9BGS wyjaśnia prawa fizyki i specyfikę łączności ze stacją orbitalną, w tym zjawisko Dopplera,
o czym nie wszyscy wiedzą

Prowadząca spotkanie Monika Pojda-Dziekońska była niezwykle łaskawa dla swoich gości i tolerowała
niektóre lapsusy językowe, ale z uwagą słuchała naszych rozważań o krótkofalarstwie

Eugeniusz SP9IIA bez stresu opowiada o historii siemianowickiego klubu SP9KJM oraz o jego roli w lokalnej
społeczności
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Tadeusz SP9HQJ opowiada o narodzinach i historii krótkofalarstwa na świecie i w Polsce dorzucając przy
okazji garść informacji o mało znanych faktach historycznych. Opowiada, przy okazji, o pikantnych
szczegółach związanych z krótkofalarstwem

Na temat krótkofalarstwa można opowiadać godzinami, ale ograniczona czas spotkania na to
nie pozwala. Zatem czas skończyć , a szkoda ….

Trening strzelecki
11 maja 2012
Zarząd Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM informuje uprzejmie iż w dniu 11
Maja 2012 r. zorganizował trening strzelecki z broni pneumatycznej dla Koła Ligi Obrony
Kraju przy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śl. W treningu
uczestniczyło 19 członków w/w koła.
Prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. – Eugeniusz Kurzeja SP9IIA.
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Prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Lekston ćwiczy celność

A teraz prywata
Nie sądziłem, że zostanę tak wysoko doceniony, a stało się to na ostatniej stronie
siemianowickiego tygodnika „Życie Siemianowic” nr 12 ( 216 ) z 21 – 28 marca 2012 r. . W
krzyżówce tygodnika, pod pozycją 26 pionowo dosłowny tekst brzmi : „Pamięta, znany
krótkofalowiec z siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM”. Tylko osoby dobrze
zorientowane mogą się domyślić, że chodzi o słowo „Tadeusz”. Szczegóły na stronie :
http://www.zyciesiemianowic.pl/,
a konkretnie na stronie http://www.mediana.nazwa.pl/arch_ES/ZS_210312_12.pdf
Do dziś nie wiem kto jest autorem tej krzyżówki i nigdy nie dociekałem, choć mogę się
domyślać. Zapewne jest to pokłosiem naszej obecności w programie „Znani
Siemianowiczanie”. Pewnie teraz jestem bardziej rozpoznawalny na mieście, ale nigdy nie
byłem i nie jestem megalomanem. A znam bardzo dużo osób z Siemianowic Śl., a pewnie
więcej osób mnie zna i ze wszystkimi zawsze miałem i nadal mam dobre relacje. To dla
mnie wielki zaszczyt, że doceniono mój skromny udział w działaniach na rzecz Klubu
Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. Mam nadzieję, że Czytelnicy wybaczą mi tę
prywatę.
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Siemianowiccy krótkofalowcy we władzach centralnych PZK
W dniach 19 – 20 maja 2012 r. w Łowiczu odbyły się obrady XXI Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, w których wzięło udział 60 delegatów z
oddziałów terenowych PZK. W czasie Zjazdu wybrano nowe osoby do władz na następną,
czteroletnią kadencję tj. do Prezydium Zarządu Głównego PZK i Głównej Komisji
Rewizyjnej PZK oraz wypracowano kierunki działania PZK na lata 2012–2016.
W obradach tych wzięło również udział trzech delegatów Śląskiego Oddziału
Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. tj. Andrzej Marzec SP9NWE – prezes Oddziału,
Henryk Jegła SP9FHZ – przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT PZK w
Siemianowicach
Śl.
oraz Arkadiusz Krzykawski SQ9CI – wiceprezes OT PZK, a także Tadeusz Pamięta
SP9HQJ – dotychczasowy sekretarz generalny PZK.
W wyniku wyborów do władz centralnych PZK, z terenu Siemianowic Śl., wybrano
Tadeusza Pamiętę SP9HQJ – dotychczasowego sekretarza generalnego Zarządu Głównego
PZK i sekretarza siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, który w obecnej kadencji
nadal pełnił będzie tę samą funkcję. Do Jego obowiązków należeć będą między innymi
sprawy związane z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną PZK, w tym z I Regionem IARU
( International Amateur Radio Union mającą swą siedzibę w Genewie ), ITU ( International
Telecommunication Union ), public relations, współpraca z administracją rządową i
samorządową na wielu odcinkach, a także wiele innych zadań.
Henryk Jegła SP9FHZ został wybrany na stanowisko przewodniczącego Głównej
Komisji Rewizyjnej PZK i do Jego podstawowych obowiązków, w ramach GKR PZK jako
kolegialnego ciała kontrolnego, należeć będzie głównie nadzór nad ścisłym przestrzeganiem
prawa i procedur przez wszystkie statutowe organy PZK w kraju i reagowanie na wszelkie
nieprawidłowości.
Arkadiusz Krzykawski SQ9CI – dotychczasowy wiceprezes Zarządu Oddziału i członek
Zarządu siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, wybrany został na stanowisko
zastępcy członka Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Jego zakres obowiązków zostanie
ustalony z chwilą uzyskania statusu członka GKR PZK.
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

244

Od lewej : Andrzej Marzec P9NWE – prezes Śląskiego OT PZK w Siemianowicach Śl., Henryk Jegła SP9FHZ
– przewodniczący GKR PZK i Arkadiusz Krzykawski SQ9CI – wiceprezes Śląskiego OT PZK i zastępca
członka GKR PZK.

Stara, wysłużona, ale nadal sprawna radiostacja wojskowa R 140

Komunikat pozjazdowy Sekretariatu PZK nr 1
Jak wiadomo, w dniach 19-20 maja 2012 r. w ośrodku konferencyjnym Zacisze w
Łowiczu, odbył się kolejny - XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zjazd nie wprowadzał
zmian do Statutu PZK. Podjął szereg uchwał, które pozwolą na efektywniejszą i jeszcze
bliższą oczekiwaniom naszych członków działalność PZK. Zjazd wybrał nowe władze PZK
tj. Prezydium ZG PZK oraz Główną Komisję Rewizyjną PZK.
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Prezydium na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 maja 2012 r. ukonstytuowało się w
nast. składzie:
Piotr SP2JMR prezes PZK
Jerzy SP7CBG wiceprezes PZK
Jan SP2JLR wiceprezes PZK
Bogdan SP3IQ skarbnik PZK
Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK
Zbigniew SP2JNK członek prezydium ds sportu
Jerzy SP3SLU członek prezydium ds. młodzieży i szkolenia.
Głowna Komisja Rewizyjna PZK ukonstytuowała się w składzie:
Henryk SP9FHZ – przewodniczący
Marcin SQ2BXI – wiceprzewodniczący
Mirosław SP4MPG – sekretarz
Przemysław SP3SLO – członek
Zdzisław SP1II – członek.
Świat Radio na Krajowym Zjeździe Delegatów PZK
„Świat Radio”, czwartek, 21 czerwca 2012

W dniach 19-20 maja br. miał miejsce w Łowiczu XXI krajowy Zjazd Delegatów PZK
redaktor naczelny miesięcznika Świat Radio, jako zaproszony gość, uczestniczył w drugim
dniu zjazdu. Zjazd zajmował się oprócz wyboru nowych władz PZK, strategią na najbliższe
lata.
Podział funkcji w nowym Prezydium ZG PZK (po zmianach w dniu 12 czerwca): Jerzy
SP7CBG - prezes PZK, Piotr SP2JMR - wiceprezes PZK, Jan SP2JLR - wiceprezes PZK,
Bogdan SP3IQ - skarbnik PZK, Tadeusz SP9HQJ - sekretarz PZK, Zbigniew SP2JNK członek prezydium ds. sportu, Jerzy SP3SLU - członek prezydium ds. młodzieży i szkolenia.
Główna Komisja Rewizyjna PZK: Henryk SP9FHZ – przewodniczący, Marcin SQ2BXI –
wiceprzewodniczący, Mirosław SP4MPG – sekretarz, Przemysław SP3SLO – członek,
Zdzisław SP1II – członek. Redakcja ŚR przesłała gratulacje wszystkim osobom w nowym
prezydium ZG PZK i GKR, prosząc jednocześnie o krótkie podsumowanie zjazdu i
przedstawienie swojej wizji przyszłości PZK. Wszystkie otrzymane odpowiedzi zostały
zamieszone w dziale LISTY.
Również „spojrzenie” na XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZK sporządzone przez
Przewodniczącego Prezydium XXI KZD Zdzisława SP3GIL znajduje się w ŚR7/2012 .
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VII Piknik Eterowy w Koniakowie

VII Piknik Eterowy, jaki odbył się w dniach 14 – 15 lipca 2012 r. w Pensjonacie „Koronka w
Koniakowie przeszedł do historii. Dostarczył on uczestnikom wiele ciekawych wrażeń. Tym
razem spotkanie odbywało się wraz z XVI Dniami Gminy Istebna oraz 300 – leciem
Koniakowa.
Spotkanie zapoczątkowane zostało salwą z moździerza i broni ręcznej artylerii bractwa
kurkowego. W sobotę odbyły się ciekawe odczyty techniczne i prelekcje m.in. na temat
programu ARISS w wykonaniu Armada SP3QFE, prezentacja sprzętu amatorskiego, quiz
techniczny i konkursy z nagrodami, mini giełda krótkofalarska. Godziny popołudniowe i
wieczorne to wspólne biesiadowanie nie tylko przy grillu. Niedziela upłynęła pod znakiem
zawodów rekreacyjno – sportowych m.in. rzut popularnym „murzynkiem”, strzelania z
broni pneumatycznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Śląskiego
Oddziału Terenowego PZK, przedstawiciele wielu śląskich klubów, a także całe rodziny. Nie
zabrakło również przedstawicieli klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. tj. Eugeniusza
SP9IIA, Tadeusza SP9HQJ, Romka SP9UVQ, Józefa SQ9FII. Smaczne posiłki miejscowej
gospody i różnego typu napoje to specjalność tego lokalu. Uczestnicy spotkania wrócili do
swych domów zadowoleni z nadzieją przybycia w następnym roku.
Info: Tadeusz SP9HQJ
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Od lewej Janusz Słowiński SP9YI, krótkofalowiec i żeglarz, który na swym jachcie „Bona Terra” pływał po
morzach i oceanach. Dwukrotnie zaliczył najbardziej niebezpieczny zakątek świata tj. Przylądek Horn.

W środku dr fizyki Armand Budzianowski SP3QFE, inicjator, mentor i propagator programu ARISS
skierowanego do młodzieży polegający na prowadzeniu łączności z astronautami z kosmicznej stacji orbitalnej
ISS

Tadeusz SP9HQJ przekazuje prezenty ZG PZK w postaci azymutalnej mapy świata dla wyróżniających się
krótkofalowców
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W otoczeniu podbeskidzkich krótkofalowców

PRELEKCJA KONSTRUKCYJNA
25 lipca 2012
Zarząd Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach 25 lipca 2012 r. zorganizował
prelekcję techniczną krótkofalarską na temat wykonania amatorskiego transceivera
cyfrowego SDR na pasma KF. Takowe urządzenie wykonał członek Klubu Łączności
SP9KJM kolega Marek SP2ONN. Kolega Marek podzielił się informacją konstrukcyjną oraz
odsłuchową urządzenia na wszystkich pasmach KF, a szczególnie pracy urządzenia w
emisjach cyfrowych jak PSK , RTTY. SSTV itp. W/w aparatura pracowała z mocą 100 wat
z anteną – dipolem symetrycznym. Prelekcja byłą bardzo interesująca szerokimi dyskusjami
technicznymi.

Marek SP2NNO wyjaśnia zawiłości techniczne SDR
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Dzień w skansenie 2012
30 lipca 2012

W poniedziałki, w czasie letnich wakacji w Skansenie w WPKiW w Chorzowie domy
kultury, pałace młodzieży i stowarzyszenia młodzieży organizują gry i zabawy dla dzieci w
różnym wieku.
30.07.2012 nadszedł czas, aby organizacja dnia w Skansenie przypadła Domowi Kultury
„Chemik” z Bytkowa. Załoga „Chemika” przybyła do Skansenu wcześniej niż zwykle, aby
przygotować różne konkurencje. Wszystko było zapięte na ostatni guzik. Po godzinie 11-tej
rano konferansjer powitał wszystkich zgromadzonych i zabawa ruszyła pełną parą. W
programie były m. in.: gry zabawy przy muzyce dla najmłodszych (obok estrady), strzelanie
z broni pneumatycznej, obsługa radiostacji (łączenie się z Krótkofalowcami w kraju), gry
sprawnościowe, przeciąganie liny, skoki w workach, slalom hokejowy, dwa ognie pod
dowództwem wychowawców Domu Kultury „Chemik” i Miejskiego Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w składzie: dyrektor- DK Chemik Zbigniew Krupski, a także
Ryszard Seręga, Eugeniusz Kurzeja, Roman Drynda, Piotr, Andrzej Kurtz, Aradiusz
Krzykawski , Tadeusz oraz Pamięta.
Zabawa była przednia, co można zobaczyć na załączonym fotkach. Dzień upłynął bardzo
radośnie i wesoło, a niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja strzelania z
broni pneumatycznej do tarczy, jak również konkurs Radioorientacji Amatorskiej (łowy na
lisza)
Info: Eugeniusz SP9IIA
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Na międzynarodowym forum krótkofalarskim

Na 23 Międzynarodowych Spotkaniach Krótkofalowców w Holicach
nie zabrakło reprezentantów środowiska miłośników surfowania w
eterze z Siemianowic Śląskich.

W dniach 23 – 24 sierpnia 2012 r. w Holicach koło Parbudic w Czechach odbyło się 23
Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców, w którym wzięły udział reprezentacje
europejskich organizacji krótkofalarskich. Zarząd Główny Polskiego Związku
Krótkofalowców reprezentowali dwaj przedstawiciele Siemianowic Śl. tj. Tadeusz Pamięta
SP9HQJ, pełniący obowiązki sekretarza generalnego PZK oraz Eugeniusz Kurzeja SP9IIA –
prezes Klubu łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

Przedstawiciele europejskich stowarzyszeń krótkofalarskich przed wizytą u holickiego starosty powiatowego

Siemianowiccy krótkofalowcy do Holic przybyli już 22 sierpnia br. w godzinach
popołudniowych, aby przygotować stoisko, które wyposażyli w liczną literaturę
krótkofalarską, materiały promocyjne i propagandowe, karty QSL oraz liczne opracowania,
w tym materiały turystyczne. Udział w tym prestiżowym spotkaniu był doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń, zacieśnienia więzów przyjaźni, a przede wszystkim do określenia
obszarów współpracy z przedstawicielami europejskich organizacji krótkofalarskich.
Spotkanie to odbywało się niejako na dwóch płaszczyznach tj. z jednej strony odbywały się
stosowne uzgodnienia i podpisywane były umowy pomiędzy działaczami europejskich
organizacji krótkofalarskich na szczeblu centralnym, z drugiej zaś było to spotkanie
towarzyskie europejskich pasjonatów pasm radiowych, których nie sposób było policzyć.
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Eugeniusz SP9IIA na stoisku polskim w Holicach

Z danych uzyskanych od organizatora wynika, że wydano ponad 3 tysiące biletów
wstępu. Dużym powodzeniem cieszył się tzw. pchli targ tj. giełda sprzętu radiowego –
począwszy od sprzętu demobilowego, a na najbardziej nowoczesnych cackach nadawczo –
odbiorczych skończywszy. W kołach zainteresowań odbywały się pokazy i warsztaty,
prezentacja sprzętu, liczne wykłady i odczyty. W sobotę o godz. 12.00, jak co roku, przybyli
na spotkanie z różnych zakątków kraju Polacy ustawili się przed polskim stoiskiem, aby
zrobić sobie wspólne zdjęcie. Pogoda dopisała, a liczne punkty gastronomiczne z posiłkami i
napojami powodowały, że nikt z uczestników spotkania był zawiedziony.

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, holicki starosta powiatowy Ladislav Effenberk oraz Eugeniusz SP9IIA

Miłym akcentem spotkania była wizyta u Starosty Miasta Holice Ladislava Effenberka,
który w piątek o godz. 15.00 przyjął przedstawicieli europejskich organizacji
krótkofalarskich, wsłuchując się w specyfikę tego międzynarodowego ruchu społecznego i
problemy z tym związane w poszczególnych krajach europejskich. Dodać należy, że Starosta
L. Effenberk udziela daleko idącej pomocy miejscowemu klubowi łączności OK1KHL i
szczyci się z faktu, że klub ten jest w ścisłej czołówce czeskich klubów krótkofalarskich.
Tadeusz Pamięta przekazał Staroście Holic okolicznościowe pismo i drobne prezenty w
postaci materiałów propagujących Siemianowice Śląskie, na co Starosta zrewanżował się
podobnym podarkiem. Nie zapomniano o wspólnym zdjęciu na tle flagi polskiej i czeskiej.
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Jednym z wymiernych efektów tego międzynarodowego spotkania było dokonanie
ustaleń co do wzajemnej współpracy pomiędzy siemianowickim Klubem Łączności SP9KJM
a holickim Radioklubem OK1KHL. W związku z tym, że we wrześniu br. w Kokotku k.
Lublińca strona polska, a konkretnie Klub łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.
organizować będzie Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Wieloboju łączności i
Radiolokacji Sportowej, to na zawody te zaproszona została 3 – osobowa delegacja
najlepszych zawodników czeskich. Warto wspomnieć, że siemianowiccy krótkofalowcy od
lat specjalizują się w organizowaniu tego typu dyscyplin sportowych, natomiast
radioamatorzy czescy od wielu lat zaniechali tych dyscyplin i planują ponowne ich
przywrócenie. Tak więc udział w Mistrzostwach Polski będzie dobrą okazją do nabrania
doświadczenia w organizacji tego typu imprez.

Pchli targ

Autor: Tadeusz SP9HQJ

WYCIĄG Z KOMUNIKATU NR 35/2012 z dnia 29.08.2012
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów w tym ostatnim
tegorocznym wakacyjnym komunikacie. A oto informacje:
XXIII Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców w Holicach
W dniach 24 – 25 sierpnia br. w Holicach k. Pardubic w Czechach odbyło się XXIII
Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców, w którym wzięły udział m.in. reprezentacje
europejskich organizacji krótkofalarskich. Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali
Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK i Eugeniusz SP9IIA – prezes Klubu łączności SP9KJM w
Siemianowicach Śl.
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2 – osobowa reprezentacja PZK do Holic przybyła już 23 sierpnia br. w godzinach
przedwieczornych, aby przygotować stoisko, które wyposażone zostało w liczną literaturę
krótkofalarską, materiały promocyjne i propagandowe, karty QSL oraz opracowania, w tym
materiały turystyczne. Udział w tym prestiżowym spotkaniu był doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń, zacieśnienia więzów przyjaźni, a przede wszystkim do określenia
obszarów współpracy z przedstawicielami europejskich organizacji krótkofalarskich.
Spotkanie to odbywało się niejako na dwóch płaszczyznach tj. z jednej strony odbywały
się stosowne uzgodnienia i spotkania przedstawicieli władz centralnych poszczególnych
europejskich organizacji krótkofalarskich, z drugiej zaś spotkania towarzyskie i to nie tylko
entuzjastów pasm radiowych. Stwierdzić należy, że w roku bieżącym w porównaniu z
poprzednimi latami przybyła znacznie mniejsza reprezentacja europejskiej społeczności
krótkofalarskiej.

Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz przy polskim stoisku na Międzynarodowym Spotkaniu w Holicach

Dużym powodzeniem cieszył się tzw. pchli targ tj. giełda sprzętu radiowego – począwszy
od sprzętu demobilowego, a na najbardziej nowoczesnych cackach nadawczo – odbiorczych
skończywszy. Jak co roku, na giełdzie nie zabrakło Czesława SP6SNS. W kołach
zainteresowań odbywały się pokazy i warsztaty, prezentacja sprzętu, liczne wykłady i
odczyty. W sobotę o godz. 12.00, jak co roku, przybyli na spotkanie z różnych zakątków
kraju Polacy ustawili się przed polskim stoiskiem, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Z racji
niewielkiej odległości najliczniej reprezentowany był okręg SP6 z silną reprezentacją
ziębickiego klubu krótkofalarskiego, prezes Dolnośląskiego OT PZK Waldek 3Z6AEF z
Kolegami, a także Tadeusz SP6HQT – opiekun przemiennika ATV na Górze Chełmiec. Tym
razem (w związku ze śmiercią) zabrakło animatora i swoistego spiritus movens Jurka
Kopacza SQ6FHP z Ziębic, który corocznie od lat przybywał tu z liczną reprezentacją
swojego klubu. Ponadto stwierdzono obecność Kolegów z SP3 ( m.in. SQ3MU, SQ3PJQ),
SP5 (m.in. SP5AGU, SP5ANU, SP5NOV, SP5SMX), SP8 (SP8AJC, SP8UZM). Była też
duża reprezentacja SP9 (m.in. SP9GBR, SP9GLJ, SP9HA, SP9IJE, SP9UML, SQ9DXT z
małżonka, SQ9ITB, SQ9MUO). Pogoda dopisała, a liczne punkty gastronomiczne z
posiłkami i napojami powodowały, że nikt z uczestników spotkania czuł się zawiedziony.
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Miłym akcentem spotkania była wizyta u Starosty Miasta Holice Ladislava Effenberka,
który w piątek o godz. 15.00 przyjął
przedstawicieli europejskich organizacji
krótkofalarskich, wsłuchując się w specyfikę tego międzynarodowego ruchu społecznego i
problemy z tym związane w poszczególnych krajach europejskich. Dodać należy, że Starosta
L. Effenberk udziela daleko idącej pomocy miejscowemu klubowi łączności OK1KHL i jest
dumny z faktu, że klub ten jest w ścisłej czołówce czeskich klubów krótkofalarskich.
Tadeusz SP9HQJ w imieniu polskich krótkofalowców wręczył Staroście Holic
okolicznościowe pismo i drobne prezenty od Prezydenta Siemianowic Śląskich w postaci
materiałów propagujących Siemianowice Śląskie i region śląski, na co Starosta zrewanżował
się podobnym podarkiem. Nie zapomniano o wspólnym zdjęciu na tle flagi polskiej i
czeskiej.

Wymiana uprzejmości i prezentów pomiędzy PZK, reprezentowanym przez Tadeusza SP9HQJ a starostą Holic
Ladislavem Effenberkem

Jednym z wymiernych efektów tego międzynarodowego spotkania było dokonanie
ustaleń co do wzajemnej współpracy pomiędzy siemianowickim Klubem Łączności SP9KJM
a holickim Radioklubem OK1KHL. W związku z tym, że we wrześniu br. w Kokotku k.
Lublińca Klub łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., pod patronatem ZG LOK,
organizować będzie Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Wieloboju łączności i
Radiolokacji Sportowej, to na zawody te zaproszona została 3 – osobowa delegacja
najlepszych zawodników czeskich. Warto wspomnieć, że siemianowiccy krótkofalowcy od
lat specjalizują się w organizowaniu tego typu zawodów sportowych, natomiast
radioamatorzy czescy od wielu lat zaniechali uprawiania tych dyscyplin i planują ponowne
ich przywrócenie. Tak więc udział w Mistrzostwach Polski będzie dobrą okazją do nabrania
doświadczenia w organizacji tego typu imprez.
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Fotoreportaż z pobytu w Holicach znajduje się na portalu Urzędu Miejskiego w
Siemianowicach Śl. tj.:
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=5&nid=14734
Opracował: Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK.

Integracja z czeskimi krótkofalowcami

Przedstawiciele Polski na międzynarodowym Spotkaniu w Holicach
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Tadeusz SP9HQJ i Eugeniusz SP9IIA w Holicach

Spotkanie z Polonusem, weteranem z II wojny światowej – mieszkańcem Plymputh

Relaks przy złocistym napoju z Karlem Kostalem OK1SQK – przedstawicielem władz czeskiego
stowarzyszenia krótkofalarskiego tj. odpowiednika Prezydium ZG PZK. W trakcie rozmowy omówiliśmy
obszary współpracy pomiędzy PZK a Czeskim Radioklubem
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20 października 2012 Tadeusz SP9HQJ wraz z Eugeniuszem wzięli udział w II
Konferencji ARISS w Pustkowie koło Dębicy. Poniżej artykuł na temat Konferencji.

II Konferencja ARISS w Pustkowie k. Dębicy

Drugi punkt dzisiejszego komunikatu PZK odnosi się do II konferencji ARISS.
20 października 2012 r. od godz. 9.00 na terenie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
w Pustkowie – Osiedlu, pod patronatem PZK, odbyła się II Konferencja ARISS
zorganizowana przez Grupę ARISS Polska, Stowarzyszenie Krótkofalowców i
Radioamatorów „Delta” w Dębicy, Zespoły Szkół w Stobiernej i Brzeźnicy oraz przy
współudziale Urzędu Gminy w Dębicy i Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Warto
wspomnieć, że uczniowie szkół w Stobiernej i Brzeźnicy przygotowują się do łączności z
ISS i licznie przybyli na Konferencję wraz z nauczycielami. Celem Konferencji było bowiem
zainteresowanie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół programem ARISS, przybliżenie
specyfiki tego programu oraz wymagań formalnych do zrealizowania przedsięwzięcia.
Główni animatorzy tego przedsięwzięcia tj. Armad SP3QFE – mentor ARISS EUROPE,
Jacek SQ8AQO i Hubert SQ9AOL doskonale spisali się w roli organizatorów, zapewniając
uczestnikom spotkania wiele ciekawych wrażeń. Uczniowie szkół z wielkim przejęciem
wysłuchiwali ciekawych wystąpień technicznych przybliżających problematykę kosmosu,
stacji orbitalnych, łączności ze stacją orbitalną i łączności EME itd.. Jako przedstawiciel ZG
PZK, miałem okazję i przyjemność wręczyć Armandowi SP3QFE pamiątkowy grawerton od
ZG PZK, jako wyraz uznania za Jego dotychczasowe i nieocenione zasługi na rzecz
propagowania programu ARISS. Wyróżnienia w postaci grawertonów, dyplomów i innych
pamiątek otrzymały również osoby zaangażowane dotychczas w tym cieszącym się coraz
większym powodzeniem przedsięwzięciu. Ciekawą niespodziankę sprawili przedstawiciele
mikołowskiego klubu SP9PKS wręczając młodzieży podręczne zestawy majsterkowicza do
wykonania najprostszego klucza telegraficznego. Montaż takiego zestawu, przy użyciu
śrubokręta, trwał zaledwie kilka minut i z korytarza co chwilę docierały sygnały
telegraficzne, świadczące o pierwszych próbach poznania tajników telegrafii przez młodzież.
Nie zabrakło również radiostacji R-140 zainstalowanej na Starze 660, którym na co dzień
opiekuje się Andrzej SQ8NMA. W godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania mieli
okazję zwiedzić ekspozycję historyczną przy Górze Śmierci oraz poligon niemieckich
pocisków rakietowych w Bliźnie. W imieniu Prezydium ZG PZK bardzo dziękuję
organizatorom i pasjonatom tego programu, ponieważ jest on doskonałym PR (public
relations) dla krótkofalarstwa w ogóle, a dla PZK w szczególności, jest jednocześnie jednym
ze sposobów na poszerzenie krótkofalarskich szeregów o dzieci i młodzież. Fotoreportaż ze
spotkania znajduje się na stronie: http://www.sp9pks.pl/galeria/2012/2012_10_20/index.php.
Szczegółową relację z Konferencji przekaże Armad SP3QFE.
Niezależnie od niniejszej informacji z przebiegiem konferencji będzie można się zapoznać w
RBI, a to dzięki zaangażowaniu Jerzego SP5BLD Redaktora Naczelnego Radiowego
biuletynu Informacyjnego PZK, który godnie reprezentował nasze krótkofalarskie media.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK
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Źródło: http://pzk.org.pl/news.php?readmore=2526

Tadeusz SP9HQJ i Eugeniusz SP9IIA na Konferencji w Pustkowie k. Dębicy

Wystąpienie Tadeusza SP9HQJ na Konferencji w Pustkowie

Armand Budzianowski SP3QFE, organizator Konferencji uhonorowany okolicznościowym grawer tonem przez
Tadeusza SP9HQJ. Armand to dr fizyki i animator oraz propagator programu ARISS, wielce zasłużony dla
PZK

259

Wystąpienie Tadeusza SP9HQJ

Stara, wysłużona radiostacja wojskowa R 40 nadal sprawna
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Uczestnicy Konferencji w Pustkowie

Powołanie sekcji strzeleckiej w klubie SP9KJM
21 listopada 2012 r. działacze klubu SP9KJM powołali do życia klubową Sekcję
Strzelecką „Sokole oko”. Wybrano zarząd, wyznaczono sobie ambitne plany do realizacji.
Celem sekcji jest zwiększenie jej liczebności, a przy okazji może poszerzenie
krótkofalarskich szeregów klubowych. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był Józef
SQ9FII, który za sugestią osób z zewnątrz wystąpił z propozycją powołanie sekcji
strzeleckiej do zarządu klubu. A zarząd klubu w pełni poparł taką inicjatywę. Spośród
członków klubu w skład sekcji strzeleckiej weszli między innymi: Eugeniusz SP9IIA,
Romek SP9UVQ. Arek SQ9CI i Tadeusz SP9HQJ. Pozostałe osoby to osoby spoza grona
klubowego i wszystko wskazuje, że szybko się zasymilują ze środowiskiem krótkofalowców.
Oby się udało.

Spotkanie założycieli sekcji strzeleckiej
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Pierwsze posiedzenie założycieli Sekcji Strzeleckiej „Sokole oko”

Pierwsze posiedzenie założycieli Sekcji Strzeleckiej „Sokole oko”
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Uhonorowano Eugeniusza Kurzeję
4 grudnia 2012
Eugeniusz Kurzeja – prezes siemianowickiego Klubu łączności LOK otrzymał Odznakę
Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”. Stało się to na Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Żołnierskiej w Koszęcinie, a dekoracji dokonał prezes LOK płk Grzegorz
Jarząbek.
Eugeniusz Kurzeja – prezes siemianowickiego Klubu łączności LOK, za całokształt swojej
dotychczasowej, wieloletniej działalności na rzecz Ligi Obrony Kraju doceniony został przez
Zarząd Główny tej organizacji. Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w
Koszęcinie, z rąk prezesa LOK płka Grzegorza Jarząbka otrzymał on Odznakę Honorową
„Za Wybitne Zasługi dla LOK”. To prestiżowe odznaczenie w pełni należało się temu
wybitnemu działaczowi społecznemu, ponieważ ma on na swym koncie bardzo wiele
znaczących sukcesów.

Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek dekoruje Eugeniusza Kurzeję SP9IIA medalem

Na co dzień Eugeniusz Kurzeja doskonale organizuje zajęcia w klubie łączności, gdzie
członkowie klubu doskonalą swe umiejętności operatorskie, konstrukcyjne, doskonalą języki
obce i biorą udział w wielu zawodach sportowo – obronnych. Działalność tego klubu
skierowana jest nie tylko na społeczność klubową, ale również na potrzeby mieszkańców
miasta, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Uwidacznia się np. w czasie ferii szkolnych i wakacji
– Dom Kultury „Chemik” tętni wówczas życiem, a zajęcia sportowo – rekreacyjne
przeplatane są elementami sportowo – obronnymi w pomieszczeniach Domu Kultury i w
plenerze. Również ważniejsze wydarzenia lokalne np. Dni Bytkowa itp. wzbogacane są
przedsięwzięciami sportowo – obronnymi np. łowy na lisa, strzelanie z broni wiatrówkowej.
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Ostatnio E. Kurzeja zaczął specjalizować się w strzelectwie sportowym i na tym polu odniósł
kilka znaczących sukcesów. To głównie za jego sprawą powstał i rozwija się Klub Strzelecki
w Zarządzie Miejskim LOK, gdzie doskonalone są umiejętności strzeleckie z broni
wiatrówkowej. Powstanie 3 lata temu Sekcji Strzeleckiej w Zespole Szkół na tzw.
Falklandach czy 2 lata temu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego to
również zasługa Eugeniusza. Warto podkreślić, że uczniowie – kadeci klasy policyjnej
ostatniej szkoły mają już znaczące wyniki strzeleckie nie tylko na terenie miasta, ale również
w zawodach wojewódzkich.
Najnowszym sukcesem Eugeniusza jest utworzenie Sekcji Strzeleckiej przy Klubie łączności
LOK w Domu Kultury „Chemik”, której działalność skierowana będzie nie tylko na potrzeby
członków Sekcji i Klubu, ale również na mieszkańców miasta, a zwłaszcza członków
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która objęła patronatem tę Sekcję. Warto
podkreślić, że członkowie Sekcji Strzeleckiej w czynie społecznym w piwnicy Domu
Kultury „Chemik” uruchomili strzelnicę do strzelań z broni pneumatycznej z możliwością
telewizyjnego podglądu tarcz strzeleckich, co znacznie ułatwia i przyśpiesza zawody.
Strzelnica czynna jest w każdy wtorek i piątek od godz. 17.00 do 20.00 i trwają dalsze zapisy
członków tej sekcji. Niezależnie od członkostwa, każda chętna osoba może skorzystać ze
strzelnicy po wcześniejszym uzgodnieniu z władzami sekcji.
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Zatem Panie Eugeniuszu : gratulujemy odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów w
działaniach na rzecz LOK i mieszkańców Siemianowic Śl.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Rok 2013
Najlepszy w województwie SP9KJM
5 lutego 2013
W Domu Kultury „Chemik” odbyło się posiedzenie Śląskiego
Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach.
Wyróżniono na nim najaktywniejsze zarządy oraz kluby w
Śląskiego ZW.LOK. Klub łączności SP9KJM działający przy Domu
Kultury Chemik został uznany za najlepiej działający w
województwie.
W Domu Kultury „Chemik” odbyło się posiedzenie Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
Ligi Obrony Kraju w Katowicach. Uczestniczyli w nim prezesi Zarządów Terenowych
LOK w województwie Śląskim. Podsumowana została działalność za rok 2012 w
kategoriach : strzelectwo, łączność, modelarstwo, szkolenia wodnego, sportów obronnych.
Wyróżniono najaktywniejsze zarządy oraz kluby w Śląskiego ZW LOK Klub łączności
SP9KJM działający przy Domu Kultury Chemik został wyróżniony jako najlepiej
działający w województwie śląskim.
Informacja
na
powyższy
temat
znajduje
się
na
stronie:
http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=2&nid=15760
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Informacja własna ZW LOK w Katowicach
Nie tylko chlebem się żyje, bo trzeba też coś dla ducha. Na zdjęciu poniżej
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krótkofalarskie spotkanie karnawałowe. To jeden ze sposobów integracji środowiska
krótkofalowców i Sekcji Strzeleckiej „Sokole oko”.

Tłusty czwartek w klubie SP9KJM

Siemianowiccy krótkofalowcy w Senacie RP
Poniedziałek, 18 marca 2013

Siemianowiccy krótkofalowcy wzięli udział w konferencji „Amatorska
służba radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”. Głównym celem
konferencji było przedstawienie parlamentarzystom, administracji
rządowej i społeczeństwu prospołecznych aspektów krótkofalarstwa.

12 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pod nazwą
„Amatorska służba radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”, zorganizowana przez
Komisję Kultury i Środków Przekazu wspólnie z Fundacją Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Radioamatorskich i we współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców.
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Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji rządowej, organizacji zrzeszających
radioamatorów, harcerze i młodzi radioamatorzy. Na konferencję przybyli również
przedstawiciele I Regionu IARU ( International Amateur Radio Union ), obejmującego
swym zasięgiem Europę, Afrykę i część Azji tj. : przewodniczący Hans Timmerman PB2T,
koordynator ds. łączności kryzysowej Greg Mossop G0DUB, koordynator ds. młodzieży
Lisa Leenders PA2LS, koordynator włoskiej łączności kryzysowej Alberto Barbera
IK2YLO.

Widok na salę obrad

Wśród uczestników konferencji znaleźli się również przedstawiciele siemianowickiego
Klubu Łączności SP9KJM tj. : Eugeniusz Kurzeja SP9IIA, prezes Klubu, Tadeusz Pamięta
SP9HQJ, sekretarz klubu i jednocześnie sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców, Piotr
Kurtz SP9CXK, Andrzej Kurtz SQ9IWG oraz Łukasz Merta SQ9DHX. Nie zabrakło
również Roberta Proroka SQ9FMU, przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Śląskiego Oddziału Terenowego PZK, mającego swą siedzibę w Domu Kultury „Chemik”
Siemianowicach Śl. Siemianowiccy krótkofalowcy aktywnie uczestniczyli w prowadzonych
obradach.

Od lewej: Henryk SP9FHZ, Tadeusz SP9HQJ, Eugeniusz SP9IIA i Robert SQ9FMU. Słuchawki na uszach są
niezbędne do wysłuchania polskiego tłumaczenia wystąpień gości zagranicznych posługujących się językiem
angielskim

Uczestnicy spotkania wiele uwagi poświęcili sprawie edukacji dzieci i młodzieży w
kontekście krótkofalarstwa zwracając uwagę na politechnizację tego środowiska i jego
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wychowawczą rolę, co ma dziś szczególne znaczenie w obliczu wielu zagrożeń wśród dzieci
i młodzieży. Podkreślano potrzebę wprowadzenia do programów szkolnych projekty i
warsztaty dla osób zainteresowanych nowoczesną radiotechniką jak też otwarcie się klubów
krótkofalarskich na pozyskanie dzieci i młodzieży między innymi poprzez organizowanie
kursów na licencję nadawczą. Jednym ze skutecznych sposobów pozyskania młodzieży jest
dalsza realizacja programu ARISS ( Amateur Radio Intarnational on Space Station ),
polegająca na nawiązywaniu łączności z międzynarodową stacją orbitalną krążącą nad
naszym globem. W ramach tego programu, wielu uczniów polskich szkół zrealizowało swe
marzenia, po wcześniejszym opanowaniu zawiłości związanych z problematyką kosmosu,
zasad łączności kosmicznych oraz doskonaleniu języka angielskiego.

Od lewej: Hans Timmerman PB2T – przewodniczący Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU i senator
Grzegorz Czelej

Prelegenci nie omieszkali odnieść się również do służebnej roli środowiska
krótkofalowców niosących pomoc w sytuacji różnego typu zagrożeń podają praktyczne
przykłady swojej aktywności. Jednym z nich może być stworzenie Dolnośląskiej
Amatorskiej Sieci Ratunkowej we Wrocławiu, gdzie lokalni nadawcy wspierają działania
specjalistycznych służb w przypadku zagrożeń. Na te aspekty szczególną uwagę zwrócił
koordynator ds. zagrożeń I Regionu IARU Geg Mossop G0DUB dodając jednocześnie, że w
interesie każdego państwa jest udzielanie pomocy krótkofalowcom i pokonywanie różnego
typu barier biurokratycznych w montowaniu anten nadawczo odbiorczych. Głównym celem
konferencji było przedstawienie parlamentarzystom, administracji rządowej i społeczeństwu
prospołecznych aspektów krótkofalarstwa. Nie było przypadkiem, że nazwa konferencji to
„Amatorska służba radiokomunikacyjna to nie tylko hobby”. Już definicja słowa „służba”
wiele mówi. Jeśli zatem jest to nie tylko hobby, ale również służba, to zdrowy rozsądek
podpowiada, że należy usuwać różnego typu bariery, które utrudniają życie krótkofalowcom
np. próba potraktowania środowiska krótkofalowców jako komercyjne stacje radiowe
wytwarzające pole elektromagnetyczne, które to wymagają dokonywania kosztownych
pomiarów pola emisji.
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Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG i senator Grzegorz Czelej

Zabierający głos w dyskusji prelegenci udowadniali, że praca amatorskich radiostacji
nadawczych nie powoduje żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, życia i zdrowia,
choćby z najbardziej prozaicznej przyczyny : niewielka moc urządzenia, a jednocześnie
krótki fakt nadawania ( odbiór nie emituje fali elektromagnetycznej ). Uczestnicy konferencji
zwracali również uwagę na fakt, że przepisy związane z uprawianiem krótkofalarskiego
hobby rozproszone są w wielu ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do ustaw np. w
prawie o ochronie środowiska, ustawie o łączności, prawie budowlanym itd. Potrzebą chwili
wydaje się zatem uchwalenie ustawy o amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej, która w
sposób kompleksowy uwzględniłaby specyfikę tego zagadnienia. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że wśród krótkofalowców powołano zespół, którego zadaniem jest przygotowanie
projektu ustawy o amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej.

Od lewej: prezes klubu SP9KJM Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz SP9HQJ
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Podsumowując konferencję, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator Grzegorz Czelej zadeklarował chęć współpracy komisji ze wszystkimi, którzy są
zainteresowani ustawowym uregulowaniem funkcjonowania amatorskiej służby
radiokomunikacyjnej.
autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/inne/ogolnopolskie-spotkanie-krotkofalowcow.355/
Poniżej dalsze zdjęcia:

W drodze na Konferencję
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Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Zdzisław SP6LB i Andrzej SP9ENO

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ i Marek SP9UO. Wbrew pozorom ławy poselskie są bardzo twarde i niewygodne

Henryk SP9FHZ i Tadeusz SP9HQJ
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Przedstawiciele klubu SP9KJM: Andrzej SQ9IWG, Piotr SQ9CXK, Tadeusz SP9HQJ i Eugeniusz SP9IIA
w budynku Sejmu i Senatu RP

Drugi od lewej: Andrzej SP3LYR, Robert SQ9FMU i Tadeusz SP9HQJ

Na sali obrad. W środku Andrzej SQ9IWG

273

Pewnie przeglądając stronę portalu „Reporterskim okiem”, naszą obecność w Senacie
RP, a zwłaszcza tekst dotyczący tego wydarzenia zauważył senator Grzegorz Czelej, który
na swojej stronie http://www.grzegorzczelej.pl/content/siemianowiccy-krótkofalowcy-wsenacie-rp umieścił w całości przedruk mojego artykułu. Poniżej zaledwie fragment tego
przedruku.

SIEMIANOWICCY KRÓTKOFALOWCY W SENACIE RP
Siemianowiccy krótkofalowcy wzięli udział w konferencji "Amatorska służba
radiokomunikacyjna - to nie tylko hobby". Głównym celem konferencji było przedstawienie
parlamentarzystom, administracji rządowej i społeczeństwu prospołecznych aspektów
krótkofalarstwa.

Źródło: siemianowice.pl
http://www.grzegorzczelej.pl/content/siemianowiccy-krótkofalowcy-w-senacie-rp
Na posiedzeniu ZG PZK 11 maja 2013 r. Tadeuszowi SP9HQJ przyznano Odznakę
Honorową PZK.
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Odznaczenie Jurka SP9AJT
16 sierpnia 2013 r. w Katowicach odbyła się miła uroczystość wręczenia Złotej Odznaki
Honorowej PZK dla Jerzego Napierały SP9AJT, przyznanej decyzją ZG PZK z 12 maja
2013 roku. Uroczystego wręczenia Odznaki dokonali przedstawiciele Śląskiego OT PZK w
Katowicach tj. Arek SQ9CI – sekretarz ZOT PZK wraz z Józefem SP9CAT w
towarzystwie sekretarza ZG PZK Tadeusza SP9HQJ. Z uwagi na postępującą chorobę
Jurka SP9AJT, przedstawiciele PZK odstąpili od dotychczasowych zwyczajów,
polegających na uroczystym wręczaniu w czasie oficjalnych zebrań sprawozdawczych lub
sprawozdawczo – wyborczych OT PZK, czyniąc w tym przypadku wyjątek tj. odwiedzili
Jurka w domu. Jurku – życzymy Ci powrotu do zdrowia.
P. S.
Jurek SP9AJT po niecałym roku zmarł. Cześć Jego pamięci.

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Józef SP9CAT i Jurek SP9AJT

Złotą Odznakę Honorową PZK Jurkowi SP9AJT przypina Tadeusz SP9HQJ

275

Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców

21 września br. od 10.00 do 14.00 w Parku Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12 w
Siemianowicach Śl. odbędzie się Spotkanie Krótkofalowców pod patronatem Prezydenta
Miasta Siemianowic Śl. Jacka Guzego. Program spotkania jest niezwykle urozmaicony,
ponieważ poza odznaczeniem działaczy PZK i LOK przewidziano między innymi :
prezentację dorobku Klubu Łączności SP9KJM, prelekcję Janusza Sławińskiego SP9YI –
krótkofalowca i kapitana żeglugi morskiej na temat Jego wypraw oceanicznych w różne
zakątki świata, w tym w rejonie Przylądka Horn, gdzie w czasie ostatniej wyprawy jacht
oceaniczny „Bona Terra” w czasie sztormu zatonął na dnie, a Janusz Sławiński w ostatnim
momencie został ocalony przez chilijską straż przybrzeżną. W czasie spotkania przewidziano
również prelekcję Marka SP2NNO na temat wykonanego przez Niego amatorskiego
urządzenia nadawczo – odbiorczego SDR, prelekcję Piotra SP9TPZ na temat zrealizowanego
przez klub SP9PKS w Mikołowie przedsięwzięcia w ramach programu ARISS tj. łączności
krótkofalarskiej z kosmiczną stacją orbitalną. Na miejscu pracować będzie radiostacja klubu
SP9KJM na KF i UKF. Przewidziano również pokaz modeli latających zdalnie sterowanych,
wystawę archiwalnych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz pomiarowych, pokaz anten
krótkofalarskich skonstruowanych przez Edwarda SP9WZB, a także pokaz samochodu ze
sprzętem pomiarowym miejscowej Delegatury UKE. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na spotkanie.
Program Spotkania Krótkofalowców
pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Jacka Guzego
w dniu 21 września 2013 r. o godz. 10.00 w Parku Tradycji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przywitanie uczestników spotkania oraz zapoznanie z programem spotkania.
Krótkie wystąpienia zaproszonych gości ( Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego,
Prezydent Siemianowic Śl., przedstawiciel LOK i PZK lub inne osoby ).
Wręczenie odznaczeń dla zasłużonych działaczy LOK i PZK.
Prezentacja działalności Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. za rok 2012.
Prezentacja przeprowadzonych przez Klub SP9KJM Ogólnopolskich Otwartych
Zawodów Wieloboju Łączności dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w roku bieżącym.
Prelekcja kapitana żeglugi morskiej i krótkofalowca Janusza Słowinskiego SP9YI na
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7.
8.
)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

temat wypraw oceanicznych jachtem „Bona Terra” z radiostacją w rejon Ameryki
Południowej i Przylądka Horn :
temat – 1 : V31YI w krainie Majów,
temat – 2 : Wagner, Chopin i Karaiby.
Prezentacja Marka SP2NNO wykonanego amatorskiego urządzenia nadawczoodbiorczego SDR.
Prelekcja Piotra SP9TPZ na temat programu ARISS ( Amateur Radio on Space Station
i łączności z kosmiczną stacją orbitalną ISS.
Wspomnienia nestora krótkofalarstwa Krzysztofa SP9MM – początki, teraźniejszość i
przyszłość krótkofalarstwa na Śląsku.
Praca radiostacji klubowej SP9KJM w paśmie UKF z okazji spotkania.
Pokaz modeli latających zdalnie sterowanych.
Wystawa archiwalnych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz pomiarowych.
Pokaz konstrukcji anten krótkofalarskich wykonanych przez Edwarda SP9WZB.
Pokaz samochodu ze sprzętem pomiarowym z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
Siemianowicach Śl..
Zakończenie spotkania.

Autor: Tadeusz Pamięta, Eugeniusz Kurzeja

Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców w Siemianowicach Śl.

21 września 2013 r. od 10.00 do 13.00 w Parku Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12 w
Siemianowicach Śl. odbyło się Spotkanie Krótkofalowców pod patronatem Prezydenta
Miasta Siemianowic Śl. Jacka Guzego, w którym wzięło udział ponad 60 osób.
Nieobecnego Prezydenta Miasta reprezentowała Małgorzata Klich z Wydziału Sportu
Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śl. Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w
Katowicach Barbara Karge – sekretarz ZW LOK, natomiast Zarząd Główny Polskiego
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Związku Krótkofalowców reprezentował Jan Dąbrowski SP2JLR – wiceprezes PZK. W
spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach z
prezesem Oddziału na czele tj. z Andrzejem Marcem SP9NWE, a także przedstawiciele
szkół ponadpodstawowych, żywo zainteresowani problematyką spotkania.
Po wstępnej prezentacji i wystąpieniu gości, nastąpiło wręczenie okolicznościowych
statuetek LOK–owskich przez Barbarę Karge dla prezydenta Siemianowic Śl. Jacka Guzego,
którą w zastępstwie odebrała Małgorzata Klich. Podobne statuetki otrzymali : dyrektor
miejscowej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl. Grzegorz
Doros oraz Józef Dworski SQ9FII z siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM. W dalszej
kolejności wiceprezes ZG PZK Jan Dąbrowski SP2JLR wręczył Złotą Odznakę Honorową
PZK dla Józefa Gawłowskiego SP9CAT oraz Odznakę Honorową PZK dla Tadeusza
Pamięty SP9HQJ.
W dalszej części spotkania odbyły się prelekcje tematyczne tj. prezentacja dorobku klubu
SP9KJM w Siemianowicach Śl. wykonaniu prezesa siemianowickiego Klubu łączności
SP9KJM Eugeniusza Kurzei SP9IIA, który miał się czym pochwalić z uwagi dość szeroki
wachlarz przedsięwzięć klubowych w czasie ostatnich dwóch lat. Bardzo ciekawą prelekcję
wygłosił krótkofalowiec – podróżnik, kapitan żeglugi morskiej i oceanicznej Janusz
Sławiński SP9YU na temat swoich kilku wypraw oceanicznych w rejon Ameryki Łacińskiej
i Przylądka Horn na jachcie oceanicznym „Bona Terra”. Ostatnia wyprawa Janusza
Sławińskiego w rejonie Przylądka Horn zakończyła się w dramatycznych okolicznościach,
ponieważ w wyniku silnego sztormu złamał się maszt, przygniatając śmiałka tego
przedsięwzięcia. W ostatnim momencie Janusz Sławiński został uratowany przez chilijską
straż przybrzeżną, a jacht zatonął. Na temat wypraw oceanicznych i przygód Janusza
Sławińskiego wyczytać można na wielu stronach internetowych – wystarczy w
wyszukiwarce internetowej wpisać hasło : Bona Terrra.
Ogromnym zainteresowanie cieszyło się wystąpienie Piotra Stańka SP9TPZ na temat
zrealizowanego przez klub SP9PKS w Mikołowie przedsięwzięcia w ramach programu
ARISS, polegającego na przeprowadzeniu przez uczniów miejscowej szkoły średniej
bezpośredniej łączności radiowej z międzynarodową stacją orbitalną jesienią 2012 roku. Z
uwagi na napięty czas spotkania skrócony został odczyt Kol.Marka Froterka SP2NNO na
temat wykonanego przez Niego urządzenia nadawczo – odbiorczego SDR, ale dalsza
prezentacja tego urządzenia odbyła się już poza salą konferencyjną. Mirosław Krzysztof
SP9MM zaznajomił zebranych powojenną historią śląskiego ruchu krótkofalarskiego tj.
wspominając o sytuacji z lat 50 - tych i następnych ubiegłego wieku.
W ramach spotkania, odbyła się również wystawa archiwalnych urządzeń nadawczo –
odbiorczych i pomiarowych, a także pokaz samochodu ze sprzętem pomiarowym miejscowej
Delegatury UKE. Pokaz modeli latających i poruszanych na ziemi, zdalnie sterowanych
drogą radiową wywołał żywe zainteresowanie uczestników spotkania. Działania
siemianowickich aktywistów dość aktywnie wspierał Jacek Ziemniak SP9CSW – prezes
Stowarzyszenia Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego z siedzibą na Skrzycznem,
zapewniając między innymi łączność i nie tylko. W przyszłym roku siemianowicki klub
SP9KJM obchodził będzie swoje 55–lecie i już dzisiaj zapowiada na tę okazję wiele
ciekawych przedsięwzięć.
Autor : Tadeusz SP9HQJ
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Prezes klubu SP9KJM Eugeniusz SP9IIA otwiera uroczyste spotkanie

Całość spotkania prowadzi Tadeusz SP9HQJ

Małgorzata Klich wręcza Eugeniuszowi SP9IIA okolicznościową statuetkę LOK-owską
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Podobna statuetka należy się również Józefowi Dworskiemu SQ9FII

Nie zapomniano również o Jacku Ziemniaku SP9CSW, opiekunowi przemienników UKF

Krzysztof Gawęda z Delegatury UKE w Siemianowicach Śl. też nie został pominięty
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Odznakę Honorową PZK z rąk wiceprezesa PZK Jana Dąbrowskiego otrzymuje Tadeusz SP9HQJ, a gratulacja
składa prezes klubu SP9KJM Eugeniusz SP9IIA i prezes Śląskiego OT PZK Andrzej SP9NWE

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali ciekawej relacji Piotra Stańka SP9TPZ na temat połączenia
mikołowskich uczniów szkoły średniej z pomieszczenia klubu SP9PKS w Mikołowie z astronautą z
kosmicznej, międzynarodowej stacji orbitalnej ISS w ramach programu ARISS

Również dużym zainteresowaniem cieszyła się opowieść Janusza Słowińskiego SP9YU – krótkofalowca i
żeglarza, który na swoim jachcie „Bona Terra” opływał morza i oceany. Słuchacze najbardziej zainteresowani
byli wyprawami Janusza w rejon Przylądka Horn
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Przez cały czas trwania spotkania koledzy ze Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Dąbrowskiej pracowali
na radiostacji pod znakiem okolicznościowym. Na zdjęciu od lewej Bogdan Skrzypczak SP9EM

Bez komentarza

Spotkaniu towarzyszyła mini wystawa historycznego sprzętu radiokomunikacyjnego, która również cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Na zdjęciu – przy laptopie - Marek SP2NNO omawia zawiłości tego sprzętu
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Zebrani z zainteresowaniem oglądają stary, wysłużony sprzęt radiokomunikacyjny

To swoiste perełki starego sprzętu. Z lewej radiostacja wojskowa R 105 D i słynna radiostacja RBM 1

Na wystawie pokazano również trochę współczesności. Na zdjęciu model zdalnie sterowanego czołgu drogą
radiową
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A po spotkaniu, w miejscowej restauracji odbyły się długie rozmowy Polaków o radiu

Od lewej: wiceprezes ZG PZK Jan Dąbrowski SP2JLR, sekretarz ZG PZK Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ
i pracownica ZW LOK w Katowicach Barbara Karge
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Rok 2014
Nasi w czołówce

Otwarte Ogólnopolskie Zawody LOK Dzieci i Młodzieży Szkolnej w
Wieloboju Łączności w Kokotku

W dniach 14 – 15 maja 2014 r. w kompleksie leśnym w Kokotku k. Lublińca odbyły się
Ogólnopolskie Otwarte Zawody LOK Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności,
w których wzięło udział 27 osób z kraju. Organizatorem zawodów był Śląski Zarząd
Wojewódzki Ligi Obrony Kraju, a bezpośrednim wykonawcą Zarząd Klubu łączności LOK
SP9KJM w Siemianowicach Śl. Zarówno organizatorzy, wykonawcy, jak i zawodnicy
doskonale spisali się w swoich rolach, o czym świadczyć mogą komentarze po zawodach.
W sobotę, tj. w pierwszym dniu zawodów zorganizowano zawody strzelania z broni
małokalibrowej, rzut granatem na celność oraz nawiązywanie łączności fonicznej w sieci
radiowej, polegające na nadawaniu i odbieraniu radiogramów. W niedzielę przeprowadzono
zawody terenowe w postaci marszu na azymut i odnalezieniu pracującej w terenie radiostacji
emitującej sygnały telegraficzne, a następnie marsz na orientację, polegający na odnalezieniu
w możliwie najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu mapki topograficznej, ukrytych w lesie
punktów kontrolnych.
Drużynowo pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zarządu Wojewódzkiego LOK w
Katowicach zdobywając łącznie 3436 punktów, drugie miejsce zajęła reprezentacja ZW
LOK w Lublinie, natomiast trzecie miejsce reprezentacja ZW Małopolskiej LOK w Olkuszu.
Nieźle spisali się przedstawiciele siemianowickiego Klubu łączności LOK SP9KJM
zdobywając czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach indywidualnych:
- Adam Skorupka – I miejsce w kategorii juniorów,
- Joanna Trzeciak – I miejsce w kategorii młodziczek,
- Mateusz Witko – II miejsce w kategorii młodzików,
- Kamil Sobański – II miejsce w kategorii juniorów
- Paweł Gawenda – III miejsce w kategorii młodzików.
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Za zajęcie drużynowo pierwszych trzech miejsc reprezentacje otrzymały puchary,
natomiast za zajęcie czołowych miejsc indywidualnie zawodnicy otrzymali medale i
dyplomy oraz drobne upominki. Pogoda dopisała i zawody, w powszechnej opinii, uznane
zostały za niezwykle udane. Zatem do zobaczenia w przyszłym roku na podobnych
zawodach.
Autor: Tadeusz Pamięta
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Poniżej klika zdjęć z zawodów

Konkurencja strzelania z broni wiatrówkowej
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Strzelanie dziewcząt z podpórką

Strzelanie dziewcząt z podpórką

Praca w kierunku radiowym. Janek SP9GDI w roli sędziego
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Odbieranie radiogramu. Tadeusz SP9HQJ w roli sędziego

Zwycięzcy i uczestnicy zawodów

Chwila odpoczynku sędziów po intensywnej pracy sędziowskiej. Od lewej: Janek SP9GDI, Zenek SQ9CND i
Tadeusz SP9HQJ
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Odprawa przed zawodami

Koniaków 2014
Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku nasi klubowicze wzięli udział w
corocznym spotkaniu integracyjnym w pensjonacie „Koronka” w Koniakowie, gdzie
integrowali się z lokalnym środowiskiem krótkofalowców. W trakcie tego spotkania, po raz
kolejny, przeprowadzili zawody radioorientacji sportowej. Poniżej zdjęcia z zawodów.

Eugeniusz SP9IIA udziela ostatnich wskazówek zawodnikowi. W środku Tadeusz SP9HQJ
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Zawodnik ruszył w poszukiwania lisa. Czy mu się to uda ?

Również czeska prasa krótkofalarska, w związku z Międzynarodowym Spotkaniem
przedstawicieli europejskich stowarzyszeń krótkofalarskich, informując czytelników o tym
ważnym wydarzeniu zamieściła zdjęcie przedstawiające sekretarza ZG PZK Tadeusza
SP9HQJ i starostę powiatowego Holic wymieniających sobie uprzejmości i prezenty. Poniżej
tekst i zdjęcie.
25. mezinárodní setkání radioamateru 22. a 23. srpna 2014
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PRŮVODCE NÁVŠTĚVNÍKA
Vážení účastníci setkání, vážení návštěvníci Holic,
neuvěřitelně rychle uběhl rok od posledního setkání a já jsem rád, že Vás mohu opět srdečně
pozdravit. Zdravím Vás všechny, kteří předposlední srpnový víkend tradičně věnujete mezinárodnímu
setkání radioamatérů, ale i Vás ostatní, kteří jste v Holicích na této radioamatérské akci poprvé.
Letos se koná již 25. setkání tohoto druhu, které svým významem
dávno přesáhlo rámec holického regionu, Pardubického kraje, východních Čech, ale i hranic naší
republiky. O zájmu, popularitě a spokojenosti svědčí velká účast radioamator ze všech koutů
republiky i ze zahraničí, kteří Se rádi do Holic vracejí, aby mohli uskutečnit osobní setkání, získat
nové kontakty, podělit se o zkušenosti a vzájemně komunikovat nejen prostřednictvím radiových vln.
Jako každý rok musím zmínit usilovnou a obětavou práci nejen členů Radioklubu OK1 KHL Holice,
ale také jejich spolupracovníků a sympatizantů radioamatérského sportu, bez kterých by nebylo
možné takové mezinárodní setkání uspořádat. Všem, kteří se na realizaci setkání jakkoliv podíleli,
patří mé poděkování za již tradičně výbornou organizaci a reprezentaci našeho města. Jistě najdete
dostatek důvodů k tomu, abyste se do Holic opět rádi vrátili nejen jako radioamatérští příznivci a
nadšenci, ale také jako turisté či návštěvníci dalších sportovních, kulturach a společenských událostí.
K nim určitě přispěje Steven nové Základní umělecké školy Karla Malicha v září roku 2014. Ti
návštěvníci, kteří budou v Holicích poprvé, nebo nestihli navštívit Africké muzeum Dr. Emila Holuba
s novou expozicí vloni, jsou srdečně zváni i letos. Všem účastníkům setkání přeji, aby v Holicích
strávili krásné chvíle za příjemného počasí, plné příjemných setkání se sbírkou krásných zážitků.
Budu velmi potěšen, když Vás budu moci opět přivítat v příštím roce.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města Holic

Starosta města Ladislav Effenberk (vpravo) přijímá radioamatéry na holické radnici a věnuje
pozornost zahraničním hostům (SP9HQJ).
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Vážení přátelé, již po čtvrtstoletí máte příležitost se u nás v Holicích setkat se svými známými a
kamarády, dokonce i s těmi ze zahraničí.
Setkání za tu dobu prošlo – tak jako vše okolo nás – určitým Vojem a všichni, kdo se na něm za tuto
dobu podíleli, měli vždy tu nejlepší spahu připravit pro vás radioamatérské setkání co nejlepší a
nejzajímavější. Je pochopitelné, že ne všechny naše kroky se setkaly s kladným ohlasem, ale vždy jsme
je dělali s ohledem na to, že chceme v setkáních pokračovat i v příštích
letech. Nejinak je tomu i letos, kdy vstoupil v platnost nový prodejní řád, který upravuje podmínky
prodeje na setkání v Holicích, a snad přispěje k vytváření co nejmenšího počtu stresových situací
mezi prodejci a pořadateli. Ale vra_me se k letošnímu 25. výročí. Nevím, kolik z vás se může
pochlubit tím, že je tady již popětadvacáté, ale myslím, že pár desítek by se vás jistě našlo. A právě
všem, kteří si rádi zavzpomínají, je určeno několik vnitřních listů letošního Průvodce, kde jsme Se
pokusili najít to nejzajímavější z minulých ročníků a připomněli si 60 let existence Radioklubu
OK1KHL. Rád vám tedy popřeji příjemné vzpomínání a potkávání Se tady – v Holicích.
David, OK1DOG, ředitel setkání

55 – lecie Klubu Łączności LOK

7 listopada 2014 r. w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. odbyła się uroczystość 55-lecia
Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., na którą przybyło około 40 osób. Warto
dodać, że w tym samym dniu w siedzibie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.
odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK. Nie był to
przypadek, że posiedzenie to odbyło się w Siemianowicach Śl. i to w dniu uroczystości 55 –
lecia Klubu Łączności SP9KJM. Członkowie Prezydium, doceniając wieloletni dorobek tego
klubu, chcieli wziąć udział w uroczystości, aby podziękować działaczom klubu za ogromny
wkład na rzecz krótkofalarstwa i życzyć im dalszych szczęśliwych lat.
Uroczystość rozpoczęła się od uhonorowania najbardziej zasłużonych osób działających
na rzecz Ligi Obrony Kraju oraz na rzecz krótkofalarstwa. Przedstawiciele Zarządu
Wojewódzkiego LOK uhonorowali prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Złotym Medalem
LOK za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Złote Medale LOK otrzymali ponadto : Andrzej
Kostorz SQ9DHK, Andrzej Kurtz SQ9IWG, Piotr Kurtz SQ9CXK oraz Arkadiusz
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Krzykawski SQ9CI. Okolicznościowe Medale 70 – lecia LOK otrzymał Zbigniew Krupski i
Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Ponadto dość duże grono najbardziej aktywnych członków klubu
otrzymało okolicznościowe statuetki z okazji 70 – lecia LOK.
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG wręczył
podpisane przez wicepremiera Rady Ministrów RP Janusza Piechocińskiego i prezesa PZK
Jerzego Jakubowskiego okolicznościowe pismo pochwalne za zasługi na rzecz polskiego
krótkofalarstwa prezydentowi Siemianowic Śl. Jackowi Guzemu, dyrektorowi Biura ZW
LOK w Katowicach Ryszardowi Kasprzykowi, radnemu Rady Miasta Siemianowic Śl. i
kierownikowi Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. Zbigniewowi Krupskiemu
oraz czterem przedstawicielom Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
Siemianowicach Śl. z dyrektorem tej placówki Grzegorzem Dorosem na czele. Prezes PZK
wręczył również okolicznościowy grawerton dla Klubu Łączności SP9KJM w
Siemianowicach Śl., który odebrał jego prezes Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. W uznaniu zasług
klubu SP9KJM na przestrzeni 55 lat, prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK
w Siemianowicach Śl. Marek Nieznalski SP9HTY wręczył okolicznościowy puchar dla
Klubu Łączności SP9KJM i dodatkowy puchar dla Eugeniusza Kurzei SP9IIA za szczególne
zasługi na rzecz polskiego krótkofalarstwa. Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem
za pracę społeczną w Prezydium ZG PZK za poprzednie lata, z rąk wiceprezesa PZK Piotra
Skrzypczaka SP2JMR otrzymał Wojciech Szeliga SP9P.
Ciekawą prelekcję pt. „Krótkofalarstwo – historia, teraźniejszość i przyszłość”, wygłosił
sekretarz generalny PZK i jednocześnie sekretarz klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.
Tadeusz Pamięta SP9HQJ przybliżając zebranym specyfikę tego hobby i klubu, jak też
przedstawił zabawne anegdoty i ciekawsze epizody związane z uprawianiem
krótkofalarskiego hobby. A na przestrzeni dziesięcioleci, nie tylko w siemianowickim klubie
krótkofalarskim wiele się działo. Było bowiem wiele zabawnych sytuacji, ale były też czasy
trudne, zwłaszcza w okresie okupacji niemieckiej i w okresie powojennym. W tej grupie
pasjonatów są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, a łączy ich pasja poznawania
ludzi i świata oraz nowoczesne techniki. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż to
krótkofalowcy byli i nadal są swoistym motorem postępu i siłą napędową w wielu
odkryciach. To właśnie dzięki krótkofalowcom powstało między innymi radio, telewizja,
telefonia komórkowa, łączności kosmiczne itd. Współczesny krótkofalowiec to osoba
wykształcona, znająca języki obce, nowoczesne techniki, a znajomość techniki
komputerowej wśród krótkofalowców to dziś standard. Mimo powszechnie panujących dziś
nowoczesnych technik komunikowania się, krótkofalarstwo nadal istnieje, ma się dobrze i
nadal przybywają tu młodzi ludzie, których zachwyca telegrafia, łączności z astronautami ze
stacji orbitalnej czy też nowoczesne, krótkofalarskie techniki cyfrowe z wykorzystaniem
komputera. Tu każdy młody człowiek może z łatwością doskonalić znajomość języków
obcych, a praca na radiostacji to rodzaj darmowej korepetycji w tym zakresie. Prelegent przy
okazji obalił panujący jeszcze czasem wśród niektórych osób mit o szkodliwości pracy na
radiostacji stwierdzając, że nie ma żadnego zagrożenia dla życia czy zdrowia człowieka.
Zabierający udział w dyskusji dyskutanci podzielili stanowisko prelegenta dodając przy
okazji garść dalszych informacji, równie pikantnych i koncentrowali się na nowoczesnych
technikach, jak też zwracali uwagę na panujące czasem utrudnienia związane z uprawianiem
krótkofalarskiego hobby. Zabierający głos w dyskusji prezes PZK Jerzy Jakubowski
SP7CBG zwrócił uwagę na fakt, iż środowisko krótkofalowców jest poważnie traktowane
przez organy państwowe, zwłaszcza przez struktury zarządzania kryzysowego, jak też przez
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Państwa. Należy bowiem zawsze mieć
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na uwadze fakt, iż w sytuacji zagrożenia powszechnego np. powodzi czy innych
kataklizmów na środowisko krótkofalowców zawsze można liczyć i środowisko to stanowi
alternatywne zaplecze dla profesjonalnych służb.
Uroczystość 55–lecia klubu została sfilmowana przez redaktora naczelnego Radiowego
Biuletynu Informacyjnego Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzego Kucharskiego
SP5BLD i po opracowaniu materiał filmowy z tej uroczystości w ciągu 7 – 10 dni ukaże się
na stronie : http://www.rbi.ampr.org
W związku z tak ważną uroczystością wypada życzyć aktywistom klubowym dalszych
owocnych lat, woli działania i powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Autor: Tadeusz Pamięta
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/55-lecie-klubu-lacznosci-lok.3341/
Reportaż filmowy z tej uroczystości autorstwa Jerzego Kucharskiego SP5BLD znajduje się
na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=JL4PgLMg2Ws
P. S.
Również na stronie ZG LOK: http://www.mazowszelok.pl/kalendarz-zawodo/236czasopisma/czata/czata-2014/czata-2014-06/1650-55-lecie-klubu-lacznosci-lok-sp9kjm-wsiemianowicach-slaskich ukazał się tekst o tej samej treści wraz z kilkoma zdjęciami.

Prezes klubu Eugeniusz SP9IIA otwiera spotkanie

Przedstawiciele ZW LOK w Katowicach: Leszek Waligóra SP9WZR, Barbara Karge, dyrektor Biura ZW LOK
ppłk rez. Ryszard Kasprzyk i kierownik uzbrojenia ZW LOK Jan Okoń
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Prezes Śląskiej Organizacji LOK w Katowicach Wojciech Boroński

Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji LOK w Katowicach ppłk rez. Ryszard Kasprzyk gratuluje prezydentowi
Siemianowic Śl. Jackowi Guzemu otrzymanego Medalu 70-lecia LOK. W środku prezes Śląskiej Organizacji
LOK Wojciech Boroński

Radny Sejmiku Śląskiego w Katowicach w Katowicach Andrzej Gościniak udekorowany Medalem 70-lecia
LOK przez prezesa Śląskiej Organizacji LOK w Katowicach Wojciecha Borońskiego
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Prezes klubu SP9KJM Eugeniusz SP9IIA prezentuje pismo pochwalne prezydenta Siemianowic Śl. skierowane
do klubu SP9KJM

Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG przekazuje na ręce prezydenta Siemianowic Śl. Jacka Guzego List
Gratulacyjny od wicepremiera Janusza Piechocińskiego

List Gratulacyjny od wicepremiera otrzymuje również kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski
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Wojciech Szeliga SP9P składa podziękowanie po otrzymaniu od wiceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka
SP2JMR okolicznościowego grawer tonu za pracę w Prezydium ZG PZK w poprzedniej kadencji

Puchar od prezesa Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach Marka Nieznalskiego SP9HTY dla
klubu SP9KJM odbiera prezes klubu Eugeniusz Kurzeja SP9IIA

Prezentacja monografii Tadeusza SP9HQJ pt. „Historia klubu SP9KJM”
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Tadeusz SP9HQJ opowiada o historii krótkofalarstwa, jak też o historii klubu SP9KJM

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania
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Również w miesięczniku ZG LOK „Czata” ukazał się poniższy tekst:
55-lecie Klubu Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śląskich
7 listopada 2014 r. o godz. 17 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich odbyła
się uroczystość 55-lecia Klubu Łączności SP9KJM, na którą przybyło około 40 osób. Na
uroczystość tę przybył przewodniczący Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego w
Katowicach Andrzej Gościniak, prezydent Siemianowic Śl. Jacek Guzy, radny Rady
Miasta i kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski, przewodniczący
miejscowego TKKF Ryszard Seręga, dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury
Marek Banasik wraz z dyrektorem Willi Fitznera Małgorzatą Groniewską. W
uroczystości wzięli również przedstawiciele Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w
Katowicach z prezesem Wojciechem Borońskim i wiceprezesem, a jednocześnie
dyrektorem Biura ZW LOK Ryszardem Kasprzykiem, sekretarzem ZW LOK Barbarą
Karge oraz specjalistą do spraw uzbrojenia i strzelectwa Janem Okoniem. Na uroczystość
przybyli również przedstawiciele Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
Siemianowicach Śl. Małgorzata Pilarczyk i Jerzy Cholewski. Nie zabrakło również
członków Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z jego
prezesem Jerzym Jakubowskim SP7CBG na czele, a także prezesa Śląskiego Zarządu
Oddziału Terenowego PZK z siedzibą w Siemianowicach Śl. Marka Nieznalskiego
SP9HTY. W spotkaniu wziął również udział przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej PZK Henryk Jegła SP9FHZ.

Prezes Klubu Łączności w Siemianowicach Śl. Eugeniusz Kurzeja otwiera uroczystość

300

Uczestnicy spotkania
Z kronikarskiego obowiązku dodam, że w tym dniu w godz. 12.30-16.30 w siedzibie
Domu Kultury „Chemik” odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego PZK. Nie był to przypadek, że posiedzenie odbyło się w Siemianowicach Śl.
w dniu uroczystości 55-lecia Klubu Łączności SP9KJM. Członkowie Prezydium,
doceniając wieloletni dorobek tego klubu, chcieli wziąć udział w uroczystości, aby
podziękować działaczom klubu za ogromny wkład na rzecz krótkofalarstwa i życzyć im
dalszych szczęśliwych lat.
Uroczystość rozpoczęła się od uhonorowania najbardziej zasłużonych osób
działających na rzecz Ligi i krótkofalarstwa. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego
LOK uhonorowali prezydenta Siemianowic Śl. złotym medalem LOK „Za Zasługi dla
LOK”, które otrzymali także: Andrzej Kostorz SQ9DHK, Andrzej Kurtz SQ9IWG, Piotr
Kurtz SQ9CXK oraz Arkadiusz Krzykawski SQ9CI. Okolicznościowe Medale 70-lecia
LOK otrzymał Zbigniew Krupski i Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Ponadto dość duże grono
najbardziej aktywnych członków klubu otrzymało okolicznościowe statuetki z okazji
70-lecia LOK.
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG wręczył
podpisane przez wicepremiera Rady Ministrów RP Janusza Piechocińskiego i prezesa
PZK Jerzego Jakubowskiego okolicznościowe pismo w podziękowaniu za zasługi na
rzecz polskiego krótkofalarstwa prezydentowi Siemianowic Śl. Jackowi Guzemu,
dyrektorowi Biura ZW LOK w Katowicach Ryszardowi Kasprzykowi, radnemu Rady
Miasta Siemianowic Śl. i kierownikowi Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.
301

Zbigniewowi Krupskiemu oraz czterem przedstawicielom Delegatury Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl., z dyrektorem tej placówki
Grzegorzem Dorosem na czele. Prezes PZK wręczył również okolicznościowy grawerton
dla Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., który odebrał jego prezes
Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. W uznaniu zasług Klubu SP9KJM na przestrzeni 55 lat
prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. Marek
Nieznalski SP9HTY wręczył okolicznościowy puchar dla Klubu Łączności SP9KJM i
dodatkowy puchar dla Eugeniusza Kurzei SP9IIA za szczególne zasługi na rzecz
polskiego krótkofalarstwa. Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem za pracę
społeczną w Prezydium ZG PZK za poprzednie lata, z rąk wiceprezesa PZK Piotra
Skrzypczaka SP2JMR otrzymał Wojciech Szeliga SP9P.

Wyróżnienie Medalem 70-lecia LOK prezydenta Siemianowic Śl. Jacka Guzego. Od lewej:
dyrektor Biura ZW LOK w Katowicach ppłk w st. spoczynku Ryszard Kasprzyk, prezes
Śląskiej OW LOK w Katowicach Wojciech Boroński i prezydent Siemianowic Śl. Jacek Guzy
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Wyróżnienie prezydenta Siemianowic Śl. okolicznościowym dyplomem podpisanym przez
wicepremiera Rady Ministrów RP Janusza Piechocińskiego i prezesa PZK Jerzego
Jakubowskiego SP7CBG. Wręczenia dyplomu dokonuje prezes PZK Jerzy Jakubowski
SP7CBG

Odznaczenie medalem LOK przewodniczącego Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego w
Katowicach Andrzeja Gościniaka przez prezesa Śląskiej OW LOK w Katowicach Wojciecha
Borońskiego
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Tadeusz Pamięta SP9HQJ w czasie prelekcji pt. „Krótkofalarstwo – historia, teraźniejszość
i przyszłość”
Ciekawą prelekcję pt. „Krótkofalarstwo – historia, teraźniejszość i przyszłość”
wygłosił sekretarz generalny PZK i jednocześnie sekretarz klubu SP9KJM w
Siemianowicach Śl. Tadeusz Pamięta SP9HQJ przybliżając zebranym specyfikę
krótkofalarstwa jako hobby, jak też przedstawił zabawne anegdoty i epizody z nim
związane. A na przestrzeni dziesięcioleci wiele się działo, nie tylko w siemianowickim
klubie. Poza zabawnymi sytuacjami były też trudne czasy, zwłaszcza w okresie okupacji
niemieckiej i w okresie powojennym. W tej grupie pasjonatów są przedstawiciele niemal
wszystkich zawodów, a łączy ich pasja poznawania ludzi i świata oraz nowoczesne
techniki. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż to krótkofalowcy byli i nadal są swoistym
motorem postępu i siłą napędową w wielu odkryciach. To właśnie dzięki
krótkofalowcom powstało między innymi radio, telewizja, telefonia komórkowa,
łączności kosmiczne itd. Współczesny krótkofalowiec to osoba wykształcona, znająca
języki obce, nowoczesne techniki, a znajomość techniki komputerowej wśród
krótkofalowców to dziś standard. Mimo powszechnie panujących dziś nowoczesnych
technik komunikowania się, krótkofalarstwo nadal istnieje, ma się dobrze i nadal
przybywają tu młodzi ludzie, których zachwyca telegrafia, łączność z astronautami ze
stacji orbitalnej czy też nowoczesne, krótkofalarskie techniki cyfrowe z wykorzystaniem
komputera. Tu każdy młody człowiek może z łatwością doskonalić znajomość języków
obcych, a praca na radiostacji to rodzaj darmowej korepetycji w tym zakresie. Prelegent
przy okazji obalił panujący jeszcze czasem wśród niektórych osób mit o szkodliwości
pracy na radiostacji stwierdzając, że nie ma żadnego zagrożenia dla życia czy zdrowia
człowieka.
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Zabierający udział w dyskusji dyskutanci podzielili stanowisko prelegenta dodając
przy okazji garść dalszych informacji, równie pikantnych i koncentrowali się na
nowoczesnych technikach, jak też zwracali uwagę na panujące czasem utrudnienia
związane z uprawianiem krótkofalarskiego hobby. Zabierający głos w dyskusji prezes
PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG zwrócił uwagę na fakt, iż środowisko krótkofalowców
jest poważnie traktowane przez organy państwowe, zwłaszcza przez struktury
zarządzania kryzysowego, jak też przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy
Prezydencie Państwa. Należy bowiem zawsze mieć na uwadze fakt, iż w sytuacji
zagrożenia powszechnego, np. powodzi czy innych kataklizmów na środowisko
krótkofalowców zawsze można liczyć i środowisko to stanowi alternatywne zaplecze dla
profesjonalnych służb.
Skrócony tekst wraz zdjęciami znajduje się na portalu Urzędu Miejskiego
Siemianowice Śl. na stronie http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/55-lecie-klubulacznosci-lok.3341/. Ponadto redaktor naczelny Radiowego Biura Informacyjnego PZK
Jerzy Kucharski SP5BLD nakręcił film z tej uroczystości i jest on do obejrzenia na
stronie http://www.rbi.ampr.org/news. php?readmore=375.
W związku z tak ważną uroczystością wypada życzyć aktywistom klubowym
dalszych owocnych lat, woli działania i powodzenia w realizacji zaplanowanych
przedsięwzięć.

Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ

14 listopada 2014 r. w lokalnym tygodniku „Dziennik Zachodni” ukazał się artykuł
następującej treści:
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Rok 2015
13 stycznia 2015 r. na portalu „Reporterskim okiem” ukazał się poniżej zamieszczony
artykuł dotyczący podróży dalekomorskich krótkofalowca i żeglarza Janusza Słowińskiego
SP9YI. Spotkanie w Willi Fitznera odbyło się za sprawą siemianowickich krótkofalowców,
którzy namówili Janusza do publicznego występu, aby przy okazji opowiadania o podróżach
dalekomorskich przybliżyć uczestnikom spotkania istotę krótkofalarstwa. Przedsięwzięcie to
udało się, ponieważ Janusz w swym wystąpieniu wielokrotnie sięgał do wątków związanych
z krótkofalarstwem Na spotkaniu tym było wielu, nie tylko siemianowickich
krótkofalowców, jak też osób zainteresowanych jedynie problematyką podróży.

Krótkofalarski tłusty czwartek

12 lutego 2015 r. Janusz Słowiński – SP9YI – był bohaterem spotkania w SCK - Willi
Fitznera, które dotyczyło podróży dalekomorskich. Okazuje się, że na co dzień prowadzi
firmę elektryczną, ale jego pasjami są krótkofalarstwo oraz podróże dalekomorskie.
Pan Janusz – kapitan żeglugi morskiej – opowiadał, jak najpierw przez dwa lata
remontował jacht, by później podróżować na rubieże świata w okolice Antarktydy oraz
Karaibów. Podróże odbywał z grupą przyjaciół oraz samotnie. Pewnego razu w okolicach
Przylądka Horn o mało nie przypłacił takiej wyprawy życiem. Jego jacht oceaniczny „Bonna
Terra” zatonął, a on sam w wodzie z połamanym kręgosłupem spędził – czekając na ratunek
– kilkanaście godzin. W ostatnim momencie został ocalony przez chilijską straż przybrzeżną.
I tylko przypadek sprawił, że jeszcze udało mu się wrócić do domu. Prelekcję przeplatał
pokazem niezwykłych filmów i zdjęć. Zebranych uczestników ogarniało zdziwienie, gdy
pojmowali, ile może wytrzymać człowiek, jakie są jego możliwości i granice ryzyka.
Na szczęście Pan Janusz Słowiński powiedział, że teraz podróżuje już częściej po kraju, na
rowerze, ale podróże, które odbył kiedyś były dla niego wielką szkołą życia.
autor: SCK
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/krotkofalowy-tlusty-czwartek.3994/
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Janusz Słowiński SP9YI – krótkofalowiec i żeglarz

Janusz Słowiński SP9YI barwnie opowiada swoje przygody oceaniczne
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Większość uczestników spotkania stanowili siemianowiccy krótkofalowcy

Członkowie siemianowickiego klubu SP9KJM

Jacht „Bona Terra”

Jacht na pełnych żaglach
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Kapitan Janusz Słowiński na pokładzie „Bona Terry”

Na pierwszym planie Grzegorz SP9BZM od lat związany z klubem SP9KM

Zasłużone kwiaty od kierowniczki Willi Fitznera Małgorzaty Groniewskiej

309

Spotkanie siemianowickich organizacji pozarządowych
13 stycznia 2015 roku Eugeniusz SP9IIA wraz z Tadeuszem SP9HQJ wziął udział w
zebraniu organizacji pozarządowych działających na terenie Siemianowic Śląskich.
Tematem spotkania było włączenie się tych organizacji w działania na rzecz lokalnej
społeczności między innymi w zakresie ożywienia życia kulturalnego na terenie miasta.
W toku spotkania wypracowano formułę współpracy oraz praktyczne jej aspekty. W
przypadku naszego klubu to doskonała okazja na otwarcie się na zewnątrz i dotarcie ze
swoim programem do coraz większej rzeszy mieszkańców Siemianowic Śl. Poniżej
zdjęcie z tego wydarzenia.

Na spotkaniu siemianowickich organizacji pozarządowych

Spotkanie z klubie SP9PEW w Lublińcu
20 lutego 2015 r. dwaj przedstawiciele klubu SP9KJM tj. Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz
SP9HQJ wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Piotra SP9GZP i zespół klubu
SP9PEW w Lublińcu. Spotkanie to poświęcone było debacie na temat postępowania na
wypadek zagrożeń cywilizacyjnych. Szczegóły w poniższym artykule.
Debata pod nazwą „Komunikacja w warunkach kryzysowych” oraz
reaktywacja Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW
20 lutego o godz. 12.30 w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu odbyła się debata pod nazwą
„ Komunikacja w warunkach kryzysowych”, której organizatorem był mł. insp. Piotr
Sikorski SP9GZP, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w
Lublińcu, a jednocześnie jako członek Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej
SP9PEW. Debata ta zorganizowana została w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu, a w spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele lokalnego samorządu, służb mundurowych, uczniowie klas mundurowych
miejscowej szkoły
oraz przedstawiciele krótkofalowców z prezesem PZK Jerzym
Jakubowskim SP7CBG i sekretarzem ZG PZK Tadeuszem SP9HQJ na czele. W
uroczystości tej wziął również udział prezes siemianowickiego klubu SP9KJ Eugeniusz
SP9IIA. Nadrzędny cel tego spotkania i przedmiot dyskusji to wspieranie lokalnych struktur
i komórek kryzysowych na terenie powiatu lublinieckiego w zapewnieniu alternatywnej
łączności przez środowisko krótkofalowców na wypadek zagrożenia powszechnego.
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Starszy aspirant Piotr Janiszek z KWP w Katowicach, przedstawiając tragedię w postaci
zderzenia się dwóch pociągów w Szczekocinach jako zagrożenie cywilizacyjne, odniósł się
do praktycznych aspektów organizacji działań na miejscu zdarzenia i zasad współdziałania
poszczególnych służb. Przedstawicielka Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Lublińcu Katarzyna Rose omówiła zasady funkcjonowania Systemu
Wczesnego Ostrzegania i zdarzenia nadzwyczajne zaistniałe na terenie powiatu
lublinieckiego. Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu mł. brygadier
Janusz Bula z kolei przedstawił zasady działania Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, w tym rolę i znaczenie PSP i OSP w systemie ostrzegania i alarmowania.
Dość ciekawe było wystąpienie Piotra Stańka SP9TPZ z mikołowskiego klubu SP9PKS,
który w ramach prezentacji, odniósł się do praktycznych możliwości wykorzystania
środowiska krótkofalowców w sytuacji zagrożeń cywilizacyjnych. Zwrócił przy okazję na
fakt, iż to środowisko dysponuje niezwykłym potencjałem, wiedzą, umiejętnościami i
kompetencjami i byłoby grzechem zaniechania ze strony struktur rządowych i
samorządowych niewykorzystania tych atutów na wypadek jakichkolwiek zagrożeń.
Ważne znaczenie miało wystąpienie prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG, który
odniósł się do praktycznych aspektów wykorzystania środowiska krótkofalowców w
przypadku zaistnienia zagrożeń cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych. W swym wystąpieniu
prezes PZK zwrócił uwagę na fakt proobronnego charakteru PZK, co ma dziś szczególne
znaczenie, jak też zapoznał zebranych z dotychczasowymi działaniami środowiska
krótkofalowców w akcjach związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi np. pożarami w
rejonie Kuźni Raciborskiej czy też w związku z powodzią w dorzeczu Odry w 1997 roku.
Mówiąc o powyższych zdarzeniach, prezes PZK podkreślił, że w sytuacji jakiegokolwiek
zagrożenia na środowisko krótkofalowców można zawsze liczyć, ponieważ w swych
działaniach zawsze są niezawodni. W swym wystąpieniu prezes PZK zwrócił uwagę na fakt
podpisania dwa lata temu porozumienia z Ministrem Administracji i Cyfryzacji w sprawie
współpracy środowiska krótkofalowców ze strukturami zarządzania kryzysowego
określającego praktyczne aspekty współdziałania.
W dalszej części spotkania mł. insp. Piotr Sikorski, SP9GZP zapoznał zebranych z
historią Klubu SP9PEW, powstałego w 1974 roku, który w późniejszym okresie z przyczyn
obiektywnych zaprzestał swojej działalności. Jednak dzięki działaniom lokalnych
krótkofalowców ( m.in. SP9CWF, SP9UNK, SP9TPD i SP9GZP ) udało się reaktywować
klub w 2015 roku, który dzięki pomocy Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr w Lublińcu ma
swoją siedzibę przy ulicy Sobieskiego 22 na terenie Szkoły. Kol. Piotr SP9GZP
poinformował zebranych, że środowisko miejscowych krótkofalowców zrzeszonych w
Klubie SP9PEW przystąpiło do akcji wspierania lokalnych struktur zarządzania
kryzysowego na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia i na to środowisko zawsze można
liczyć.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbyła się, w mniejszym gronie tj. w
środowisku krótkofalowców uroczystość reaktywowania Klubu Krótkofalowców Ziemi
Lublinieckiej SP9PEW, w której poza organizatorami z miejscowego klubu wzięli udział
między innymi przedstawiciele mikołowskiego klubu SP9PKS i siemianowickiego klubu
SP9KJM. W czasie spotkania zebrani mieli możliwość zapoznania się z ambitnymi planami
lublinieckiego klubu, wymiany doświadczeń oraz uzyskania najnowszych informacji
dotyczących aktualnych spraw związanych z PZK od prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego
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SP7CBG.
Informacja

na

temat

spotkania

znajduje

się

na

stronie

:

http://lubliniec.slaska.policja.gov.pl/k13/informacje/wiadomosci/135627,Debatowali-okomunkacji-w-warunkach-kryzysowych.html
Wnioski :
- Piotr SP9GZP „wykonał kawał dobrej roboty”, ponieważ przybliżył lokalnym decydentom
histotę krótkofalarstwa, a jednocześnie zwrócił uwagę na prospołeczny aspekt uprawiania
krótkofalarskiego hobby tj. zaangażowanie i pomoc naszego środowiska w przypadku
zagrożeń cywilizacyjnych. Sytuacja ta w praktyce przekłada się na eliminowanie tzw.
problemu antenowego i lepsze zrozumienie istoty naszego środowiska w lokalnej
społeczności i we wspólnotach mieszkaniowych.
- Proponuję, aby inni krótkofalowcy uprawiający zawód policjanta, strażaka lub pracujący w
strukturach zarządzania kryzysowego czy też w strukturach zbliżonych organizowali w
ramach oddziałów czy klubów podobne konferencje, prelekcje czy spotkania, w czasie
których wyraźnie artykułowaliby istotę krótkofalarstwa i jego proobronne i prospołeczne
aspekty. Takie działania niewątpliwie eliminowałyby problemy antenowe, a jednocześnie
byłaby to szansa na poprawę warunków lokalowych klubów i oddziałów np. umiejscowienie
klubów czy oddziałów w lokalach podległych strukturom zarządzania kryzysowego.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ
Poniżej zdjęcia z tej uroczystości

Uczestnicy spotkania
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Piotr SP9GZP, pełniący obowiązki zastępcy komendanta powiatowego Policji w Lublińcu otwiera spotkanie
zapoznając uczestników w programem

Wystąpienie prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG

W klubie SP9PEW w Lublińcu
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Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, sekretarz klubu SP9PEW Stanisław SP9UNK, honorowy prezes klubu SP9PEW
Eugeniusz SP9CWF i prezes klubu SP9KJM Eugeniusz SP9IIA

Od lewej: honorowy prezes klubu SP9PEW Eugenius SP9CWF i Tadeusz SP9HQJ

Uczestnicy spotkania w klubie SP9PEW w Lublińcu
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24 lutego 2015 w warszawskim Centrum Promocji Kultury odbyła się uroczysta
inauguracja 85-lecia PZK i 90-lecia IARU, w której uczestniczył przedstawiciel
siemianowickiego klubu SP9KJM Tadeusz SP9HQJ. Szczegóły w tej sprawie w poniższym
tekście.
Inauguracja obchodów 85-lecia powstania PZK oraz 90-lecia IARU.
24 lutego 2015 r. w Centrum Promocji Kultury w Warszawie Pradze-Południe odbyła się
inauguracja 85-lecia PZK i 90-lecia IARU. Gościem honorowym był przewodniczący
Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU Don Beatti G3BJ. W spotkaniu, poza
przedstawicielami wszystkich oddziałów terenowych PZK, wzięli udział przedstawicieli
najważniejszych dla nas urzędów centralnych m. in. z MAiC, UKE, MON, PSP. W
spotkaniu tym wziął również udział przedstawiciel siemianowickiego klubu SP9KJM
Tadeusz SP9HQJ, pełniący obowiązki sekretarza ZG PZK. Poniżej zdjęcie przedstawiające
wszystkich uczestników spotkania. Szczegóły dotyczące tego ważnego wydarzenia zawarte
się w Komunikacie Sekretariatu ZG PZK z dnia 24.02.2015 r.

Dyskusja w kuluarach. W środku przewodniczący Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU Don Beatti G3BJ
rozmawiający z Marcinem SP5ES. Na pierwszym planie Wojciech Nietyksza SP5FM i prezes PZK Waldemar
3Z6AEF

Uczestnicy spotkania
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Od lewej: sekretarz ZG PZK Tadeusz SP9HQJ, prezes Jarosławskiego OT PZK Zbyszek SP8AUP i prezes
Podkarpackiego OTT PZK Wiesław SP8NFZ

Powrót do domu z Konferencji poświęconej 85-leciu PZK. Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Henryk SP9FHZ i
Marek SP9HTY

W drodze do domu po Konferencji. Od lewej: Henryk SP9FHZ, Marek SP9HTY i Hubert SP9MDY
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Zawody Sprawnościowe LOK i Radioorientacji Sportowej w Kucobach

W dniach 21- 24 maja 2015 r. w Ośrodku Chorzowskiego Hufca ZHP w Kucobach koło
Olesna odbyły się, zorganizowane przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju Otwarte Zawody
Sprawnościowe LOK dla Dzieci i Młodzieży w Wieloboju Łączności i Amatorskiej
Radioorientacji Sportowej, w których wzięło udział 45 zawodników we wszystkich
kategoriach wiekowych. Zawody odbyły się w następujących dyscyplinach sportowo –
obronnych : strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem, praca w sieci radiowej, marsz
na azymut oraz „łowy na lisa”, polegające na odnalezieniu na czas ukrytych w lesie
nadajników emitująch sygnały radiowe.
W klasyfikacji drużynowej zdecydowanie I miejsce zajęła reprezentacja województwa
śląskiego zdobywając łącznie 2879 punków, a w jej skład której wchodziła reprezentacja
siemianowickiego Klubu Łączności LOK SP9KJM oraz Bielskiego Stowarzyszenia
Radioorientacji Sportowej. Drugie miejsce zajęła reprezentacja województwa lubelskiego (
Zamość) zdobywając łącznie 2074 punkty, natomiast trzecie miejsce reprezentacja
województwa zachodniopomorskiego ( Wałcz ) zdobywając łącznie 1970 punktów.
Siemianowicki Klub Łączności LOK SP9KJM reprezentowała 6 – osobowa grupa, w
skład której wchodziły 2 dziewczyny i 4 chłopaków. Miło nam poinformować o zdobyciu
czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych przez przedstawicieli Grodu
Siemiona tj. :
1. Daria Borsuk – I miejsce w kategorii kobiet do 16 roku życia.
2. Maja Leszczyńska – I miejsce w kategorii kobiet do 18 roku życia.
3. Kamil Sobański – I miejsce w kategorii mężczyzn do 18 roku życia.
4. Bartosz Krzykawski – II miejsce w kategorii do 19 roku życia.
5. Paweł Gawenda – III miejsce w kategorii do 16 roku życia.
6. Adam Skorupka – IV miejsce w kategorii do 18 roku życia.
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Na podkreślenie zasługuje fakt, iż utworzona w parę lat temu w Klubie Łączności LOK
SP9KJM w Siemianowicach sekcja strzelecka pod nazwą „Sokole oko” zaczyna przynosić
znaczące rezultaty w postaci zdobycia czołowych miejsc przez zawodników w czasie
zawodów lokalnych, regionalnych i centralnych. Jest to zasługa doskonałych instruktorów tj.
Józefa Dworskiego, braci Franciszka i Piotra Donatów, którzy z ogromnym poświęceniem
szkolą młodzież gimnazjalną i licealną w sportach obronnych. Gratulujemy zawodnikom
życząc im dalszych sukcesów w zdobywaniu kolejnych trofeów, a instruktorom satysfakcji z
dotychczasowych osiągnięć w zakresie szkolenia i przygotowania olimpijczyków do
zawodów światowych.
Autor: Tadeusz Pamięta
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/zawody-sprawnosciowe-lok-i-radioorientacjisportowej-w-kucobach.4815/

Strzelanie z broni pneumatycznej jako jedna z konkurencji

Dziewczyny mają lepiej, ponieważ w konkurencji strzelania mogą korzystać z podpórki
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Rzut granatem do celu to kolejna konkurencja

Dziewcząt też nie oszczędzano – rzut granatem do celu też ich dotyczył

Przygotowanie do startu
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Za chwilę start

Poszły konie po betonie…

Gdzie może być ten lis ?

320

Kolejni zawodnicy przygotowują się do startu

Zenek SP9ERT w roli sędziego w konkurencji nadawania i odbioru radiogramów

Również Tadeusz SP9HQJ w roli sędziego
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Podsumowanie i zakończenie zawodów

Siemianowiccy zwycięzcy

„ŁOŚ 2015” przeszedł do historii
IX spotkanie na granicy trzech województw tj. łódzkiego, opolskiego i śląskiego przeszło
do historii. Było to jak zwykle spotkanie o szerokiej tematyce krótkofalarskiej, była spora
giełda, na której można było kupić nieomal wszystko od najnowszych współczesnych TRXów. Niespodzianką od organizatorów ŁOŚ-a okazał się wspaniały zegar słoneczny z
inskrypcjami nawiązującymi do 85. rocznicy powstania PZK oraz do organizowanych od
prawie dekady ogólnopolskich spotkań krótkofalowców. Wykonali go Marcin SQ9SBF i
jego XYL Joanna SO9AHH z klubu SP9KDA. Odsłonięcia jego dokonał Jerzy SP7CBG
prezes PZK, a ów zegar był chyba najbardziej obfotografowanym obiektem na ŁOŚ-u. Jak
zwykle na naszym spotkaniu było sporo prelekcji, w tym o bardzo obiecującym systemie
DMR, o specyfice pracy zespołu SN0HQ, relacja z wyprawy VK9XSP, o zamierzeniach
pisarskich i wydawniczych Ryszarda SP4BBU. Osobnym wydarzeniem był panel
dyskusyjny grupy EmCom zorganizowany przez Rafała SQ6IYR EmCom Managera PZK.
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Odbywał się on w osobnym namiocie w 3. alejce z dala od zgiełku ponad 1500 osobowego
spotkania. Trwał ponad 2 godziny zgromadził ok. 40 osób, głównie młodych
krótkofalowców zainteresowanych tym aspektem naszej działalności. Dyskutowaliśmy o
możliwości i opcjach przystąpienia do Federacji Stowarzyszeń Proobronnych FOP, o
organizacji struktur łączności bezpieczeństwa na terenie SP, o powołaniu ogólnopolskiego
klubu EmCom oraz o sprawach procedur i ćwiczeń w łączności bezpieczeństwa. W trakcie
spotkania ustalono, że kolejny panel o tej tematyce odbędzie się podczas Zjazdu
Technicznego w Burzeninie w I. weekend września.
Szczególne podziękowania należą się Kazimierzowi SP7SZN, Włodkowi SQ7CGN, oraz
Zdzisławowi SQ6IUF, Michałowi SQ9CYD i Markowi SP9UO z SP9KDA, który czuwał
nad całością i sprawnym przebiegiem tej ogromnej imprezy.
Całość była filmowana i nagrywana przez Jurka SP5BLD Redaktora Naczelnego RBI. Na
stronie Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców
został zamieszczony link do reportaż filmowego pt."ŁOŚ – IX Spotkanie na granicy SP6,
SP7 i SP9, Jaworzno 2015". Szczegóły dotyczące spotkania zawarte są w Komunikacie
Sekretariatu ZG PZK z dnia 6 czerwca 2015 r.
https://www.youtube.com/watch?v=oxlx5GezbwI&feature=youtu.be
Piotr SP2JMR
P. S.
W spotkaniu wzięła udział delegacja klubu SP9KJM w składzie Romek SP9UVQ, Piotr
SQ9CXK i Tadeusz SP9HQJ. Poniżej 2 zdjęcia ze spotkania.

Od lewej: wiceprezes PZK Piotr SP9JMR, Tadeusz SP9HQJ i Piotr SQ9CXK na ŁOŚ-u
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Od lewej: Romek SP9UVQ, Piotr SP2JMR, Darek SP9CLU i Tadeusz SP9HQJ

W tegorocznym spotkaniu integracyjnym pod nazwą „X Piknik Eterowy” wzięło
udział 2 członków klubu tj. Józef SQ9FII i Tadeusz SP9HQJ organizując tam mini
zawody „łowy na lisa”. Szczegóły dotyczące tego spotkania zawarte są w poniższym
tekście autorstwa Henryka SP9FHZ. Poniżej tekst autorstwa Henryka SP9FHZ
opisującego przebieg pikniku.
X Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 2015.
X Piknik Eterowy SP–OK-OM Koniaków 04-05 lipca 2015 impreza towarzysząca XIX
Dniom Gminy Istebna - już za nami. Miejsce: Gospoda i Dom Wczasowy „Koronka” w
Koniakowie, obok wzniesienia Koczy Zamek (wysokość 846 m n.p.m.) oraz punktu
widokowego. Każde kolejne spotkanie krótkofalowców i sympatyków radia w Koniakowie
stanowi z pewnością ważną płaszczyznę do wzajemnych kontaktów oraz wymiany
doświadczeń związanych z naszym pięknym hobby. Mimo pory urlopowej i równolegle
przeprowadzanych ważnych zawodów krótkofalarskich, od kilku lat obserwujemy prawie
identyczną wysoką frekwencję na poziomie ok. 175 osób. Świadczy to, iż jest
zapotrzebowanie na takie dwudniowe integracyjne spotkania z rodzinami, właśnie w
piknikowej formie. Miesiąc lipiec statystycznie jest najbardziej deszczowym w roku, nam
jednak tegoroczna aura bardzo sprzyjała. Dlatego też niektórzy przyjechali biwakować dzień
wcześniej, wyjeżdżali zaś dopiero w poniedziałek. „Na początku było radio” to nasze
naczelne hasło, które od lat propagujemy. Dodatkowo w tym roku świętujemy także
jubileusz 85-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców. Na te dni DW „Koronka” zapełniła
się, były też liczne namioty, maszty antenowe -słowem biwak krótkofalarski. Otoczenie
„Koronki” zamieniło się jak zwykle w jeden wielki parking. RECEPCJA w obsadzie Józef
SQ9EJ oraz Danuta SP9-06-110 zaczęła uwijać się w sobotni poranek już przed 9-tą, kiedy
zjawili się pierwsi goście. Od pierwszego spotkania towarzyszą nam okolicznościowe
identyfikatory z lokalnymi motywami góralskimi. Otwarcie sobotniego spotkania znowu
było huczne, gdyż po raz szósty rozpoczęło się wystrzałem, tym razem z podwójnego
moździerza. By tradycji stało się zadość uczestnicy pikniku ustawili się przed pensjonatem
„Koronka" pod piknikowym bannerem do wspólnego grupowego zdjęcia.
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Oficjalne przywitanie wszystkich uczestników odbyło się tuż po godz. 10-tej i dokonał go
Henryk SP9FHZ. Przywitał uczestników i gości, wspomniał historię narodzin Pikniku
Eterowego właśnie w „Koronce” w Koniakowie, złożył też podziękowania
współorganizatorom i sponsorom. Prezydium ZG PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ, OT06 reprezentował prezes Marek SP9HTY oraz skarbnik i QSL Manager Artur SQ9BDB.
Gościliśmy również Bożenę SP9MAT- Prezesa wraz z małżonkiem – Andrzejem SP9MAX z
OT-10 Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców. Gości z południa tj. OK reprezentował
Janek OK2BIQ. Radiowy Biuletyn Informacyjny to oczywiście Jurek SP5BLD, którego
gościliśmy kolejny raz.
Na początku odbyła się miła uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich PZK
dwóm nowym członkom OT-06: Danucie SP9-06-110 oraz Tomkowi SQ9PUS. Prezes
Marek SP9HTY oraz skarbnik Artur SQ9BDB wręczyli każdemu z nich również książkę „Z
kart historii krótkofalarstwa” Ryszarda SP9BBU oraz znaczek PZK.
Część prelekcyjno-prezentacyjną rozpoczął Tadeusz SP9HQJ Sekretarz ZG PZK.
Wpierw poruszył żywy ostatnio temat współpracy PZK z organizacjami pro obronnymi.
Następnie przedstawił temat realizacji przez kluby SP9KOZ w Kozach i SP9KAT w Bielsku
– Białej programu BASR (Beskidzka Amatorska Siec Ratunkowa). Przy tej okazji zwrócił
uwagę na możliwość pozyskiwania przez Kluby środków finansowych i sprzętu poprzez
angażowanie się i udział w przedsięwzięciach proobronnych.
Prezentację multimedialną i pokaz możliwości programów Ham Radio Deluxe oraz
UR5EQF-log przeprowadził Janek SQ9JXB. Przekazał zainteresowanym dużo ciekawych
wskazówek dotyczących obsługi tych programów. Wielu zainteresowanych tematem i liczne
pytania o szczegóły techniczne sprawiły, że Janek miał zajęcie na dłużej. Janku –serdecznie
dziękujemy.
Relację filmową i fotograficzną ze swojego udziału w wyprawach krótkofalarskich
przedstawił Roman SP9FOW. Dotyczyła ona dwóch wypraw: Polskiej wyprawy na
Christmas Island VK9XSP w 2014 roku oraz Polskiej wyprawy na St. Vincent J88HL w
2013 roku. Ciekawy komentarz Romana wzbudził duże zainteresowanie tymi prezentacjami.
Z kolei Edward SQ9BDE (mieszkaniec Gminy Istebna) już w kuluarowych rozmowach
dzielił się z uczestnikami Pikniku swoją dużą wiedza historyczną na temat Ziemi
Cieszyńskiej i nie tylko.
W międzyczasie: Za sprawą Artura SQ9BDB działało Biuro QSL Śląskiego OT PZK.
Czynna była giełda sprzętowo-krótkofalarska a Edward SP9WZB prezentował swoje anteny.
Karty QSL okolicznościowe z okazji X Pikniku Eterowego w Koniakowie przekazał Marcin
SQ9WRT. Pracowała radiostacja klubowa SP9PSB Żywieckiego Klubu Krótkofalowców.
Funkcjonowało stoisko z kubkami z logiem pikniku. Dostępne były też materiały
informacyjne nt. oferty turystycznej gmin Beskidzkiej Piątki i powiatu żywieckiego
sponsorów Pikniku. Wyłożona została jak zawsze księga pamiątkowa pikniku, w której
odnotowaliśmy wiele podziękowań dla organizatorów. Dania kuchni góralskiej i inne
serwowała jak zwykle Gospoda „Koronka”. My zaś oferowaliśmy tradycyjnie chleb ze
smalcem i ogórki małosolne.
Wieczorem o 18-tej zorganizowaliśmy HamRadio Party. Tym razem do tańca i to przez
kilka godzin zagrała nam po raz drugi na Pikniku żywiecka kapela góralska pod wodzą
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Szymona SQ9ROR. Widać było, że muzyka góralska zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem, więc tańcom nie było końca. Po czym „zmęczeni” udaliśmy się na
rozmowy i grillowanie w podgrupach.
Niedzielne spotkanie krótkofalowców rozpoczęło się o godz. 8.00 wystrzałem z
hakownicy, co tradycyjnie jest swego rodzaju „pobudką dla opornych”. Następnie nastał czas
na realizację sportowo-rekreacyjnej części Pikniku w kategoriach: mężczyźni, kobiety i
juniorzy. Henryk SP9FHZ oraz Józef SQ9EJ przeprowadzili Turniej Strzelecki w karabinku
pneumatycznym. Pierwsze miejsca zajęli odpowiednio: Edward SQ9BDE, Wioleta WojsBujakowska oraz Tomasz Pasierbek.
Współzawodnictwo w radioorientacji sportowej przeprowadzili członkowie klubu
SP9KJM tym razem pod wodzą Tadeusza SP9HQJ sekretarza klubu. W tej konkurencji
pierwsze miejsca zajęli odpowiednio: Tomasz SQ9PUS, Agnieszka Tomaszek oraz Marcin
Bujakowski.
Po godz. 13-tej dokonaliśmy podsumowanie sportowej rywalizacji piknikowej
oraz rozdanie nagród za niedzielną rywalizację. Było też podsumowanie całego
jubileuszowego X Pikniku. Podziękowania uczestnikom za udział i sportową rywalizację
oraz zaproszenie za rok czego dokonał Henryk SP9FHZ. Szczególne podziękowania należą
się sponsorom, którzy wspomogli nas finansowo tj. Śląski Oddział PZK oraz Fundacja
Pracownicza Pro-Eko z Łazisk Górnych. Cztery nagrody rzeczowe (anteny) przekazał
organizatorom Krzysztof SP9RIG z Łodygowic. Prezenty, gadgety i materiały reklamowe na
nagrody dla aktywnych przekazali nam: Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Gminy
Beskidzkiej Piątki: Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. Życzliwość i przychylność
wyżej wymienionych sprawia, iż nasz Piknik Eterowy dalej ma się nieźle. To, co dobre
niestety zbyt szybko się kończy. Mamy nadzieję, że tak właśnie myśleli wszyscy uczestnicy
na zakończenie X Pikniku Eterowego SP-OK-OM w Koniakowie.
Opracował Henryk SP9FHZ.
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Tadeusz SP9HQJ zapoznaje zebranych z aktualną sytuacją w PZK

Mini zawody radioorientacji sportowej zorganizowane przez przedstawicieli klubu SP9KJM
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40-lecie mikołowskiego klubu SP9PKS
Tadeusz SP9HQJ wziął udział w uroczystościach obchodów 40-lecia mikołowskiego
klubu SP9PKS znanego z wielu cennych przedsięwzięć. Jesnym z nich było
zorganizowanie łączności ze stacją orbitalną ISS. Poniżej dwa zdjęcia z obecności
Tadeusza.

Na uroczystości 40-lecia klubu SP9PKS w Mikołowie

Na 40-leciu klubu SP9PKS

W krótkim wystąpieniu Tadeusz SP9HQJ pogratulował zespołowi klubowemu
wspaniałych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów w pracy klubowej.
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Rok 2016
7 Lutego 2016 roku aktywiści klubowi byli współorganizatorami XV Wojewódzkiego
Zjazdu Delegatów ZW LOK w Katowicach, a obrady odbyły się w Domu Kultury
„Chemik” w Siemianowicach Śl. Tadeusz SP9HQJ, na prośbę ZW LOK był
przewodniczącym Zjazdu przeprowadzając obrady. Zaplecze logistycznie zapewnił
Eugeniusz SP9IIA wraz z Piotrem SQ9CXK i Łukaszem SQ9DHX. Było to nowe
doświadczenie dla aktywistów klubowych. Pełny opis przebiegu Zjazdu znajduje się
poniżej.
XV Wojewódzki Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w Domu Kultury „Chemik”

W niedzielę, 7 lutego 2016 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich
odbył się XV Wojewódzki Zjazd Delegatów katowickiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, w
którym wzięło blisko 60 delegatów z terenu województwa śląskiego. Poza delegatami, w
spotkaniu wziął udział wiceprezydent Miasta Katowic Mariusz Skiba, przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach Zbigniew Giemza, przedstawiciel Śląskiego Kuratorium
Oświaty w Katowicach Wacław Wójcik, dwaj przedstawiciele Zarządu Głównego LOK tj.
prezes ZG LOK płk Grzegorz Jarząbek i dyrektor ds. obronnych ppłk Jerzy Salamucha.
Po wstępnych ustaleniach i wyborze stosownych komisji, dokonano wyróżnienia
najbardziej zasłużonych aktywistów LOK-owskich medalami przyznanymi przez MON i ZG
LOK, po czym głos zabrali goście życząc zebranym owocnych obrad. Zbigniew Giemza
zwrócił między innymi uwagę na ważną rolę LOK w krzewieniu postaw patriotycznych
wśród społeczeństwa, co dziś ma szczególne znaczenie w sytuacji narastających zagrożeń
zewnętrznych. Również dyskutanci zwracali uwagę na potrzebę zintensyfikowania działań
proobronnych i krzewienia postaw patriotycznych.
W swym sprawozdaniu z czteroletniej kadencji, prezes ZW LOK w Katowicach Wojciech
Boroński zapoznał zebranych z dość imponującymi osiągnięciami śląskiej organizacji LOK329

owskiej, której działania koncentrują się nie tylko na krzewieniu postaw patriotycznych, ale
również na doskonaleniu umiejętności sportowo – obronnych, politechnicznych i służą
społeczeństwu. Stwierdza się, że działania aktywistów LOK-owskich trafiają na podatny
grunt, zwłaszcza wśród młodzieży, czego przykładem może być niemal powszechna moda
na tworzenie klas o profilu wojskowym, w których młodzież ma możliwość zapoznania się
ze specyfiką wojskową, a w konsekwencji ułatwiony start do służby wojskowej. Dziś
bowiem wojsko staje się coraz bardziej modne wśród młodzieży, a to cieszy działaczy LOKowskich. Dokonania ustępującego ZW LOK zostały wysoko ocenione przez Wojewódzką
Komisję Rewizyjną, co przełożyło się na udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Prezes ZG LOK płk Grzegorz Jarząbek przedstawił sytuację LOK w skali krajowej
zwracając uwagę na różne aspekty obecnego funkcjonowania organizacji pozarządowych, w
tym również LOK. Odniósł się również do faktu stworzenia niedawno federacji
proobronnych przy MON, gdzie główny nacisk kładzie się na szkolenie struktur obrony
terytorialnej. Z wypowiedzi pułkownika Grzegorza Jarząbka wynikało, że ZG LOK wspiera
działania tego ruchu widząc swą znaczącą rolę. Nie jest bowiem tajemnicą, że duża liczba
działaczy LOK wywodzi się z wojska i doświadczenie działaczy LOK może być
wykorzystane w zakresie szkolenia i propagowania postaw patriotycznych. Dziś niemal
powszechnie byli wojskowi szkolą uczniów szkół średnich o profilu wojskowym wpajając
im nie tylko patriotyczne postawy i zachowania.
W dalszej części spotkania wybrano jedenastoosobowy Zarząd Wojewódzki LOK z
dotychczasowym prezesem Wojciechem Borońskim na czele, trzyosobową Wojewódzką
Komisję Rewizyjną oraz 9 delegatów na Zjazd Krajowy ZG LOK. Nowemu Zarządowi
Wojewódzkiemu LOK w Katowicach wypada życzyć dalszych sukcesów w
dotychczasowych działaniach na rzecz dorosłych i młodzieży.
Autor: Tadeusz Pamięta
Powyższy tekst wraz ze zdjęciami ukazał się na siemianowickim portalu „Reporterskim
okiem”

Sala obrad
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Delegaci na Zjazd
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Delegaci na Zjazd
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Przy stole prezydialnym od lewej: prezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach
Wojciech Boroński, prowadzący obrady Tadeusz Pamięta SP9HQJ, prezes LOK płk rez. Grzegorz
Jarząbek i ppłk rez. Jerzy Salamucha

Sala obrad

Sala obrad
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Sala obrad

Wyróżnienie prezesa ZW LOK w Katowicach Wojciecha Bońskiego

Wyróżnienie aktywistów LOK-owskich
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Wystąpienie prezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach Wojciecha Borońskiego

Przedstawiciele Siemianowic Śl.: Zbigniew Krupski, Ryszard Seręga, Stanisław Kowarczyk i Marian
Odczyk

Odznaczeni
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Wystąpienie jednego z delegatów

Głos w dyskusji

Przewodniczący Komisji Wyborczej ppłk Ryszard Kasprzyk wysłuchuje merytorycznej wypowiedzi
członka Komisji
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Wystąpienie prezesa LOK pułkownika rezerwy Grzegorza Jarząbka

Krótkofalowcy w „Chemiku”
W sobotę, 13 lutego 2016 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich
odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego Oddziału Polskiego Związku
Krótkofalowców w Katowicach, w którym wzięło udział około 40 osób. Po rozpoczęciu
zebrania zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych śląskich krótkofalowców w ciągu
ostatnich dwóch lat. Jednym ze zmarłych był powszechnie znany Krzysztof Mirosław
SP9MM absolwent Politechniki Warszawskiej, pracujący w latach 70-tych szereg lat w
telewizji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aktywny członek władz centralnych PZK oraz
delegat PZK na X Konferencję Generalną I Regionu IARU (International Amateur Radio
Union) w Genewie

Od lewej: skarbnik oddziałowy i QSL Manager OT 06 PZZK Artur SQ9BDB i prezes OT Marek SP9HTY
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Sprawozdanie z dwuletniej działalności złożyli członkowie Zarządu Oddziału. Do
najważniejszych przedsięwzięć Zarządu Oddziału zaliczyć należy wspieranie i
aktywizowanie działalności podległych terenowych klubów krótkofalarskich, częściowe
sponsorowanie ważniejszych przedsięwzięć nie tylko o charakterze operatorskim, a także
nadzorowanie zawodów i konkursów radiowych. Warto zwrócić uwagę na zwiększoną
aktywność krótkofalowców z czterech południowych powiatów tj. bielskiego, cieszyńskiego,
pszczyńskiego i żywieckiego, którzy w 2015 roku stworzyli Beskidzką Amatorską Sieć
Ratowniczą, służącą jako radiowe wsparcie powiatowych struktur zarządzania kryzysowego
w akcji alarmowania, powiadamiania i niesienia pomocy ofiarom zagrożeń cywilizacyjnych.
Tego typu inicjatywy mają dziś miejsce w wielu województwach i powiatach kraju, a
przedstawiciele samorządów lokalnych chwalą sobie współpracę z krótkofalowcami.
Niezależnie od różnego typu przedsięwzięć podejmowanych przez kluby terenowe Zarząd
Oddziału integruje miejscowe środowisko współorganizując lokalne spotkania terenowe np.
na Czantorii, w San Beskido.

Na sali obrad
Nie jest tajemnicą fakt, że w strukturze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK pośrednio
znajduje się siemianowicki Klub Łączności SP9KJM, choć formalnie jest w strukturze LOK.
Działacze klubu SP9KJM aktywnie działają więc na rzecz LOK i PZK, a klub ten należy do
wyróżniających się klubów w regionie.
Zebrani zdecydowali o podniesieniu wysokości rocznej składki oddziałowej, po czym
wybrali trzech delegatów oraz zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK,
który odbędzie się w maju br. w Burzeninie koło Wielunia.
Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ
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Od lewej: Andrzej SP9NWE, Maciej SP9DQY, Henryk SP9FHZ i Jacek SP9JCN

Na sali obrad

Na sali obrad
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Na sali obrad

Eugeniusz SP9IIA w roli barmana

7 maja 2016 roku siemianowiccy krótkofalowcy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym
zorganizowanym przez zespół lublinieckiego klubu SP9PEW. Poniżej relacja w tej sprawie.
Plenerowe spotkanie integracyjne lublinieckiego klubu SP9PEW
pod nazwą „Wiosna 2016”
W ostatnią sobotę, tj. 7 maja 2016 roku o godzinie 10.00 na polanie należącej do
Nadleśnictwa Lubliniec na obrzeżach Lublińca, z inicjatywy aktywistów lublinieckiego
klubu SP9PEW i przy wsparciu finansowym Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w
Katowicach, odbyło się kolejne spotkanie integracyjne pod nazwą „Wiosna 2016”, w którym
uczestniczyło około 40 osób – znanych krótkofalowców z północnej części okręgu SP9. W
spotkaniu uczestniczyło również kilka XYLs. Spotkanie prowadził Stanisław SP9UNK, a
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dzielnie wspierali Go członkowie zarządu klubu z prezesem Eugeniuszem SP9CWF,
Eligiuszem SP9LLS i Mariuszem SP9TDX, a także z Piotrem SP9GZP. W spotkaniu wzięli
udział dwaj przedstawiciele Śląskiego OT 06 PZK w Katowicach tj. prezes Oddziału Marek
SP9HTY i członek Zarządu i jednocześnie oddziałowy QSL Manager Artur SQ9BDB. W
spotkaniu tym wzięła również silna reprezentacja z tarnogórskiego klubu SP9KDU w
osobach : Leszka SP9WZR, Henryka SP9AVZ, Józefa SQ9FMR, a także dwaj
przedstawiciele siemianowickiego klubu SP9KJM w osobach : Tadeusza SP9HQJ (
występującego również w charakterze przedstawiciela Prezydium ZG PZK ) oraz Romualda
SP9UVQ. Nie zabrakło również przedstawicieli oleskiego klubu SP9KDA tj. Andrzeja
SP9EKF z małżonką, a także przedstawiciela piekarskiego klubu SP9ZPS Zbyszka
SQ9CXC. Wśród uczestników spotkania był również powszechnie znany na Śląsku twórca i
opiekun kilku śląskich przemienników radiowych Jarek SQ9NFI wraz z małżonką.
Po części oficjalnej każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy prezent między
innymi w postaci materiałów promocyjnych ziemię lubliniecką. Gospodarze zadbali nie
tylko o strawę duchową, ale również o strawę cielesną w postaci kiełbasek z grilla, chleb z
„tłustym” ( tak to się nazywa na Śląsku ) tj. smalcem domowej roboty, ogórkiem oraz
napojami. W czasie trwania spotkania pracowała radiostacja klubowa z wykorzystaniem
anteny Delta Loop zamontowanej na podnośniku hydraulicznym i każdy z uczestników
spotkania miał okazję do przeprowadzenia symbolicznej łączności. W godzinach
popołudniowych uczestnicy spotkania mieli możliwość wykazania się sprawnością w
zakresie strzelania z wiatrówek, a najlepsi strzelcy otrzymali okolicznościowe dyplomy za
sprawne oko.
Warto przypomnieć fakt, iż w roku 2015 środowisko krótkofalowców lublinieckich
wystąpiło z dość ciekawą inicjatywą, a mianowicie : 20 lutego 2015 roku w Zespole Szkół nr
1 w Lublińcu odbyła się debata pod nazwą „ Komunikacja w warunkach kryzysowych”,
której organizatorem był mł. insp. Piotr Sikorski SP9GZP, pełniący obowiązki zastępcy
komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, a jednocześnie członek Klubu
Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW. Debata ta zorganizowana została w
porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, służb mundurowych,
uczniowie klas mundurowych miejscowej szkoły oraz przedstawiciele krótkofalowców z
prezesem PZK Jerzym Jakubowskim SP7CBG i sekretarzem ZG PZK Tadeuszem SP9HQJ
oraz prezesem Śląskiego OT PZK w Katowicach Markiem SP9HTY na czele. Nadrzędny cel
tego spotkania i przedmiot dyskusji to wspieranie lokalnych struktur i komórek kryzysowych
na terenie powiatu lublinieckiego w zapewnieniu alternatywnej łączności przez środowisko
krótkofalowców na wypadek zagrożenia powszechnego. Więcej informacji na ten temat
ukazało się z Komunikacie Prezydium ZG PZK w lutym 2015 roku.
W trakcie plenerowego spotkania, w toku prowadzonych rozmów i dyskusji padła
propozycja, aby tego typu spotkania stały się stałym punktem w rocznym kalendarzu spotkań
– podobnie jak spotkania integracyjne w Koniakowie, czy na Czantorii. Inicjatywa ta
spotkała się z przychylnym stanowiskiem przedstawicieli lublinieckiego klubu SP9PEW oraz
przedstawicieli zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach. Jeśli zatem ta
formuła spotkania integracyjnego zostanie nagłośniona i przyjmie się, to jest szansa na
coroczne spotkania integracyjne w coraz większym składzie. Już teraz należałoby pomyśleć
o urozmaiceniu programu spotkania – podobnie jak na spotkaniach w ramach ŁOŚ.
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Jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK, w co prawdę mniejszym gronie,
poinformowałem zebranych o aktualnej sytuacji w PZK, w tym o przygotowaniach do
najbliższego Krajowego Zjazdu delegatów PZK oraz o potrzebie dostosowania zapisów
aktualnego statutu PZK do wymogów znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach.
Omawiając toczącą się dyskusję na forach dyskusyjnych co do ustalenia czy PZK ma być
stowarzyszeniem osób prawnych czy też fizycznych, albo osób prawnych i fizycznych
poinformowałem zebranych o plusach i minusach każdego rozstrzygnięcia. Odniosłem się
również do lansowanej ostatnio tezy o nabywaniu osobowości prawnej przez kluby podległe
oddziałom – i tu również wyłuszczyłem istotę rzeczy. Stwierdziłem, że podobnie jak
środowisko lubelskiego OT PZK oraz klubowicze z gliwickiego klubu SP9KAG, większość
uczestników lublinieckiego spotkania opowiedziała się za status quo. Dyskutanci odcinali się
od niektórych żenujących komentarzy na forum dyskusyjnym portalu SP7PKI tworzących
tzw. czarny PR dla PZK.
Autor: Tadeusz SP9HQJ

Od lewej: honorowy prezes lublinieckiego klubu SP9PEW Eugeniusz Siluk SP9CWF, aktualny prezes klubu
Mariusz Węgorek SP9TDX i członek zarządu klubu Eligiusz Okoń SP9LLS

Na miejscu zgrupowania pracowała stacja klubowa i zarządzał tym Eligiusz SP9LLS
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Tu nikt nie był głodny

Od lewej: Leszek SP9WZR, Tadeusz SP9HQJ, Henryk SP9AVZ, Artur SQ9BDB i Józef SQ9FMR

Długie Polaków rozmowy o krótkofalarstwie
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Zawody strzeleckie z broni wiatrówkowej są corocznym elementem towarzyszącym spotkaniu

Henryk SP9AVZ wykorzystuje każdą okazję, aby popracować na stacji. Obok Leszek SP9WZR, Józek
SQ9FMR i Zbyszek SP9RTK

Ojciec: siła ich – jak to było w słynnej reklamie
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Turniej Strzelecki MTKKF
18 maja 2016

Dnia 14 maja 2016 r. o godzinie 10.00 Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w Siemianowicach Śląskich zgromadziło w zaprzyjaźnionym Domu Kultury „Chemik”
sympatyków strzelectwa. Odbyła się II tura turnieju strzeleckiego z broni pneumatycznej dla
Ognisk TKKF oraz sympatyków TKKF. Zawody odbyły się przy współpracy z Zarządem
Miejskim Ligi Obrony Kraju w Siemianowicach Śląskich, z ramienia którego rolę sędziego
pełnił kolega Józef Dworski, a z ramienia MTKKF imprezę prowadził kolega Ryszard
Klimczak i kolega Kazimierz Krupiński. W zawodach startowały 22 osoby w tym 11 kobiet.
W klasyfikacji kobiet największą ilość punktów zdobyły następujące panie zajmując miejsca:
I miejsce – Aleksandra Widera - TKKF „Jedność” – 44 pkt.
II miejsce – Bożena Fronczek - UKS TKKF „Falklandy” – 43 pkt.
III miejsce – Jadwiga Sarwa - Terapia III Wieku – 42 pkt.
W klasyfikacji mężczyzn największą ilość punktów zdobyli następujący panowie zajmując
miejsca:
I miejsce – Jan Nycz - UKS TKKF „Falklandy” – 46 pkt.
II miejsce – Ryszard Klimczak - TKKF „Rytm” – 45 pkt.
III miejsce – Kazimierz Krupiński - TKKF „Bartek” – 42 pkt.
Klasyfikacja drużynowa ukształtowała się następująco:
I miejsce - UKS TKKF „Falklandy” – 128 pkt.
II miejsce - TKKF „Rytm” – 125 pkt.
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III miejsce - TKKF „Jedność” – 120 pkt.
IV miejsce - Ośrodek Terapii III Wieku – 113 pkt.
V miejsce - Psotne Myszki – 110 pkt.
VI miejsce - TKKF „Bartek” – 83 pkt.
Autor: Zbigniew Krupski
Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2016

Delegacja klubowa, jak co roku wzięła udział w ogólnopolskim spotkaniu integracyjnym
pod nazwą „ŁOŚ 2016”. Poniżej relacja z tego wydarzenia opisana przez organizatora
Czarka Czarneckiego SP9UO.
Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2016 odbywało się już po raz dziesiąty i
weszło na stale do kalendarza imprez polskich krótkofalowców. Choć braliśmy pod uwagę
długi weekend i zapowiadaną dobrą pogodę, to nikt nie spodziewał się, że górkę Papierkową
w Jaworznie odwiedzi 2500 uczestników. Doszło do tego, że w sobotni poranek samochody
najpóźniej dojeżdżających musieliśmy ustawiać przy drodze asfaltowej, bo wszystkie inne
miejsca były dokładnie zajęte. Duża liczba firm wystawiających się na naszej imprezie nie
była już takim zaskoczeniem, bo te zgłaszają się już sporo wcześniej i ustawiają swoje
stoiska według przygotowanego planu. Byli to znani handlowcy i producenci ze Słowacji,
Czech, Węgier, Litwy, Niemiec i Polski, którzy największej imprezy tego typu w Europie
środkowej nie mogli ominąć.
We wcześniejszych latach odwiedzali nas goście z innych kontynentów, jednak po raz
pierwszy odnotowaliśmy gościa z Ameryki Południowej, a był to pracujący od wielu lat
w Brazylii polski zakonnik ks. Kazimierz Długosz, który dużo czasu poświęca na rozmowy
z krajem i jest szeroko znany nie tylko polskim krótkofalowcom. Po kilkunastu latach
kontaktów radiowych tu w Jaworznie spotkał Jana Motykę z Tyry k. Trzyńca w Czechach,
a powitaniom nie było końca, bo wielogodzinne rozmowy przez radio bardzo zbliżają ludzi.
Wiele takich przyjaźni zostaje scementowanych właśnie tu w gminie Rudniki, na kawałku
wydawać by się mogło, nikomu nie potrzebnego gruntu.
Wśród uczestników byli tacy, którzy z dumą prezentowali dziesięć identyfikatorów
z kolejnych imprez i zapowiadali kolekcjonowanie dalszych, bo fama o tym wydarzeniu
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rozchodzi się daleko po świecie, a np. angielski związek krótkofalowców (największy
w Europie) zapowiada organizację podobnego spotkania u siebie, a jego delegacja ma do nas
przybyć w przyszłym roku, żeby zobaczyć wszystko na własne oczy.
Z ogromną satysfakcją organizatorzy przyjęli informację, że patronat nad imprezą przyjął
marszałek województwa opolskiego, który również zaszczycił swoją obecnością to
wydarzenie zapoznając się bliżej z ideą krótkofalarstwa. Listy gratulacyjne dla
organizatorów wręczyli też Starosta Oleski i Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie.
Stanowiło to bardzo miły akcent w czasie rozpoczęcia imprezy w sobotni poranek.
Dużych rozmiarów baner informował też zebranych, że Oleski Klub Krótkofalowców
obchodzi w tym roku 50 lecie swojej działalności, a jak ta działalność wygląda niech
świadczy fakt, że w czasie pierwszych pięciu miesięcy tego roku jego zawodnicy zdobyli już
cztery puchary za zwycięstwa w zawodach, a jeszcze nie wszystkie wyniki nadeszły.
Głównym sponsorem imprezy jest oczywiście Polski Związek Krótkofalowców, ale bez
wydatnej pomocy Wójta Gminy Rudniki czy starostw powiatowych w Oleśnie i Kłobucku
oraz Urzędu Miasta Wielunia całość nie była by tak okazała, a fakt że Teleexpress pokazał
migawki z Jaworzna, TVP Opole dłuższy program niech świadczy, że z roku na rok ranga
tego wydarzenia rośnie i trzeba robić wszystko żeby tak było nadal.
Jego organizatorzy, kluby krótkofalowców, oleski i wieluński zrobią wszystko żeby tak było!
Info: Marek Czarnecki

Na pierwszym planie Piotr SQ9CXK
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Od lewej: Piotr SQ9CXK, Janek OK2BIQ, Zbyszek SP9IEK i Tadeusz SP9HQJ

Wiceprezes PZK Piotr SP2JMR ma głos

Zebrani z uwagą słuchają wystąpienia Piotra SP2JMR
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Od lewej: redaktor naczelny miesięcznika „Świat Radio” Andrzej Janeczek SP5AHT, Tadeusz SP9HQJ,
Piotr SQ9CXK i Andrzej SP9XLC

Od lewej: Czarek SQ9JKA, Tadeusz SP9HQJ, NN, Zbyszek SQ9CXC, Piotr SQ9CXK i Andrzej SQ9IWG

Integracja międzyoddziałowa. Pierwszy z lewej Tadeusz SP9HQJ, w środku Adam SP6EBK
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Ten tajemniczy gość w wielkim kapeluszu to znany w całym kraju wystawca i sprzedawca akcesoriów
radiowych na giełdach Olek SP6RYP w otoczeniu SP9HQJ i nadawców z żywieckiego klubu SP9PSB.
Szkoda, że Olek zmarł w 2018 roku.

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Piotr SQ9CXK, Piotr SP2LQP, Piotr SP2JME i SP4

Od lewej: Kazimierz Długosz PY5ZHP - znany na całym świeci polski krótkofalowiec i zakonnik
posiadający swoją parafię w Brazylii, dwaj przedstawiciele samorządu lokalnego, Piotr SP2JMR, NN i
prezes PZK Waldemar 3Z6AEF
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Na prośbę redaktor naczelnej miesięcznika skierowanego do utalentowanych dzieci i
młodzieży „Little Star” Jadwigi Wierzbickiej, Tadeusz SP9HQJ napisał tekst dotyczący
istoty krótkofalarstwa i korzyści wynikających z uprawiania tego elitarnego i
ekskluzywnego hobby. Tekst ten ukazał się w czerwcowym wydaniu z 2016 roku tego
miesięcznika. Warto przypomnieć również, że Jadwiga Wierzbicka, latach 90-tych, była
członkinią klubu SP9KJM, a późniejszych lata zamieszkała na terenie Warszawy. Dziś
jest redaktorem miesięcznika „Little star”, w którym promuje dzieci niezwykle
utalentowane. Ponadto jest właścicielką portalu Bardzo Prywatny Portal Ludzi
Ciekawych Egminy.eu, a od trzech lat intensywnie działa nie tylko na terenie Polski, ale
jest organizatorką międzynarodowych konkursów skierowanych do Polonii na całym
świecie.
Ciekawy wywiad z J. Wierzbicką można zobaczyć na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=d0hqDLLxc7Q
Poniżej tekst Tadeusza SP9HQJ zamieszczony w całości w miesięczniku.
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W związku z tym, że skan artykułu nie do końca może być czytelny z uwagi na małą
czcionkę i słabą jakość skanu, to poniżej oryginalny tekst.

Krótkofalarstwo – alternatywa na współczesne środki komunikacji
Czy w dobie powszechnie dostępnej telefonii komórkowej, radia, telewizji oraz
internetu z komunikatorami w postaci Skype, Czat, Facebook służących do szybkiego
komunikowania się jest dziś miejsce dla krótkofalarstwa ?.
Wydawać by się mogło, że we współczesnym świecie nawiązywanie łączności za
pomocą radiostacji amatorskich przez krótkofalowców całego świata to przeżytek i nie ma
racji bytu. Prawda okazuje się jednak inna : ta forma komunikowania się nie zaginęła, lecz
nadal się rozwija i do uprawiania krótkofalarskiego hobby sięgają nie tylko dorośli, ale
coraz więcej dzieci i młodzieży garnie się do tego fascynującego hobby. Co sprawia zatem,
że hobby to przyciąga coraz więcej zwolenników ?. Na czym polega istota krótkofalarstwa,
magia, czy ja też mogę zostać krótkofalowcem i jak mam się za to zabrać ?. Na temat
krótkofalarstwa, nie tylko w internecie, jest wiele informacji i materiałów. Również w
moim opracowaniu pod tytułem „Historia Klubu SP9KJM”,dostępnym na stronie
internetowej
:
http://www.sp9kjm.pl/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=0_f309fb99
babb9c883e2eebc8039023eb&Itemid=56 jest dużo informacji na ten temat. W materiale
tym postaram się ukazać praktyczne oblicze krótkofalarstwa oraz korzyści, jakie odnieść
każdy z nas interesujący się tym specyficznym hobby.
Wg Wikipedii Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio – radiowa służba
amatorska) – hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na wydzielonych
pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal,
między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu łączności za
pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również
konstruowaniu urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Osobną
grupę krótkofalowców stanowią nasłuchowcy (SWL). Nawiązywanie łączności odbywać
się może na własnoręcznie skonstruowanych urządzeniach radiowych ( tu miejsce dla
majsterkowiczów, konstruktorów i eksperymentatorów ), jak i urządzeniach fabrycznych.
Aby zostać krótkofalowcem należy zdać egzamin państwowy przed komisją powołaną
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i wykazać się znajomością międzynarodowych
zasad prowadzenia korespondencji i przepisów radiowych oraz niezbyt rozległą wiedzą
techniczną w zakresie budowy i zasad działania urządzeń radiowych. Jest to zatem hobby
dla osób ambitnych, które wyznaczają sobie jakieś życiowe cele i dążą do ich wdrożenia w
życie. Uprawianie krótkofalarskiego hobby rozwija krótkofalowca w wielu obszarach :
poznaje się tu i doskonali zawiłości nauk przyrodniczych, a zwłaszcza fizyki ( m.in. zasady
rozchodzenia się fal radiowych ), nowoczesną technikę, w tym techniki komputerowe (
nowoczesne techniki cyfrowe do prowadzenia łączności ), doskonali geografię ( po
nawiązaniu łączności z korespondentem z Wyspy Świętego Jerzego z ciekawości sięgamy
po atlas, aby sprawdzić w jakim zakątku świata leży ta tajemnicza wyspa ). Krótkofalarstwo
to również rodzaj bezpłatnej korepetycji z języków obcych, ponieważ znając podstawy
innego języka można doskonalić jego znajomość w trakcie prowadzonych łączności
radiowych. Młodzi ludzie często przez radio rozmawiają po angielsku z astronautami ze
stacji orbitalnej w ramach programu edukacyjnego ARISS. Przynależność do
krótkofalarskiego klubu LOK – owskiego do doskonała okazja do uprawiania dyscyplin
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sportowo – obronnych np. strzelanie z wiatrówki, kbks czy innej broni sportowej, ćwiczenie
rzutów granatem, marszem na azymut w terenie, tzw. „łowy na lisa” polegające na
odnalezieniu w możliwie najkrótszym czasie ukrytych w lesie nadajników emitujących
sygnały radiowe oraz wiele innych dyscyplin sportowych. Szczególnie sporty obronne
cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, ponieważ w ramach obozów
sportowo – obronnych można tu nauczyć się samodzielności, samodyscypliny oraz zasad
współdziałania w zespole – w grupie rówieśniczej. Krótkofalarskie kluby i pobyt na
obozach sportowo – obronnych to również element wychowawczy, polegający na
kształtowaniu właściwych postaw sportowych, patriotycznych i ogólnospołecznych. Liczne
zawody sportowe, poza funkcją edukacyjną uczą młodych ludzi integracji z grupą,
hartowania ciała i ducha, uporu i konsekwencji działania, osiągania zaplanowanych celów
oraz satysfakcji z osiągnięcia uprawnionych celów np. zdobycia pierwszego miejsca w
strzelaniu czy innej dyscyplinie sportowej. W tak krótkim materiale nie sposób podać
wszystkich wymiernych korzyści z przynależności do wielkiej rodziny krótkofalarskiej,
która kieruje się swoistym etosem i żelaznymi zasadami honoru. W moim opracowaniu pt.
„Historia Klubu SP9KJM” można więcej poczytać na ten temat.
Na czym polega różnica w nawiązywaniu łączności współczesnym środkami
komunikacji a poprzez radiostacje krótkofalarskie ?. Na czym polega magia radia ?.
Sprawa wydaje się oczywista : miedzy innymi telefonia komórkowa pozwala na szybkie
nawiązanie łączności z rodziną przebywającą na wczasach zagranicznych np. na Wyspach
Kanaryjskich. Natomiast krótkofalowiec wywołujący korespondentów w czasie typowej
łączności radiowej nie wie kto się odezwie. Może sie zdarzyć, jak mi się to zdarzyło, że
korespondentem okazał się król Hiszpanii Juan Carlos, a potem jego następca król Filip VI.
Otrzymanie potem okolicznościowej karty QSL potwierdzającej taką łączność stanowi
powód do dumy i zazdrość kolegów i sąsiadów. Nie jest bowiem tajemnicą, że do wielkiej
rodziny krótkofalowców należeli i należą między innymi : aktor Jean Paul Belmondo, aktor
Marlon Brando, król Jordanii Husain, kosmonauta Jurij Gagarin i wielu innych
przedstawicieli nauki, polityki, duchowieństwa czy astronautów.
Jak zatem zacząć swą krótkofalarską przygodę ?. Najprościej poszukać w internecie
wpisując w wyszukiwarce najprostsze słowa – klucze np. krótkofalarstwo, co to jest
krótkofalarstwo, PZK, oddziały i kluby krótkofalarskie. Z internetu można dowiedzieć się,
gdzie jest najbliższy klub krótkofalarski i tam należy się udać, a starsi koledzy podpowiedzą
co dalej robić. Aby dowiedzieć się o organizacji pod nazwą Polski Związek
Krótkofalowców odwiedzić należy stronę : https://pzk.org.pl/news.php . Dla osób
pragnących dowiedzieć się na czym polega nawiązywanie łączności ze stacją orbitalną w
ramach programu ARISS polecam odwiedzenie strony : http://www.arisspolska.info Inne
polecane strony internetowe to miedzy innymi :
http://ostol.pl/co-to-jest-krotkofalarstwo/
http://hpc.amu.edu.pl/~armand/blog/?p=65 – krótkofalarstwo, pierwsze kroki
http://cbworld.republika.pl/zostankf.htm - podstawowe wiadomości o krótkofalarstwie.
Opisany materiał jest materiałem wyjściowym i w przypadku zainteresowania się tą
problematyką postaram się sięgnąć głębiej w problematykę krótkofalarstwa.
Tadeusz Pamięta SP9HQJ, sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców
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XI Piknik Eterowy SP – OK – OM w Koniakowie

2 i 3 lipca 2016 r. w barze „Koronka” w Koniakowie” odbył się XI Piknik Eterowy SP –
OK. – OM, w którym uczestniczyło ponad 180 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00
po wykonaniu salutu z broni czarnoprochowej w wykonaniu Henryka SP9FHZ, głównego
organizatora spotkania, którego skutecznie wspierał żywiecki klub krótkofalowców SP9PSB.
Dość ciekawą prelekcję na temat polskiej wyprawy DX-owej na San Anders ( HK0 )
wygłosił Roman SP9FOW, jak też Przemek SP7VC ciekawie opowiadający jak
zorganizować wyprawę krótkofalarską pod nazwą „Z radiem przez świat”. Janek SP9IFV
zorganizował pokaz starych odbiorników radiowych, sięgających czasy od lat 50 – tych.
Słoneczna pogoda pozwoliła na pełną sobotnią integrację środowiska krótkofalowców
połączoną z ciekawymi opowieściami o przygodach krótkofalarskich – nadawcy dzieli się
doświadczeniami z zakresu zawodów, jak też zwykłych łączności o charakterze lokalnym i
międzynarodowym. Nawiązanie łączności z obecnym królem Hiszpanii Filipem VI nikogo
nie zaskoczyło, ponieważ wielu „rasowych” krótkofalowców nawiązało z nim QSO. Długie
Polaków rozmowy trwały do północy, a niedzielna aura pokrzyżowała dalsze plany. Z uwagi
na padający deszcz odstąpiono od zawodów strzeleckich z broni wiatrówkowej i zawodów w
radiopelengacji amatorskiej tzw. „łowów na lisa”. Świetnie zaopatrzona kuchnia spełniła
oczekiwania wszystkich uczestników. Organizatorzy spotkania, mimo niesprzyjających
niedzielnych warunków pogodowych, stanęli na wysokości zadania i doskonale się spisali.
Siemianowicki klub SP9KJM reprezentował Tadeusz SP9HQJ i Józef SQ9FII. Zatem do
spotkania za rok w większym gronie.
Opracował : SP9HQJ
Poniżej

informacja

ze

strony

żywieckiego

klubu

krótkofalowców

SP9PSB

http://www.sp9psb.prv.pl

Poniżej szczegółowa informacja głównego organizatora przedsięwzięcia tj. Henryka
SP9FHZ, który w swym opisie zadbał o podanie wszelkich szczegółów dotyczących tego
spotkania integracyjnego.
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XI Piknik Eterowy SP–OK–OM Koniaków 02-03 lipca 2016
(impreza towarzysząca XX Dniom Gminy Istebna)
W dniach 02 i 03 lipca już po raz jedenasty zorganizowaliśmy Piknik Eterowy w Koniakowie.
Miejsce pikniku to Gospoda i Dom Wczasowy „Koronka” obok wzniesienia Koczy Zamek.
Tegoroczną imprezą wkroczyliśmy właśnie w drugie dziesięciolecie spotkań krótkofalowców,
użytkowników
CB
oraz
miłośników
radia
i
ich
rodzin
w
Koniakowie.
Współorganizatorem Pikniku jest Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB współpracujący
z
Wydziałem
Zarządzania
Kryzysowego
Starostwa
Powiatowego
w
Żywcu.
Patronuje nam od zawsze i wspomaga finansowo Zarząd OT-06 z siedzibą w Siemianowicach Śl.
Dopisała pogoda, więc pierwsi Goście pikniku ze swoimi przyczepami kempingowymi
i namiotami przybyli już do Koniakowa w piątek. Sobotnia rejestracja i przywitanie pierwszych gości
odbyła się za sprawą Józefa SQ9EJ Prezesa SP9PSB oraz Danusi SP9 06 110 i rozpoczęliśmy ją od
wczesnych godzin rannych. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy identyfikator wraz ze
smyczą. Wystartowaliśmy tuż po godz. 10-tej jak zwykle hucznie, bo z udziałem dwóch hakownic,
co oznaczało otwarcie pikniku przez Henryka SP9FHZ, który przedstawił dwudniowy program.
Skoro prawie wszyscy byliśmy przed budynkiem „Koronki” ustawiliśmy się do pamiątkowego
grupowego zdjęcia.
Zawitali do nas m. in. Wiceprezes ds. Sportowych Tadeusz SP9HQJ, Marek SP9HTY Prezes
Śląskiego Oddziału Terenowego Nr 06 wraz z XYL-ką, Bożena SP9MAT Prezes OT-10 Kraków
wraz z Andrzejem SP9MAX. Niezawodnie uczestniczył Janek OK2BIQ z Tyry.
Z uczestnikami pikniku przywitali się też przebywający w SP: Antoni DL1EKO oraz Jola DD3JA.
Gościliśmy, jak co roku wielu znakomitych nadawców, więc nie sposób wszystkich wymienić.
W części prezentacyjnej Roman SP9FOW przedstawił relację z polskiej wyprawy DX-owej 5J0P na
San Anders (HK0). Ciekawie komentował film poświęcony tej wyprawie i obiecał uczestnikom, że
na przyszłorocznym pikniku zrelacjonuje kolejną wyprawę, której niedługo będzie uczestnikiem. Z
kolej Przemek SP7VC również uczestnik wielu wypraw krótkofalarskich podzielił się swoimi
doświadczeniami w prezentacji p.t. "Z radiem przez świat" –jak zorganizować wyprawę
krótkofalarską. Zupełnie inne, bo typowo logistyczne podejście do tematu wypraw i ekspedycji
radiowych. Aż nie mogliśmy uwierzyć, ile trudności trzeba pokonać zanim się wyjedzie z kraju…
Zarówno w sobotę jak i w niedzielę Janek SP9IFV udostępnił część swojego bogatego zbioru starych
lampowych odbiorników radiowych. Postała z tego znakomita wystawa p.t. "RADIO RETRO". Była
ona nagłośniona w lokalnych mediach, więc oglądali ją nie tylko uczestnicy pikniku. Widząc duże
zainteresowanie Janek SP9IFV obiecał w przyszłym roku zaprezentować najstarsze przenośne
lampowe i tranzystorowe odbiorniki radiowe ze swojej kolekcji.
Wokół Krzysztofa SP9RIG gromadziło się ciągle wielu zainteresowanych, gdyż w teorii i praktyce
prezentował swoje mobilne anteny KF na stanowisku demonstracyjnym oraz na samochodach.
Tak jak w zeszłym roku Kolega Krzysztof SP9RIG był sponsorem głównej nagrody konkursowej. W
tym roku był to DUOBANDER PMR Baofeng UV-5R 2m/70cm.
Znaczącym sponsorem tegorocznego pikniku była też firma GORKE Elektronic z Pszczyny
(www.gorke.com.pl), która produkuje sterowniki radiowe, systemy monitoringu radiowego oraz
nadajniki GSM. Było to możliwe, gdyż właścicielem firmy jest życzliwy nam Kol. Marek SP9FBU!
Firma „AR-System” z Ostrowa Wlkp. pod wodzą Romana SP3K oferowała do sprzedaży bogaty
asortyment sprzętu i akcesoriów krótkofalarskich. Dominowały jednak różnego rodzaju anteny
Marcin SQ9WRT, czyli firma AMTAK oferował jak co roku okolicznościowe koszulki, czapeczki,
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kubki piknikowe no i przede wszystkim druk karty QSL.
Była też giełda sprzętowo-krótkofalarska, ale w tym roku prezentowała się raczej skromnie.
Przez cały czas trwania pikniku pracowała oczywiście radiostacja klubowa SP9PSB.
Czynne było również Biuro QSL OT-06. Oferowaliśmy też materiały informacyjne tj. ofertę
turystyczną gmin „Beskidzkiej Piątki” oraz powiatu żywieckiego, które to wspomagają od lat
organizację pikniku.
Choć do identyfikatora piknikowego dołączony był tym razem talon na „piknikowe jadło”, czyli
bigos, to chyba największym powodzeniem cieszyła się swojska pajda chleba ze smalcem
i ogórkiem małosolnym, co osobiście przygotowała Danusia SP9 06 110.
Termin pikniku przypadł na rozgrywki piłkarskie, więc utworzyliśmy „Strefę kibica piknikowego”,
gdzie serwowaliśmy „napój kibica” by łatwiej było znosić wieczorne emocje.
I tym sportowym akcentem zakończyliśmy sobotni dzień spotkania.
No i nastała niedziela, która utwierdziła nas w przekonaniu, że miesiąc lipiec jest jednak najbardziej
deszczowym miesiącem w roku!!! Nie było możliwości zorganizowania rozgrywek sportowych,
turnieju strzeleckiego oraz zabawy pelengacyjnej. W historii pikniku zdarzyło się to po raz drugi.
Niedzielna impreza odbyła się „pod dachem”, by uniezależnić się od aktualnej pogody. Smutny
nastrój jeszcze się pogłębił, kiedy wspominaliśmy Kolegów, których nie ma już pośród nas… No i na
koniec spotkania trzykrotne huczne pożegnanie z udziałem hakownic.
Szanowne Koleżanki i Koledzy, do kolejnego zobaczenia w Koniakowie na XII Pikniku Eterowym,
gdzie w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy już za niecały rok!
Henryk SP9FHZ i Józef SQ9EJ
P.S. Wobec uwag, co do kolizyjnego z zawodami terminu organizacji pikniku kolejny raz
wyjaśniamy, iż impreza stale towarzyszy Dniom Gminy Istebna. Jest dofinansowywana m.in. przez
Gminy Ośrodek Kultury w Istebnej. Dlatego też termin jego organizacji nigdy nie będzie spójny z
kalendarzem zawodów krótkofalarskich.
Koniaków, dnia 16.07.2016

Zebrani z zainteresowanie słuchają ciekawego referatu technicznego
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Janek SP9IFV ze swoją kolekcją starego wyposażenia radiowego

Znani tylko w Polsce popularni krótkofalowcy. Z lewej: Przemek SP7VC – krótkofalowiec i podróżnik oraz
Janek OK2BIQ – Czech polskiego pochodzenia, organizator corocznych międzynarodowych spotkań
integracyjnych w Tyrze w Czechach

Od lewej: Józef SQ9FII, Bogdan SQ9IEP, Tadeusz SP9HQJ, Janek SP9IFV i miejscowy nadawca
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Od lewej: Danusia – SWL, Janek SP9IFV, miejscowy nadawca i Tadeusz SP9HQJ

W sobotę po południu pogada popsuła się i zaczęło lać do południa w niedzielę. Z tego
powodu nie odbyły się zawody radioorientacji sportowej.

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Danusia SQ9EH i Zdzisław SQ9RD
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Było nas trochę, ale część jest po drugiej stronie w roli fotografów

Widok na wspaniałą okolicę Koniakowa

Przepiękne, malownicze widoki najbliższej okolicy

Informacja o spotkaniu w Koniakowie znajduje się również na n/w stronie internetowej:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/odznaczeni-krotkofalowcy.7654/
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Odznaczeni krótkofalowcy

10 sierpnia 2016 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyła się miła uroczystość
odznaczenia 4 zasłużonych działaczy – krótkofalowców, zrzeszonych w Śląskim Oddziale
Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl. W
uroczystości tej wzięła udział zastępca prezydenta Miasta Siemianowic Śl. ds. społecznych Anna
Zasada – Chorab, dyrektor Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski, dyrektor Śląskiego Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk, prezes Śląskiego
Oddziału Terenowego PZK w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl. Marek Nieznalski
SP9HTY oraz przedstawiciele klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. i klubu SP9KDU w
Tarnowskich Górach. W uroczystości tej wziął również udział przedstawiciel Prezydium Zarządu
Głównego PZK - wiceprezes do spraw sportowych Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
Złotą Odznakę Honorową PZK otrzymali :
1. Eugeniusz Kurzeja SP9IIA – wieloletni działacz i aktualny prezes siemianowickiego Klubu
Łączności SP9KJM, animator wielu ambitnych przedsięwzięć na rzecz klubu i lokalnego,
siemianowickiego środowiska.
2. Henryk Bartoszek SP9AVZ – wieloletni działacz klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach,
były oddziałowy QSL Manager, operator klubowy i szkoleniowiec.
3. Jacek Kawa SP9JCN – wieloletni prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w
Katowicach, specjalista technik komputerowych.
4. Robert Prorok SQ9FMU – działacz tarnogórskiego klubu SP9KDU, wieloletni działacz
Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.
Gwoli informacji należy dodać, że w czasie XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w
Burzeninie k. Sieradza, 22 maja br. Eugeniusz Kurzeja odznaczony został również godnością
Zasłużonego Członka PZK.
Aktu wręczenia odznaczeń dokonał Tadeusz Pamięta SP9HQJ w towarzystwie Anny Zasady –
Chorab, Ryszarda Kasprzyka i Marka Nieznalskiego. Ponadto zasłużeni działacze otrzymali z rąk
prezesa Śląskiego Oddziału Terenowego PZK Marka Nieznalskiego SP9HTY okolicznościowe
puchary.
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Ożywiona dyskusja przy kawie, herbacie i ciastkach koncentrowała się wokół istotnych
problemów dotyczących środowiska krótkofalarskiego, w tym głównie na sprawie ożywienia działań
o charakterze operatorskim i sportowo –obronnym tego środowiska, w działaniach na rzecz lokalnej
społeczności.
Przedstawiciel ZG PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ zaproponował podjęcie dalszych działań
zmierzających do poszerzenia krótkofalarskich szeregów poprzez dotarcie do szkół średnich, a
zwłaszcza do klas mundurowych siemianowickiego Liceum im. Jana Śniadeckiego i Zespołu Szkół
„Meritum” propagując różne aspekty uprawiania krótkofalarskiego hobby, zwracając szczególną
uwagę na korzyści, jakie mogą osiągać młodzi ludzie np. doskonalenie języków obcych – rodzaj
bezpłatnych korepetycji w czasie korespondencji radiowych na radiostacji klubowej z
korespondentami zagranicznymi, doskonalenie technik komputerowych przy zastosowaniu technik
cyfrowych w krótkofalarstwie, czy też sportów obronnych np. radioorientacja sportowa, „łowy na
lisa”, strzelanie, rzuty granatem.
Sprawę sportów obronnych podjął przedstawiciel ZW LOK ppłk Ryszard Kasprzyk stwierdzając,
że organizacja LOK – owska otwarta na jest na wszelkie tego typu propozycje i udzieli daleko
idącego wsparcia w tym zakresie. Warto przy okazji dodać, że ZW LOK w porozumieniu z
siemianowickim klubem łączności SP9KJM od lat był organizatorem wojewódzkich i centralnych
zawodów wieloboju łączności i radioorientacji sportowej.
Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Anna Zasada – Chorab, dziękując wyróżnionym
działaczom stwierdziła, że nie miała świadomości istnienia tego typu pasjonatów działających w
najbliższym otoczeniu, a których pasją jest radio i różne jego oblicza. Odnosząc się do osiągnięć
środowiska krótkofalowców zadeklarowała daleko idącą pomoc siemianowickiemu klubowi SP9KJM
w działaniach mających na celu zaktywizowanie młodzieży szkół średnich do wzbudzenia
zainteresowania problematyką krótkofalarską.
Organizatorzy spotkania zaprezentowali 2 albumy z kartami QSL potwierdzającymi łączności z
korespondentami ze wszystkich kontynentów, jak też ciekawy okolicznościowy gadżet, wręczany
najbardziej zasłużonym działaczom.
Przy okazji sugestia dla młodych osób – głównie uczniów szkół średnich zainteresowanych
problematyką krótkofalarską : informacji na temat krótkofalarstwa jest wiele w internecie. Polecamy
obejrzenie m. in. następujących stron internetowych :
https://pzk.org.pl/news.php
http://pzk.katowice.pl/news.php
http://www.sp9kjm.pl
http://www.sp9pks.pl/news.php
To zaledwie kilka z wielu stron internetowych, na których można zapoznać się ze specyfiką
krótkofalarskiego hobby. Dla osób zainteresowanych łącznościami z kosmiczną stacją orbitalną
polecamy stronęhttp://www.arisspolska.info
Wszystkich zainteresowanych krótkofalarstwem zapraszamy do odwiedzenia siemianowickiego
Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., którego siedziba mieści się w Domu Kultury
„Chemik” przy ul. Niepodległości 51w Siemianowicach Śl. Telefon do DK „Chemik” i klubu : 32
2282090, 692 130 334. Adres internetowy : klub@sp9kjm.pl
Autor : Tadeusz SP9HQJ
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Prezes OT 06 PZK w Katowicach Marek Nieznalski SP9HTY otwiera zebrania

Od lewej: dyrektor Biura ZW LOK w Katowicach ppłk rez. Ryszard Kasprzyk, Tadeusz SP9HQJ, Józef
SQ9FII, Andrzej SQ9DHK oraz kierownik DK „Chemik” Zbigniew Krupski

Zastępca prezydenta miasta Anna Zasada - Chorab z zainteresowaniem przegląda album z licznymi kartami
QSL z całego świata

363

Henryk Bartoszek SP9AVZ dekorowany ZOH PZK przez Tadeusza SP9HQJ

Jacek Kawa SP9JCN dekorowany ZOH PZK przez Tadeusza SP9HQJ

Robert SQ9FMU odznaczony przez Tadeusza SP9HQJ
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Okolicznościowy puchar dla Roberta SQ9FMU otrzymany od prezesa OT 06 PZK Marka SP9HTY

Odznaczeni

Siemianowiccy krótkofalowcy na 42-tych Centralnych Zawodach Strzeleckich
Klubów Żołnierzy Rezerwy w Siemianowicach Śl.

W sobotę tj. 1 października 2016 r. na strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich –
Bańgowie odbyły się Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy, w których
uczestniczyło 13 reprezentacji wojewódzkich LOK. Strzelanie odbywało się z pistoletów Glock, kbk
AK, kbks, a także odbywały się zawody rzutów granatem do celu. Organizatorem zawodów był
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Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach. W niedzielę natomiast odbyło się
uroczyste podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców drużynowych
i indywidualnych. Pierwsze miejsce drużynowo zajęła reprezentacja Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego LOK w Katowicach. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje Podkarpackiego i
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego LOK.

Z tej okazji już od 22 września br. krótkofalowcy z siemianowickiego Klubu Łączności LOK
SP9KJM pracowali pod znakiem okolicznościowym SN0CZKZR przeprowadzając ponad 500
łączności na KF i UKF. W sobotę rozwinęli anteny nadawczo – odbiorcze na KF i UKF i pracowali
na terenie odbywanych zawodów, wzbudzając zainteresowanie nie tylko uczestników zawodów.
Pracą krótkofalowców żywo zainteresowała się między innymi Barbara Wnęk, dyrektor Biura
Senatorskiego senatora Leszka Piechoty. Każdy korespondent otrzyma okolicznościową kartę QSL
za przeprowadzoną łączność ze stacją okolicznościową.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Marcin SQ9ITA pracujący na UKF
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Mateusz SQ9MLZ na stanowisku KF

Paweł SP9PW przy pracy na UKF

Marcin SQ9ITA pewnie usiłujący uwieść dyrektorkę biura senatora Leszka Piechoty
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Uczestnicy przedsięwzięcia radiowego

Na stronie internetowej Mazowieckiej LOK ukazał się poniższy tekst:
http://www.mazowszelok.pl/ludzie-cznoci/423-czata/czata-2016/czata-2016-04-05/2032-42-centralnezawody-strzeleckie-klubow-zolnierzy-rezerwy-w-siemianowicach-slaskich

42. Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy w Siemianowicach
Śląskich
W dniach 30.09-2.10.2016 r. na strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich –
Bańgowie odbyły się 42. Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy. Zawody
zorganizowane zostały przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach. Rejestracja
reprezentacji wojewódzkich miała miejsce w piątek, tj. 30 września br, a następnie kolacja oraz
odprawa techniczna z kierownikami ekip wszystkich uczestników. W sobotę 1 października,
zaraz po śniadaniu nastąpił przejazd na strzelnicę. Uroczystego otwarcia 42. Centralnych
Zawodów Strzeleckich KŻR dokonał prezes Śląskiej Organizacji LOK w Katowicach Wojciech
Boroński w towarzystwie dyrektora Biura ZW LOK w Katowicach ppłk.(r) Ryszarda Kasprzyka.
Po odegraniu hymnu państwowego uroczystość uświetniła salwa armatnia w wykonaniu kolegów
z B ractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego ubranych w galowe mundury. Na miejsce
rozgrywek strzeleckich stawiło się 13 trzyosobowych zespołów z całego kraju. Po zapoznaniu się
z warunkami i zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy przystąpiono do losowania stanowisk
strzeleckich, a następnie rozpoczęły się strzelania w poszczególnych kategoriach, tj. z kbk AK,
kbks, pistoletu Glock oraz rzuty granatem w konkurencji indywidualnej. Zaraz po obiedzie
przystąpiono do drugiej tury, tj. pojedynków drużynowych w systemie każdy z każdym, aby
wyłonić ostatecznych zwycięzców. Tu zawodnicy musieli wykazać się również sprawnością
fizyczną, bowiem były tu również strzelania z dobiegiem. Nic zatem dziwnego, że pot lał się po
plecach zawodników, tym bardziej że słoneczna pogoda tego dnia dopisała, było ciepło i
słonecznie. A jedna z osób napisała na Facebooku: Był to prawdziwy popis koleżeństwa, ale bez
tolerancji na linii ognia. Nieraz o wyniku pojedynku decydowały ułamki sekund. Po forsownych
strzelaniach nastąpił czas na uroczystą kolację jako zakończenie tego pracowitego dnia.
Zawodom towarzyszyły imprezy wspomagające to ważne wydarzenie, m.in. w niewielkiej
odległości od strzelnicy działali krótkofalowcy z siemianowickiego Klubu Łączności LOK
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SP9KJM pracując pod znakiem okolicznościowym SN0CZKRZ. Każdy korespondent, który
nawiązał łączność ze stacją SN0CZKZR, otrzymał okolicznościową kartę QSL. Była też wystawa
broni Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego pod kierownictwem znanego na Śląsku
aktywnego działacza Adama Majchrzaka, a także wystawa broni Dąbrowskiego Stowarzyszenia
Strzelectwa Rekreacyjnego w Dąbrowie Górniczej. Znany na Śląsku fotograf Antoni Witwicki
wykonał wiele ciekawych zdjęć, w tym część zdjęć z drona.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia zawodów składa ppłk(r) Ryszard Kasprzyk, dyrektor Biura ZW
LOK w Katowicach, prezesowi Śląskiego ZW LOK w Katowicach Wojciechowi Borońskiemu

Wystąpienie Barbary Wnęk – dyrektor Biura Senatora Jacka Piechoty
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Konkurencja strzelania z kbk AK

Konkurencja strzelania z pistoletu Glock

Konkurencja strzelania z kbks
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Marcin Palmowski SQ9ITA pracujący na radiostacji

Dyrektor Biura ZW LOK w Katowicach ppłk (r) Ryszard Kasprzyk składa meldunek o zakończeniu
zawodów Prezesowi LOK ppłk. Jerzemu Salamusze

W niedzielę, 2 października, w godzinach rannych nastąpiło uroczyste zakończenie 42.
Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR zaczynające się od złożenia meldunku przez dyrektora
ZW LOK w Katowicach ppłk.(r) Ryszarda Kasprzyka Prezesowi LOK ppłk.(r) Jerzemu
Salamusze oraz przywitania zaproszonych gości. Na uroczystość tę przybyła m.in. B arbara
Wnęk – dyrektor Biura Senatora Jacka Piechoty, Monika Lniak – dyrektor Biura Poselskiego
Ewy Kołodziej, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach,
Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Katowicach i Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Chorzowie, przedstawiciele LOK z ościennych miast. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach
zwracali uwagę na wysoki profesjonalizm, zdyscyplinowanie zawodników, jak też podkreślili
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ważną rolę LOK i organizacji wojskowych w kształtowaniu właściwych postaw patriotycznych i
obywatelskich. W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie medali LOK dla najbardziej
zasłużonych jej członków, jak też osób z zewnątrz. Sekretarz ZW LOK w Katowicach Barbara
Karge wraz z sędzią głównym zawodów Michałem Krajewiczem zapoznała zebranych z
wynikami zawodów, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie zwycięzcom nagród, medali,
pucharów, dyplomów oraz drobnych upominków. Były to wyróżnienia indywidualne, jak i
zespołowe. Aktu wręczenia dokonali przedstawiciele Komitetu Honorowego i Komitetu
Organizacyjnego Zawodów.
Z kronikarskiego obowiązku wypada podać, że drużynowo czołowe miejsca zajęły
następujące reprezentacje: I miejsce – Śląski Zarząd Wojewódzki LOK (62,5 pkt.); II miejsce –
Podkarpacki Zarząd Wojewódzki LOK (61 pkt.); III miejsce – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
LOK (44,5 pkt.); IV miejsce – Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki LOK (42,5 pkt.); V
miejsce – Lubuski Zarząd Wojewódzki LOK (41,5 pkt.).
Po wystąpieniu gości i podsumowaniu wyników przez Prezesa LOK ppłk.(r) Jerzego
Salamuchę nastąpiło uroczyste zakończenie 42. Centralnych Zawodów poprzedzone salwą
honorową oddaną także przez członków Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego. Jako
krótkofalowiec siemianowickiego Klubu Łączności LOK SP9KJM, wspomagający zawody
poprzez zapewnienie łączności i naoczny świadek, stwierdzam wysoki poziom dyscypliny
podczas rozgrywek, a jednocześnie ostrą rywalizację zawodników mimo stresu, bo przyszło im
konkurować w gronie swoich przyjaciół. Pomimo takiej presji poczucie humoru i wzajemne,
przyjazne gesty towarzyszyły wszystkim zawodnikom.

Zwycięzcy z pucharami, dyplomami i upominkami
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Uczestnicy zawodów podczas uroczystego zakończenia 42. Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR
LOK

Warto dodać, że 42. Centralne Zawody odbyły się pod honorowym patronatem oraz
wsparciem działań organizacyjnych, jak też finansowanych m.in. przez posłankę RP Ewę
Kołodziej, senatora RP Jacka Piechotę, wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka, marszałka
województwa śląskiego Wojciecha Saługę, pełnomocnika i marszałka województwa śląskiego
Zbigniewa Piątka, prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha, WSzW i WKU w
Katowicach, a także przez firmy „Rosomak” S.A. w Siemianowicach Śląskich, Tramwaje Śląskie
i inne.
Informacja i zdjęcia z zawodów znajdują się na stronie siemianowickiego portalu
internetowego
pt.
„Reporterskim
okiem”,
tj.
pod
adresem:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/
siemianowiccy-krotkofalowcy-na-zawodachstrzeleckich.7961/, na stronie klubu SP9KJM: http:// www.sp9kjm.pl oraz wiele zdjęć z zawodów
strzeleckich na Facebooku.
Tekst: Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Zdjęcia: Antoni Witwicki i Tadeusz Pamięta

Rok 2017
Rok 2017 niczym nie różnił się od pozostałych lat, ponieważ siemianowiccy
krótkofalowcy realizowali swoje codzienne zadania tj. prowadzili łączności krajowe i
międzynarodowe, konserwowali sprzęt. Nie warto więc wspominać o prozie życia
klubowego, a w opracowaniu tym przedstawiane są co ciekawsze przedsięwzięcia. Jednym
z nich był udział reprezentacji klubowej w corocznym spotkaniu integracyjnym w Lublińcu,
organizowanym przez nadawców z klubu SP9PW. Spotkania takie służą integracji
środowiska oraz wymianie informacji w sprawach operatorskich, konstrukcyjnych i wielu
innych. Poniżej informacja Stanisława SP9UNK opisująca przebieg spotkania.
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INFORMACJA
o PLENEROWYM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM
KLUBU SP9PEW
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 6.05.2017 r. r. na śródleśnej polanie przy Leśniczówce
Lubliniec członkowie naszego klubu oraz koledzy krótkofalowcy z wielu miejscowości w
kraju spotkali się na Plenerowym Spotkaniu Integracyjnym „WIOSNA 2017”. Spotkanie
rozpoczęło się o godz. 9,oo od zainstalowania radiostacji KF przez Eligiusza SP9LLS. W
spotkaniu z ramienia naszego klubu udział wzięli: SP9TDX, UNK, LLS, RVC, RTK, RCG,
CWF, FJJ, DHY, SQ9FMZ, SO6AHZ, SO9DXN, DL3AU(SO9AU).
Swoja obecnością zaszczycili m. in: Prezes PZK - Waldemar 3Z6AEF, Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ, Prezes OT06 PZK - Marek SP9HTY, Sekretarz OT06 PZK - Jan
SQ9DXT, oraz wielu innych kolegów, którym nie przeszkadzał brak słońca. Ponadto gościli
członkowie następujących klubów PZK: SP9ZPS, SP9PNB, SP9KJM, SP9KDU, SP9KDA,
SP9PKS, SP6WZR, SP6PWR oraz kilku sympatyków krótkofalarstwa, którym nie
przeszkadzał brak słońca. Niektórzy przybyli ze swoimi XYL, co się bardzo chwali.
Zarząd Główny PZK uhonorował kilku kolegów nagrodami książkowymi oraz dyplomami
w uznaniu szczególnych zasług na rzecz rozwoju i integracji środowiska krótkofalarskiego
rejonu lublinieckiego.
Przez cały czas czynny był „szwedzki stół” oraz ognisko i grill. Nadwornymi kucharzami
byli Mariusz SP9TDX i Janusz SP9RCG. Spisali się świetnie. Nic nie „przypalili”. Ale
chyba największym powodzeniem cieszyło się swojskie danie w postaci „pajdy chleba ze
smalcem i ogórkiem”. Wszystkim smakowało i nikomu nie zaszkodziło.
W trakcie spotkania odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w kategorii
HAM i XYL. Niektórzy zawodnicy osiągnęli imponujące wyniki. Ale nie chodziło o wyniki,
tylko o wspaniałą zabawę. Zawody prowadzili Jacek SP9RVC i Damian SQ9FMZ
Zwyciężczynie i zwycięzcy otrzymali cenne nagrody i dyplomy.
Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki w postaci materiałów
promujących Ziemię Lubliniecką. Było to możliwe dzięki Starostwu Lublinieckiemu,
Urzędowi Miasta Lubliniec, Urzędowi Gminy Ciasna i Nadleśnictwu Lubliniec, które to
instytucje przekazały nam upominki - za co serdecznie dziękujemy. Każdy z uczestników
otrzymał też stosowny „CERTYFIKAT” potwierdzający udział w spotkaniu. Przez cały czas
trwania spotkania dominowały dyskusje, oczywiście na tematy krótkofalarskie.
Myślę, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego spotkania, tym bardziej, że miejsce
jest bardzo urokliwe, a pogoda nam dopisała. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 41 osób.
Przeprowadzono ponad 50 QSO.
Zresztą co się będę rozpisywał. Wszystko widać na zdjęciach wykonanych przez wielu
kolegów.
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Przedstawiciele Prezydium ZG PZK tj. Waldemar 3Z6AEF i Tadeusz SP9HQJ informują zebranych o
aktualnej sytuacji w PZK

Tadeusz SP9HQJ demonstruje gadżet w postaci mini generatora akustycznego do nadawania telegrafią
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Od lewej: Eugeniusz SP9IIA, prezes PZK Waldemar 3Z6AEF, Tadeusz SP9HQJ i Mateusz SQ9MLZ

O czym jeszcze nie wspomnieliśmy ?

23 maja 2017 roku Eugeniusz SP9IIA wraz z Tadeuszem SP9HQJ wzięli udział w
spotkaniu organizacji pozarządowych działających na terenie Siemianowic Śl. Szczegóły
dotyczące tego spotkania przedstawione są w poniższym artykule, jaki ukazał się na
siemianowickim portalu „Reporterskim okiem”
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Siemianowickie NGO-sy w Willi Fitznera

W dniu 23.05.2017 roku o godzinie 17.00 w Willi Fitznera odbyło się spotkanie siemianowickich
organizacji pozarządowych.
W spotkaniu uczestniczyła II Z-ca Prezydenta Pani Anna Zasada-Chorab, która w swoim wystąpieniu
zwróciła uwagę na zasadniczą kwestię – jak ważna dla miasta jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi. Bez NGO-sów nie byłoby społeczeństwa obywatelskiego, które obecnie odgrywa
tak ważną rolę społeczną.
Przedstawiła także osobę – Beatę Łuczak, która będzie swego rodzaju rzecznikiem NGO w
Siemianowicach Śląskich i osobą koordynująca współpracę pomiędzy urzędem a organizacjami.
Willa Fitznera, II piętro, to miejsce gdzie można znaleźć Panią Beatę, tel. 32 765 62 99.
Na spotkaniu omówiono szereg spraw związanych z kanałami komunikacji m.in. FB, prezentacji
NGO-sów oraz współpracy z Siemianowicką Radą Seniorów.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, w pięknym wnętrzu fitznerowskiej Willi.
Gdyby nie czas, spotkanie przeciągnęłoby się zapewne jeszcze długo. To też uświadomiło
organizatorom, jak ważna jest wspólna integracja, która powoduje zacieśnienie więzi i daleko
posuniętą współpracę.
Dziękujemy za liczne przybycie i już zapraszamy na kolejne spotkania, które jak widać są bardzo
potrzebne i niezmiernie budujące.
Autor: Beata Łuczak
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Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz SP9HQJ na spotkaniu przedstawicieli siemianowickich organizacji
pozarządowych

Tadeusz SP9HQJ zabierający głos w dyskusji
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Udział siemianowickich nadawców w operacji „ŁOŚ 2017”
Na temat ogólnopolskich spotkań pod nazwą „ŁOŚ”, na przestrzeni ostatnich lat
napisano już tak wiele, że nie warto już do tego wracać. W przypadku siemianowickich
nadawców jedno jest pewne: spotkania te służą integracji ogólnopolskiego środowiska
krótkofalowców i można tu poznać wiele ciekawych postaci, nawiązać nowe znajomości i
przyjaźnie, podtrzymać stare, a ponadto można tu zakupić wiele nowoczesnych, jak też
historycznych urządzeń nadawczych. To tylko niektórych z korzyści wynikających z
obecności na takich spotkaniach. Również naszą tegoroczną naszą obecność na „Łoś-u”
uważamy za bardzo udaną.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej SQ9IWG, Piotr SQ9CXK i Tadeusz SP9HQJ

Promocja klubu SP9KJM
W czerwcowym wydaniu (2017) miesięcznika Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Moja Spółdzielnia” ukazał się poniższy artykuł poświęcony działalności siemianowickiego
klubu SP9KJM. To nie przypadek, ponieważ polityka informacyjny to ważny atut w
prezentowaniu specyfiki naszego hobby i dlatego też zarząd klubu zadbał, aby informacja o
naszej działalności dotarła do jak największych kręgów mieszkańców Siemianowic Śl. Ten
rodzaj komunikacji z lokatorami SSM spowodować może, że – być może – zainteresuje
kogoś tego typu informacja i może odwiedzie nasze klubowe podwoje. Oczekujemy
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zwłaszcza zainteresowania ze strony młodzieży zainteresowanej techniką radiową, której
możemy zaproponować szereg ciekawych propozycji w zakresie poszerzenia horyzontów
myślowych w dziedzinie radiokomunikacji.
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Koniaków 2017
Jak co roku, również w tym roku nasi klubowicze (Józef SQ9FII i Tadeusz SP9HQJ), w
ramach Pikniku Radiowego w niedzielę zorganizowali mini zawody radioorientacji
sportowej, głównie dla dzieci i młodzieży. Poniżej trzy migawki fotograficzne z tej zabawy.

Za zgodą organizatorów ojciec dodatkowo instruuje swojego syna w zakresie radioorientacji sportowej

Zawody ruszyły

Kolejny zawodni zmaga się z przeciwnościami losu – a może się uda ?
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Spotkanie na Sośniej Górze w Mikołowie
27 sierpnia 2017 r. na terenie Ogrodu Botanicznego na Sośniej Górze w Mikołowie odbyło się
spotkanie integracyjne, w którym wziął udział przedstawiciel klubu Tadeusz SP9HQJ. Było to bardzo
interesujące spotkanie. Szaczegóły i wiele zdjęć z tego spotkania znajduje się na stronie:
http://www.sp9pks.pl/news.php?rowstart=176
A oto tekst z tej strony:

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku, mimo wakacji i urlopów, 85-ciu krótkofalowców zebrało
się na Sośniej Górze, by podsumować obchody 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku.
Spotkanie otwarł prezes klubu SP9PKS gospodarz terenu -Stanisław SP9QLP.
Głos zabrali Marek SP9HTY, Romulad SQ9ZM oraz Eugeniusz SQ9HZM. Podsumowanie
akcji dyplomowej wygląda następująco:
W okresie 1-30 czerwiec br. pracowały stacje okolicznościowe, które przeprowadziły około
20tys. QSO. Dyplom zdobyło 385 stacji: SP – 238, EU- 143, DX- 4.
Zwycięzcą w kategorii najlepszy nasłuchowiec został: Bogdan Bursztyn SP9-28038 z Bochni
440 pkt. Zwycięzcą kategorii najlepsza stacja spoza G. Śląska został: Zbigniew Wilczyński
SP9IEK z Tarnowa 370 pkt. Zwycięzcą w kategorii najlepsza stacja z G. Śląska został:
Bronisław Kus SP9WZO z Cieszyna 555 pkt. Zwycięzcy kategorii otrzymali puchar, dyplom i
nagrodę książkową. Wśród uczestników spotkania rozlosowano liczne nagrody.
Pogoda nie pozwalała zapomnieć o lecie.
DZIĘKUJĘ wszystkim PKS-iakom zaangażowanym w przygotowanie, prowadzenie i
uczestnictwo w spotkaniu !!!
Fotorelacja obiektywem Tymka SQ9RNX oraz Patryka SP9HP znajduje się w GALERII.
73 de Piotr SP9TPZ

Widok na miejsce spotkania, ale trzeba deptać pod górkę
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Tu nas witają słowem ahoj

Warto wysłuchać ciekawego wykładu technicznego

Chwila relaksu w otoczeniu przyjaciół
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Integracja wskazana

Tadeusz SP9HQJ udowodnił, że potrafi nadawać telegrafie lewą nogą
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Przybyło nas trochę

Siemianowiccy krótkofalowcy wśród dzieci półkolonii miejskiej
W związku z 60-leciem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z inicjatywy Rady
Osiedla i Administracji Osiedla Bańgów w Siemianowicach Śl. 31 lipca 2017 r. na terenie
rekreacyjnym tego osiedla zorganizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczestników
półkolonii miejskiej zorganizowanej przez Dom Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. W
ramach zajęć młodzi zawodnicy brali udział między innymi w rozgrywkach piłki siatkowej,
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a także w interaktywnych zajęciach komputerowych zorganizowanych przez Mobilne
Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Biuro Pracy OHP. Dużą atrakcją dla dzieci
była kurtyna wodna przygotowania przez AQUA Sprint i bezpłatny poczęstunek popcornem
serwowanym przez firmę MMJ.

Zajęcia te uatrakcyjnili trzej przedstawiciele siemianowickiego klubu SP9KJM tj.
Eugeniusz SP9IIA, Jacek SQ9BEC i Tadeusz SP9HQJ prezentując uczestnikom półkolonii
pokaz radiostacji klubowej, jak też organizując rywalizację sportową w postaci zawodów
radioorientacji sportowej, nazywanej powszechnie jako „łowy na lisa”. Szczególnie ta
ostatnia dyscyplina sportowa najbardziej przypadła do gustu uczestnikom półkolonii. Praca
radiostacji klubowej zainteresowała nie tylko uczestników półkolonii, ale również
mieszkańców tego osiedla.
Tego typu zajęcia od lat praktykowane są przez siemianowickich aktywistów klubowych,
którzy wykazują swą aktywność w czasie letnich i zimowych półkolonii miejskich dzieci i
młodzieży. Niezależnie od tego rodzaju aktywności siemianowiccy aktywiści bywają w
siemianowickich gimnazjach i liceach prezentując różne aspekty działalności
krótkofalarskiej. Zajęcia te wzbogacane są często zawodami strzeleckimi z broni
pneumatycznej, co cieszy się szczególnym powodzeniem. Jest to jedna z form pozyskiwania
młodego narybku mającego na celu poszerzenie krótkofalarskich szeregów.
Z uwagi na upały dla uczestników półkolonii nie zabrakło wody mineralnej. Wszyscy
uczestnicy otrzymali od organizatorów drobne upominki i słodycze. Radości było wiele.
Szczegóły
dot.
tej
akcji
znajdują
się
na
stronie
internetowej
:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/polkolonie-w-domu-kultury-chemik-napolmetku.10020/
Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Czy uda się bez przeszkód znaleźć lisa ?

386

Gdzie ten lis ?

Eugeniusz SP9IIA działa na UKF

W tej sprawie również kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski na portalu
„Reporterskim okiem” zamieścił tekst potwierdzający aktywność siemianowickich
krótkofalowców w Siemianowicach Śląskich-Bańgowie. Poniżej tekst.
Półkolonie w Domu Kultury "Chemik" na półmetku - kolejna impreza zorganizowana
z okazji 60-lecia Siemianowickiej spółdzielni Mieszkaniowej – 31.07.2017
Na terenach rekreacyjnych osiedla Bańgów rada Osiedla i Administracja osiedla Bańgów
przy współpracy z DK ”Chemik” zorganizowała wakacyjną imprezę dla dzieci. Uczestnicy
imprezy wzięli udział w :
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-turnieju piłkarskim /startowały 4 drużyny/, strzałach karnych, rzutach do kosza,
-interaktywnych zajęciach komputerowych zorganizowanych przez Mobilne Centrum
Informacji
Zawodowej i Młodzieżowe Biuro Pracy OHP,
-elektroniczne polowanie na lisa i obsłudze radiostacji prowadzone przez Eugeniusza
Kurzeję i
Tadeusza Pamięta z Klubu Łączności LOK ,
-wielu zabawach /łowienie rybek, konkurs hula hop , skoki na skakankach, opracowanie
programu z pomponami itp./
Dużą atrakcją dla dzieci była kurtyna wodna przygotowania przez AQUA Sprint i bezpłatny
poczęstunek popcornem serwowanym przez firmę MMJ. Mając na uwadze gorącą pogodę
dla uczestników przygotowano wode mineralną . Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali
drobne nagrody i poczęstowali zostali słodyczami przygotowanymi przez organizatorów.
Aautor: Zbigniew Krupski

Na zdjęciu Tadeusz SP9HQJ i Eugeniusz SP9IIA w czasie przerwy w nadawaniu na UKF

Z kim tym razem rozmawia Eugeniusz SP9IIA na UKF ?. To trzeba posłuchać.
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Informacja o aktywności klubu SP9KJM jest na stronie:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/polkolonie-w-domu-kultury-chemik-napolmetku.10020/
Odznaka Honorowa PZK dla Eugeniusz Siluka SP9CWF
13 października br. w lublinieckim klubie SP9PEW, w obecności członków tego klubu,
odbyła się miła uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej PZK byłemu prezesowi tego
klubu Eugeniuszowi Silukowi SP9CWF. Uroczystego wręczenia Odznaki dokonał
wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ w obecności prezesa Śląskiego Oddziału Terenowego
PZK Marka SP9HTY oraz prezesa klubu SP9PEW Mariusza SP9TDX. Ponadto Marek
SP9HTY wręczył Eugeniuszowi okolicznościowy puchar za wieloletnią działalność na rzecz
PZK. Po części oficjalnej i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia uczestnicy spotkania przystąpili
do konsumpcji słodkich pyszności popijając przy tym kawę lub herbatę. Drogi Eugeniuszu :
żyj długo i szczęśliwie z pożytkiem dla klubu SP9PEW.
Info : Tadeusz SP9HQJ.

Tadeusz SP9HQJ w towarzystwie Marka SP9HTY wręcza ZOH PZK wraz z legitymacją
Eugeniuszowi SP9CWF

Puchar od Zarządu OT 06 PZK w Katowicach wręcza Marek SP9HTY
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W towarzystwie członków lublinieckiego klubu SP9PW

24-te spotkanie integracyjne SP/OK/OM w Tyrze
24. międzynarodowe spotkanie integracyjne w gospodzie „U Liberdy” Tyrze koło
Trzyńca w Czechach z 14 października 2017 roku przeszło już do historii. Tym razem na
spotkanie zawitało ponad 60 osób, a zdecydowaną większość stanowili Polacy.
Niezawodny, jak zwykle, Janek OK2BIQ i tym razem nie zawiódł sprawdzając się w roli
niezwykłego integratora środowiska krótkofalowców polskich, czeskich i słowackich.
Coroczne spotkania odbiegają nieco od tradycyjnych spotkań, jakie mają miejsce na ŁOŚ,
na Kopie Biskupiej czy w innych miejscach. Formuła corocznych spotkań w Tyrze to
najogólniej mówiąc typowe spotkania towarzyskie, gdzie nie ma górnolotnych
przemówień, odczytów, prelekcji czy warsztatów, a jest jedynie miejsce na osobiste
spotkania, wymianę informacji i doświadczeń. To uczestnicy spotkania w wąskich
gronach decydują o sposobie komunikacji między sobą, a czeskie piwo np. Zlatyj Bażant
albo znana w Czechach Becherovka rozwiązuje języki uczestnikom spotkania, zbliża
narody i zanika bariera językowa.
Tak było również i w tym roku. Nie mniej jednak uczestnicy spotkania zapamiętali
wystąpienie znanego krótkofalowca – podróżnika Przemka SP7VC, który w sposób
niezwykle barwny opowiadał o swych licznych wyprawach w różne zakątki świata.
Uczestnicy spotkania niezwykle gromko zareagowali na uhonorowanie Janka OK2BIQ
dyplomem okolicznościowym, jaki w imieniu polskich krótkofalowców wręczył Jankowi
wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ za wieloletnią działalność i szczególne zasługi na rzecz
integracji środowisk krótkofalowców czeskich, słowackich i polskich. Nie obyło się
również od zrobienia sobie wspólnego zdjęcia.
Drogi Janku OK2BIQ : nadal rób swoje tzn. integruj nasze międzynarodowe
środowiska krótkofalarskie z pożytkiem dla nas wszystkich. Tą drogą dziękuję również
Jankowi SQ9DXT, który od lat doskonale spisuje się w roli współorganizatora spotkań.
Info : Tadeusz SP9HQJ
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P. S.
W tegorocznym spotkaniu w Tyrze było trzech przedstawicieli klubu SP9KJM tj.
Eugeniusz SP9IIA, Józef SQ9FII i Tadeusz SP9HQJ.

W uznaniu zasług Janek OK2BIQ otrzymał z rąk Tadeusza SP9HQJ powyższy dyplom przyznany przez
Prezydium ZG PZK

Od lewej: Darek SP9DLM, Tadeusz SP9HQJ i Przemek SP7VC
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Tadeusz SP9HQJ i doświadczony krótkofalowiec Alfred SP9CTW

Od lewej: Józef SQ9FII, Tadeusz SP9HQJ, Janek OK2BIQ i Grzegorz SP9BZM

392

CZESKA PRASA PISZE:

KRÓTKOFALOWCY POZUJĄ DO GRUPOWEGO ZDJĘCIA PRZED GOSPODĄ „U LIBERDY”. FOT.
MAŁGORZATA BRYL-SIKORSKA

W sobotę w gospodzie „U Liberdy” w Tyrze odbyło się 24. Międzynarodowe Spotkanie
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Krótkofalowców. Pod Jaworowy zjechali pasjonaci i pasjonatki z Czech, Polski, Słowacji i
Austrii.
– Spotkania w Tyrze mają przede wszystkim charakter towarzyski – tłumaczy ich organizator, Jan
Motyka z Tyry. – Na co dzień kontaktujemy się ze sobą wyłącznie w trybie audio, zaś takie
spotkania dają unikatową szansę kontaktu w trybie wideo – dodaje z uśmiechem.
Krótkofalowcy łączą się z całym światem. Powstaje jednak pytanie, po co dalej używać do tego
krótkofalówki i radia, skoro jest internet, media społecznościowe? – Krótkofalówki to zupełnie
inny świat. Kiedy siedzę przy radiu, nagle zawoła mnie ktoś z Japonii, Nowego Jorku, Moskwy
czy Petersburga, a to stwarza okazję do nawiązywania nietypowych kontaktów. Choć mam telefon,
to nie mógłbym skontaktować się z tymi ludźmi, bo nie znam ich numerów telefonu. Poza tym
telegrafia jest uniwersalnym językiem zrozumiałym pod wszystkimi szerokościami
geograficznymi – odpowiada Motyka.
Na spotkanie w Tyrze przyjechał także członek zarządu Polskiego Związku Krótkofalowców,
Tadeusz Pamięta (SP9HQJ).
– Takie wydarzenia integrują nasze środowisko, możemy spotkać się, porozmawiać, wymienić
doświadczeniami oraz uwagami dotyczącymi montowania anten czy prowadzonych łączności.
Niektórzy krótkofalowcy nadawali z wielu egzotycznych miejsc i nawiązywali kontakty z wieloma
ciekawymi ludźmi. Mamy wiele wspólnych tematów – mówi Pamięta w rozmowie z „Głosem
Ludu”.

Wizyta w klubie SP9PKM w Pszowie
19 listopada 2017 roku, w ramach wymiany doświadczeń, odwiedziliśmy klub
SP9PKM w Pszowie, gdzie niezwwykle serdecznie przyjął nas prezes Rybnickiego
Oddziału Terenowego PZK Eugeniusz SQ9HZM, będący jednocześnie prezesem tego
klubu. W toku spotkania uzgodniliśmy zakres współpracy. Poniżej zdjęcie z tego
spotkania.

Od lewej: Kazimierz SP9GFI, Tadeusz SP9HQJ, Eugeniusz SP9IIA i Eugeniusz SQ9HZM
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Od lewej: Kazimierz SP9GFI, Tadeusz SP9HQJ, Eugeniusz SP9IIA i Wiesław SP9V

Nie tylko chlebem i krótkofalarstwem żyją krótkofalowcy, ale czasem potrzeba coś dla
ducha. Takim duchowym pokarmem było spotkanie w DK „Chemik” z emerytowanym
aktorem Teatru Śląskiego w Katowicach Bernardem Krawczykiem, który zagrał szereg
znaczących ról. Zagrał między innymi u Kazimierza Kutza w filmie „Perła w koronie” i
„Sól ziemi czarnej”. Poniżej zdjęcie z tym wybitnym śląskim aktorem.
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Rok 2018
Siemianowiccy krótkofalowcy na ogólnopolskim spotkaniu ŁOŚ 2018

W dniach 25 – 27 maja br. w Jaworznie koło Wielunia po raz 12-ty odbyło się coroczne
ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców, w którym wzięło udział ponad 1000 amatorów
tego elitarnego hobby. Nazwa ŁOŚ to nie przypadek, ponieważ odnosi się ona do granicy
trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego mającej miejsce na wzgórzu
Jaworzna. Program spotkania był niezwykle urozmaicony, ponieważ poza ciekawymi
prelekcjami i prezentacjami autorytetów krótkofalarskich, warsztatami tematycznymi,
pokazami nowoczesnych technologii wprowadzanych w krótkofalarstwie było mnóstwo
stoisk ze sprzętem krótkofalarskim. Odbywała się również największa w kraju giełda
krótkofalarska, gdzie każdy mógł nabyć interesujące go akcesoria przydatne do pracy
nadawczej. Były także pokazy zawodów pod nazwą „łowy na lisa”, polegające na
wynalezieniu ukrytych w terenie mini nadajników. Każdy uczestnik spotkania mógł nabyć
koszulkę z logo Łosia i swoim znakiem nadawczym.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja Włodzimierza Hereja SP6EQZ z ostatniej
wyprawy krótkofalarskiej na Saint Bartholomy, a także Ryszarda Reicha SP4BBU –
autora 4 ciekawych książek o tematyce krótkofalarskiej. Szczególnie ostatnia pozycja
Ryszarda pt. „Agent nadaje” nosi akcenty szpiegowskie z motywami uwikłania jednego z
krótkofalowców w aferę szpiegowską. To oczywiście fikcja literacka, ale opracowanie to
czyta się z zapartym tchem. Wykład Michała Wilczyńskiego SP9XWM na temat
alternatywnej łączności bezpieczeństwa był przykładem praktycznego wykorzystania
łączności krótkofalarskich w akcji niesienia pomocy ofiarom zagrożenia cywilizacyjnego
np. powodzi, trzęsienia ziemi czy huraganów. Konstruktorzy urządzeń nadawczych i anten
prezentowali swoje najnowsze wyroby. Ciekawy program logujący do zawodów
krótkofalarskich zaprezentował Grzegorz Rendhen SP9NJ.
Środowisko siemianowickiego klubu łączności SP9KJM reprezentowali : Tadeusz Pamięta
SP9HQJ, pełniący funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Krótkofalowców, Józef
Dworski SQ9FII - instruktor wyszkolenia strzeleckiego klubu, Jacek Sedlak SQ9BEC –
konstruktor anten i urządzeń nadawczych oraz Mateusz Bernat SQ9MLZ – konstruktor
anten i urządzeń nadawczych. Przedstawiciele siemianowickiego klubu łączności godnie
reprezentowali swój klub biorąc udział w licznych przedsięwzięciach spotkania. W tym
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roku pogoda wyjątkowo dopisała, a dobrze zaopatrzony w „wyżerkę” i napoje obozowy
bufet cieszył się dużym powodzeniem. Zatem do spotkania za rok. Materiały filmowe ze
spotkania
znajdują
się
na
stronie
: http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=75798&temat=472035&nr_str=2
Autor: Tadeusz SP9HQJ
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Powszechnie znany na Śląsku konstruktor i sprzedawca anten Krzysztof SP9RIG

Od lewej Krzysztof SP9SOI, Wojtek SQ9DHP, Tadeusz SP9HQJ, Andrzej SO6XL (naczelny macher PZK
ds. RODO), prezes PZK Waldek 3Z6AEF oraz Michał SP9XWM (naczelny macher ds. Emcom)
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Jacek SQ9BEC jak zawsze z niezawodnym sprzętem fotograficznym

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Andrzej SO6XL i prezes PZ Waldek uzgadniają szczegóły w sprawie
wdrożenie unijnej dyrektywy RODO w PZK

Od lewej: Janek SP2X, Piotr SP2JMR, Tadeusz SP9HQJ i Marek SP9UO – główny organizator Łoś-a
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Ryszard Reich SP4BBU, autor 4 publikacji o problematyce krótkofalarskiej

Mateusz SQ9MLZ i SQ9

Fragment obozowiska
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Mała ciekawostka przyrodnicza

Miejsce na spożywanie pokarmów i złocistych napojów

Jedno ze stoisk komercyjnych
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A nad nami latał dron, który wszystkiego pilnował i rejestrował – czytaj: filmował

Przyjaciele z radia od lat: Janek OK2BIQ i Andrzej SP3FCO

WYCIĄG Z KOMUNIKATU Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 22/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
ŁOŚ, ŁOŚ i po ŁOŚ-u
Jak co roku od 12 lat na granicy trzech województw Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego
odbyło się największe w SP spotkanie krótkofalowców i radioamatorów czyli ŁOŚ- 2018.
Dopisała zarówno pogoda, frekwencja jak i prelegenci. Pogoda była optymalna czyli
ciepło i bez deszczu. Frekwencja: tak jak w ostatnich latach przez obozowisko przewinęło
się ponad 1500 ludzi. Dokładnej liczby nikt nie poda ponieważ część odwiedzających nie
rejestrowała się, ale takie Ich prawo. Prelegenci spisali się na medal. Wszystkie 7
prezentacji cieszyło się sporym zainteresowaniem, a w namiocie prelekcyjnym przez cały
czas przebywało ponad 40 zmieniających się słuchaczy.
ŁOŚ tradycyjnie rozpoczął się od powitania przez prowadzącego Kazika Pokorskiego
SP7SZN. Następnie Prezes PZK wręczył Januszowi SP9FIH piękny grawerton otrzymany
z ARRL z podziękowaniem za aktywność z Palestyny. Główny organizator Marek SP9UO
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podziękował Andrzejowi SP5AHT redaktorowi Naczelnemu Świata Radio za
relacjonowanie kolejnych odsłon ŁOŚ-a wręczając specjalną statuetkę. Oczywiście jak co
roku nie obyło się bez ważnych gości byli nimi Starosta Oleski Pan Stanisław Belka oraz
Wójt Gminy Rudniki Pan Andrzej Pyziak, człowiek którego przychylności i
operatywności organizatorzy kolejnych ŁOŚ-ów najwięcej zawdzięczają. Nasi goście
także zabrali głos i otrzymali okolicznościowe żółte koszulki organizatorów imprezy.
Powitaliśmy także gości w osobach kilkuosobowej reprezentacji krótkofalowców z Litwy
oraz pojedynczych uczestników z Czech, Słowacji, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.
Po wstępnej oficjalnej części naszego spotkania głos zabrał Ryszard SP4BBU
opowiadając o swoich planach wydawniczych oraz promując swoją najnowszą publikację.
Układ prelekcji był tak dobrany by w różnym czasie umożliwić wszystkim
zainteresowanym uczestnictwo. I tak pierwszą była ciekawa, ilustrowana zdjęciami i
filmikami relacja z wyprawy DX-owej nas Saint Bartholomy (TO2SP) w wykonaniu
Włodka SP6EQZ. Po niej o zawodach krótkofalarskich wg log sp. oraz o wstępnym
podsumowaniu tegorocznego SPDX Contestu opowiedział w sposób bardzo dynamiczny
Grzegorz Rendchen SP9NJ koordynator ds. sportu PZK.
Z kolei był czas na prezentację odbiornika o konstrukcji modułowej „Dosia” w wykonaniu
Adama SQ5RWQ.
Mnóstwo dyskusji w trakcie i po spowodowała znakomicie przygotowana przez Michała
SP5XWM prezesa Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK prelekcja na
tematy związane z łącznością bezpieczeństwa czyli SPEmCom.
Po przerwie głos znów zabrał Adam SQ5RWQ prowadząc 2 kolejne prezentacje na temat
syntezy oraz tranzystorowego PA. Organizatorzy odnotowali spore zainteresowanie
tematami technicznymi wśród uczestników tegorocznego spotkania. Znajdowało to
odzwierciedlenie w niekończących się dyskusjach w czasie i po kolejnych prezentacjach
technicznych.
Równolegle Pani Dorota Sobczyk prowadziła zajęcia w tzw. „Module 2”. Były one
niezwykle interesujące dla dzieci młodszych i starszych. Ten element stanowił swoiste
„novum” w organizacji ŁOŚ-a.
Jak zwykle na ŁOŚ-u można było mnóstwo rzeczy kupić i sprzedać, to największa giełda
krótkofalarska w SP. Ale przede wszystkim ŁOŚ to okazja do wspólnego spędzania czasu,
ciekawych dyskusji oraz możliwość spotkania Kolegów niekiedy znanych tylko z eteru.
Więcej informacji i fotoreportaż w Krótkofalowcu Polskim nr 7/2018, oraz w „Świecie
Radio”
Info. Piotr SP2JMR
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,
sp9mrn@pzk.org.pl, tk-redakcja@pzk.org.pl.
„Spotkanie na Polanie 2018” w Lublińcu
Również w tym roku coroczne spotkanie integracyjne organizowane przez Kolegów z
lublinieckiego klubu SP9PEW nie mogło się obyć bez udziału członków naszego klubu.
W tym roku na spotkanie przybyli: Eugeniusz SP9IIA, Józef SQ9FII i Tadeusz SP9HQJ.
Scenariusz spotkania nie zmienił się. Wspaniała pogoda poprawiała nastrój wszystkim
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uczestnikom spotkania. Jedzenia i napojów nikomu nie zabrakło. Było też wiele atrakcji.
Wszyscy powrócili zadowoleni do domów.

Widok na miejsce zgrupowania

Doskonała wyżerka

A może trafię w dziesiątkę ?
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Długie Polaków rozmowy o krótkofalarstwie

Bogaty zbiór kluczy telegraficznych

Wszyscy zmieścili się w kadrze
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Koniaków 2018
Tegoroczne spotkanie w Koniakowie było dla nas kolejną okazją do relaksu i integracji
ze środowiskiem krótkofalowców z SP9 i nie tylko. Pogoda tym razem dopisała i można
było przeprowadzić zawody radioorientacji sportowej. Ale o wszystkich szczegółach
poniżej napisał Henryk SP9FHZ, więc nie warto odbierać mu chleba. A zatem poczytajmy
jak było tym razem w Koniakowie.
XIII Piknik Eterowy Koniaków 2018 już za nami…

Dla organizatorów tegoroczny Piknik Eterowy rozpoczął się 13-go w
piątek i był zarazem trzynastym spotkaniem krótkofalowców w
Koniakowie. Cokolwiek by to miało oznaczać, to zbytnio się tym nie
przejęliśmy i jak zawsze „robiliśmy swoje” wg ustalonego planu.
Gospoda i Dom Wypoczynkowy Koronka są bowiem dla nas zawsze przyjazne a
Uczestnicy niezawodni. W tym roku w DW „Koronka” spotkała nas miła niespodzianka w
postaci nowo wybudowanego tarasu widokowego i ogromnego zadaszenia przed
obiektem.
Pozwala to jeszcze bardziej uniezależnić się od wyjątkowo kapryśnej lipcowej pogody.
Tegoroczny Piknik Eterowy SP-OK-OM po raz pierwszy został objęty Honorowym
Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi i po raz drugi
patronatem Posłanki Ziemi Żywieckiej Małgorzaty Pępek. Było to możliwe ze względu na
wielkie zaangażowanie krótkofalowców z Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB
pod wodzą Józefa SQ9EJ w pracę amatorskich sieci ratunkowych i stałej współpracy z
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu. Patronują nam
od zawsze i wspomagają finansowo Zarząd OT-06 z siedzibą w Siemianowicach Śl. oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, gdyż Piknik to także impreza towarzysząca XXII
Dniom Gminy Istebna.
Pogoda nie była tragiczna, więc spora część uczestników Pikniku ze swoim sprzętem
biwakowym przybyła do Koniakowa już w piątek. Sobotnia rejestracja i przywitanie
pierwszych gości już od wczesnych godzin rannych odbyło się za sprawą Józefa SQ9EJ
Prezesa SP9PSB oraz klubowych kolegów. Każdy z uczestników tradycyjnie już otrzymał
okolicznościowy identyfikator XIII Pikniku. Wystartowaliśmy tuż po godz. 10-tej jak
zwykle hucznie. Tym razem nowość, bo z udziałem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z
Cieszyna i ich zabytkowej armaty. Dwukrotna salwa armatnia i wystrzał z karabinu
czarnoprochowego oznaczały otwarcie pikniku. Henryk SP9FHZ przywitał uczestników i
Gości oraz przedstawił dwudniowy program. Skoro prawie wszyscy byliśmy przed
budynkiem „Koronki”, więc do pamiątkowego grupowego zdjęcia ustawił nas fotograf z
lokalnej gazety.
Pierwszym punktem programu było wręczenie Alfredowi SP9CTW Złotej Odznaki
Honorowej Polskiego Związku Krótkofalowców przez Wiceprezesa PZK Tadeusza
SP9HQJ oraz Prezesa Śląskiego OT PZK Marka SP9HTY. Obecny był również Janek
SQ9DXT Wiceprezes OT-06 PZK. Niezawodnie uczestniczył w Pikniku również Janek
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OK2BIQ z Tyry. Z uczestnikami pikniku przywitali się też przebywający w SP: Bogdan
DL7AKQ z małżonką. Gościliśmy, jak co roku wielu znakomitych nadawców, więc nie
sposób wszystkich wymienić.
W części prezentacyjnej Darek SP9ETE przedstawił dwuczęściową prezentację o
krótkofalarstwie dla laików pt. „Nadajesz to poznajesz” oraz „Szpieg z krainy
deszczowców”, które dedykowane były dla naszych gości niebędących krótkofalowcami.
Piotr SP9LVZ wpierw zaprezentował „Przemienniki cyfrowe DMR grupy BASR w
Beskidach”, następnie omówił temat „Amatorska łączność cyfrowa DMR”. Ze względu na
przystępne ceny tego sprzętu zainteresowanie łącznością cyfrową jest coraz większe.
Mirek SQ9JXF omówił praktyczne wykorzystanie amatorskich sieci ratunkowych. Ze
względu na pracę zawodową oraz działalność krótkofalarską udało mu się znakomicie te
tematy połączyć.
Z kolei Bronek SP9WZO przedstawił swoje bogate doświadczenia i zaprezentował sprzęt
do łączności krótkofalarskich DMR w pasmie 70 cm. Efekty jego pracy w postaci setek
dyplomów zdobytych za łączności cyfrowe doprawdy nas zaskoczyły. Dlatego też
podzielił się doświadczeniem w sposobie zdobywania tych dyplomów.
Zarówno w sobotę jak i w niedzielę Janek SP9IFV udostępnił kolejną część swojego
bogatego zbioru starych urządzeń odbiorczych i nadawczych. Postała z tego znakomita
wystawa p.t. "RADIO RETRO" część 3. Była ona nagłośniona w lokalnych mediach, więc
oglądali ją nie tylko uczestnicy pikniku. Widząc duże zainteresowanie Janek SP9IFV
obiecał w przyszłym roku zaprezentować najstarsze radia samochodowe ze swojej
kolekcji.
Marcin SQ9WRT, czyli firma AMTAK oferował, jak co roku okolicznościowe kubki
piknikowe no i przede wszystkim druk kart QSL.
Była też giełda sprzętowo-krótkofalarska, ale w tym roku prezentowała się raczej
skromnie.
Przez cały czas trwania pikniku pracowała oczywiście radiostacja klubowa SP9PSB pod
okolicznościowym znakiem z okazji 750-lecia Miasta Żywca. Za sprawą Marka SP9HTY
czynne było również Biuro QSL OT-06 PZK. Oferowaliśmy także uczestnikom materiały
informacyjne tj. ofertę turystyczną gmin „Beskidzkiej Piątki” oraz powiatu żywieckiego,
które to wspomagają od lat organizację pikniku.
Zdecydowanym powodzeniem cieszyła się swojska pajda chleba ze smalcem
i ogórkiem małosolnym, co osobiście przygotowali koledzy z SP9PSB z Żywca.
Tak jak dwa lata temu termin pikniku przypadł na rozgrywki piłkarskie, czyli mecz o III
miejsce Anglia – Belgia na MŚ Moskwa 2018. Utworzyliśmy więc znowu „Strefę kibica
piknikowego”. I tym sportowym akcentem zakończyliśmy sobotni dzień spotkania.
No i nastała niedziela, kiedy dokładnie o godzinie 8-mej budzimy uczestników Pikniku
gromkim wystrzałem, to brat kurkowy SP9FHZ. Po śniadaniu tradycyjnie już miały
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miejsce rozgrywki sportowe w kategoriach: mężczyźni, kobiety i juniorzy. Wpierw odbył
się turniej strzelecki z karabinu pneumatycznego, który prowadzili żywieccy
krótkofalowcy z SP9PSB. Kolejną ciekawą zabawę pelengacyjną, jak co roku prowadzili
członkowie Klubu LOK SP9KJM z Siemianowic, czyli Tadeusz SP9HQJ oraz Józef
SP9FII. Słoneczna pogoda i dobre nastroje sprawiły, że udało się przeprowadzić męską
konkurencję przeciągania liny. Zwyciężyła grupa, do której należał Józef SQ9EJ Prezes
SP9PSB.
Ok. 13-tej rozdaliśmy zwycięzcom naszego sportowego współzawodnictwa dyplomy i
nagrody, po czym nastąpiło zamknięcie Pikniku Eterowego Koniaków 2018. Dziękujemy
sponsorom za udzielone wsparcie a Gościom za uczestnictwo.
Szanowne Koleżanki i Koledzy, do kolejnego zobaczenia w Koniakowie na XIV Pikniku
Eterowym, gdzie w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy już za niecały rok!
Henryk SP9FHZ i Józef SQ9EJ
Koniaków, dnia 18.07.2018

Żywiecki klub SP9PSB jako główny organizator spotkania

Salwa armatnia to stały element rozpoczęcia imprezy
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Posłanka Ziemi Żywieckiej na Sejm RP Małgorzata Pępek w towarzystwie Henryka SP9FHZ otwiera
spotkanie

Alfred SP9CTW udekorowany złotą Odznaką Honorową PZK przez Tadeusza SP9HQJ
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Alfred SP9CTW otrzymał również okolicznościowy puchar od prezesa OT 06 PZK w Katowicach Marka
SP9HTY. Na zdjęciu Alfred w otoczeniu Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Pępek i wiceprezesa PZK
Tadeusza SP9HQJ

Od lewej: Posłanka na Sejm RP Małgorzata Pępek, Henryk SP9FHZ, Alfred SP9CTW, Tadeusz SP9HQJ,
Marek SP9HTY i Janek SQ9DXT

Od lewej: Alfred SP9CTW, Tadeusz SP9HQJ, Marek SP9HTY, żona Marka, Danusia SQ9EH, Zona Janka
SQ9DXT i Janek SQ9DXT
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W otoczeniu bombardierów: Henryk SP9FHZ, Tadeusz SP9HQJ i Marek SP9UXT

Było nas trochę

Każdy mógł skorzystać z grilla
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A w niedzielę były zawody radioorientcji sportowej

Strzelali w "Chemiku"

W minioną sobotę tj. 29.09.2018 r. w Domu Kultury "Chemik", Miejskie Towarzystwo

Krzewienia Kultury Fizycznej w Siemianowicach Śląskich zgromadziło sympatyków
strzelectwa sportowego. Uczestnicy rywalizowali w drugiej turze turnieju strzeleckiego z
broni pneumatycznej. Zawody odbyły się przy współpracy z Zarządem Miejskim Ligi
Obrony Kraju w Siemianowicach Śląskich, z ramienia którego rolę sędziego pełnił Józef
Dworski, a z ramienia MTKKF imprezę prowadzili Ryszard Klimczak i Kazimierz
Krupiński.
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W zawodach wystartowały 23 osoby, z czego większość - 12 - stanowiła płeć piękna.
W rywalizacji pań zwycieżyła Aleksandra WIdera (44 punkty), na drugim miejscu
sklasyfikowano Aldonę Goj - Widerę (39 punktów),a trzecie miejsce zajęła Alina
Kurdziewlewska (37 punktów). Wszystkie trzy wymienione zawodniczki reprezentowały
TKKF Jedność.
Wśród mężczyzn najlepszy okazął sie Ryszard Klimczak (TKKF Rytm - 45 punktów),
który zaledwie o 1 punkt wyprzedził Janusza Pachniowskiego UKS TKKF Falklandy), a
na trzeciej pozycji ex-aeqo sklasyfikowani zostali Piotr Nycz (UKS TKKF Falklandy)
i Kazimierz Krupiński (TKKF Bartek). Obaj wystrzelali 41 punktów.
autor: Krzysztof Nos, Ryszard Klimczak, zdjęcia: MTKKF Siemianowice Śląskie
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/strzelali-w-chemiku.12772/

Walne Zebranie krótkofalowców

29 września 2018 r. 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 przybyło 27
członków tegoż Oddziału. W spotkaniu wziął udział prezes PZK Waldemar Sznajder
3Z6AEF wraz z wiceprezesem PZK Tadeuszem Pamiętą SP9HQJ.
Miłym akcentem zebrania było wręczenie kierownikowi Domu Kultury „Chemik”
Panu Zbigniewowi Krupskiemu przyznanego przez Zarząd Główny PZK, na wniosek
Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, Madalu im. Braci Odyńców za
wybitne zasługi na rzecz PZK i wspieranie jego działalności. Aktu wręczenia Medalu
dokonali dwaj przedstawiciele ZG PZK w towarzystwie prezesa Oddziału Marka
Nieznalskiego SP9HTY. Ponadto Pan Zbigniew Krupski z rąk prezesa Oddziału otrzymał
okolicznościowy puchar. Zebranie to było również okazją do wyróżnienia Bronisława
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Dudy SP9AI, Andrzeja Tarchalskiego SP9CPU oraz Jana Madeckiego SQ9DXT
Odznaką Honorową PZK przyznaną przez Zarząd Główny PZK na wniosek Zarządu
Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.
Sprawozdanie z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu Oddziału złożył
prezes Oddziału Marek Nieznalski 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
przeprowadzono ponad 20 tysięcy łączności. 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 Drużbiński 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 Służałek 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 wychowawczo – patriotyczna, 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.
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Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF 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 w przypadku
zniszczenia anteny przez niezależne od człowieka czynniki cywilizacyjne np. wichura.
Stwierdził ponadto, że w listopadzie br. odbędzie się drugie w tym roku posiedzenie
Zarządu Głównego PZK, którego zadaniem będzie 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. 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.
( Galeria zdjęć z wydarzenie)
autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/walne-zebranie-krotkofalowcow.12753/

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy spotkania
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Prezes ustępującego zarządu odczytuje sprawozdanie z działalności zarządu

Wystąpienie prezesa PZK Waldemara Sznajdera 3Z6AEF

Kierownik DK „Chemik” Zbigniew Krupski uhonorowany okolicznościowym grawertonem i pucharem
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Na sali obrad. Pierwszy z prawej Janek SP9GDI

XXV Międzynarodowe spotkanie krótkofalowców w Tyrze
Po raz 25 – ty, jubileuszowy krótkofalowcy polscy, czescy i słowaccy 13
października br. spotkali się w gospodzie „U Liberdy” w Tyrze w koło Trzyńca w
Czechach na corocznym międzynarodowym spotkaniu integracyjnym. W tegorocznym
spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, a zdecydowaną większość stanowili Polacy.
Organizatorem spotkania, jak co roku, była niezawodny Janek OK2BIQ, którego
wspierał Janek SQ9DXT. Po krótkim wstępie, prezentacji uczestnicy spotkania
tradycyjnie zrobili sobie wspólne zdjęcia, a następnie odbywały się rozmowy w grupach i
podgrupach. Uczestnicy spotkania mieli okazję zakosztować typowych czeskich potraw z
knedliczkami na czele i raczyć się czeskimi napojami. Gospoda „U Liberdy” znajduje się
przy głównej ulicy i kierowcy samochodów musieli uważać na przechodzących pieszych
i osoby znajdujące się przy głównej ulicy. Ale czescy kierowcy nie niezwykle
zdyscyplinowani i stosują się ustawionych co rusz licznych znaków ostrzegawczych z
napisem „Pozor, chodci”, co oznacza : „Uwaga, piesi”.
Niezawodnym gościem po raz kolejny był Przemek SP7VC wraz z małżonką i
ciekawie opowiadał o swych licznych wyprawach krótkofalarsko – turystycznych.
Uczestnicy spotkania dowiedzieć się mogli wielu szczegółów o podobnych wyprawach
grupy bielskich nadawców z klubu SP9KAT. A takie wyprawy zorganizowali w
przeszłości między innymi do Rumunii, w rejony azjatyckie, a w przyszłym roku planują
do egzotycznego Bhutanu położonego przy granicy chińskie. W tym roku spotkało się też
duże grono osób zainteresowanych technikami cyfrowymi i była to okazja do wymiany
doświadczeń. Ale przede wszystkim potrzeba wspólnego spotkania na wizji i chęć
podtrzymania wieloletnich przyjaźni radiowych przyświecała temu spotkaniu
integracyjnemu.
Siemianowicki Klub Łączności SP9KJM reprezentowały trzy osoby tj. prezes Klubu
Eugeniusz SP9IIA, Józef SQ9FII oraz Tadeusz SP9HQJ czynnie biorąc udział w
spotkaniu.
W tym roku pogoda wybitnie dopisała powodując dobre nastroje i ogólną atmosferę
wśród uczestników spotkania, który powrócili do swych domów zadowoleni i
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wzbogaceni o nowe doświadczenia. Organizator spotkania Janek OK2BIQ oświadczył,
że być może to być ostatnie takie spotkanie. Wierzymy jednak, że Jankowi nie zabraknie
sił zapału, aby przy dalszej pomocy Janka SQ9DXT organizować kolejne spotkania.
Liczymy zatem na kolejne spotkanie za rok.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Janek OK2BIQ – organizator spotkania w Tyrze

Miejsce spotkania

Janek OK2BIQ otwiera spotkanie integracyjne

418

Od lewej: Józef SQ9FII, Eugeniusz SP9IIA i Jóef SP9CAT

Na sali obrad

419

Od lewej: Bronek SP9WZO i Eugeniusz SP9IIA

Od lewej Eugeniusz SP9IIA, Jamek OK2BIQ, Tadeusz SP9HQJ i Jozef SQ9FII

Jurek SP9FUC wykazuje się talentem muzycznym
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Strzelali w "Chemiku"
3 października 201

W minioną sobotę (29.09) w Domu Kultury "Chemik", Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej w Siemianowicach Śląskich zgromadziło sympatyków strzelectwa
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sportowego. Uczestnicy rywalizowali w drugiej turze turnieju strzeleckiego z broni
pneumatycznej. Zawody odbyły się przy współpracy z Zarządem Miejskim Ligi Obrony
Kraju w Siemianowicach Śląskich, z ramienia którego rolę sędziego pełnił Józef
Dworski, a z ramienia MTKKF imprezę prowadzili Ryszard Klimczak i Kazimierz
Krupiński.
W zawodach wystartowały 23 osoby, z czego większość - 12 - stanowiła płeć piękna. W
rywalizacji pań zwycieżyła Aleksandra Widera (44 punkty), na drugim miejscu
sklasyfikowano Aldonę Goj - Widerę (39 punktów),a trzecie miejsce zajęła Alina
Kurdziewlewska (37 punktów). Wszystkie trzy wymienione zawodniczki reprezentowały
TKKF Jedność.
Wśród mężczyzn najlepszy okazął sie Ryszard Klimczak (TKKF Rytm - 45 punktów),
który zaledwie o 1 punkt wyprzedził Janusza Pachniowskiego UKS TKKF Falklandy), a
na trzeciej pozycji ex-aeqo sklasyfikowani zostali Piotr Nycz (UKS TKKF Falklandy)
i Kazimierz Krupiński (TKKF Bartek). Obaj wystrzelali 41 punktów.
Autor: Krzysztof Nos, Ryszard Klimczak, zdjecia: MTKKF Siemianowice Śląskie

Rok 2019
Początek roku, podobnie jak ostatni rok pokazał, że aktywność klubowa znacznie
zmalała. Prawdą jest fakt, że rola klubów krótkofalarskich w kraju znacznie się zmieniła.
Pewnie nie wszyscy najmłodsi nadawcy mają świadomość, że w poprzednich latach,
kiedy to nie było powszechnie dostępnych na rynku urządzeń nadawczo-odbiorczych i
krótkofalowcy nie posiadający umiejętności do zbudowania sobie takiego urządzenia
zmuszeni byli do częstego bywania w klubach, skąd mogli nadawać. Po przemianie
ustrojowej nasz rynek został niemal zalany wszelkiego typu urządzeniami
radiokomunikacyjnymi i tak naprawdę to dziś można uprawiać krótkofalarskie hobby w
pojedynkę tj. we własnym domu. Dziś nie ma potrzeby przynależności do stowarzyszenia
krótkofalarskiego czy też klubu rzeczą naturalną jest fakt, że bardzo duża liczba polskich
nadawców nie jest zrzeszona w PZK czy też nie należy do żadnego klubu. Ale liczące się
w środowisku klubu nadal zrzeszają wielu nadawców, którzy chociażby z sentymentu
często zaglądają do klubów. Dziś w większości klubów polskich obserwuje się zjawisko,
ż przybywają tam ludzie, aby się integrować ze środowiskiem, wymienić uwagi w
sprawach operatorskich czy konstrukcyjnych. Często bywa tak, że w czasie obecności
kilku kolegów w klubie stacja klubowa nie pracuje, co było nie do pomyślenia jeszcze 20
lat temu.
W przypadku klubu SP9KJM prawdą jest fakt, że i tu nastąpiło podobne zjawisko.
Chyba wszyscy zapomnieli, że rolą aktywu klubu powinno być pozyskiwanie nowego
narybku do naszego hobby. Co prawda, Andrzej SP9IIL od lat królował tu na pasmach
KF i rzadko zdarzało się, aby dopuścił pracy do radiostacji młodego człowieka, który
stawiał pierwsze kroki w tym hobby. Taka sytuacja powodowała, że młodzi ludzie,
którzy przybywali do klubu szybko się zniechęcali, ponieważ nie dano im szansy
popracowania na KF. Na UKF było trochę lepiej, bo pozwalano młodym osobom
popracować, ale nie było to często, ponieważ najczęściej w dni klubowe koncentrowano
się na rozmowach towarzyskich. A nie należy zapominać, że stacja UKF powinna być
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zawsze aktywna w dni klubowe, aby pokazać środowisku, że życie klubowe toczy się w
normalnym trybie. Sytuacja ta powodowała, że ostatnio coraz mniej osób zaczęło
odwiedzać klub uważając, że nic się tu nie dzieje, ponieważ nie słychać stacji klubowej
na falach UKF. Ponieważ po dwóch udarach i postępującej chorobie Eugeniusz SP9IIA
musiał przystopować i znacznie ograniczył swą aktywność, stąd też znacznie zmalała
aktywność klubowa. Nie mniej jednak kilku aktywistów klubowych w porę dostrzegło
niebezpieczeństwo i podjęło próbę naprawienia sytuacji.
Stąd też informacja, jaka ukazała się na internetowej stronie klubowej 11 lutego 2019
roku o następującej treści:
Uwaga klubowicze, sympatycy klubu i goście !
W związku z feriami zimowymi dzieci i młodzieży w okresie od 11 do 24 lutego br. klub
SP9KJM czynny będzie tylko w środy od godziny 16.00 – do godziny 18.00. To sytuacja
niezależna od działaczy klubowych, lecz jest to decyzja kierownictwa Domu Kultury
„Chemik”.
Przy okazji informacja: w związku z chorobą prezesa klubu Eugeniusza
SP9IIA aktywność klubowa w ostatnim czasie nieco zmalała, co w praktyce przekładało
się na zmniejszoną liczbę klubowiczów i gości, którzy dotychczas często odwiedzali nasze
klubowe podwoje. Pewnie zauważyli, że na UKF nasza stacja była ostatnio mniej aktywna
i stąd takie wnioski. Ale to tylko część prawdy : spotkania klubowe, nie tylko u nas, w
obecnych czasach nie służą już tylko do nawiązywania łączności (każdy z klubowiczów
posiada własne urządzenie nadawcze i pracuje indywidualnie w domu realizując się na
wielu odcinkach), ale do integracji i wymiany doświadczeń w zakresie operatorstwa, dxów, a czasami do wymiany doświadczeń w zakresie budowania urządzeń i systemów
antenowych. To na pewno błąd z naszej strony, że rzadko odzywaliśmy się na pasmach
UKF, ale obiecujemy poprawę. Aby temu zaradzić Zarząd klubu podjął działania
naprawcze, które sprowadzać się będą do zwiększenia aktywności działaczy Zarządu
klubu. Po feriach zimowych działacze Zarządu będą obecni w dniach klubowych tj. w
każdy wtorek i piątek w godzinach : od 16.00 do 19.00. Również w czasie ferii zimowych
będziemy w klubie. Zapraszamy więc do naszego klubu członków i sympatyków klubu.
Nasza radiostacja na KF dostępna będzie dla każdego nadawcy lub nasłuchowca, który
pod okiem licencjonowanego nadawcy będzie mógł nawiązywać łączności na wszystkich
pasmach. W takich sytuacjach Andrzej SP9IIL zmuszony będzie udostępnić KF dla
wszystkich chętnych i skończy się Jego monopol na okupowanie KF. Jeśli chodzi o UKF,
to tu nie ma żadnego problemu – pasmo to służy każdemu, kto jest zainteresowany
przeprowadzeniem łączności. Tu nie ma żadnej konkurencji ze strony Andrzeja SP9IIL,
który nie przepada za UKF. Tak więc zapraszamy wszystkich chętnych do pracy na
naszych urządzeniach nadawczo-odbiorczych. Ma tu również na uwadze uczniów klas
mundurowych z Liceum tzw. „Śniadeka”, którzy ostatnio często brali udział w sekcji
strzeleckiej, choć nie tylko. Nasze klubowe podwoje otwarte są dla wszystkich uczniów
siemianowickich szkół zainteresowanych łącznościami radiowymi. Z mojego
doświadczenia powiem, że praca na pasmach radiowych (na KF) do doskonała i bezpłatna
forma korepetycji w zakresie doskonalenia języków obcych. Słuchając pracę
krótkofalowców z całego świata na pasmach radiowych można rzeczywiście doskonalić
znajomość języków obcych.
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Jest jeszcze kolejna informacja dla Marka SP2NNO: czekamy na Ciebie, bo mamy dla
Ciebie ciekawe propozycje. Masz pełne pole do popisu w zakresie wyżywania się w
sprawach antenowych klubu ( na wiosnę musimy udoskonalić system antenowy ), jak też w
zakresie konstruktorskim. To tylko niektóre propozycje dla Ciebie. Mam na uwadze
również ewentualne wyprawy w teren ze stacją klubową jak za dawnych, dobrych lat.
Kolejna informacja dla klubowiczów i innych osób zainteresowanych życiem klubowym: w
marcu br. nasz klub obchodził będzie okrągłą rocznicę 60-lecia swojego istnienia. Z tej
okazji
planujemy
pracę
naszej
radiostacji
klubowej
pod
znakiem
okolicznościowym SP60KJM lub HF60KJM. Jesteśmy teraz na etapie opracowywania
regulaminu. Niezależnie od pracy radiostacji klubowej pod znakiem okolicznościowym
planujemy zorganizowanie okolicznościowego spotkania w celu upamiętnienia tej ważnej
rocznicy. Na spotkanie to zamierzamy zaprosić przedstawicieli Urzędu Miasta w
Siemianowicach Śl. przedstawicieli PZK i LOK. Najbardziej zasłużeni działacze i
sympatycy klubowi uhonorowani zostaną okolicznościowymi dyplomami i nagrodami.
Liczymy zatem na włączenie się naszych klubowiczów i sympatyków do działań mających
na celu przygotowanie się do tak ważnego wydarzenia. Wszelkich informacji o
zamierzeniach klubowych udzielać będzie Tadeusz SP9HQJ, którego namiary są na
stronie PZK. Zapraszam zatem do włączenia się w życie klubowe.
Korzystając z okazji bardzo dziękuję Sebastianowi SP9TDA za szybkie i sprawne
zarządzanie klubową stroną internetową. Sebastian : czuj się zaproszony na nasze
okolicznościowe spotkanie z okazji 60-lecia klubu i możesz liczyć na nagrodę z naszej
strony.
Z krótkofalarskim vy 73 – Tadeusz SP9HQJ.
Apel Tadeusza SP9HQJ przyniósł spodziewany skutek, ponieważ w parę dni potem
klub nasz odwiedził Marek SP2NNO i w niewielkim gronie zastanawialiśmy się jak
zaradzić trudnej sytuacji mając na uwadze ożywienie działalności klubu. Poniżej kolejna
informacja, jaka znalazła się 27 lutego 2019 roku na stronie klubowej:
Narada w klubie SP9KJM
W ostatnią środę tj. 20 lutego br. klub nasz odwiedził Marek SP2NNO, który od wielu lat
zamieszkuje w Katowicach i na dobre zadomowił się na Śląsku. Marek jest wierny
swojemu znakowi i nie ma zamiaru zmieniać numeru okręgu. W gronie aktywu klubowego
tj.
prezesa
klubu
Eugeniusza SP9IIA,
skarbnika SQ9FII,
Jacka SQ9BEC i
Tadeusza SP9HQJ, pełniącego obowiązki sekretarza klubu odbyła się narada robocza w
sprawie zaktywizowania działalności klubu SP9KJM na najbliższe miesiące i lata. Każdy
z dyskutantów przedstawił swoje propozycje, sugestie i uwagi. Cenne uwagi przedłożył
Marek SP2NNO, które zostaną niebawem wdrożone w życie. A należą do nich :
rozbudowa systemu antenowego, naprawa i udoskonalenie urządzeń, prace konstrukcyjne,
doskonalenie operatorskie między innymi poprzez udział w krótkofalarskich zawodach
krajowych i zagranicznych, a także wyjazdy w teren, gdzie klubowicze poza integracją
będą mieli możliwość doskonalenia operatorskiego w warunkach polowych. Dyskutanci
opowiedzieli się za organizowaniem wspólnie z Zarządem Oddziału Terenowego PZK w
Katowicach wiosennego spotkania integracyjnego w najbliższej okolicy. Dyskutowano
również na temat powołania na szczeblu Oddziału krótkofalarskich struktur zarządzania
kryzysowego. W tej ostatniej sprawie trwają rozmowy i ustalenia konsultacyjne, a dalsze
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decyzje nastąpią po najbliższym spotkaniu z prezesem OT 06 PZK w Katowicach
Markiem SP9HTY. Wachlarz omawianych spraw jest dość rozległy i nie sposób je
wszystkie tu wymienić. Wszystkie te działania mają na celu ożywienie działalności klubu i
mamy nadzieję, że przy współpracy Kolegów uda się nam osiągnąć zaplanowane cele.
Zapraszamy zatem kolegów z najbliższej okolicy ( byłych członków i sympatyków ) do
odwiedzania naszego klubu i włączenia się w rytm pracy klubowej. Liczymy na przybycie
Mateusza SQ9MLZ, który specjalizuje się w pracach konstruktorskich i antenowych.
Mateusz : masz teraz pełne pole do popisu i wraz z Markiem SP2NNO,
Jackiem SQ9BEC możesz wyżywać się w tych sprawach. Wachlarz omawianych spraw
jest dość rozległy i nie sposób wszystkie je tu wymienić.
Zebrani wyrazili podziękowanie Pawłowi SP9PW za dotychczasową
prowadzeniu internetowej strony klubowej i udostępnienie jej na serwerze.

pomoc

w

Przy okazji informacja : decyzją Prezydium ZG PZK z dnia 18 stycznia br.
Tadeusz SP9HQJ został mianowany na funkcję Redaktora Naczelnego „Krótkofalowca
Polskiego”. Z funkcji tej zamierza wywiązywać się z należytą starannością i w związku z
tym oczekuje na informacje o ciekawych zamierzeniach i planowanych, a także
dokonanych przedsięwzięciach klubowych i oddziałowych nie tylko ze Śląska, ale również
z innych regionów kraju. Informacje te będzie sukcesywnie publikował na łamach
miesięcznika „Krótkofalowca Polskiego”. Jako ciekawostkę można podać fakt, iż w
jednym z najbliższych wydań miesięcznika „Świat Radio” ukaże się wywiad jaki
przeprowadzi Redaktor Naczelny tego miesięcznika Andrzej Janeczek SP5AHT z
Markiem SP2NNO, który posiada wieloletnie doświadczenie operatorskie, konstrukcyjne
w zakresie budowy urządzeń nadawczo – odbiorczych jak też systemów antenowych.
Zapraszamy do odwiedzenia klubu SP9KJM w każdy wtorek i piątek od godziny 16.00 do
godz. 18.00, choć często bywa to dłużej.
Info : Tadeusz SP9HQJ
Teraz „poszło już z górki”, jak mówi stare porzekadło. Kiedy dokonaliśmy diagnozy i
postanowiliśmy ożywić działalność klubową, Tadeusz SP9HQJ zaproponował, że z okazji
65-lecia klubu jest w stanie napisać kolejną monografię na temat klubu SP9KJM.
Zaproponował też podjęcia działań mających na celu zwiększenie aktywności klubowej w
związku z 65-leciem klubu. Poniżej kolejny tekst, jaki ukazał się 28 lutego 2019 roku na
stronie klubowej :
Informacja na temat drugiego wydania monografii pt. “Historia klubu SP9KJM”

Kilku kolegów i sympatyków, nie tylko siemianowickiego klubu łączności SP9KJM, od
pewnego czasu namawiało mnie do napisania drugiej części Historii Klubu SP9KJM. Tą
drogą dziękuję szczególnie Marcinowi SP9RCN ( byłemu członkowi klubu SP9KJM ) i
paru innym kolegom, którzy przekonywali mnie do napisania części drugiej monografii.
Dodaję, że pierwsze wydanie mojej monografii poświęconej temu klubowi miało miejsce w
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2009 roku, tj. w związku z 50.leciem tego klubu. Od tego czasu minęło 10 lat i na
przestrzeni tego czasu w klubie miało miejsce wiele znaczących wydarzeń. Nastały inne
czasy i nie tylko siemianowicki klub musi sobie radzić w obliczu nie tylko trudności
finansowych, ale również wielu biurokratycznych barier. Część naszych Kolegów opuściła
nasze krótkofalarskie szeregi przechodząc w krainę wiecznych DX-ów (dla
niewtajemniczonych : schodząc z ziemskiego padołu), a w międzyczasie koledzy ci
zasłużyli się nie tylko dla siemianowickiego klubu, ale również dla środowiska
krótkofalowców i lokalnej społeczności. Ulegając namowom kolegów, zdecydowałem się
na napisanie drugiej części mojej monografii. Dodatkowym i znaczącym impulsem dla
mnie był fakt, że w tym roku klub SP9KJM obchodzić będzie swoje 60.lecie i w moim
przekonaniu byłby to grzech zaniechania z mojej strony, gdybym nie podzielił się
informacjami, jakie udało mi się zebrać o klubie w ciągu ostatnich 10 lat.

Ponieważ jestem swoistym kronikarzem klubowym i od wielu lat jestem reporterem –
amatorem i dziennikarzem – amatorem, a moje teksty dotyczące wielu obszarów
krótkofalarstwa ukazują się na łamach periodyków krótkofalarskich, na łamach lokalnej
prasy oraz na siemianowickim portalu Urzędu Miasta „Reporterskim okiem” to mam tych
informacji dość dużo. Nie mniej jednak zwracam się z prośbą do krótkofalowców :
członków i sympatyków klubu SP9KJM oraz innych krótkofalowców ze Śląska – jeśli
macie jakieś ciekawe pamiątki, informacje, zdjęcia, nagrania radiowe i telewizyjne, a
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także anegdoty związane z klubem SP9KJM i jego członkami to walcie do mnie jak w dym.
Ja postaram się to wszystko „zebrać do kupy” i opublikować w mojej drugiej monografii.
Parę dni temu w gronie klubowym uzgodniliśmy, że obchody klubu SP9KJM będą miały
miejsce we wrześniu lub najpóźniej w październiku br. i na to spotkanie zamierzamy
zaprosić, poza członkami i sympatykami klubu, przedstawicieli władz miasta, a także
przedstawicieli władz PZK, LOK i ZHP. Zostało jeszcze trochę czasu i sądzę, że wyrobię
się z napisaniem kolejnej monografii. Mam też nadzieję, że i tym razem władze miasta
pomogą w sfinansowaniu mojej publikacji. Jeśli nie, to będzie ona dostępna w wersji Pdf
na stronie klubowej SP9KJM. Wszystkich chętnych zainteresowanym przeczytaniem mojej
poprzedniej monografii – wydania pierwszego pt. „Historia Klubu SP9KJM” informuję,
że można ją ściągnąć ze strony www.sp9kjm.pl w zakładce Historia.
Zaprezentowana strona tytułowa mojej monografii jest wersją roboczą ( w środowisku
dziennikarskim nazywa się to „szczotka” ) tzn. nie ma tu szaty graficznej. A może
znalazłaby się jakaś osoba, która opracowałaby szatę graficzną. Jeśli tak, to osoba ta
otrzyma egzemplarz nr 1 ze stosowną dedykacją, a może i inną ciekawą nagrodę.
Ogłaszam konkurs.Z krótkofalarskim vy 73 – Tadeusz SP9HQJ.

Zebranie Zarządu OT 06 PZK w Katowicach
1 marca br. w siedzibie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się
posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 06 PZK) w Katowicach,
na którym poza członkami Zarządu Oddziału wzięło udział około 10 osób. Miłym
akcentem posiedzenia było wręczenie okolicznościowych pucharów dla trzech członków
Oddziału za wybitne zasługi na rzecz Oddziału tj.:
- Jarkowi SP9MA,
- Tadeuszowi SP9TBT,
- Łukaszowi SQ9KPK.
Przedmiotem posiedzenia ZOT było między innymi:
- doprecyzowanie Regulaminu dotyczącego akcji dyplomowej związanej z Pierwszym
Powstaniem Śląskim,
- omówienie sfinansowania lokalnych przedsięwzięć tj. spotkań integracyjnych w
Lublińcu, na Czantorii i w Koniakowie, a także na terenie Siemianowic Śl.,
- wystąpienie z wnioskiem do ZG PZK o nadanie Odznaki Honorowej dla Piotra
SP9EMV.
- wolne wnioski złożone przez członków Zarządu Oddziału.
Przedstawiciele klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. tj. Tadeusz SP9HQJ, Józef SQ9FII
i Marek SP2NNO, w związku z 60.leciem tego klubu, przedstawili wstępny program
działań klubu na rok bieżący tj. praca stacji klubowej pod znakiem okolicznościowym,
uroczyste spotkanie okolicznościowe we wrześniu – październiku br. połączone z
wyróżnieniem aktywistów klubowych, drugie wydanie monografii pt. Historia klubu
SP9KJM (zadania tego podjął się Tadeusz SP9HQJ). W październiku br., w związku z
kolejnymi Strzeleckimi Mistrzostwami Polski Żołnierzy Rezerwy, organizowanymi przez
ZW LOK w Katowicach na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl. stacja
klubowa pracować będzie pod znakiem okolicznościowym na terenie strzelnicy.
Wszystkie te zadania te realizowane będą przy współpracy z OT 06 PZK.
Info Tadeusz SP9HQJ
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Teraz „szliśmy za ciosem”, jak mówi stare przysłowie. Skoro udało się nam pokonać
pierwsze trudności, to postanowiliśmy dalej kontynuować podjęte zobowiązania. Zaczął
się pracowity tydzień dla naszego zespołu klubowego. Świadczyć może o tym kolejny
tekst zamieszczony 18 marca 2019 roku na stronie klubowej:
Pracowity tydzień dla klubu SP9KJM
Ubiegły tydzień był bardzo pracowity dla działaczy klubu SP9KJM. Nasi aktywiści
klubowi odbyli spotkanie w Zarządzie Miejskim LOK w Siemianowicach, gdzie podjęto
kilka ważnych decyzji co do przyszłych zamierzeń klubowych, w tym w zakresie
przygotowań do uroczystości 60.lecia istnienia klubu. W ostatni dzień klubowy tj. w piątek
15 marca br. nasz klub odwiedziło kilku znanych na Śląsku krótkofalowców, w tym Janek
SP9IFV, Waldek SP9KQV, Jacek SQ9BEC i Sebastian SP9TDA. Podjęliśmy szereg decyzji
w sprawie dalszego zaktywizowania działalności klubowej, a zwłaszcza dokonaliśmy
uzgodnień w sprawie przygotowań do uroczystości 60.lecia istnienia naszego klubu. Po
chwilowym zastoju klub zaczyna tętnić życiem, co nas wszystkich cieszy.
Ostatnia wichura spowodowała uszkodzenie naszej anteny UKF i z tego powodu nie
słychać nas obecnie na falach radiowych UKF. Również nasz transceiver KF zaczął
ostatnio szwankować i został poddany gruntowej naprawie, a zadania tego podjął się
znany w kraju konstruktor i wybitny operator. Dziękujemy Markowi SP2NNO za zajęcie
się sprawą naprawy transceivera. Już niebawem, kiedy warunki pogodowe na to pozwolą
to naprawimy antenę UKF, jak też zmienimy antenę KF z dipola na Deltę. Zamiana anteny
na Deltę niewątpliwie poprawi warunki prowadzenia łączności i wszyscy zainteresowani
będą mieli okazję wyżywać się na pasmach UKF. Zatem Naczelny Operatorze Klubowy
Andrzeju SP9IIL : będziesz miał coraz mniej okazji do pracy na KF, bo będziesz musiał
ustąpić miejsca kandydatom do szkolenia na licencję nadawczo – odbiorczą i innym
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koleżankom i kolegom. Ale o Tobie nie zapominamy : jeśli czas na to pozwoli, to będziesz
miał okazję trochę popracować na KF. Uporanie się z problemem antenowym to kwestia
najbliższego czasu i wkrótce nasi korespondenci usłyszą naszą pracę na KF i UKF –
prosimy zatem o chwilę cierpliwości.
Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu Klubu, bardzo dziękuję Sebastianowi SP9TDA za
daleko idącą bezinteresowną pomoc w zakresie informatyki na rzecz naszego klubu, w tym
między innymi za sprawne zarządzanie klubową stroną internetową, jak też pomoc w
wgraniu komputerowych programów do technik cyfrowych oraz logowania oraz naprawie
kolejnego komputera. Sebastianie : bardzo dziękujemy.
Dziękuję również niezawodnemu Sebastianowi SQ9UXL, który obiecał swoją pomoc na
rzecz klubu, a zwłaszcza udział w prestiżowych zawodach krajowych i zagranicznych.
Poczyniliśmy bowiem ustalenia o udziale naszej stacji klubowej w prestiżowych zawodach
krajowych i zagranicznych, które na ogół mają miejsca w weekendy, co dotychczas nie
zawsze było możliwe. Ale teraz to się zmieni dzięki życzliwości kierownictwa Domu
Kultury „Chemik”.
Dziękuję także Jankowi SP9GDI i Zenkowi SP9ERT, którzy od wielu lat wspierają
działania naszego klubu biorąc udział w ważniejszych przedsięwzięciach klubowych
między innymi w wojewódzkich i centralnych zawodach wieloboju łączności, „łowach na
lisa” i innych. Na tych Kolegów zawsze można liczyć i dziękuję za dalszy akces w naszych
działaniach. Koledzy: czujcie się zaproszeni na uroczystość 60.lecia istnienia naszego
klubu. O terminie i programie powiadomimy Was.
Zapraszamy Mateusza SQ9MLZ, konstruktora – majsterkowicza do odwiedzenia naszego
klubu. Mateusz: ostatnio dużo się u nas zmieniło na lepsze. Tu również pojawiają się
konstruktorzy, a przy współudziale tak znamienitych konstruktorów jak Marek SPNNO i
Jacek SQ9BEC będziesz miał możliwość doskonalenia swoich umiejętności
konstruktorskich. Przy okazji informacja dla Ciebie: jak 3 lata temu, w tym roku we
wrześniu lub na początku października br., w związku z organizacją przez ZW LOK w
Katowicach zawodów strzeleckich dla żołnierzy na strzelnicy myśliwskiej w
Siemianowicach Śl. nasza stacja klubowa będzie pracować pod znakiem
okolicznościowym na KF i UKF. Czuj się zaproszony na tę imprezę i wraz z SQ9KPK i
innymi przygotuj już urządzenie i antenę do pracy w eterze. Jak poprzednio, będziemy
mieli dobre warunki pracy, w tym dobrą „wyżerkę”. O szczegółach pomówimy później.
W związku z przygotowywanym drugim wydaniem publikacji pt. „Historia Klubu
SP9KJM” przez Tadeusza SP9HQJ prosimy członków i sympatyków klubu, a także inne
osoby związane w jakikolwiek sposób z klubem SP9KJM o przekazywanie Tadeuszowi
SP9HQJ ciekawych informacji związanych z tym klubem. Mamy tu na uwadze
wspomnienia, zdjęcia, filmy i anegdoty, które mogą być wykorzystane w publikacji
monografii. Takie ciekawostki przygotowuje między innymi już nasz były członek klubu z
lat 80.tych Maciej SP9RCN, który obecnie zamieszkuje w Krakowie. Adres autora
opracowania tj. Tadeusza SP9HQJ to sp9hqj@poczta.fm lub sp9hqj@pzk.org.pl Wszyscy
zainteresowani przeczytaniem pierwszego wydania monografii pt. „Historia Klubu
SP9KJM” mogą to uczynić wchodząc na zakładkę na naszej stronie pod nazwą Historia i
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pobrać w wersji Pdf to opracowanie. Opracowanie to miało miejsce 10 lat temu i od tego
czasu nie tylko w naszym klubie wiele się zmieniło. Drugie wydanie przedstawiać będzie
ciekawsze dokonania klubu na przestrzeni ostatniego 10.lecia. Publikacja ukaże się we
wrześniu lub październiku br. i każdy uczestnik okolicznościowego spotkania związanego z
uroczystością 60.lecia klubu SP9KJM będzie miał okazję ją nabyć.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ
Wszyscy w klubie stwierdziliśmy, że wdrożona przez nas polityka informacyjna,
polegająca na szybkim przekazywaniu na stronę klubową informacji o działalności
klubowej zaczyna przynosić pozytywne efekty. Licznik odwiedzin naszej strony klubowej
znacznie wzrósł i każdego dnia strona klubowa była odwiedzana częściej niż to działo się
parę miesięcy temu. Wymiernym efektem takich działań był fakt, że nasz klub zaczęło
odwiedzać coraz więcej osób. To bardzo budujące zjawisko i było dla nas dodatkowym
bodźcem do zwiększenia naszej aktywności. Teraz prześcigaliśmy się w pomysłach jak
poprawić sytuację klubową. Świadczyć o tym może kolejny tekst ze strony klubowej z
dnia 23 marca 2019 roku:
Kolejny pracowity dzień w klubie SP9KJM
Ostatni dzień klubowy tj. 21 marca 2019 r. był również niezwykle pracowity dla naszego
zespołu klubowego. Robimy generalne porządki. Nasz klubowy transceiver KF został już
naprawiony i niebawem przystąpimy do pracy na KF. Marek SP2NNO: wielkie dzięki za
pomoc w naprawie urządzenia. Gdyby ktoś nie znał Marka, to poniższe zdjęcie przybliży
sylwetkę Marka, który jest wybitnym konstruktorem urządzeń nadawczo-odbiorczych i
systemów antenowych i zrobił wiele dobrego dla klubu SP9KJM. Marek mimo, że w swoim
znaku posiada okręg 2, ale od wielu lat związany jest z Katowicami (SP9), jest członkiem
OT 06 PZK w Katowicach i nie ma zamiaru zmieniać okręgu. To się nazywa przywiązanie
do znaku – tak trzymać.

Czekają nas jeszcze prace związane z wymianą anten na KF i UKF, ale sądzimy, że
wkrótce uporamy się z tym problemem i w czasie najbliższych zawodów SP DX Contest
nasza reprezentacja klubowa wystartuje w tych zawodach. Liczymy, że Sebastian SP9UXL
nas nie zawiedzie i dołączy do kolegów biorących udział w tych prestiżowych zawodach.
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Odwiedził nas również Kamil SQ9SHX, który włączył się w akcję uporządkowania
licznych kart QSL zalegających nasze szuflady. Teraz karty są sortowane wg krajów i
okręgów i umieszczane w specjalnych korytkach. Dzięki temu klub będzie mógł pochwalić
się swoistymi „perełkami” w postaci kart np. z Korei Południowej, Wietnamu czy też z
innego egzotycznego kraju. Brawo Kamil – częściej zaglądaj do naszego klubu. Zawsze
znajdzie się dla Ciebie coś do roboty. Dzięki temu zdobędziesz kolejne doświadczenia w
zakresie krótkofalarstwa.

Odwiedził nas również Sebastian SP9TDA, któremu dziękujemy za „podrasowanie”
naszych komputerów klubowych i daleko idącą, bezinteresowną pomoc w prowadzeniu
naszej strony internetowej. Zainstalowanie programów do emisji cyfrowych to dla naszego
zespołu klubowego okazja do pracy tymi emisjami w najbliższym czasie. Sebastianie:
wielkie dzięki.
Pozostali aktywiści klubowi tj. Eugeniusz SP9IIA, Jacek SQ9BEC i Józef SQ9FII również
nie próżnowali i zajęli się najbardziej pilnymi sprawami klubowymi. Naszą ostatnią
wzmożoną aktywność klubową zauważył również kierownik Domu Kultury „Chemik” Pan
Zbigniew Krupski, który najbardziej zadowolony jest z „podrasowania” komputera
klubowego, z którego chętnie będzie korzystał.
Na koniec zła informacja: w ostatnią sobotę tj. 16 marca br. na cmentarzu w Piekarach Śl.
uczestniczyłem w smutnej uroczystości pogrzebowej Ś.P. Janusza Swobody
DF1IAQ/SP9HMF. Pewnie starsi Koledzy, nie tylko z naszego klubu, pamiętają Janusza,
który w latach 70.tych i 80.tych był aktywnym na pasmach radiowych członkiem
piekarskiego klubu SP9KRT. Janusz pod koniec lat 80.tych wyjechał na stałe do Niemiec i
tam dopracował do emerytury. Rok temu powrócił na stałe do Polski i zakupił dom koło
Wodzisławia Śląskiego. Miał wiele ambitnych zamiarów w zakresie dalszego dx-owania,
ale niespodziewana śmierć zniweczyła Jego plany. W grudniu 2018 roku na spotkaniu
rybnickich krótkofalowców po raz ostatni widziałem się z Januszem. Niech Mu ziemia
lekką będzie. W uroczystości pogrzebowej, poza mną brali udział: Józef SP9FKQ, Piotr
SP9RCL, Zbyszek SQ9CXC, Krzysztof SP9UPK, Janek SP9WAN i Tomek ex SP9HMC,
który na pogrzeb przyjechał z Niemiec, gdzie przebywa na stałe. Poniżej zdjęcia wykonane
przez mnie, a przedstawiające Ś.P. Janusza SP9HMF.
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Janusz SP9HMF w latach 70.tych w SP9KRT

Janusz DF1IAQ/SP9HMF na krótkofalarskim spotkaniu barbórkowym w Rybniku-Niedobczycach w grudniu
2018 r.
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Aby dzisiejszych informacji nie kończyć w tak przykrym nastroju to dodam, że wkrótce w
klubie SP9KJM nastąpią dalsze dobre zmiany, o czym nie omieszkamy wszystkich
poinformować.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Klubie Łączności SP9KJM
27 marca br. w Domu Kultury „Chemik” odbyło się Zebranie Sprawozdawczo –
Wyborcze siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, na które poza członkami tego
klubu przybył dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach ppłk rezerwy
Ryszard Kasprzyk i prezes Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach Śl. Marian
Odczyk.
Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za
okres ostatnich 5 lat, które w wersji multimedialnej przedstawił dotychczasowy sekretarz
klubu Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Z relacji sekretarza klubu wynikało, że na przestrzeni 5
lat, w porozumieniu z ZW LOK w Katowicach organizowano zawody sportowo – obronne
tj. zawody radioorientacji sportowej, wielobój łączności (marsz na azymut, strzelanie,
rzuty granatem i inne dyscypliny sportowe) w Kokotku k. Lublińca i w Kucobach k.
Olesna, jak też działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców
Siemianowic Śl. Aktywiści klubowi wspierali również lokalne przedsięwzięcia LOK
służąc swą radiostacją klubową i wytrawnymi operatorami. Brali również w
krótkofalarskich spotkaniach integracyjnych na terenie Koniakowa, Lublińca i w ramach
operacji „ŁOŚ” tj. w Jaworznie koło Wielunia. Operacja „ŁOŚ” to coroczne
ogólnopolskie, krótkofalarskie spotkania integracyjne na styku trzech województw:
łódzkiego, opolskiego i śląskiego i stąd wzięła się nazwa „ŁOŚ”, a w ostatnim takim
spotkaniu wzięło udział ponad 1000 polskich krótkofalowców. Spotkanie te nie tylko służą
integracji środowiska, ale również jest to miejsce na liczne panele dyskusyjne, gdzie
omawia się między innymi najnowsze trendy w technice krótkofalarskiej.
Nie sposób wymienić tu wszystkich aspektów działalności klubu na przestrzeni
ostatnich 5 lat, bo było ich dużo, choć nieco mniej w porównaniu z poprzednimi latami.
Teraz, niestety, dla organizacji pozarządowych przyszły chudsze czasy i o tym nie
omieszkał poinformować

Tadeusz SP9HQJ składa sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu
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Zmiana warty.

Po udzieleniu absolutorium dla ustępującego zarządu, wybrano nowy zarząd w
następującym składzie:
– prezes – Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
– wiceprezes ds. technicznych – Marek Foterek SP2NNO,
– wiceprezes ds. informatyki – iSebastianiKrywosziSP9TDA,
– sekretarz – Jacek Sedlak SQ9BEC,
– skarbnik – Józef Dworski SQ9FII.
Zebrani nie zapomnieli o dotychczasowym, wieloletnim prezesie klubu Eugeniuszu
Kurzei SP9IIA, który na przestrzeni lat wielce zasłużył się dla tego klubu, ale z uwagi na
pogarszający się stan zdrowia zrezygnował z dalszego piastowania funkcji prezesa klubu.
Uznając wieloletnie zasługi Eugeniusza Kurzei SP9IIA uczestnicy zebrania podziękowali
Eugeniuszowi za wieloletni trud związany prowadzeniem klubu i w drodze uchwały
ustanowili Go Honorowym Prezesem tego klubu. Ponadto Eugeniusz Kurzeja od
dyrektora Biura ZW LOK w Katowicach otrzymał okolicznościowy Medal z okazji
100.lecia Niepodległości Polski, jak też okolicznościowy dyplom. Wręczenia dokonał ppłk
rez. Ryszard Kasprzyk wraz z Marianem Odczykiem. Oficjalne podziękowania wraz z
dodatkami od klubowiczów Eugeniusz SP9IIA otrzyma w czasie uroczystości związanych
z 60.leciem klubu SP9KJM.
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Nowy zarząd klubu wytyczył sobie ambitne cele do realizacji nie tylko na najbliższą
pięciolatkę i pragnie je zrealizować. W czasie dyskusji wielokrotnie zwracano uwagę na
wzorowe relacje z ZW LOK w Katowicach, z ZM LOK w Siemianowicach Śl., jak też z
kierownictwem Domu Kultury „Chemik” i nowy zarząd klubu zamierza kontynuować te
chlubne tradycje. Przed nowym zarządem klubu stoi kolejne wyzwanie: w tym roku klub
obchodzi pełną 60.letnią rocznicę swego istnienia. W związku z tym utworzono już
Komitet Roboczy i Komitet Honorowy i doprecyzowany zostaje termin i program
uroczystych obchodów – wstępnie na przełomie września i października. Na uroczystości
te zaproszeni zostaną przedstawiciele władz Siemianowic Śl., PZK, LOK, ZHP i innych
zaprzyjaźnionych organizacji. Z tej okazji swoisty kronikarz klubowy, Tadeusz Pamięta
SP9HQJ, jest na końcowym etapie pisania drugiego wydania monografii o klubie
SP9KJM pt. „Historia Klubu SP9KJM – część druga”. Zarząd klubu ma nadzieję, że
podobnie jak 10 lat temu przy pierwszym wydaniu publikacji również i tym razem władze
Miasta Siemianowic Śl. pomogą w sfinansowaniu ciekawej publikacji, która może być
dostępna nie tylko w bibliotekach na terenie Siemianowic Śl. Prawdą jest bowiem fakt, iż
siemianowiccy aktywiści od lat cenią sobie również wzorcowe relacje z lokalnym
samorządem i tym razem liczą również na wsparcie. Wszystkich czytających tę relację
zapraszam do odwiedzenia internetowej strony naszego klubu tj. www.sp9kjm.pl Na
stronie tej można wiele dowiedzieć się o działalności klubu.
Informacja na temat zebrania ukazała się w dniu 29 marca 2019 r. na siemianowickim
portalu „Reporterskim okiem” tj. na http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/zebraniesprawozdawczo-wyborcze-w-klubie-lacznosci-sp9kjm.13905/

Od lewej: dyrektor Biura ZW LOK w Katowicach ppłk rez. Ryszard Kasprzyk, ustępujący prezes klubu
Eugeniusz SP9IIA i prezes ZN LOK w Siemianowicach Śl. Marian Odczyk
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Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania z uwagą słuchają sprawozdania z działalności ustępującego zarządu podanego w wersji
multimedialnej
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Tadeusz SP9HQJ w wersji multimedialnej prezentuje dotychczasowe dokonania klubu

Uczestnicy zebrania z uwagą słuchają sprawozdania z działalności ustępującego zarządu podanego w
wersji multimedialnej

P. S.
Nowo wybrany zarząd ma świadomość, że poprzeczka aktywności klubowej w
poprzednich latach została wysoko postawiona. Poprzednie zarządy kluby zawsze
wykazywały dużą aktywność i w klubie zawsze działo się wiele dobrego. Realizowano
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wiele ciekawych przedsięwzięć. Obecny zarząd klubu, mając tego świadomość, nadal
kontynuował będzie ambitne zadania i wyznaczał sobie kolejne cele do realizacji. Ale
całe szczęście, że udało się skompletować nowy zarząd, którego członkowie są pełni
zapału i mają wizję co do przyszłości klubu. Sądzę, że wspólnymi siłami i przy udziale
członków klubu uda się zrealizować zaplanowane cele i zadania.
Czas zatem na prezentację członków zarządu klubu. Ale nie można zapomnieć o
dotychczasowym prezesie – Eugeniuszu, który prze wiele lat wielce przysłużył się dla
rozwoju klubu.
Honorowy Prezes Klubu SP9KJM Eugeniusz Kurzeja SP9IIA

Jak wspomniałem wcześniej, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA, w uznaniu wieloletnich zasług
na rzecz klubu, uhonorowany został godnością Honorowego Prezesa klubu. Wypada
zatem przypomnieć sylwetkę Eugeniusza – posłużę się tu najpierw informacją z
pierwszego wydania monografii z 2009 roku:
Eugeniusz Kurzeja swoją przygodę krótkofalarską rozpoczął w 1959 roku, kiedy to odbył
kurs telewizyjny w Klubie SP9KJM, będącego wówczas w strukturach LPŻ, po czym został
powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Trafił do Szkoły Podoficerskiej wojsk
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łączności w Sieradzu, gdzie uzyskał tytuł specjalisty dalekopisowego, a potem pracował na
dalekopisie typu „Dalibor 202”. Tam też poznał telegrafię, która przybliżyła Go do
szeregów krótkofalarskich.
Po wyjściu z armii w 1962 roku, pierwsze swoje kroki skierował do klubu SP9KJM w
Siemianowicach Śl., w którym w następnych latach koledzy powierzyli Mu pełnienie
obowiązków kierownika klubu. Licencję nadawczą uzyskał w 1973 roku – w tamtych
latach nie było niczym nienaturalnym pełnienie obowiązków kierownika klubu przez osobę
nie posiadającą licencji, bowiem liczyły się inne atuty. W przypadku Kolegi Eugeniusza –
fakt dwuletniej służby wojskowej w wojskach łączności, a jednocześnie duże
zaangażowanie na rzecz klubu. W latach 70–tych i 80–tych, jako kierownik klubu, stworzył
silną reprezentację radiopelengacji amatorskiej, która zajmowała czołowe lokaty w
zawodach wojewódzkich i krajowych w tej dyscyplinie sportowej. Eugeniusz ma za sobą 4
przeprowadzki klubowe, w czasie których był głównym animatorem przystosowania się do
nowych warunków lokalowych, a jednocześnie wzmożenia działalności klubowej w
nowych warunkach. Po zniesieniu stanu wojennego, jako jeden z pierwszych działaczy
klubowych
w kraju zintegrował środowisko śląskich krótkofalowców organizując w 1984 roku
Spotkanie Aktywu Krótkofalowców Okręgu SP9. W latach 80–tych i 90–tych, jako jeden
z pierwszych w województwie, zainicjował pracę emisją SSTV. Organizował też kursy na
licencję I i II kategorii nadawczej, a jednocześnie egzaminy w pomieszczeniach klubowych
przez ówczesną Państwową Agencję Radiokomunikacyjną. W 1997 roku, w związku z
powodzią w dorzeczu Odry, wraz Jankiem–SP9NRO zorganizował akcję pomocy
powodzianom, w tym mieszkańcom Lubszy w woj. opolskim oraz krótkofalowcowi
Alojzemu Harendzy – SP9CTH z Olzy, któremu żywioł zniszczył dorobek całego życia.
Obecnie specjalizuje się w emisjach cyfrowych, a szczególnie uwielbia SSTV. Za
szczególne zasługi na rzecz PZK posiada wszystkie odznaczenia LOK–owskie. Kolega
Eugeniusz znany jest w środowisku śląskich krótkofalowców jako animator wielu
wartościowych przedsięwzięć o charakterze operatorskim i sportowo – obronnym.
Odznaczony Odznaką Honorową PZK i wszystkimi odznaczeniami LOK – owakimi. Na
wniosek Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach został odznaczony Odznaką
Honorową PZK.
W 2000 roku Eugeniusz został wybrany prezesem klubu i był główną siłą napędową
klubu wyznaczając nowe cele i ambitne zadania dla klubu. Warto przypomnieć fakt, że na
przełomie wieków zlikwidowano ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez ZM
LOK w tej samej siedzibie co klub tj. przy ulicy Pszczelniczej. Przed rozwiązaniem
ośrodka szkolenia kierowców sytuacja finansowa klubu była stabilna, ponieważ
zobowiązania wynikające między innymi z opłaty za czynsz, telefon i inne opłaty
pokrywane były z budżetu ZM LOK. Ale z chwilą rozwiązania ośrodka szkoleniowego
wszystkie te zobowiązania spadły na klub, którego nie stać było na takie wydatki. To
dzięki staraniom Eugeniusza udało się załatwić problemy finansowe klubu i od grudnia
2004 roku siedzibą klubu stał się Dom Kultury „Chemik”, gdzie nie ma tego typu
problemów finansowych. Ale to jest jedyna zasługa Eugeniusza, który na nowym miejscu
wykazał niezwykłą aktywność. Dzięki staraniom Eugeniusza, o czym była mowa w
pierwszym wydaniu monografii udało się zrealizować wiele ambitnych planów. Ale dwa
udary, które parę lat temu dopadły Eugeniusza i chorobowe skutki udarów spowodowały,
że w znacznym stopniu musiał ograniczyć swoją aktywność klubową.

439

Aktualny Zarząd Klubu SP9KJM wybrany w dniu 27 marca 2019 r. na Zebraniu
Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu SP9KJM:

Tadeusz Pamięta SP9HQJ – prezes klubu
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm
Tel. 601 167 451
Członek PZK od 1972 roku. W latach: 1970 - 1972 odbył zasadniczą służbę wojskową –
najpierw w Mrągowie, gdzie uzyskał tytuł radiotelegrafisty wojskowego, a następnie przez
1,5 roku pracował na radiostacji R-118 BMZ w Mrzeżynie koło Kołobrzegu. Po wyjściu z
wojska, w 1072 roku wstąpił do piekarskiego klubu SP9KRT, gdzie po przeszkoleniu i
zdaniu egzaminu państwowego w 1974 roku uzyskał licencję kategorii pierwszej. W
tamtych latał pracował głównie na telegrafii. W związku z podjęciem pracy i
zamieszkaniem na terenie Siemianowic Śl. w 1987 roku, został członkiem
siemianowickiego klubu SP9KJM, którego członkiem jest do chwili obecnej. W latach:
1992 – 1996 pełnił obowiązki skarbnika Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK w
Piekarach Śl., a po śmierci prezesa tegoż oddziału – Zygmunta SP9VG, obowiązki prezesa
oddziału. W latach: 2002 – 2006 pełnił obowiązki prezesa Śląskiego Oddziału
Terenowego PZK w Katowicach. 4 lutego 2002 roku zawarł porozumienie pomiędzy
przedstawicielem Wojewody Śląskiego w Katowicach a Zarządem Oddziału PZK w
Katowicach w sprawie zakresu i zasad współdziałania w przygotowaniu
i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności, które dało początek do
podpisywania podobnych porozumień na poziomie gminy i powiatu. Finałem tego
porozumienia i współpracy było między innymi wyposażenie 20 śląskich klubów
krótkofalarskich w urządzenia nadawczo – odbiorcze służące do akcji alarmowania i
powiadamiania o wszelkiego typu zagrożeniach, a które na co dzień służyć miały do
prowadzenia łączności klubowych. Podpisane porozumienie stanowiło również próbę
eliminowania problemu antenowego śląskich krótkofalowców. Od 2007 r. do chwili
obecnej działa w Prezydium Zarządu Głównego PZK. Na XVII Zjeździe Delegatów PZK
w Szczyrku w 2008 roku, który zorganizował wraz z zespołem klubowym SP9KJM i
Zarządem Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach został wybrany na funkcję
sekretarza ZG PZK i funkcję tę pełnił do roku 2016. Na Zjeździe Krajowym w Burzeninie
w 2016 został wybrany na funkcję wiceprezesa ZG PZK do spraw sportowych i funkcję tę
pełni do chwili obecnej. Był delegatem na zjazdy krajowe PZK: w 1996 roku w Koninie,
w 2000 roku w Kołobrzegu, w 2004 roku w Ryni k. Warszawy oraz w 2008 roku w
Szczyrku. Od ponad 20 lat stale współpracuje z 3 redakcjami krótkofalarskimi tj.
Magazynem Krótkofalowców „MK QTC”, ‘Światem Radio” i „Krótkofalowcem
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Polskim”, a także z miesięcznikiem ZG LOK „Czata”. Swoje teksty przekazuje również
do lokalnych redakcji prasowych, jak też do siemianowickiego portalu „Reporterskim
okiem”. Od pół roku pełni funkcję redaktora naczelnego „Krótkofalowca Polskiego”.
Przeprowadził ponad 100 tysięcy łączności krajowych i międzynarodowych i posiada
ponad 300 potwierdzonych krajów oraz ponad 300 dyplomów. Ukończył Wyższą Szkołę
Oficerską MSW w Szczytnie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Jest autorem licznych skryptów szkoleniowych z zakresu zagadnień
prawnych i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poza krótkofalarstwem, od 15 roku życia
interesuje się fotografią.

Marek Foterek SP2NNO – wiceprezes ds. technicznych
marekfoterek@wp.pl
Krótkofalarstwem zainteresował się już w szkole średniej. Przez 25 lat był żołnierzem
zawodowym specjalizując się w zakresie techniki radiowej. Po przejściu na emeryturę
wojskową założył własną firmę świadcząc usługi w zakresie technik radiowej. Był
założycielem i opiekunek 2 klubów krótkofalarskich. Jest wybitnym specjalistą w zakresie
konstrukcji urządzeń radiowych, jak też systemów antenowych. Pracuje wszystkimi emisjami
na falach eteru. Jest doskonałym konstruktorem urządzeń nadawczo-odbiorczych i systemów
antenowych – jest swoistym guru klubowym w zakresie techniki. Na swym koncie posiada
niemalże wszystkie zaliczone radiowo kraje. Marek SP2NNO jest bardzo skromny w
wypowiedziach na temat swojej osoby. Ale dużo informacji na temat Marka i nie tylko Jego
osiągnięć konstrukcyjnych zawartych jest w wywiadzie, jakiego udzielił naczelnemu
redaktorowi „Świata Radio” Andrzejowi Janeczkowi SP5AHT. Wywiad z Markiem ukazał się
w czerwcowym wydaniu „Świata Radio” z 2019 roku, a skan całego artykułu na temat Marka
znajduje się na stronie 483 niniejszego opracowania. Jako obecny prezes klubu stwierdzam, że
Marek SP2NNO jest główną siłą napędową obecnego zarządu klubu i z każdym dniem
zaskakuje nas nowymi, ciekawymi pomysłami i to głównie dzięki pomysłom Marka klub
wytycza sobie nowe kierunki działania. Brawo Marku: zamęczaj nas kolejnymi pomysłami.
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Sebastian Krywosz SP9TDA – wiceprezes ds. informatyki
sp9tda@o2.pl
Od młodości związany był z elektroniką. Przy pierwszym kontakcie z radiostacją u
Zbyszka SP6RCK odkrył u siebie zamiłowanie do radiokomunikacji. W 2014 roku trafił
do klubu SP9KJM, gdzie wykonywał pierwsze łączności oraz otrzymał znak nasłuchowy.
Po roku nasłuchów i odpowiednim przygotowaniu do egzaminu, otrzymał świadectwo
operatora urządzeń radiowych, a następnie pozwolenie radiowe na znak SP9TDA.
Aktywnie działa na pasmach prowadząc łączności zarówno foniczne jak i technikami
cyfrowymi, a na dzień dzisiejszy posiada potwierdzone łączności ze 124 krajami świata.
W chwili pisania tego tekstu pracuje na transceiverze FT-2000 z antenami FD-5,GP-5 na
fale krótkie oraz J-pole na UKF. Chętnie bierze udział w zawodach krótkofalarskich
polskich i zagranicznych. W wolnych chwilach zajmuje się konstruowaniem oraz naprawą
urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz szeroko pojętą elektroniką, zarówno cyfrową jak i
analogową. W 2019 roku, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym klubu SP9KJM w
Siemianowicach Śl. został wybrany na funkcję wiceprezesa ds. informatyki. Sebastian jest
najmłodszym z nas członkiem zarządu klubu i, podobnie jak Marek SP2NNO, zarzuca nos
coraz ciekawszymi pomysłami, nie tylko w zakresie informatyki. To dzięki Sebastianowi,
nasza internetowa strona klubowa ożyła i na bieżąco przekazywane są tam najświeższe
wydarzenia klubowe. Sebastian ciągle rozwija się, zdobywa nowe doświadczenia i kiedyś
na pewno zastąpi nas w kierowaniu klubem, czego Mu życzymy. Adres internetowy
Sebastiana: sp9tda@o2.pl.
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Jacek Sedlak SQ9BEC – sekretarz
sq9bec@wp.pl
Elektroniką interesował się od szkoły podstawowej, a swój „pierwszy” nadajnik na
tranzystorze TG2, na podstawie książki „Nowoczesne zabawki” w 1959 roku wykonał
będąc uczniem szkoły podstawowej. Urządzenie to działało na falach średnich w obrębie
mieszkania, a antena nadawcza o długości 3 metrów była w drugim pokoju. Radio
odbiorcze to „Stolica”. Było w tym czasie też kilka odbiorników detektorowych na
diodach DOG, ale też na autentycznej galenie oraz na żyletce z grafitem - to
podpowiedział Ojciec Jacka, który przed wojną też budował już radia lampowe. To
działało. W okresie szkoły średniej zainteresował się fotografią, a ponieważ nie stać go
było na zakup drogiej wówczas lampy błyskowej, to postanowił ją sam skonstruować. W
wyniku eksperymentowania powstało urządzenie będące zlepkiem różnych części na
lampie błyskowej IFK-120. Dalsze dokonania Jacka to: wzmacniacze lampowe m.cz. do
adapterów, na lampie ECL-82. Po maturze i zdaniu egzaminu został przyjęty do
Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia, gdzie znacznie podniósł zakres wiedzy z zakresu
elektroniki. Tam, poza elektroniką, zdobył specjalistyczną wiedzę z zakresu
elektrotechniki, radiolokacji i radiotechniki. Na laboratorium z radiotechniki zbudował
jednolampowy nadajnik o mocy 5W na ok. 500 MHz do stanowiska badania
charakterystyk anten kierunkowych (yagi).
Po opuszczeniu armii, podjął pracę w laboratorium technologicznym w jednym z
ośrodków badawczo-rozwojowych, podejmując jednocześnie studia na Politechnice
Śląskiej. Laboratorium okazało się spełnionym marzeniem, ponieważ oprócz ciekawej i
twórczej pracy mógł „podłubać” dla siebie. Wtedy też zajął się budową wzmacniaczy
m.cz. z prawdziwego zdarzenia z zestawami głośnikowymi, stereo, HiFi i wykonał ich
kilka. Budował też urządzenia tranzystorowe. Zbudował również prosty, nielegalny
nadajnik AM na ok. 10 MHz na lampie 6N15P. Nadajnik ten dość dobrze działał, a po
sprawdzeniu okazało się, że miał zasięg około 5 kilometrów. Można go było słuchać na
przenośnym radiu tranzystorowym. Mając dobry dostęp do części elektronicznych, zaczął
eksperymentować w dziedzinie fotografii. Skonstruował kilka lam błyskowych z
przetwornicami zasilanymi bateriami, a ostatnia z nich posiadała energię błysku
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wynoszącą około 30 J. Lampa ta była wypożyczana na imprezy, na których robiono
zdjęcia.
W połowie lat 70-tych Jacek zaczął eksperymentować w zakresie cudów” elektronicznych
do Fiata 126p, 125p i Poloneza np. zapłony elektroniczne tyrystorowe (iskry zapłonowe
były tak silne, że można było samochód odpalać bez ssania, ale zakłócenia takie, że w
promieniu kilkunastu metrów nikt nie mógł słuchać radia!), później tranzystorowe,
regulatory napięcia do prądnic, alternatorów, regulatory-programatory wycieraczek,
mierniki temperatury silnika, itp. itp. Kończąc studia wykonał model laboratoryjny
zapłonu tyrystorowego i układ bezstykowego cyfrowego licznika obrotów silnika
spalinowego, ponieważ był mu niezbędny do inżynierskiej pracy dyplomowej. Dalej
pracował w laboratorium technologicznym, więc różnych pomysłów mu nie brakowało.
Na przełomie lat 70-80-tych, wraz z małym zespołem kolegów, współpracował z
Politechniką Śląską projektując głównie dla przemysłu motoryzacyjnego różne stanowiska
badawcze wymagające różnej elektroniki.
Pod koniec lat 80-tych zainteresował się CB, ale bardziej od strony technicznej tj. sprzętu i
anten, mniej natomiast korespondencjami radiowymi. Gdy na początku lat 90-tych
przyszły trudne ekonomicznie czasy dla ośrodków badawczo-rozwojowych, zmienił pracę
obejmując stanowisko kierownika działu w zakładzie, w którym była łączność radiowa na
zakresie UHF, a wkrótce zajął się łącznością. W 2000 roku w zakładzie tym postawił 8metrowy maszt z prawdziwego zdarzenia z anteną 3x5/8λ, co wyraźnie poprawiło
łączność, a maszt z anteną stoi do dziś.
W 1993 odbył kurs krótkofalarski w klubie SP9KRT w Piekarach Śl., a po zdaniu
egzaminu otrzymał licencję kategorii II. Zaczynał od transwertera plus Lincoln i anteny
„ćwiartki” na 2m, usytuowanej na parapecie. Około 1998 roku, za namową śp. Willego
SP9BBQ, zająłem się SSTV na UHF. Zmontował prosty interfaces, a PC już był. W tym
czasie dość duże grono kolegów pracowało emisją SSTV i dołączyłem do nich. Był tam
między innymi Eugeniusz SP9IIA i wszyscy nawzajem przesyłaliśmy sobie obrazki. Miał
też do dyspozycji trx służbowy ręczny Alinco DJ-180, co dawało mu dużo radości. Po
kilku latach na bloku wystawił przerobioną antenę samochodową 5/8λ na 145 MHz.
Zasięgi były przyzwoite, a przy dobrej propagacji na 2m dochodziły do 300km. Co
ciekawe, antena ta dobrze się sprawdzała na 70cm. W 2016 roku zmienił tę antenę na
Diamonda X-200.
W 2003 roku ukończył kurs telegrafii i zdał egzamin na I kategorię licencji nadawczej.
Pierwszą anteną na KF był 27-metrowy Long Wire, który działa do dziś. Pojawiło się też
radio HF Alinco DX-77, ręczna skrzynka antenowa i łączności na tych falach. W
następnych latach zaczął pracę na SSTV i PSK31i czyni to do dziś.
Po przejściu na emeryturę na serio zajął się konstrukcją anten na HF i UHF/VHF i nie
tylko. W międzyczasie uzbierało się trochę anten np. 2m-70cm [1/2+2x5/8] z kabla RG58,
2m-70cm [1/4] do tzw. ręczniaka, 2m-70cm [1/2] - JOTKA na dach (6szt. u kolegów), 270 - yaga handy z „metra”, 2m - DELTA rozkładana (dobrze działa na 70cm), 2m HALO, 2m LPDA mała składana (3szt u kolegów), 2m LPDA duża składana, 2m
magnetyczna, 2m - moxon, 2m - pełnofalowa, 3,7MHz i podstawa z magnesami, 3,7MHz
- spiralna składana, 14MHz - spiralna, antena KF end-fed, 70cm - moxon, ok. 15 rodzajów
balunów do anten HF, diplexer 145-435 (3 modele), interfaces PSK-SSTV-RTTY (5szt
dla kolegów), skrzynki ant na 144MHz (3 modele), miernik natężenia pola radiowego,
korektor głosu do HF, skrzynka dostrojcza anten HF, zasilacze różne i inne „ustrojstwa”.
W planie są następne pomysły - wypróbowanie innych anten i różnego sprzętu. Ostatnia
praca Jacka to (lato 2019) „zreanimowanie” i postawienie anteny X-300 w klubie
SP9KJM, co się udało. W domu przybył nowy sprzęt na UHF i HF z automatyczną
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skrzynką antenową.
Antena X-200 na VHF i UHF ma bardzo dobre zasięgi, a poprzez przemienniki niemal pół
Polski. Jacek jest już w pełni przygotowany do postawienia rotora do poziomej anteny na
UHF/VHF do pracy emisją SSB. Dotychczasowa antena Long Wire nie jest rewelacją, ale
udało się na niej zrobić łączności z Japonią, Chile, Afryką Południową, Nową Zelandią,
USA, Indiami, Koreą, Nową Kaledonią i innymi dalekimi krajami. W zasadzie cała
Europa i Bliski Wschód jest z tej anteny zawsze, natomiast z Wyspami Kanaryjskimi,
Azorami i Islandią bywa różnie. W okresie letnich wyjazdów Jacek zabiera sprzęt i w
terenie eksperymentuje z antenami, jak też robi pomiary terenu o niskim poziomie
zakłóceń.

Józef Dworski SQ9FII – skarbnik
sq9fii@gmail.com
Od najmłodszych lat interesował się łącznością. W 1965 roku, wraz z Janem Olbrychem
(późniejszym SP9FRK) po raz pierwszy przekroczył próg ówczesnego klubu
telewizyjnego w Siemianowicach Śl. i przez pół roku przyglądał się pracy
doświadczonych nadawców. Nie mogąc doczekać się dopuszczenia do stacji klubowej
odpuścił sprawę i wstąpił do Klubu Płetwonurków „Korab”, będącego sekcją LOK. Ale od
czasu do czasu zaglądał do łącznościowców. W wojsku pełnił służbę w WOP na granicy w
rejonie Zgorzelca, gdzie jako fonista odbierał radiogramy emisją AM i przekazywał je
dowództwu. Po powrocie z wojska powrócił do uprawiania pasji płetwonurka do czasu
rozwiązania sekcji. Pod koniec lat 80-tych zainteresował się CB Radio i nawiązał kontakt
z Eugeniuszem SP9IIA, który namówił go do klubu SP9KJM. Po kursie i egzaminie
uzyskał kategorię II licencji nadawczej i do dziś pozostał członkiem klubu. Poza
krótkofalarstwem interesuje się fotografią (robi doskonałe zdjęcia i filmy) i strzelectwem
sportowym – jest instruktorem wyszkolenia strzeleckiego i prowadzi sekcję strzelecką w
klubie SP9KJM. Nadal pasjonuje się płetwonurkowaniem i niemal co roku wyjeżdża nad
jeziora w okolice Bornego – Sulimowa, gdzie oddaje się swej pasji penetrując podwodny
świat jezior.
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Marzec 2019
Wymiana anten i inne prace klubowe
W piątek 29 marca 2009 r. od samego rana nasi aktywiści klubowi nie próżnowali. O
godz. 9.00, po uzyskaniu zgody na wejście na dachy dwóch sąsiadujących z klubem
budynków, zdjęliśmy naszego wysłużonego dipola na KF, aby przygotować nową antenę
na KF. W akcji tej brał udział doskonały konstruktor anten i urządzeń nadawczo –
odbiorczych Marek SP2NNO, a skutecznie wspierał Go również doskonały konstruktor
Jacek SQ9BEC. Ja, Tadeusz SP9HQJ, któremu daleko do takich umiejętności
konstruktorskich dzielnie wspierałem Kolegów, wspinając się na dwa dachy (pokonałem
lęk wysokości) i pomogłem w opuszczeniu starej anteny. Na swoje usprawiedliwienie
mogę dodać, że nieźle radzę sobie w prowadzeniu łączności krajowych i
międzynarodowych, w tym w zawodach krajowych i zagranicznych, a pomaga mi w tym
znajomość języków obcych. W prowadzeniu łączności i w pracach konstruktorskich
zawsze trzeba mierzyć siły na zamiary.

Marek SP2NNO demontuje stary fider od anteny KF
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Chwila ulgi po wykonanej robocie

Widok z dachu na najbliższą okolicę

Widok z dachu na maszt Telewizji Katowice
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•

Ponieważ dzisiejszy dzień był dniem klubowym, to bardzo ucieszyliśmy się z wizyty
naszych dwóch Kolegów tj. Zbyszka SP6RCK i Sebastiana SP9TDA. Pewnie wiele
osób zdziwionych jest dlaczego Zbyszek używa znaku SP6RCK, skoro od lat
zamieszkuje w centrum Katowic. A sprawa wydaje się prozaiczna: Zbyszek, podobnie
jak Marek SP2NNO, przyzwyczajony jest do swego znaku i nie ma zamiaru zmieniać
numeru okręgu. Zbyszek zaoferował nam daleko idącą bezinteresowną pomoc, w tym
między innymi bezpłatne przekazanie kilku zabytkowych odbiorników radiowych, które
stanowić będą swoiste muzeum klubowe starego sprzętu. W naszych zbiorach jest
bowiem wiele urządzeń z tzw. „demobilu” i w porozumieniu z kierownictwem Domu
Kultury „Chemik” zamierzamy urządzić kącik historyczny starego sprzętu. Zbyszku
wielkie dzięki za pomoc.
Sebastian SP9TDA „podrasował” nasze kolejne komputery i wgrywa programy do
logowania i emisji cyfrowych. Eugeniusz SP9IIA dostarczył 3 historyczne laptopy, które
jednak są dziś mało przydatne z uwagi na stare oprogramowanie. Podobnież
Tadeusz SP9HQJ dostarczył wysłużony laptop z lat 90.tych jako swoisty zabytek
muzealny. Laptopy te stanowić będą swoiste okazy muzealne w klubowej kolekcji.
Tadeusz SP9HQJ w najbliższym czasie dostarczy również niepotrzebny Mu sprawny
skaner hp scanjet 4470c, który służyć będzie na potrzeby klubowe.
Widząc zaangażowanie Kolegów, również Kamil SQ9SHX nie pozostał dłużny.
Zaoferował bowiem pomoc w dalszym porządkowaniu kart QSL i zobowiązał się do
wykonania tzw. „korytek” na karty, jak też innych zadań. I tak powinno być: sukces
klubu, podobnie jak gra w piłkę nożną, to praca zbiorowa. Tu liczy się umiejętność pracy
w zespole i nie ma tu miejsca dla indywidualistów – malkontentów, którzy nie potrafią
współdziałać w grupie.

Od lewej: Kamil SQ9SHX, Zbyszek SP6RCK i Tadeusz SP9HQJ
•
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Od lewej: Sebastian SP9TDA, Zbyszek SP6RCK i Tadeusz SP9HQJ
•

Budujące są również ustalenia z kierownikiem Domu Kultury „Chemik” Panem
Zbigniewem Krupskim, który widząc znaczne ożywienie działalności naszego klubu
zaproponował nam poprawę warunków lokalowych. W niedalekiej przyszłości bowiem
otrzymamy większe i bardziej przestronne pomieszczenie dla potrzeb klubowych, które
spełni nasze oczekiwania. Bardzo dziękujemy i w drodze podziękowania możemy
zapewnić, że podejmiemy działania mające na celu również ożywienie działalności
Domu Kultury. Pierwszą taką inicjatywą będzie zaproszenie do Domu Kultury
przedstawicieli bielskiego klubu krótkofalowców SP9KAT, którzy od lat organizują
krótkofalarskie wyprawy do ciekawszych krajów europejskich, a w tym roku we
wrześniu wybierają się do egzotycznego kraju Butan, położonego przy chińskiej granicy.
Mam już zgodę Kolegów z Bielska – Białej na taki występ. Ciekawa może być również
prelekcja powszechnie znanego w kraju Wojciecha Kłosoka SP9PT, który jako
krótkofalowiec zaliczył wiele wypraw na całym świecie. Tego typu spotkania,
nagłośnione wcześniej w lokalnych mediach, mogą spowodować, że widownia Domu
Kultury będzie pełna, ponieważ prelegenci opowiadać będą o ciekawostkach, w tym o
zwyczajach i obyczajach, jak też egzotyce odwiedzanych krajów.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ
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Eugeniusz SP9IIA i Tadeusz SP9HQJ porządkują liczne karty QSL

Tadeusz SP9HQJ segregujący karty QSL
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Wiosenne strzelanie
9 kwietnia 2019

W ostatni weekend marca (30.03) Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w
Siemianowicach Śląskich zgromadziło w zaprzyjaźnionym Domu Kultury „Chemik”
sympatyków strzelectwa. Odbyła się pierwsza tegoroczna tura turnieju strzeleckiego z
broni pneumatycznej, dla Ognisk TKKF oraz sympatyków TKKF.
Zawody odbyły się przy współpracy z Zarządem Miejskim Ligi Obrony Kraju w
Siemianowicach Śląskich, z ramienia którego rolę sędziego pełnił Józef Dworski,
natomiast z ramienia MTKKF imprezę prowadzili Ryszard Klimczak i Kazimierz
Krupiński. Do rywalizacji przystapiło 12 zawodniczek i 12 zawodników. Tym razem
panie pokazały panom jak powinno się strzelać, osiągajac lepsze wyniki.
Klasyfikacja generalna w rywalizacji kobiet:
1. Aleksandra Widera (TKKF „Jedność”) – 43 pkt.
2. Aldona Goj – Widera (TKKF „Jedność”) – 40 pkt.
3. Alina Kurdzielewska (III Wiek) – 40 pkt.
Klasyfikacja generalna w rywalizacji mężczyzn:
1. Rafał Łakomy (TKKF „Bartek”) – 38 pkt.
2. Kazimierz Krupiński (TKKF „Bartek”) – 35 pkt.
3. Ryszard Klimczak (TKKF „Rytm”) – 33 pkt.
autor: MTKKF o. Siemianowice, DK "Chemik"
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/wiosenne-strzelanie.13999/
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Decyzją Prezydium ZG PZK z dnia 18 lutego 2019 r. Tadeusz SP9HQJ, pełniący
obowiązki wiceprezesa PZK został mianowany redaktorem naczelnym miesięcznika
„Krótkofalowiec Polski”. Marcowe wydanie miesięcznika zostało wydane pod
kierownictwem dotychczasowego redaktora naczelnego tj. Piotra Skrzypczaka SP2JMR,
który wdrożył Tadeusza w problematykę doboru materiałów i zasad ich publikacji.
Kwietniowe wydanie odbyło się już pod kierownictwem Tadeusza SP9HQJ, który w
słowach wstępu zwraca się z prośbą do Czytelników o pomoc w dostarczaniu materiałów
do publikacji. Poniżej tzw. wstępniak kwietniowego wydania miesięcznika.
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Ponieważ stwierdziliśmy zwiększoną liczbę odwiedzin naszej klubowej strony
internetowej, gdzie internauci zainteresowani byli informacjami nie tylko na temat klubu
SP9KJM, ale również na temat samej istoty krótkofalarstwa to Tadeusz SP9HQJ wpadł na
pomysł, aby ludziom tym ułatwić zdobycie specjalistycznej wiedzy o krótkofalarstwie.
„Pokopał” w internecie i podał linki na You Tube, na których można wiele dowiedzieć się
o krótkofalarskim hobby. Poczytajcie zatem kolejny tekst zamieszczony na stronie
klubowej:
Ciekawsze strony internetowe dotyczące różnych aspektów krótkofalarstwa
7 kwietnia 2019
Ciekawsze strony internetowe dotyczące różnych aspektów krótkofalarstwa.
Przeglądając różne materiały filmowe w serwisie Youtube natknąłem się na wiele
ciekawych filmów przedstawiających różne aspekty uprawiania krótkofalarskiego hobby.
Można tam znaleźć materiały zarówno dla kandydatów na krótkofalowców, dla
początkujących, a także dla zaawansowanych krótkofalowców. Krótkofalarstwo to
ciekawa dziedzina wiedzy i hobby, gdzie można zgłębiać zawiłości fizyki, radiotechniki,
elektroniki i doskonalić znajomość języków obcych, a także wykorzystać komputer do
prowadzenia łączności z całym światem w ramach technik cyfrowych. Aby dowiedzieć
więcej na czym polega istota krótkofalarstwa wystarczy w wyszukiwarce wpisać np.
typowe słowa-klucze: „krótkofalarstwo”, „co to jest krótkofalarstwo” czy też
„krótkofalowcy”. Poniżej przedstawiam ciekawsze strony obrazujące istotę
krótkofalarstwa i zapraszam do ich obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=BMfKK21rLBA – Fale radiowe, krótkofalarstwo
https://www.youtube.com/watch?v=9xj7_Dl-JLc – Jak działa radio
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https://www.youtube.com/watch?v=DrZnMjKE20g – Krótkofalarstwo dla początkujących
cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=f8zS8sK-AV4 – Radio globalne. Krótkofalarstwo dla
początkujących cz. 2
https://www.youtube.com/watch?v=xsjdvCSqNTw – Krótkofalarstwo dla początkujących
cz. 3
https://www.youtube.com/watch?v=3AnoctCPSaI – Krótkofalarstwo dla początkujących –
pytania w eterze cz 1
https://www.youtube.com/watch?v=g-0w6Rp2jUU – Krótkofalarstwo-promocja.
https://www.youtube.com/watch?v=VSzRdHA9GNs&list=RDQMUUPEMUwmDOk&start
_radio=1 – Tajne/poufne – łączność dalekosiężna na wypadek wojny i nie tylko.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQVrVgFlFr0 – Jaki zasięg ma radiostacja
krótkofalowa? – odcinek 1
https://www.youtube.com/watch?v=9pNkJohwBqk – Jaki zasięg ma radiostacja
krótkofalowa – odcinek 2
https://www.youtube.com/watch?v=8iQW1je-Hl4 – Mogą nasłuchiwać nawet stację
kosmiczną. Odwiedziliśmy Włocławski Klub Krótkofalowców
https://www.youtube.com/watch?v=jQMvFKNK3fw – Krótkofalarstwo – Paweł Pluszczyk
SQ9HHT – niewidomy były członek siemianowickiego klubu SP9KJM, który dość ciekawie
opowiada o swym hobby
https://www.youtube.com/watch?v=ApOgH_3u0M4 – KRÓTKOFALARSTWO SP2FAX
2013. Kazimierz SP2FAX to światowej sławy polski nadawca zajmujący czołowe lokaty w
zawodach międzynarodowych. Należy do czołówki światowych nadawców. W tym
materiale Kazimierz barwnie i ciekawie opowiada o swym hobby
https://www.youtube.com/watch?v=KGgmX31Es9w – SP3HD JAN ŻUREK – to również
doskonały nadawca starszego pokolenia
https://www.youtube.com/watch?v=HmZS4XNj_mE – CQWW SSB 2017 as SN5P – a
short edit – film ten pokazują na czym polegają międzynarodowe zawody krótkofalarskie
https://www.youtube.com/watch?v=ZA0HFTNjP50 – Letnia wizyta w Sekretariacie ZG
PZK. Bydgoszcz 14.08.2014 r.
https://www.youtube.com/watch?v=nMJeI8hV6Rc – Krótkofalowcy Bis Klub
SP9KJM.wmv – film ten dotyczy siemianowickiego klubu SP9KJM, a konkretnie
krótkofalarskiej telewizji amatorskiej, jaką ponad 10 lat temu wdrożono w klubie, co było
wówczas znaczącą nowinką techniczną
https://www.youtube.com/watch?v=Hi_41jujRSk – program Pasjonaci – Maciej Bal
SP9MRN z Gliwic w bardzo przystępny sposób przybliża problematykę krótkofalarstwa
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https://www.youtube.com/watch?v=0PgUmTxysjY – SN7Q – stacja kontestowa Krzysztofa
SP7GIQ cz. 1. Krzyszto SP7GIQ, podobnie jak Kazimierz SP2FAX należy do światowej
czołówki nadawców zajmując czołowe lokaty w zawodach i łącznościach
międzynarodowych
https://www.youtube.com/watch?v=sZrcfnQ4SYQ – stacja kontestowa Krzysztofa SP7GIQ
cz. 2
https://www.youtube.com/watch?v=QxUT0w1K0nQ – Holice w Czechach – miejsce
corocznych, międzynarodowych spotkań krótkofalowców, gdzie poza funkcją integracyjną
odbywają się tzw. pchle targi
https://www.youtube.com/watch?v=Ef-1NyDtJag – Zjazd Techniczny Burzenin 2018 –
coroczne spotkania konstruktorów sprzętu radiowego i systemów antenowych
https://www.youtube.com/watch?v=6TcydZMUaHY – krótkofalarska łączność SP9PKS z
Mikołowa ze stacją orbitalną, jaka miała miejsce w 2011 roku. Byli tam również
przedstawiciele siemianowickiego klubu SP9KJM
https://www.youtube.com/watch?v=Ldk_PuNgDSg – podsumowanie w SP9PKS łączności
ze stacją orbitalną. To część druga dotycząca łączności ze stacją orbitalną
https://www.youtube.com/watch?v=JeaWtQ11JIg – audycja telewizyjna TVP Katowice
dot. łączności z Katowic ze stacją orbitalną
https://www.youtube.com/watch?v=2nSe07OGYdc – krótkofalarska łączność ze stacją
orbitalną – Koło woj. Wielkopolskie.
https://www.youtube.com/watch?v=6ErZb1ZFmfo – nauka telegrafii w klubie SP9PKS w
Mikołowie.
https://www.youtube.com/watch?v=kNkVkKI2vkI – Ćwiczenia łączności kryzysowej
“Zamieć 2016” (krótkofalarstwo) (od wstępu do zakończenia)
https://www.youtube.com/watch?v=MUNaWKQcWwk – X Piknik Eterowy w Koniakowie.
Krótkofalowcy z Siemianowic Śl. przeprowadzili tu zawody radiorientacji sportowej tzw.
łowy na lisa.
https://www.youtube.com/watch?v=6txD4qJIQmU – Krótkofalowcy w Pszczelniku k.
Myśliborza, 2013 r. Materiał pokazuje jedno z corocznych ogólnopolskich spotkań
krótkofalowców. W materiale m.in. wywiad z SP9HQJ
https://www.youtube.com/watch?v=VfKho2n3_JM – Obchody 80-tej rocznicy katastrofy
pod Pszczelnikiem lotników litewskich lecących z Nowego Jorku do Kowna Stepasa
Dariusa i Stasysa Girenasa
https://www.youtube.com/watch?v=jh7CHhksHcs – XXVII Zjazd SPOTC – Meeting of the
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SP Old Timers Club 2015. SP OTC to klub zrzeszający nestorów polskiego
krótkofalarstwa, mających ponad 25.letni staż w krótkofalarstwie
https://www.youtube.com/watch?v=JuZjysSjs3g – (( ŁOŚ 2017 )):. Spotkanie
Krótkofalarskie “Łódzkie-Opolskie-Śląskie” w Jaworznie koło Wielunia. Są to coroczne
ogólnopolskie spotkania krótkofalowców i bywa tam zawsze ponad 1000 osób
https://www.youtube.com/watch?v=WxGkHU4g-fE – ŁOŚ 2018. To ciekawy materiał
filmowany z drona. Materiał pokazuje jakie to ogromne przedsięwzięcie
https://www.youtube.com/watch?v=36R6nzfdwUc – Egzamin Krótkofalarski. Film ten
przybliża problematykę egzaminu państwowego w delegaturze Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Po zdaniu egzaminu państwowego nabywa się uprawnienia do pracy w
eterze
Przedstawione wyżej materiały filmowe stanowią zaledwie część z bogatego zbioru
filmów. Mamy nadzieję, że zainteresuje to młodzież z siemianowickich szkół. Jeśli tak, to
zapraszamy do naszego klubu mieszczącego się w Domu Kultury „Chemik” w
Siemianowicach Śl., gdzie można bliżej zapoznać się z techniką radiową.
Ze stron internetowych zebrał Tadeusz SP9HQJ

28 kwietnia 2019 r. nasi klubowicze wzięli udział w VI Radiozlocie na Sośniej Górze
w Mikołowie, zorganizowanym przez zespół klubowy SP9PKS z Mikołowa. Poniżej tekst
w tej sprawie.
VI Radiozlot na Sośniej Górze w Mikołowie
W ostatnią niedzielę, tj. 28 kwietnia 2019 r. na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego
– na Sośniej Górze w Mikołowie odbył się VI Radiozlot zorganizowany przez Mikołowski
Klub Krótkofalowców SP9PKS wraz z Górnośląskim Oddziałem Terenowym nr 29 PZK
oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, którym wzięło udział łącznie 130
osób, w tym 65 krótkofalowców i CB-Radiowców. W tym spotkaniu integracyjnym wzięli
również udział przedstawiciele 3 śląskich oddziałów terenowych PZK tj. OT 06, 29 i 31.
W spotkaniu tym nie zabrakło również przedstawicieli siemianowickiego klubu SP9KJM
tj. Marka SP2NNO, Józefa SQ9FII, Sebastiana SP9TDA z dziewczyną i Tadeusza
SP9HQJ, którzy przy okazji załatwili wiele ważnych spraw klubowych. Tadeusz SP9HQJ,
jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK, przekazał organizatorom spotkania świeżo
wydrukowany, najnowszy folder dotyczący specyfiki PZK.
W związku z tym, że tegoroczne spotkanie zbiegło się z Międzynarodowym Dniem
Astronomii to było tam wiele akcentów dotyczących problematyki kosmosu, w tym
między innymi praktyczne aspekty dotyczące programu Amateur Radio on The
International Space Station, polegające na nawiązywaniu łączności ze stacją orbitalną ISS.
Te ostanie akcenty skierowane były głównie do dzieci i młodzieży, która żywa
interesowała się tą problematyką. Niezwykłą okazją dla dzieci i młodzieży była możliwość
zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z dziewczyną ubraną w skafander kosmiczny.
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Liczne atrakcje były nakierowane były nie tylko na dzieci i młodzież, ale i osoby dorosłe,
w tym między innymi liczne atrakcyjne nagrody uzyskane w drodze losowania. W tym
roku sponsorzy dopisali i organizatorzy spotkania mogli obdarować wielu atrakcyjnymi
nagrodami.
Niestety, pogoda w tym roku nie była dla nas zbyt łaskawa i z uwagi na padający
deszcz nie było, jak co roku, wspólnego zdjęcia. Nie odbyła się też konkurencja QLF,
czyli możliwości uzyskania okolicznościowego certyfikatu na nadawanie telegrafii lewą
nogą. Ale uczestnicy spotkania nie narzekali, ponieważ miejscowa kawiarnia i restauracja
stanęły na wysokości zadania serwując swym konsumentom pożywne potrawy i napoje.
Tu nikt nie powrócił do domu niezadowolony. Spotkanie to służyło nie tylko integracji
środowiska, ale również było to miejsce do licznych dyskusji w sprawach operatorskich i
konstrukcyjnych. Dla działaczy siemianowickiego klubu SP9KJM była to również okazja
przedstawienia wielu kolegom najnowszych zamierzeń klubu na najbliższe miesiące. A
warto wiedzieć, że w związku z 60.leciem klubu SP9KJM przewidujemy liczne działania
mające na celu upamiętnienie 60.letniego dorobku klubu. Informacja na temat VI
Radiozlotu wraz z licznymi zdjęciami znajduje się na stronie mikołowskiego klubu
SP9PKS tj. http://www.sp9pks.pl/news.php
Info: Tadeusz SP9HQJ

Recepcja Radiozlotu
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Astronauta w stroju kosmicznym

Tadeusz SP9HQJ w towarzystwie astronauty

Od lewej: Józef SQ9FII i Henryk SQ9WM. W środku Marek SQ6MN z żoną i 2 córkami
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Od lewej: Marek SQ6MN, Tadeusz SP9HQJ i Józef SQ9FII

Prawie cały zarząd klubu. Stoją od lewej: Sebastian SP9TDA i Józef SQ9FII. Na pierwszym planie:
Marek SP2NNO i Tadeusz SP9HQJ

Sebastian SQ9MLZ z kolegą na wysuniętym stanowisku UKF
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•

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Mateusz SQ9MLZ, Marek SP2NNO i Sebastian SP9TDA

Józef SQ9FII i kolega, który odszedł do SP9PKS
•

Na następnej stronie ulotka dotycząca PZK – dość pokaźną kupkę takich ulotek
przekazaliśmy członkom zarządu klubu SP9PKS w Mikołowie
460

461

462

463

464

465

466

Z każdym tygodniem robiliśmy coś nowego, a pracy nam nie brakowało. Najbardziej
cieszy nas fakt, że do pracy garnie się coraz więcej członków klubu. Tak więc na stronie
klubowej niemal w każdym tygodniu przybywa informacji o kolejnych dokonaniach
klubowych. A oto kolejna informacja ze strony klubowej:
Najnowsze wiadomości klubowe – maj 2019 r.
Ostatni dzień klubowy tj. wtorek – 7 maja br. był dla naszego zespołu klubowego
również bardzo pracowity. Podzieliliśmy się rolami i każdy z nas miał do wykonania
określone zadania. Romek SP9UVQ w godzinach przedpołudniowych papierem
ściernym wyrównał wszelkie zadry i nierówności na przygotowanych korytkach do
licznych kart QSL, a następnie pomalował je lakierem bezbarwnym. Tadeusz SP9HQJ
zajął się sprawą segregowania i umieszczania kart QSL w korytkach, a zbiór kart jest
dość imponujący. Są tu karty z egzotycznych krajów, z wypraw oceanicznych polskich i
zagranicznych nadawców, a także dość pokaźny zbiór kart okolicznościowych polskich i
zagranicznych. W tym zakresie nadrabiamy zaległości. Przygotowujemy też
opracowanie najnowszej wersji klubowej karty QSL. Ogłaszam dla aktywistów
klubowych konkurs na opracowanie najlepszego wzoru karty QSL. Dla zwycięzcy
przewidziana jest nagroda.
Marek SP2NNO dostarczył przygotowaną i sprawdzoną przez siebie antenę na KF,
natomiast Jacek SQ9BEC antenę na UKF i już niebawem przystąpimy do ich
zawieszenia. Tak więc niebawem sygnał naszej stacji klubowej będzie słyszany w kraju i
poza granicami kraju. Odwiedził nas również Mateusz SQ9MLZ, specjalizujący się w
konstrukcji urządzeń i anten oferując daleko idącą pomoc w zakresie udoskonalenia
naszych urządzeń klubowych i systemu antenowego. Mateusz: wielkie dzięki od całego
zespołu klubowego. Przy okazji mam dla Ciebie dobrą informację: na przełomie
września/października br., w związku z organizacją przez ZW LOK w Katowicach
kolejnych zawodów strzeleckich żołnierzy, nasza stacja klubowa włączy się, jak parę lat
temu, do tej akcji i będziemy pracować pod znakiem okolicznościowym. ZW LOK w
Katowicach, jak zwykle, stanie na wysokości zadania i zapewni nam doskonałe warunki,
w tym dobrą wyżerkę. Myślę, że na tę imprezę zabierzemy nasze klubowe urządzenia
nadawczo-odbiorcze na KF i UKF, a jeśli nie to już możesz myśleć o konserwacji
swoich urządzeń i anten, aby były gotowe na to ważne wydarzenie. Mile widziani są
Twoi koledzy, jak to było parę lat temu.
Marek SP2NNO, Jacek SQ9BEC i Mateusz SQ9MLZ przeprowadzili swoisty
remanent naszego zaplecza technicznego – piwnicy, gdzie dokonali ciekawych odkryć.
Okazało się, że znajdowała się tam obrotnica antenowa, ciekawa antena na UKF, stare
lampy i szereg innych ciekawych znalezisk. Inwentaryzacja zasobów piwnicznych trwać
będzie nadal i część znalezisk-urządzeń mających znaczenie historyczne np. urządzenia
do emisji SSTV czy inne stare, historyczne urządzenia zasilą nasze klubowe muzeum.
Niektóre, niepotrzebne znaleziska mające wartość historyczną i emocjonalną
przekażemy krótkofalowcom-konstruktorom lub krótkofalowcom-kolekcjonerom starego
sprzętu. A są tam rzeczywiście unikalne, historyczne i dziś niespotykane urządzenia.
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Reszta niepotrzebnych gratów zostanie zutylizowana i w ten sposób powiększy się
powierzchnia podręcznego magazynku.
Dziś tzn. 9 maja br., w związku z urodzinami Honorowego Prezesa klubu, klubowa
delegacja w osobach Romka SP9UVQ i Tadeusza SP9HQJ złożyła zapowiedzianą
wizytę solenizantowi Eugeniuszowi Kurzei SP9IIA życząc Mu powrotu do zdrowia i
wręczając Mu okolicznościowy upominek.

Od lewej: Romek SP9UVQ i Eugeniusz SP9IIA w mieszkaniu solenizanta.

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ i Eugeniusz SP9IIA w mieszkaniu solenizanta
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Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Eugeniusz SP9IIA i Romek SP9UVQ z wizytą u solenizanta

Kolejna informacja: w najbliższy weekend tj. 11-12 maja br. Marek SP2NNO wraz z
Tadeuszem SP9HQJ wezmą udział w ważnym spotkaniu Zespołu SN0HQ w Burzeninie
koło Sieradza, gdzie program spotkania zawiera:
– analizę wyników zawodów IARU HF Contest 2018 na poszczególnych pasmach,
– szczegółowe porównanie wyniku SN0HQ z wynikami innych zespołów HQ,
– multimedialną prezentację startów zespołu SN0HQ w 2018 r. i w latach poprzednich,
– opis błędów logowania w logu z 2018 r i wskazanie najczęściej popełnianych
pomyłek,
– opis systemu sieciowania SN0HQ i opis używanego oprogramowania do sieciowania
stacji,
– prezentację wybranych opcji logu N1MM+ i ich wykorzystania pod kątem
maksymalizacji wyniku,
– wybór lokalizacji stacji głównych i rezerwowych w IARU HF Contest 2019.
Ponieważ sprawy sportowe PZK leżą w gestii Tadeusza SP9HQJ, pełniącego
obowiązki wiceprezesa PZK ds. sportowych, to musi być On obecny na tym wydarzeniu.
Dla Marka SP2NNO będzie to okazja do poznania czołowych, najlepszych sportowych
operatorów w kraju. Nie jest wykluczone, że w przyszłości Marek dołączy do tego
szacownego grona. Dla niewtajemniczonych: Zespół SN0HQ to swoista ekstraklasa
polskich
krótkofalowców-wyczynowców
sportowych
biorących
udział
w
krótkofalarskich prestiżowych mistrzostwach świata w zawodach międzynarodowych,
głównie w zawodach SP DX Contest. W tej reprezentacji są największe tuzy naszej
polskiej krótkofalarskiej reprezentacji z Kazimierzem SP2FAX i Krzysztofem SP7GIQ
na czele, a kapitanem tego Zespołu jest nasz krajan Włodek SP6EQZ, który co roku w
zawodach pracuje w QTH swojej ojcowizny tzn. w Wojkowicach koło Będzina.
Szczegóły dotyczące Zespołu SN0HQ są natronie: http://sn0hq.org.pl
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W związku z przygotowaniami do uroczystościami 60.lecia klubu w najbliższym
czasie udamy się na zaplanowaną wizytę do Prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha,
który obejmuje Patronat Honorowy naszych uroczystości, a także czekają nas dalsze
ustalenia techniczne z Prezesem Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach Śl.
Marianem Odczykiem. Tak więc pracy na najbliższy okres nam nie brakuje.
I na koniec ostatnie informacje: 18 maja br. w Łodzi odbędzie się Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Delegatów PZK, gdzie należy dokonać wyborów uzupełniających do
Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, bo takie zarządzenie wydał Organ Nadzoru tj.
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa. W następny weekend tj. w dniach: 25-26 maja
br. będziemy brać udział w ogólnopolskim spotkaniu krótkofalowców pod nazwą „Łoś
2019” w Jaworznie koło Wielunia tj. na styku trzech województw” łódzkiego,
opolskiego i śląskiego. Już dziś zapraszamy wszystkich członków i sympatyków tego
prestiżowego spotkania. Szczegóły w tej sprawie znajdują się na
stronie: http://www.losnapograniczu.pl
Poniżej nasza ulotka zachęcająca do zainteresowania się hobby krótkofalarskim.
Zostań krótkofalowcem
Jeśli interesujesz się nowoczesną techniką radiową i chcesz poznać jej specyfikę to
zostań krótkofalowcem. Czym jest krótkofalarstwo i czym różni się od obecnie
stosowanych środków łączności i komunikatorów społecznych ? Najkrócej mówiąc,
krótkofalarstwo polega na nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na
wydzielonych pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i
ultrakrótkie do mikrofal między krótkofalowcami za pomocą radiostacji , potwierdzaniu
łączności kartami QSL i uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich. Krótkofalowcy,
jako jedyna grupa użytkowników urządzeń radiokomunikacyjnych, posiadają przywilej
polegający na tym, że mogą pracować na samodzielnie skonstruowanych urządzeniach,
bez starania się o uzyskanie dla nich dodatkowych homologacji. W odróżnieniu od
tradycyjnych łączności telefonicznych, komunikatorów społecznych typu skype, czat
itp. łączność krótkofalarska polega na tym, że nie wiesz kto okaże się Twoim
korespondentem, na początku nie wiesz z kim rozmawiasz, ale w trakcie rozmowy
może okazać się, że rozmawiasz np. z królem jakiegoś egzotycznego państwa, szejkiem
lub inną ciekawą osobą. Takie sytuacje zdarzają się prawie każdemu krótkofalowcowi.
W ramach łączności międzynarodowych możesz tu poznać wielu ciekawych ludzi np.
aktorów, pilotów, królów, książąt, prezydentów państw, duchownych, astronautów,
piosenkarzy i celebrytów. W tym gronie są bowiem przedstawiciele wszystkich grup
zawodowych.
Warto wiedzieć, że wśród krótkofalowców byli i są między innymi:
K1JT – Joe Taylor – fizyk, laureat Nagrody Nobla.
W4CGP- Chet Atkins, – piosenkarz i autor tekstów.
K4ZVZ – Paul W Tibbets – pilot Enola Gay.
W5LFL – Owen Gaririot – astronauta.
N5QWL – Jay Apt – astronauta.
KC5ZTA – Koichi Wakata – astronauta.
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9K2CS – Książe Yousuf AL.-Sabah – rodzina królewska Kuwaitu.
CN8MH – Król Hassan II – król Marokka.
EA0JC – Juan Carlos – król Hiszpanii.
FO5GJ – Marlon Brando – aktor.
GB1MIR – Helen Sharman – astronauta.
HS1A – Bhumiphol Adulayadej – król Tailandii.
JY1 – Husain – król Jordanii
JY1NH – Noor – królowa Jordanii.
LU1SM – Carlos Saul Menem – prezydent Argentyny.
UA1LO – Jurii Gagarin – pierwszy kosmonauta.
VU 2RG – Rajiv Ghandi – prezydent Indii.
KC5ZTD – Peggy Whitson – kosmonautka z ISS.
RZ3FU – Sergiej Treszew – kosmonauta z ISS.
RZ3FK – Walerij Korzun – kosmonauta z ISS.
KG6FZX – Denis Tito – miliarder , kosmonauta – turysta.
Warto również wiedzieć, że uprawianie krótkofalarskiego hobby bardzo pomaga w
uprawianiu innych dyscyplin. Takim przykładem może być Janusz Sławiński SP9YI,
mieszkaniec Mierzęcic, który na swym jachcie „Bona Terra” pływając morzach i
oceanach, jako krótkofalowiec nawiązywał łączności radiowe z korespondentami z
całego świata. Wśród krótkofalowców jest bowiem wielu podróżników, którzy
odwiedzając często najdalej wysunięte zakątki świata, często słabo zaludnione dają
możliwość przeprowadzenia łączności z takimi miejscami. Również wśród śląskich
krótkofalowców jest kilku takich podróżników. Jednym wspaniałych nich jest
mieszkaniec Rybnika Wojciech Kłosok – SP9PT, który już w 1974 roku jako
krótkofalowiec wziął udział w polskiej wyprawie alpinistycznej na szczyt Mc Kinley na
Alasce. To krótkofalowcy z piekarskiego klubu SP9KRT w bezpośredniej łączności z
Wojtkiem dowiedzieli się o śmierci czterech polskich alpinistów i przekazali ją do PAP.
Kolejnym znanym krótkofalowcem – podróżnikiem jest kapitan Krzysztof Baranowski
SP5ATV, samotny żeglarz, który na swym jachcie „Polonez” opłynął cały świat. Tacy
ludzie bywają potem w klubach, a ich barwnych opowieści słuchać można godzinami.
Również w siemianowickim klubie łączności gościliśmy kilku krótkofalowców –
podróżników.
Aby zostać krótkofalowcem nie trzeba mieć nadzwyczajnych zdolności w zakresie
nauk przyrodniczych albo być dobrym elektronikiem. Na początek wystarczy poczytać
w internecie na czym polega istota krótkofalarstwa, a następnie znaleźć właściwy klub
krótkofalarski, gdzie doświadczeni krótkofalowcy wprowadzą Cię w świat magii
krótkofalarskiej. A oto linki do ciekawszych stron internetowych, gdzie można uzyskać
podstawowe informacje o krótkofalarstwie:
https://pzk.org.pl/news.php
http://pzk.katowice.pl
http://sp9kjm.pl
https://www.uke.gov.pl
https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwaamatorskie,3.html
Jednym z takich klubów jest siemianowicki Klub Łączności SP9KJM znajdujący się
w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach przy ulicy Niepodległości 51, czynny w
471

każdy wtorek i piątek od godz. 16.00 do godz. 19.00. Zachęcamy do obejrzenia strony
internetowej tego klubu tj. www.sp9kjm.pl , gdzie znajdziesz wiele interesujących Cię
informacji, filmów i linków do stron krótkofalarskich. Jeśli Cię to zainteresuje to
koledzy klubowi dadzą Ci możliwość popracowania na radiostacji klubowej, gdzie
będziesz miał/miała możliwość przeprowadzenia łączności radiowych z
korespondentami z całego świata, a następnie przygotują Cię do zdania egzaminu
państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Po zdaniu egzaminu możesz
ubiegać się o uzyskaniu licencji nadawczo-odbiorczej i cały świat stoi przed Tobą
otworem – możesz samodzielnie prowadzić łączności radiowe z korespondentami z
całego świata. Musisz oczywiście przedtem nabyć urządzenie nadawczo-odbiorcze i
zainstalować antenę, ale pomogą Ci w tym koledzy z klubu.
Jakie korzyści możesz uzyskać będąc krótkofalowcem:
1. Jeśli interesujesz się językami obcymi to praca na radiostacji jest doskonałym
środkiem do doskonalenia języków – rodzaj bezpłatnej korepetycji językowej.
2. Jeśli interesuje Cię znajomość telegrafii, czyli poznanie alfabetu Morse’a to
możesz tu doskonalić znajomość tej ciekawej dyscypliny.
3. Jeśli interesujesz się techniką komputerową to masz doskonałą okazję do jej
doskonalenia w ramach nowoczesnych, krótkofalarskich technik komputerowych
np. PSK31, RTTY, SSTV czy też ostatnio bardzo modnej techniki FT8.
Współczesne krótkofalarstwo to już nie tylko fonia i telegrafia, ale nowoczesne
techniki cyfrowe.
4. Jeśli jesteś konstruktorem lub kolekcjonerem sprzętu krótkofalarskiego to masz
również doskonałe warunki w tym zakresie, ponieważ w naszym gronie jest wielu
znanych powszechnie konstruktorów i kolekcjonerów, którzy udzielą Ci daleko
idącej pomocy.
5. Jeśli interesujesz się astronomią, kosmosem to również jest tu miejsce dla Ciebie.
Krótkofalowcy często rozmawiają na UKF z astronautami z kosmicznej stacji
orbitalnej, a w ramach programu ARISS (Amateur Radio International on Space
Station) młodzież szkolna prowadzi również takie łączności.
6. Jeśli jesteś zainteresowany sportami obronnymi np. strzelaniem z wiatrówki,
rzutem granatem, radioorientacją sportową (tzw. „łowy na lisa”), wiolobojem
łączności i podobnymi sportami to również tu możesz się realizować.
Siemianowicki klub łączności od lat organizuje zawody lokalne, wojewódzkie i
centralne i tu możesz się sprawdzić w tych dyscyplinach sportowych. Zawody
takie odbywają się w terenie, najczęściej w kompleksie leśnym, gdzie możesz
poprawić swą tężyznę fizyczną i pooddychać świeżym powietrzem.
7. Jeśli jesteś znudzony/znudzona i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem to w
klubie na pewno nie będzie czasu na nudę. Tu poznasz wielu ciekawych ludzi,
którzy wprowadzą Cię w świat magii radia i poznasz tu wiele aspektów tego
ciekawego hobby. Tu będziesz miał/miała możliwość na realizację swoich
ambitnych celów i planów na przyszłość oraz poszerzenie swoich horyzontów
myślowych.
Przedstawiliśmy tu zaledwie część korzyści, jakie można uzyskać z uprawianie tego
ciekawego i ekskluzywnego hobby. Jest to bowiem hobby dla osób ambitnych, które
określają sobie ważne cele życiowe i konsekwentnie je realizują. Ale nie lękaj się:
wszyscy zaczynaliśmy z ogromną tremą, ale dzięki wyrozumiałości i pomocy starszych
kolegów udało się nam wszystkim zostać krótkofalowcami. Jeśli choć trochę
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zainteresował Cię ten tekst i chciałbyś zostać krótkofalowcem, to drzwi naszego klubu
stoją przed Tobą otworem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania i chciałbyś/chciałabyś
więcej dowiedzieć się o istocie krótkofalarstwa lub zapisać się do naszego klubu to pisz
na nasz adres klubowy tj. klub@sp9kjm.pl Zapraszamy do odwiedzenia naszego klubu.
Zarząd klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.
Spotkanie Zespołu SN0HQ w Burzeninie
W ostatni weekend tj. 11-12 maja 2019 r. wraz z Markiem SP2NNO wziąłem udział
w Spotkaniu Zespołu SN0HQ w Burzeninie, gdzie przedmiotem obrad była ocena
wyników tego Zespołu w ubiegłorocznych zawodach IARU HF Contest 2018 na
poszczególnych pasmach, a także przygotowania do tegorocznych zawodów. Warto
wiedzieć, że w skład tego ekskluzywnego Zespołu wchodzą najlepsi krajowi operatorzy
– kontestmeni posiadający najwyższe umiejętności operatorskie. W zawodach
międzynarodowych Zespół ten dwukrotnie zajął 2 miejsce, a w ubiegłorocznych
zawodach czwarte miejsce w świecie. Aby poznać bliżej specyfikę i osiągnięcia tego
Zespołu wystarczy poczytać na stronie: http://sn0hq.org.pl
Dla Marka SP2NNO była to okazja do poznania czołówki światowej klasy polskich
nadawców i konstruktorów sprzętu oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Moja
obecność wynikała z faktu koordynowania ogólnopolskich spraw sportowych na
poziomie PZK, a wypracowane tu wnioski i sugestie zostaną wykorzystane dla dobra
PZK. Spotkanie te, nie tylko wg mojej oceny, należy uznać za niezwykle owocne.
Życzymy Zespołowi, aby w najbliższych zawodach udało się wywalczyć pierwsze
miejsce w świecie.

Kapitan Zespołu Włodek SP6EQZ prowadzący spotkanie
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Kapitan Zespołu SN0HQ Włodzimierz Herej SP6EQZ

Szampański toast za pomyślność Zespołu SN0HQ . Od lewej: Marcin SP5ES, Mariusz SQ9IWS, Maciej
SP9NIS, Mariusz SQ9NIN i …

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy
Chorzowskiego Hufca ZHP w Kucobach koło Olesna, gdzie niezwykle gościnnie
przyjął nas gospodarz tego obiektu Marek SP6MN.

W rozmowie z Markiem SP6MN dowiedzieliśmy się, że na terenie Ośrodka założył
On 10.osobowy harcerski klub krótkofalarski i teraz oczekuje na pozwolenie radiowe z
UKE. W okresie wakacji, w czasie harcerskiego turnusu zostanie tu przeprowadzony
kurs na licencję nadawczą, a wykładowcami będą znani harcerze-krótkofalowcy z
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Henrykiem SQ9WM i Zbyszkiem SQ9CXC na czele. Otrzymaliśmy zaproszenie na
wizytę w Ośrodku w okresie wakacyjnym. Życzymy zatem zespołowi klubowemu
powodzenia i sukcesów.

Stojący na podwórku tzw. „wóz Drzymały” zaadoptowany na potrzeby klubowe. Od lewej: Marek
SP6MN i Marek SP2NNO

Prywatny radioshack Marka SP6MN na stryszku budynku.

Liczne anteny na KF i UKF

Info: Tadeusz SP9HQJ
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ŁOŚ 2019” przeszedł do historii

Tegoroczne ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców ( 25-26.05.2019 r,) pod
nazwą „ŁOŚ 2019” w Jaworznie koło Wielunia tj. na trójstyku granic trzech
województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego (stąd nazwa ŁOŚ) przeszło już do
historii. Pierwsi uczestnicy spotkania zajęli swoje stanowiska z namiotami już w
poniedziałek 20 maja br., natomiast główne uroczystości odbyły się w sobotę tj. 25
maja br. Program tegorocznego spotkania był niezwykle bogaty, ponieważ po części
oficjalnej miały miejsce dość ciekawe wystąpienia prelegentów. Dużym
zainteresowanie cieszyło się wystąpienie Włodka SP6EQZ na temat Jego wyprawy na
wyspę Robinsona. Również film dokumentalny pt. „Legenda Klimka” zainteresował
wielu uczestników spotkania. Konstruktorzy urządzeń nadawczo-odbiorczych mieli
okazję wysłuchania ciekawego wykładu Pawła SP7SP na temat wzmacniaczy
tranzystorowych. Z ciekawostek technicznych godnym uwagi było wystąpienie Rafała
SQ5FWR na temat pomiarów skuteczności anten i badania propagacji z
wykorzystaniem emisji WSPR, jak też informacji na temat możliwości i zastosowania
odbiorników SDR. Tegoroczne spotkanie było okazją do podsumowania przez Spajka
SP9NJ aktywności stacji okolicznościowych pracujących z okazji 100.lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, jak też podsumowanie tegorocznych prestiżowych
zawodów SP DX Contest, którego dokonał Tadeusz SP9HQJ wraz ze Spajkiem
SP9NJ. Była więc możliwość wręczenia dyplomów zwycięzcom zawodów obecnym
na spotkaniu. Pełny program spotkania „ŁOŚ 2019” znajduje się na stronie
PZK.

Dyplom dla Andrzeja SP9N za zajęcie czołowego miejsca w tegorocznych zawodach
SP DX Contest

476

W chwili obecnej nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu PZK w sprawie
liczebności uczestników tegorocznego spotkania jak też szczegółowych informacji na
temat spotkania. Oficjalna informacja PZK ukaże się w najbliższym wydaniu
Komunikatu Prezydium ZG PZK w najbliższą środę o godz. 18.00 na QRG 3700 kHz.
Również Jerzy SP5BLD, kręcący materiał filmowy niebawem opublikuje swój
materiał w Internecie. Wielu kolegów na Facebooku prezentuje wiele zdjęć z tego
wydarzenia. Informacja na temat „ŁOŚ 2019” ukazała się na antenie opolskiego
ośrodka
Telewizji
Polskiej
i
możną
ją
obejrzeć
na
stronie: https://www.youtube.com/watch?v=mkfG2vmmA9w
Również na stronie Łukasza SQ7CL ukazał się ciekawy film dotyczący ŁOŚa: https://www.youtube.com/watch?v=Ef-i7xeP04I
Materiał filmowy dotyczący tegorocznego „ŁOŚ-a” znajduje się także na
stronie: https://www.youtube.com/watch?v=5ef0E2_9mpE
W tegorocznym spotkaniu nie mogło zabraknąć członków i sympatyków naszego
klubu, bowiem byli tu obecni: Sebastian SP9TDA wraz z dziewczyną, Mateusz
SQ9MLZ, Józef SQ9FII, Romek SP9UVQ, Zbyszek SP6RCK, Marcin SQ9ITA z żoną
i córkami, Tadeusz SP9HQJ i jeszcze kilka osób. Spotkanie to było dla nas niezwykle
owocne, ponieważ udało się nam załatwić kilka spraw klubowych. Jedną z nich jest
nawiązanie ścisłej współpracy z mikołowskim klubem SP9PKS i koledzy z Mikołowa
już w najbliższy piątek złożą wizytę w naszym klubie, aby uzgodnić szczegóły
współpracy.

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Józef SQ9FII i Sebastian SP9TDA

W drodze powrotnej odwiedziliśmy nasze dawne QTH w Brzegach koło Lublińca i
byliśmy rozczarowani stanem technicznym tego obiektu, który na przestrzeni lat
zmieniał właścicieli i dziś popada w ruinę. A w latach 90.tych mieliśmy tam
wakacyjne QTH, skąd często nadawaliśmy na KF i braliśmy udział w licznych
zawodach, jak też organizowaliśmy okręgowe zawody radioorientacji sportowej.
Gwoli prawdy historycznej stwierdzić należy, że pierwszy właściciel tego obiektu
(ośrodek kolonijno-wypoczynkowy) – ówczesna kopalnia „Siemianowice” za działania
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sportowo-obronne ze strony klubowiczów na rzecz pracowników kopalni i ich dzieci
użyczyła nam w bezpłatne użytkowanie jeden z domków gospodarczych, który
zaadaptowaliśmy na potrzeby klubowe, instalując tam antenę Delta Loop i
wyposażając pomieszczenie w transceiver nadawczo-odbiorczy. Ale później zmieniali
się właściciele obiektu żądając od nas dość wysokiego czynszu, na co nas nie było
stać. Tak więc pod koniec lat 90.tych ewakuowaliśmy się z tego miejsca. A tak
obecnie wygląda ten obiekt popadający w ruinę.

Budynek główny, w którym kiedyś znajdowała się recepcja, kawiarnia i zaplecze techniczne

Widok na teren obiektu

Romek SP9UVQ i Józef SQ9FII na tle zruinowanego obiektu
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Ostatni domek gospodarczy był kiedyś terenowym QTH klubu

Ale stare przysłowie mówi, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.
Widząc stan zniszczenia tego tętniącego kiedyś życiem obiektu i będąc w minorowym
nastroju odwiedziliśmy miejscowego gospodarza – sąsiada obiektu Jerzego Glenza, z
którym od lat jesteśmy zaprzyjaźnieni. Jerzy pocieszył nas zapraszając na przyjazd na
wakacyjny weekend zapewniając zakwaterowanie i powspominanie starych, dobrych
czasów. Naszym zadaniem będzie zaopatrzenie w wyżerkę, grill i napoje. Oczywiście
nie byliśmy w stanie odmówić zaproszenia informując gospodarza, że zabierzemy ze
sobą urządzenie nadawczo-odbiorcze wraz z anteną, ponieważ chcemy połączyć
przyjemne z pożytecznym. A tak na marginesie: trzeba pomyśleć o stałym, terenowym
QTH na weekendowe wypady. Czy ktoś z czytających ma jakiś pomysł? Czekamy na
propozycje.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Montaż anten w SP9KJM
W poniedziałek tj. 9 czerwca 2019 r., mimo silnego upału (temperatura w słońcu
wynosiła ponad 30 stopni Celsjusza), w godzinach rannych czterej nasi klubowicze
intensywnie pracowali przy montażu nowych anten klubowych. Wcześniej Marek
SP2NNO skonstruował antenę rezonansową na KF tzw. „Drabinę” na pasma 80, 40 i
20 metrów, natomiast Jacek SQ9BEC antenę na UKF tzn. na 2 m i 70 cm – X300.
Anteny te zostały zainstalowane na dachach sąsiadujących z klubem czteropiętrowych
bloków, natomiast przewody zasilające zostały wprowadzone do pomieszczenia
klubowego.
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Od lewej: Wojtek SP9PWN, Marek SP2NNO i Jacek SQ9BEC przed wciągnięciem odciągu anteny KF
na dach sąsiedniego budynku

Nie obyło się bez komentarzy sąsiadów najbliższej okolicy, którzy przyjęli do
wiadomości, że instalacja anten nie wpłynie na pogorszenie ich stanu zdrowia. Bo taka
jest rzeczywista prawda: praca radiostacji KF mocą 100 Watów czy praca na UKF
mocą 15 Watów nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla zdrowia. Poza tym
nadawcy w większości słuchają na pasmach, a samo nadawanie trwa zaledwie klika
minut. Było też paru ciekawskich, którzy z zainteresowaniem przyglądali się naszej
pracy. Nie wiemy czy wpłynęły jakieś skargi do miejscowej administracji budynków
mieszkalnych, ale na montaż anten mieliśmy formalną zgodę ze strony
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Marek SP2NNO kontrolujący wciąganie anteny KF na dach budynku
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Podzieliliśmy się zadaniami i na dach pierwszego budynku dostał się Jacek
SQ9BEC wraz z Wojtkiem SP9PWN, gdzie do komina przymocowali najpierw
obejmę z masztem, a następnie podłączyli odciągi od anteny KF i UKF. W następnej
kolejności Wojtek SP9PWN wraz z Tadeuszem SP9HQJ na dachu drugiego budynku
przytwierdzili odciąg anteny KF. Marek SP2NNO, jako koordynator akcji antenowej z
pozycji gruntu kierował całą akcją zwracając uwagę na właściwe rozmieszczenie anten
i odciągów. Mimo wysokiej temperatury akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.
Wstępne testy pokazały, że anteny dobrze działają.

Wojtek SP9PWN nie boi się wysokości i dzielnie przytwierdza drugi odciąg od anteny KF na dachu
sąsiedniego budynku.

Dziś tj. wtorek 10 czerwca br. będzie okazją do dalszego testowania skuteczności
działania anten. Cieszymy się, że udało się nam pokonać problem antenowy. W
niedalekiej przyszłości czeka nas jeszcze montaż anten obrotowych na KF i UKF, ale
odbędzie się to już na dachu Domu Kultury „Chemik” i nie będziemy absorbować
mieszkańców najbliższej okolicy. W związku z 60.leciem istnienia klubu wystąpiliśmy
z wnioskiem do UKE o uzyskanie znaku okolicznościowego SN60KJM i pod tym
znakiem pracować będziemy do końca bieżącego roku. Tak więc sygnał naszej
radiostacji ponownie zaistnieje na falach eteru. Zapraszamy zatem do nawiązywania
łączności radiowych z naszym klubem.
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Widok na antenę KF łączącą dachy dwóch budynków i na antenę UKF widoczną na dachu sąsiedniego
budynku

Widok na antenę KF rozwieszoną pomiędzy dwoma budynkami

Info i zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ

Wywiad z Markiem Foterkiem SP2NNO
Wiem, że nie wszyscy członkowie i sympatycy naszego klubu prenumerują
miesięcznik „Świat Radio” z zakładką pod nazwą Krótkofalowiec Polski” i w związku z
tym nie są zorientowani, że w czerwcowym wydaniu tego miesięcznika na stronach 40
– 43 ukazał się wywiad z naszym klubowym wiceprezesem ds. technicznych Markiem
Foterkiem SP2NNO, gdzie Marek przedstawia swoje osiągnięcia w zakresie konstrukcji
urządzeń radiowych i systemów antenowych, a ma się czym pochwalić. Brawo Marek.
Poniżej zdjęcia z artykułu:
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Spotkanie na Leśnej Polanie w Lublińcu
Jak corocznie, również w tym roku delegacja klubowa wzięła udział w Spotkaniu
Eterowym na Leśnej Polanie w Lublińcu, które odbyło się w ostatnią sobotę tj. 22
czerwca br. Organizatorem spotkania był niezawodny zespół lublinieckiego klubu
SP9PEW. Spotkanie to było niezwykle udane, a pogoda dopisała. Prezes klubu
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SP9KJM Tadeusz obdarował członków zarządu klubu SP9PEW okolicznościową
książką, materiałami promocyjnymi i kasetami i okolicznościowymi video. Ponieważ
wszyscy uczestnicy spotkania są sprawni fizycznie to otrzymali również Odznakę
Sprawności Obronnej. Stanisław SP9UNK, w imieniu wszystkich uczestników
spotkania potwierdził sprawność fizyczną uczestników robiąc symboliczne dwa
przysiady.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Poniżej tekst Stanisława SP9UNK, sekretarza klubu SP9PEW, który wiernie opisał
przebieg spotkania integracyjnego:

Lubliniec, 24.06.2019 r.
INFORMACJA
o PLENEROWYM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM
KLUBU SP9PEW – 22.06.2019 r.
Tradycyjnie jak w latach poprzednich w dniu 22.06.2019 r. r. na śródleśnej polanie przy
Leśniczówce Lubliniec członkowie naszego klubu oraz koledzy krótkofalowcy z wielu
miejscowości w kraju spotkali się na plenerowym spotkaniu „SPOTKANIE NA
LEŚNEJ POLANIE 2019” zorganizowane przez klub SP9PEW. Spotkanie rozpoczęło
się o godz. 9,oo od zainstalowania radiostacji KF przez Eligiusza SP9LLS i Tomka
SQ9FVE.
W spotkaniu z ramienia naszego klubu udział wzięli: SP9TDX, SP9UNK, SP9LLS,
SP9RTK, SP9CWF, SP9DHY, SQ9FVE, SQ9SBJ, SO9LEK, SP9RVU, SP9RVC.
Swoja obecnością spotkanie zaszczycili m.in: Wiceprezes PZK – Tadeusz SP9HQJ,
Prezes OT06 PZK – Marek SP9HTY, oraz wielu kolegów krótkofalowców i
sympatyków radia. Niektórzy przybyli ze swoimi rodzinami, co się bardzo chwali.
Zarząd Klubu SP9PEW uhonorował dyplomami za pomoc i wsparcie w organizacji
spotkania Burmistrza Lublińca, Starostę Lublinieckiego, Nadleśniczego, przedstawicieli
Nadleśnictwa Lubliniec i innych instytucji, które przekazały nam wiele ładnych
upominków. Zostały one wręczone uczestnikom spotkania.
Przez cały czas czynny był „szwedzki stół” oraz ognisko. Nadwornymi kucharzami byli
Prezes SP9TDX oraz przybyłe na spotkanie koleżanka Jolanta SP6-11045. Spisali się
świetnie. Nic nie „przypalili”. Wszystkim smakowało i nikomu nie zaszkodziło. Były
oczywiście i napoje jak kawa, herbata i zimne.
W trakcie spotkania odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w kategorii
HAM, YL i JUNIOR. Niektórzy zawodnicy osiągnęli imponujące wyniki. Ale nie
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chodziło o wyniki, tylko o wspaniałą zabawę. Zawody prowadzili Jacek SP9RVC i Olek
SO9LEK. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody i dyplomy, a wszystkie dzieci prezenty i
dyplomy. Odbyła się także „mini giełda” sprzętu krótkofalarskiego.
Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki w postaci materiałów
promujących Ziemię Lubliniecką. Było to możliwe dzięki Starostwu Lublinieckiemu,
Urzędowi Miasta Lubliniec, Zespołowi Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego –
Biuro w Kalinie i Nadleśnictwu Lubliniec, za co serdecznie dziękujemy. Każdy z
uczestników otrzymał też stosowny „CERTYFIKAT” potwierdzający udział w
spotkaniu. Przez cały czas trwania spotkania dominowały dyskusje, oczywiście na
tematy krótkofalarskie.
Stanisław SP9UNK otrzymał od Nestora PZK kol. Eugeniusz SP9CWF puchar za
poświęcony czas dla klubu SP9PEW, a od serdecznych kolegów z Mikołowskiego
Klubu Krótkofalowców SP9PKS analizator antenowy wg. EU1KY. Koledzy.
Serdecznie DZIĘKUJĘ!
Myślę, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego spotkania, tym bardziej, że
miejsce jest bardzo urokliwe, a pogoda nam dopisała. Łącznie w spotkaniu wzięły
udział ponad 80 osób.
Kto nie był niech żałuje!
Stanisław SP9UNK

Prezes Śląskiego OT PZK Marek SP9HTY i sekretarz klubu SP9PEW w Lublińcu Stanisław SP9UNK
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Na pierwszym planie Janek SQ9DXT z małżonką

Pchli targ

Artur SQ9BDB pozbywa się niektórych rzeczy
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Można tu kupić, można sprzedać

Nie brakuje starego sprzętu

Nowy sprzęt też się pojawił
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Wojtek SQ9DHP i Krzysztof SP9SOI

Czyżby pokazała się nowa emisja ? Marcina SQ9ITA bardzo to ciekawi

Piotr SP9GZP i Eligiusz SP9LLS omawiają sprawy klubowe
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Wymiana doświadczeń technicznych

Koledzy z SP9PKS

Jedzenia nikomu nie zabraknie
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Stanisław SP9UNK zawsze w gotowości

Na miejsce zgrupowania można dostać nawet rowerem

Wyżerki nikomu nie zabraknie
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Od lewej Marek SP9HTY, Stanislaw SP9UNK i Tadeusz SP9HQJ

Siedzą od lewej Artur SQ9BDB, Marek SP9HTY, Stanislaw SP9UNK i Jozef SQ9FII

Tadeusz SP9HQJ mierzy swoje siły w strzelaniu
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Chętnych do pracy na stacji klubowej nie brakuje, ale sprawnie tym zarządza Eligiusz SP9LLS

Najlepsi strzelcy mogli liczyć na nagrody
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XIV Piknik Eterowy w Istebnej – Kubalonce
Tegoroczny, XIV Piknik Eterowy SP – OK – OM odbył się w dniach 13-14 lipca br.
w okazałej karczmie „Kubalonka” w Istebnej – Kubalonce i wzięło w nim udział około
70 osób. Karczma „Kubalonka” znajduje się w przepięknym miejscu widokowym przy
malowniczej trasie turystycznej zwanej Pętlą Beskidzką. Część gości nocowała w
pokojach hotelowych usytuowanych na pierwszym piętrze pensjonatów, natomiast
niektórzy koczowali na pobliskim polu namiotowym. Miejscowa kuchnia serwowała
pożywne posiłki, a piwa i innych napojów też nie zabrakło.
Krótko po godzinie 10.00 spotkanie otworzył Henryk SP9FHZ informując zebranych
o przyczynach zmiany lokalizacji spotkania i zapoznał z jego przebiegiem.
Przedstawiciel Prezydium ZG PZK Tadeusz SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną
sytuacją PZK, jak też wspomniał o 60.leciu klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.
zapraszając zebranych na uroczystość, jaka będzie miała miejsce w październiku br. w
Siemianowicach Śl. Jednym z uczestników spotkania był niezawodny Janek OK2BIQ
wraz z małżonką. Prezes Śląskiego OT PZK w Katowicach Marek SP9HTY zapoznał
zebranych z sytuacją w Oddziale zapraszając do wzięcia udziału w najbliższych
spotkaniach integracyjnych, jakie będą miały miejsce w różnych zakątkach kraju. Po
oficjalnym otwarciu zebrani zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie były długie
rozmowy w podgrupach. Pracowała stacja żywieckiego klubu SP9PSB. Spotkanie
należy uznać za bardzo udane i wszyscy powrócili do domów zadowoleni.
Siemianowicki klub SP9KJM reprezentował Tadeusz SP9HQJ wraz z Józefem
SQ9FII, którzy z uwagi na złą pogodę i małą ilość osób nie przeprowadzili zawodów
radioorientacji sportowej w niedzielę. Dokonano jednak lustracji najbliższej okolicy i
stwierdzono, że jest tam dużo miejsce na prowadzenie zawodów, jak i na obozowisko.
W przyszłym roku wyremontowane zostaną pomieszczenia w pobliskim ośrodku
sportowym i mogą posłużyć do organizacji giełdy, wykładów i warsztatów, jak też do
spania na karimatach. Tak więc wszystko jest przed nami na następne lata – warunki
doskonałe do wypoczynku i relaksu.
Krótki materiał telewizyjny ze spotkania znajduje się na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=mfgGsbdJNdQ&feature=share&fbclid=IwAR3Ujq
AuxFTxSzIHavtVFDYd-8Z2FfnhYTh5kOW9KptvEr2j1FfEpSZKGWU Zatem do
zobaczenia za rok.
Info: Tadeusz SP9HQJ
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Od lewej: Zona OK2BIQ, Janek OK2BIQ i Janek SP9GDI

Henryk SP9FHZ otwiera spotkanie

Od lewej: Janek SP9GDI i Józef SQ9FMR
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Na spotkaniu w restauracji „Kubalonka”

Na spotkaniu restauracji „Kubalonka”

Marek S9HTY z żoną i …
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Uczestnicy spotkania

Józefowie dwaj: SQ9FII i SP9CAT

Integracja środowiska
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O czym dyskutuje Tadeusz SP9HQJ z Grzegorzem SP9BZM ?

Stanisław SP9MRY z żoną i …

Janek SP9NRO, Tadeusz SP9HQJ i Józef SQ9FMR
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Co słychać w klubie SP9KJM?
Mimo wakacji, klub funkcjonuje w każdą środę od godziny 16.00 do godziny 19.00,
a dziś(08.08.2019 r.) do godziny 20.00 i tu zawsze coś się dzieje. Dziś odwiedził nas
członek naszego klubu Sebastian SP9UXL, który złożył wiele ciekawych propozycji
mających na celu ożywienie działalności klubowej. Z uwagą wysłuchaliśmy ciekawych
propozycji. A tak gwoli wyjaśnienia: znaczna część krótkofalowców to skromni ludzie
mający na swym koncie wiele osiągnięć i tym się nie afiszują. Do takich osób należy
Sebastian SP9UXL, a warto wiedzieć, że jest to człowiek bardzo ambitny, który wiele
osiągnął w swym młodym życiu. Pamiętam Sebastiana, kiedy to jako nastoletni
chłopak, pod koniec lat 80.tych i w latach 90.tych wraz ze swym dziadkiem często
bywał w piekarskim klubie SP9KRT, gdzie chodził na kurs, a następnie uzyskał licencję
nadawczą. Polubił telegrafię szybką na kluczu elektronowym, ma w tym zakresie duże
osiągnięcia i jest naszym wsparciem klubowym w zawodach telegraficznych. Ale
niestety Sebastian jest bardzo zajętym człowiekiem, ponieważ jako doktor na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach ma bardzo dużo zajęć dydaktycznych i nie zawsze
może pozwolić sobie na częste wizyty w naszym klubie. Ale o nas nie zapomina i od
czasu do czasu(jak Mu czas na to pozwala) zagląda do naszego klubu. Drogi
Sebastianie: zaglądaj częściej do naszego klubu – podwoje klubowe są dla Ciebie
zawsze otwarte. Tu możesz się wykazać w telegrafii i będziesz w tym zakresie solidną
konkurencją dla Andrzeja SP9IIL.
Dziś po raz drugi odwiedził nas również Wojtek z Jaworzna, który o klubie
dowiedział się ze strony internetowej naszego klubu. Wojtek jest inżynierem
informatykiem i specjalizuje się opracowywaniem programów dla potrzeb przemysłu,
ale zainteresował się techniką radiową i chciałby zostać krótkofalowcem. Jako klub,
zrobimy wszystko, aby Wojtkowi się to udało. Wojtek pochwalił się, że z
zainteresowaniem
przeczytał
publikację
Krzysztofa
Słomczyńskiego
SP5HS(zasugerowaną przez nas) i nadal zamierza zgłębiać arkana sztuki
krótkofalarskiej. W tym celu udzieliliśmy Wojtkowi wskazówek w zakresie dobrania
materiałów do przygotowania się do egzaminu państwowego na licencję krótkofalarską
i udzielimy Mu daleko idącego wsparcia. A tak po cichu, to cieszymy się, że mamy
kolejnego informatyka, który pomoże nam w rozwiązaniu wielu problemów
informatycznych. Zatem tandem w wykonaniu Sebastiana SP9TDA, którego może
wesprzeć profesjonalnie Wojtek to dobry prognostyk dla naszych klubowych spraw
informatycznych. Mam tu na uwadze między innymi programy do technik cyfrowych,
którymi będziemy pracować w najbliższym czasie. Zatem Sebastianie i Wojtku: przed
Wami jest jeszcze trochę pracy i mam nadzieję, że niebawem znak klubowy często
będzie słyszany i widziany emisjami cyfrowymi na pasmach eteru.
W ostatnią środę również nie próżnowaliśmy, ponieważ uporządkowaliśmy kilka
spraw klubowych. Osoby odwiedzające Dom Kultury „Chemik”, w tym członkowie
różnych sekcji i kół zainteresowań z pewnością zauważają tablicę informacyjną
umieszczoną na parterze budynku informującą o specyfice krótkofalarstwa i
korzyściach z tym związanych. Poza ogólną informacją dotyczącą krótkofalarstwa,
ciekawą broszurą na tablicy tej są najciekawsze kart QSL z różnych zakątków świata.
Podobna, ale nieco większa jest tablica umieszczona na ścianie tuż przy wejściu do
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pomieszczenia klubowego. Ale to jeszcze nie wszystko w zakresie promocji
krótkofalarstwa mamy dalsze rozwiązania do realizacji. Ciekawie wygląda dość bogaty
zbiór kart QSL uporządkowany wg poszczególnych krajów, jak też zbiór naszych
klubowych kart QSL, jakie wytworzyliśmy na przestrzeni 60 lat istnienia naszego
klubu. Przygotowujemy również nasze historyczne zasoby sprzętu krótkofalarskiego,
aby stworzyć kącik historyczny. A mamy się czym pochwalić. Wśród naszych zbiorów
jest między innymi zabytkowy, sprawny odbiornik R311 i wiele tzw. perełek
krótkofalarskich. Tymi cackami pochwalimy się w czasie uroczystych obchodów
60.lecia istnienia naszego klubu. Nie sposób wymienić tu wszystkich inicjatyw, jakie
artykułują członkowie Zarządu klubu i klubowicze. A jest ich naprawdę dużo.
Kolejna informacja: 31 br. sierpnia (sobota), w związku z 40.leciem Rodzinnych
Ogródków Działkowych „Malwa” w Siemianowicach Śl., od godzin rannych nasi
klubowicze pracować będą na pasmach KF i UKF z terenu ogródków działkowych
usytuowanych przy końcu ulicy Emilii Plater. Na spotkaniu tym, trwającym do godzin
rannych, bawić się będą działkowicze, a obecność naszej radiostacji klubowej będzie
swoistą promocją naszego klubu. Gwoli informacji dodam, że w części oficjalnej
uroczystości o godz. 16.00 weźmie udział Prezydent Siemianowic Śl. Rafał Piech i
będzie okazja, aby w warunkach kameralnych porozmawiać z Panem Prezydentem o
sprawach klubowych. Na uroczystości tej będzie więcej oficjeli, w tym Radio Piekary i
mam nadzieję, że dostrzeżone zostaną działania naszego zespołu klubowego.
Zatem
już teraz przygotowujemy anteny i urządzania nadawczo-odbiorcze na KF i UKF, aby
dać pokaz mieszkańcom Siemianowic Śl., że funkcjonujemy i mamy się dobrze.
Zapraszam zatem naszych operatorów do udziału w tym przedsięwzięciu. Bardzo liczę
na udział Mateusza SQ9MLZ, Sebastiana SP9UXL i innych wytrawnych operatorów.
Na koniec dodatkowe trzy informacje: po wakacjach przystępujemy do akcji
promocyjnej w siemianowickich szkołach, ale o szczegółach porozmawiamy w klubie.
Na przełomie września i października br., w związku z organizowaniem przez Zarząd
Wojewódzki LOK w Katowicach zawodów strzeleckich na terenie strzelnicy
myśliwskiej w Siemianowicach Śl., podobnie jak kilka lat temu, będziemy z naszą
radiostacją klubową pracować z terenu strzelnicy. Dbając o politykę informacyjną i tzw.
PR (public relations), niebawem nakręcimy ciekawy film – spot reklamowy o naszym
klubie. Zatem Józefie SQ9FII: przygotuj się z kamerą i niebawem dostaniesz scenariusz
filmu do realizacji. Ale jako reżyser filmu nie lękaj się – pomożemy Ci w realizacji
filmu.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Najnowsze wiadomości klubowe
Wczorajszy dzień tj. wtorek 20 sierpnia 2019 r. obfitował w ważne wydarzenie. O
godzinie 15.00 wraz z wiceprezesem Zarządu Klubu ds. technicznych Markiem
SP2NNO miałem okazję odbyć uzgodnione spotkanie w Urzędzie Miejskim w
Siemianowicach Śl. z sekretarzem Urzędu Miasta Adamem Skowronkiem, naczelniczką
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. Małgorzatą Pichen
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oraz rzecznikiem prasowym UM Siemianowice Śl. Adamem Mertą. Przedmiotem
spotkania było uzgodnienie spraw związanych z uroczystością związaną z obchodami
60.lecia istnienia Klubu Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śl.

Siemianowicki ratusz

W toku ożywionej dyskusji, nacechowanej wzajemnym zrozumieniem i wolą
współpracy, uzgodnione zostały 3 najważniejsze, istotne sprawy klubowe:
uroczystość związana z obchodami 60.lecia klubu odbędzie się pod patronatem
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. Pana Rafała Piecha,
▪ uroczystość 60.lecia klubu odbędzie się w Willi Fitznera przy ul. Fitznerów 3 w
Siemianowicach Śl. 5 lub 19 października br. z uwagi na fakt, iż w tych dniach
w pomieszczeniu tym nie ma imprez. Ale po dalszych ustaleniach z dyrektorem
Biura ZW LOK Ryszardem Kasprzykiem uzgodniliśmy, że najprawdopodobniej
uroczystość ta będzie miała miejsce 18 października, ponieważ w weekend 5-6
października na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl. ZW LOK
organizuje żołnierskie zawody strzeleckie i członkowie klubu wezmą w nich
udział ze swoją radiostacją klubową. Ale o ostatecznym terminie powiadomimy
niebawem;
uzgodniono sprawę sponsoringu II wydania monografii pt. „Historia klubu SP9KJM”
przez Urząd Miejski w Siemianowicach Śl. Uwzględniając koszty wydawnictwa
strony wybrały najbardziej optymalny wariant. Ale o szczegółach powiadomimy
później.
▪

▪

Budującym jest fakt, że władza lokalna dostrzega wysiłki naszych aktywistów
klubowych i w pełni popiera nasze działania. W toku dyskusji zwrócono uwagę na
fakt, że działania aktywistów klubowych, zwłaszcza w zakresie przedsięwzięć o
charakterze sportowo-obronnym (strzelanie z broni pneumatycznej, marsz na azymut,
radioorientacja sportowa, wielobój łączności i inne dyscypliny), co jest specyfiką
klubów LOK-owskich przyciągają dzieci i młodzież do takiej aktywności. Tego
rodzaju działania to mniej patologii wśród dzieci i młodzieży, ponieważ młodzież
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może czerpać wzorce osobowe ze strony doświadczonych aktywistów klubowych
pozbawionych wszelkich patologii. A w siemianowickim klubie SP9KJM młodzi
mogą wyżywać się w sekcji strzeleckiej i poznawać zawiłości techniki radiowej, która
wzbogaca każdego przyszłego krótkofalowca w obszarach wielu nauk.

Bieg na orientację

Strzelanie pod okiem Zygmunta SQ9ETJ
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Eugeniusz SP9IIA w roli sędziego

Bieg na orientację

Po spotkaniu w UM Siemianowice Śl. odbyliśmy swoistą wizję lokalną na terenie
ogródków działkowych ROD „Malwa” przy ul. Emilii Plater w Siemianowicach Śl. Być
może nie wszyscy wiedzą, że w związku z obchodami 40.lecia ROD „Malwa” 31
sierpnia br. o godz. 16.00 odbędzie się tam uroczysta gala, na której obecny będzie
między innymi prezydent Miasta Siemianowic Śl. Rafał Piech, radny RM Siemianowice
Śl. Grzegorz Jurkiewicz i inni oficjele. Zarząd ROD „Malwa” zwrócił się z prośbą do
Zarządu naszego klubu o wsparcie i uatrakcyjnienie tych obchodów, na co z radością
wyraziliśmy zgodę. Z jednej strony może to być swoista promocja naszych działań, a
może przy okazji uda się pozyskać nowych członków klubu. A oferta z naszej strony
jest dość ciekawa: już od godzin przedpołudniowych zainstalujemy się z naszymi
antenami na KF i UKF i pracować będziemy na falach eteru nie tylko z
korespondentami krajowymi, ale również zagranicznymi. Obserwatorzy tego
wydarzenia będą więc mogli zobaczyć między innymi jakimi talentami w zakresie
znajomości języków obcymi legitymują się nasi klubowicze. Niezależnie od łączności
radiowych zorganizujemy zawody radioorientacji sportowej dla dzieci, młodzieży i
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dorosłych tj. popularną wśród krótkofalowców dyscyplinę sportową nazywaną
powszechnie „łowy na lisa” (dawniej nazywało się to radiopelengacja sportowa). Dla
zwycięzców czołowych 3 miejsc w poszczególnych dyscyplinach sportowych
przewidujemy okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy zatem
mieszkańców Siemianowic Śl. do wzięcia udziału w tej dyscyplinie sportowej.

Strzelanie pod czujnym okiem Piotra SQ9DHA i Janka SQ9ETU

Strzelanie w Milówce
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Edward SP9BQX w roli sędziego

Czy uda mi się trafić w dziesiątkę?

Ale to jeszcze nie wszystko. Po wakacjach ruszamy z akcją promocyjną w szkołach
ponadpodstawowych na terenie Siemianowic Śl. Ale o szczegółach napiszemy później.
Na początku października br., w związku z żołnierskimi zawodami strzeleckimi
organizowanymi przez ZW LOK w Katowicach, operatorzy klubowi (jak parę lat temu)
pracować będą w paśmie KF i UKF na terenie strzelnicy myśliwskiej w
Siemianowicach Śl. rozsławiając przy okazji nie tylko zawody, ale również
siemianowicki gród. Tak więc na najbliższe tygodnie pracy nam nie zabraknie.
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Pierwsze kroki przy mikrofonie

Rozmowa przez radio jest ciekawa
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Info: Tadeusz SP9HQJ

Przygotowania do operacji „Malwa 2019”
30 sierpnia 2019
W związku z 40.leciem Rodzinnych Ogródków Działkowych „Malwa” w
Siemianowicach Śl., od Zarządu ROD „Malwa” otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia
udziału w uroczystościach mających na celu uatrakcyjnienia tak ważnej rocznicy. W
wyniku wspólnych uzgodnień stwierdzono, że uroczysta gala związana z obchodami tak
doniosłej rocznicy odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 31 sierpnia br. o godz. 16.00 w
sali bankietowej i będzie w niej brał udział prezydent Siemianowic Śl. Rafał Piech,
radny Rady Miasta Siemianowice Śl. Grzegorz Jurkiewicz, inni oficjele oraz dostojni
goście.

Z tej okazji, w najbliższą sobotę już od godziny 10.00 nasi aktywiści klubowi
zainstalują się ze swoim sprzętem KF i UKF na trawniku usytuowanym niedaleko sali
bankietowej i pracować będą na pasmach radiowych. Wczoraj, tj. w czwartek 29
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sierpnia br. Marek SP2NNO, Krzysztof SQ9NIU w towarzystwie Tadeusza SP9HQJ
pomiędzy dwoma drzewami zawiesili wieloelementową antenę na KF i jak pokazał
analizator antenowy radiostacja na KF powinna pracować bez zakłóceń. Będziemy
pracować głównie emisją SSB na 3,7 MHz i 7 MHz, a jeśli będą dobre warunki
propagacyjne to na 14 MHz. Szkoda, że doskonały radiotelegrafista Sebastian SP9UXL,
z uwagi na uroczystość rodzinną, nie może nas wesprzeć pracą emisją CW. Ale
niezawodny Janek SP9GDI obiecał nam, że dotrze do nas i pewnie zrobi kilka
symbolicznych łączności na CW. A może znajdzie się jakiś „rasowy” radiotelegrafista,
który chciały popracować w ramach tej aktywności? Zapraszamy wszystkich chętnych.
Będziemy również obecni na UKF i w sobotę rozwiesimy antenę UKF. Przygotowania
do operacji „Malwa 2019” zapięte zostały na ostatni guzik. W ramach tego
przedsięwzięcia zaprezentujemy dość bogaty zbiór najciekawszych kart QSL, kolekcję
kluczy telegraficznych, ciekawsze publikacje dotyczące problematyki krótkofalarskiej i
inne gadżety.

Na zdjęciu: Krzysztof SQ9NIU i Marek SP2NNO przy próbie zawieszenia anteny wielopasmowej na KF

Miejsce usytuowania anten KF i UKF
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Mamy dość silną reprezentację do pracy na pasmach radiowych, ponieważ poza
członkami Zarządu klubu SP9KJM swoją obecność w tym przedsięwzięciu
zadeklarowali: Grzegorz SP9BZM, Romek SP9UVQ, Arek SQ9CI, Janek SQ9ETU
oraz Piotr SP9SP. Mam nadzieję, że naszą stronę klubową przegląda wielu nadawców z
okręgu SP9 i być może niektórych z Was zainteresuje to nasze przedsięwzięcie. Zatem
Drodzy członkowie i sympatycy klubu oraz nadawcy z okręgu SP9: jeśli chcecie się z
nami integrować i przy okazji popracować na pasmach eteru na KF i UKF to
zapraszamy Was do wspólnej krótkofalarskiej zabawy integracyjnej. Dla formalności
podaję namiary miejsca imprezy: Rodzinne Ogródki Działkowe „Malwa”, 41-403
Siemianowice Śl., ul. Emilii Plater – koniec ulicy. Przy końcu ulicy w tle widać ogródki
działkowe, pola i Chorzów – Maciejkowice. Ponieważ uroczystość ta związana jest ze
Świętem Działkowca, to przewidziane są tu liczne, dodatkowe atrakcje. Z tego co nam
wiadomo to będzie tu ruszt z kiełbaskami i innym specjałami, napoje i inne dodatki.
Niezależnie od pracy na pasmach eteru, jesteśmy przygotowani ze sprzętem do
zorganizowania okolicznościowych zawodów radiopelengacji sportowej, nazywanych
powszechnie „łowami na lisa” polegającymi na wyszukaniu w najkrótszym czasie
ukrytych w terenie mini nadajników UKF emitujących sygnały radiowe. Zawody te
zorganizowane zostaną dla uczestników poszczególnych kategorii wiekowych tj. dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. Dla osób uczestniczących w tej dyscyplinie sportowej
przewidziane są dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Przewidujemy również
inne atrakcje, ale o szczegółach mieszkańcy uczestnicy zawodów i mieszkańcy
Siemianowic Śl. dowiedzą się na miejscu.

Na koniec 2 dobre informacje: za dwa tygodnie, w związku z tzw. militariami,
obecni będziemy z radiostacją klubową na terenie Parku Tradycji przy ul. Orzeszkowej
w Siemianowicach Śl. pokazując mieszkańcom Siemianowic Śl. specyfikę
krótkofalarstwa i praktyczne pokazy łączności radiowych na KF i UKF. Druga
informacja: dopracowane zostały wszelkie szczegóły związane z uroczystością
związaną z 60.leciem klubu – uroczystość ta, pod patronatem Prezydenta Miasta
Siemianowic Śl., będzie miała miejsce 19 października 2019 roku w Willi Fitznera w
Siemianowicach Śl. Ale o tych ostatnich 2 wydarzeniach powiadomimy niebawem.

511

A póki co, to zapraszamy wszystkich: krótkofalowców, mieszkańców Siemianowic Śl. i
najbliższej okolicy do ogródków działkowych „Malwa” w Siemianowicach Śl.Michałkowicach.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Operacja „Malwa 2019”
Ostatni dzień wakacji, czyli sobota 31 sierpnia br. był dość pracowity dla zespołu
klubowego, choć zaczął się dość przykro. Delegacja w składzie: Romek SP9UVQ,
Janek SP9RTR oraz Tadeusz SP9HQJ o godzinie 9.00 uczestniczyła w ceremonii
pogrzebowej Zbigniewa Kufla SP9DAC. Zbyszek został pochowany na cmentarzu przy
ulicy cmentarnej w Siemianowicach Śl. W latach 90.tych był wykładowcą na wielu
kursach organizowanych przez klub SP9KJM dla kandydatów na I i II kategorię licencji
nadawczej i uczył zagadnień technicznych, jak też przepisów korespondencji
radiowych.

Na zdjęciach Ś.P Zbyszek SP9DAC – niech Mu ziemia lekką będzie

Kilka informacji na temat Ś.P. Zbyszka SP9DAC zawartych jest na stronie 78 i 79
publikacji wydanej 10 lat temu pt. „Historia klubu SP9KJM” – można pobrać ze
strony https://sp9kjm.pl/index.php/historia/
W tym samym dniu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zarządem Rodzinnych
Ogródków Działkowych „Malwa” w Siemianowicach Śl., w celu uatrakcyjnienia
obchodów 40.lecia ROD „Malwa” i Dnia Działkowca, podjęliśmy się takiego zadania
zamierzając pracować radiostacją klubową z terenu ogródków działkowych. Z naszego
punktu widzenia tego typu przedsięwzięcie to jeden ze sposobów dotarcia do lokalnej
społeczności z naszym hobby i praktyczny pokaz istoty krótkofalarstwa, a jednocześnie
rodzaj darmowej promocji. Prawdą jest fakt, że krótkofalarstwo to hobby elitarne,
niemal niszowe, uprawiane przez wąskie grono osób i wśród części społeczeństwa
panuje zdziwienie, że w dobie dzisiejszego powszechnego dostępu do komunikowania
się istnieje jeszcze takie hobby. Zatem naszym celem było pokazanie, że
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krótkofalarstwo istnieje, rozwija się i do tego hobby garną się również młodzi wiekiem
ludzie. W ten sposób chcieliśmy obalić mity, że krótkofalarstwo to jedynie elitarne
hobby niemal staruszków i niebawem zaniknie.
Realizując wcześniejsze uzgodnienia, w tym dniu o godzinie 10.00 Marek SP2NNO
dotarł na teren ogródków działkowych, a niebawem dołączył do niego Sebastian
SP9TDA z dziewczyną oraz Piotr SQ9CXK i zainstalowali się na KF prowadząc liczne
krajowe korespondencje radiowe, przydzielając przy okazji 5 punktów w ramach akcji
dyplomowej związanej z 100.Rocznicą Pierwszego Powstania Śląskiego. Około
południa była już dość duża reprezentacja klubowa i kilku Kolegów spoza klubu. Tak
więc, poza wspomnianymi wyżej kolegami, byli wśród nas: Józef SQ9FII, Janek
SQ9ETU wraz z małżonką, Grzegorz SP9BZM, Romek SP9UVQ, Arek SQ9CI oraz
piszący te słowa Tadeusz SP9HQJ. W godzinach popołudniowych odwiedziła nas żona
Marka SP2NNO sprawdzając czy zachowujemy się należycie. Towarzyszył jej 2miesięczny piesek, świeżo upieczony nasłuchowiec, który bardzo interesował się tym co
działo się na pasmach radiowych.

Od lewej: Janek SQ9ETU, dziewczyna Sebastiana, Sebastian SP9TDA, Marek SP2NNO i Piotr
SQ9CXK

Tadeusz SP9HQJ rozkłada na stół gadżety krótkofalarskie
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Stół jest już pełny od gadżetów

Sebastian przydziela po 5 punktów w ramach akcji dyplomowej związanej z 100. Rocznicą I Powstania
Śląskiego

Przybycie tak dużej liczby kolegów spowodowało, że podzieliliśmy się rolami i
każdy z nas miał coś do roboty. Tadeusz SP9HQJ zajął się sprawą mini zawodów
radioorientacji sportowej tj. popularnych „łowów na lisa”, Piotr SQ9CXK zajął się
dziećmi i młodzieżą organizując im zawody specjalnościowe. A przy radiostacji
klubowej zmieniali się kolejno operatorzy. W tle słychać było pracę generatora
akustycznego emitującego sygnały telegraficzne. Przechodzący obok naszego
stanowiska liczni przechodnie na chwilę poczuli się jakby znaleźli się w epoce Hansa
Klossa czy Stierlitza, ponieważ tajemnicze kropki i kreski najczęściej kojarzą się
wszystkim z działalnością szpiegowską. Ale prawdziwi krótkofalowcy nie są szpiegami
i swoje hobby uprawiają poza wszelkimi podziałami politycznymi, religijnymi czy
innymi.

514

Pierwsza zawodniczka w rzucaniu rzutkami do celu otrzymuje okolicznościowy dyplom od Tadeusza
SP9HQJ

Od lewej: Arek SQ9CI, Grzegorz SP9BZM i Tadeusz SP9HQJ

Strzelanie rzutkami do celu
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Dyplom za dobry wynik w strzelaniu

W czasie naszej aktywności pokazaliśmy liczną literaturę związaną z uprawianiem
krótkofalarskiego hobby. I tak znalazły się tu między innymi opracowania Ryszarda
Reicha SP9BBU, Ryszarda Czerwińskiego SP2IU, Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC,
Wiesława Paszty SQ8ABG, jak też klubowego kronikarza Tadeusza Pamięty SP9HQJ
pt. „Historia klubu SP9KJM”. Pokazaliśmy również mini kolekcję kluczy
telegraficznych, a także kolekcję najładniejszych kart QSL z całego świata. Jednak
największym zainteresowanie cieszyły się zawody w strzelaniu rzutków do celu.

Strzelanie rzutkami do celu

Zasłużony dyplom
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Zasłużony dyplom

Jak w każdym przedsięwzięciu, również i w tym przypadku miały dwa ciekawe
epizody. W pierwszym przypadku nasze stanowisko odwiedził były wojskowy
radiotelegrafista, który podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z wojska. W
drugim przypadku (co za traf) doszło do niezwykłego spotkania. Otóż wiceprezes
Zarządu klubu SP9KJM Marek SP2NNO spotkał po latach swego byłego żołnierza,
którego szkolił telegrafii w jednostce wojskowej wiele lat temu. W obu tych
przypadkach trwały długie Polaków rozmowy i wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec.
Nasze stoisko odwiedził mieszkaniec Siemianowic Śl. – Michałkowic, który wiele lat
temu pracował w ówczesnej Państwowej Inspekcji Radiowej i wraz z zespołem
kontrolnym kontrolował między innymi pracę krótkofalowców. Ale na szczęście nasi
klubowicze nie robili i nie robią głupstw i nie narażają się tej instytucji kontrolnej.

Od lewej: Józef SQ9FII, Arek SQ9CI, Grzegorz SP9BZM i Marek SP2NNO
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Od prawej: Romek SP9UVQ, Janek SQ9ETU i żona Janka

Od lewej: żona Janka SQ9ETU, Piotr SQ9CXK i Marek SP2NNO

Nasza obecność klubowa miała miejsce go godziny 21.00, ponieważ później
wieczorna zabawa działkowiczów i QRM ze strony orkiestry uniemożliwiała dalszą
pracę w eterze. Przeprowadziliśmy wiele łączności krajowych i międzynarodowych
powiększając swój stan posiadania. Za 2 tygodnie czeka nas podobne przedsięwzięcie,
ponieważ w związku z tzw. Militariami wystąpimy na terenie Parku Tradycji w
Siemianowicach Śl. – Michałkowicach. Ale o szczegółach napiszemy niebawem.
Bardzo dziękuję Kolegom za liczny udział w sobotniej aktywności i zapraszam do
kolejnych, a będzie ich trochę.
Info: Tadeusz SP9HQJ
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Długie Polaków rozmowy. Z lewej – Janek SQ9ETU, Józef SQ9FII i Grzegorz SP9BZM

Jedno ze stoisk

Tadeusz SP9HQJ pracujący w pasmie 3,7 MH
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Patronat Prezydenta Siemianowic Śląskich
Miło nam poinformować członków i sympatyków naszego klubu, a także osoby
przeglądające naszą stronę klubową, że pismem z dnia 2 września 2019 r. Sekretarz
Miasta Siemianowic Śl. Adam Skowronek oficjalnie poinformował nas o objęciu
Patronatem przedsięwzięcia pod nazwą „60-lecie istnienia Klubu Łączności LOK
SP9KJM”, które odbędzie się 19 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Willi
Fitznera w Siemianowicach Śl.
Ponieważ Klub Łączności SP9KJM jest jednostką organizacyjną podległą Zarządowi
Wojewódzkiemu LOK w Katowicach, który posiada osobowość prawną to wszelkie
ustalenia i porozumienia odbywają się za pośrednictwem ZW LOK w Katowicach. W
załączeniu ksero dotyczące Patronatu.
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Zaproszenie na Piknik Militarny
12 września 2019

Zarząd Klubu Łączności SP9KJM zaprasza członków i sympatyków klubu oraz
osoby czytające tę wiadomość na tegoroczny Piknik Militarny, który będzie miał
miejsce w najbliższą niedzielę tj. 15 września br. od godziny 12.00 do 17.00 na terenie
Parku Tradycji w Siemianowicach Śl. przy ulicy Orzeszkowej. Organizator imprezy tj.
Fundacja „Grot” w Siemianowicach Śl. przewiduje między innymi:
– prezentację wozów bojowych „Rosomak”,
– prezentację sprzętu militarnego,
– prezentację pojazdów wojskowych typu „Honker”’
– konkursy dla dzieci.
Poza prezentacją wozów bojowych, czołgów i sprzętu wojskowego organizatorzy
zapewnią wyżerkę i napoje. Informacje na temat tego przedsięwzięcia znajdują się
między innymi na n/w stronach internetowych:
http://www.siemianowice.pl/kultura/aktualnosci/w-niedziele-piknik-militarny-w-parkutradycji.12639/
http://www.rosomaksa.pl/aktualnosci/piknik-militarny-z-rosomakiem-pl.html
Niezależnie od wskazanych wyżej przedsięwzięć ze strony organizatora, pragniemy
poinformować, że nie zabraknie tu również naszej tj. klubowej obecności. Skąd zatem
nasza obecność? Wszystko zaczęło się od tego, że naszą ostatnią wzmożoną aktywność,
a zwłaszcza naszą obecność na ogródkach działkowych „Malwa” w Siemianowicach Śl.
zauważył były redaktor TVP Katowice, a obecnie radny Rady Miasta Siemianowice Śl.
i pracownik Siemianowickiego Centrum Kultury Marek Omelan, który nawiązał
kontakt z prezesem klubu Tadeuszem SP9HQJ. Na uzgodnionym spotkaniu omówiono i
uzgodniono zasady współpracy klubu siemianowickiego SP9KJM z Siemianowickim
Centrum Kultury mającym na celu ożywienie życia kulturalnego na terenie
Siemianowic Śl. Tak więc nasza obecność na Pikniku Militarnym jest wynikiem
wspólnych uzgodnień, a w procesie decyzyjnym uczestniczył również kierownik Parku
Tradycji Marek Kołbuk oraz prezes Fundacji „Grot” – organizator Pikniku. W
przyszłości nasza obecność będzie widoczna również przy okazji innych wydarzeń
kulturalnych na terenie miasta.
W czwartek tj. 12 września br. Marek SP2NNO, Krzysztof SQ9NIU i Tadeusz
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SP9HQJ na miejscu przedsięwzięcia zrobili swoistą wizję lokalną mającą na celu
określenie miejsca usytuowania stanowiska z radiostacją klubową oraz sposób
rozwieszenia anteny. Sprawy te zostały dopracowane i w najbliższą niedzielę już od
godziny 10.00 będziemy na miejscu i przystąpimy do pracy. Podobnie jak na „Malwie”
zamierzamy pracować na KF, a przy okazji zrobimy zawody radioorientacji sportowej
nazywane powszechnie „łowami na lisa”. Przywieziemy wiele gadżetów
krótkofalarskich tj. zbiór kluczy telegraficznych, generator akustyczny do emitowania
sygnałów alfabetem Morse’a, albumy z licznymi kartami QSL oraz inne gadżety.
Zapewne, jak na „Malwie”, największym zainteresowaniem cieszyć się będą wśród
dzieci i młodzieży zawody w strzelaniu rzutkami do celu. Dla zwycięzców
przewidujemy dyplomy okolicznościowe. Jednym słowem atrakcji z naszej strony nie
zabraknie.
Zapraszamy zatem członków i sympatyków naszego klubu do licznej obecności w tej
imprezie. Zapraszamy również mieszkańców Siemianowic Śl. i okolic do odwiedzenia
naszego stoiska, na którym będą materiały informacyjne o specyfice naszego hobby.
Info: Zarząd klubu SP9KJM
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SP9KJM na Pikniku Militarnym
17 września 2019
Zgodnie w wcześniejszą zapowiedzią, w ostatnią niedzielę tj. 15 września br. nasi
klubowicze wzięli udział w Pikniku Militarnym zorganizowanym przez Fundację
„Grot” na terenie Parku Tradycji przy ulicy Orzeszkowej w Siemianowicach Śl. Już o
godzinie 10.00 jako pierwszy pojawił się Marek SP2NNO, a wkrótce dotarł Tadeusz
SP9HQJ, Sebastian SP9TDA wraz dziewczyną, Krzysztof SQ9NIU oraz Janek
SQ9ETU wraz z małżonką. Każdy z nas wiedział co miał do zrobienia i po krótkim
czasie antena nadawczo-odbiorcza została podwieszona, transceiver uruchomiony i
operatorzy przystąpili do pracy. Trzy stoły zostały zapełnione wieloma gadżetami tj.
generatorem akustycznym emitującym znaki telegraficzne, kolekcją kluczy
telegraficznych, dość bogatą literaturą o tematyce krótkofalarskiej, zbiorami kart QSL,
materiałami promującymi krótkofalarstwo oraz innymi gadżetami.
Ponieważ informacja o naszej aktywności ukazała się na klubowej stronie
internetowej oraz na stronie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK, to w trakcie trwania
Pikniku nasze stanowisko zaczęli odwiedzać krótkofalowcy z Śląska. I tak pojawił się
Andrzej SQ9DHK z Katowic, Marcin SQ9ITA wraz z małżonką Sylwią SP9CZ
przybyli z Zawiercia, a z Mysłowic dotarł do nas Marcin SP9MK. Nasze stanowisko
odwiedzało wielu mieszkańców Siemianowic Śl. żywo interesując się naszym hobby.
Dla większości mieszkańców nasze krótkofalarstwo to niemal czarna magia, ale
mieszkańcy z podziwem odnosili się do naszego hobby. Z podziwem wsłuchiwali się w
tajemnicze dla nich kropki i kreski emitowane z generatora akustycznego. Wśród dzieci
dość dużym zainteresowaniem cieszyły się mini zawody radioorientacji sportowej.

Zawody radioorientacji sportowej cieszyły się dużym powodzeniem u dzieci
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Jestem ciekaw czy uda mi się odnaleźć lisa …

Chyba jestem na tropie …

Zmieniający się operatorzy radiostacji klubowej przeprowadzili wiele ciekawych
łączności krajowych i zagranicznych przydzielając przy okazji 5 punktów w ramach
akcji dyplomowej związanej z 100. Rocznicą I Powstania Śląskiego. W paśmie 7 MHz
słyszana była stacja z Panamy, ale z uwagi na duży pile up i niewielką moc naszej stacji
nie udało się nam nawiązać łączności z tą stacją. Nie mniej jednak, wraz z poprzednią
naszą aktywnością na terenie ogródków działkowych „Malwa” przeprowadziliśmy
łącznie 435 łączności.
Nawiązaliśmy bliższy kontakt z organizatorem Pikniku tj. z Fundacją „Grot” i
uzgodniliśmy szczegóły dotyczące naszej przyszłorocznej aktywności w takim samym
przedsięwzięciu. Organizator Pikniku zadbał o darmową grochówkę wojskową dla
każdego chętnego uczestnika Pikniku, a pod koniec imprezy nasi klubowicze załapali
się na repetę.
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Widok na miejsce imprezy

Takie rakiety mogą stanowić grozę u przeciwnika

Transporter opancerzony z siemianowickiej firmy „Rosomak”
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Żaden z uczestników spotkania nie mógł być głodny, a żołnierska grochówka była bardzo pożywna

Dość ciekawą i miłą niespodziankę sprawił nam Krzysztof SQ9NIU wykorzystując
swój dron, który latał nad nami filmując i robiąc zdjęcia całej imprezy. W najbliższym
czasie na stronie klubowej umieścimy film pokazujący ciekawe ujęcia.

Dron Krzysztofa SQ9NIU

Z góry każdy nasz krok śledził dron Krzysztofa SQ9NIU
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Widok z drona. Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Janek SQ9ETU i Zona Janka

Prezentacja pierwszego wydania monografii pt. „Historia klubu SP9KJM”

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Krzysztof SQ9NIU i Marek SP2NNO
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Tadeusz prezentuje Fotoreportaż Andrzeja SQ9DHK pt. „ Zawody radioorientacji sportowej w Brzegach
w 1996 r.”

Fotokronka klubu SP9KJM prezentowana przez Tadeusza SP9HQJ

Krzysztof SQ9NIU i Marek SP2NNO na posterunku przy KF
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Widok ogólny na miejsce naszego działania

Janek SQ9ETU wraz z żoną pilnuje naszych gadżetów

Marek SP2NNO usiłuje namówić swoją wnuczkę do pracy na KF
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Krzysztof SQ9NIU i Sebastian SP9TDA jako zmiana na stanowisku KF

Ale najlepiej praca na KF wychodzi Markowi SP2NNO

Naszą ekipę odwiedził Marcin SQ9ITA wraz z żoną
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Przybyli kolejni goście: Andrzej SQ9DHK stojący pośrodku i Marin SP9MK siedzący jako drugi z
prawej

Na zdjęciu od lewej stoją: Tadeusz SP9HQJ, Zona Marcina i Marcin SQ9ITA

Tadeusz SP9HQJ i Janek SQ9ETU pilnują gadżetów
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Bardzo dziękuję naszym Kolegom klubowym za ogromny trud w przygotowaniu i
realizacji tego przedsięwzięcia, które było dla nas kolejnym, ciekawym
doświadczeniem zakończonym sukcesem. Po uzgodnieniach z radnym Rady Miasta
Siemianowic Śl. i pracownikiem Siemianowickiego Centrum Kultury Markiem
Omelanem będziemy obecni na kolejnych ważniejszych imprezach kulturalnych na
terenie Siemianowic Śl. Dziękuję również krótkofalowcom z innych klubów, jak też
mieszkańcom Siemianowic Śl. i najbliższej okolicy za obecność przy naszym stoisku i
zainteresowanie naszym hobby.
Info: Tadeusz SP9HQJ
P.S. Informacja na temat obecności naszego klubu na Pikniku Militarnym ukazała się
na portalu Urzędu Miasta Siemianowice „Reporterskim okiem:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/siemianowiccy-krotkofalowcy-na-piknikumilitarnym.14900/
Informacja o Pikniku wraz z wieloma zdjęciami ukazała się na n/w stronach
internetowych:
Dziennik Zachodni
Siemianowice Śląskie – naszemiasto.pl
facebook – piknik militarny
Katowice.tvp.pl
facebook grupa Siemianowice Śląskie
Najnowsze wieści z SP9KJM
17 września 2019
Tym razem są 3 dobre wiadomości. Pierwsza dobra to taka, że w związku z tekstem,
jaki ukazał się na stronie: http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/spotkanieinformacyjne-siemianowickich-organizacji-pozarzadowych.14868/ , gdzie jest mowa o
zaproszeniu przedstawicieli siemianowickich organizacji pozarządowych na pierwsze
po wakacjach spotkanie informacyjne to w dniu wczorajszym tj. w poniedziałek 16
września br. o godz. 16.30 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. wraz z Markiem
SP2NNO wziąłem udział w spotkaniu, na którym omówiono program współpracy na
rok 2010, dokonano wymiany doświadczeń dotyczących potrzeb stowarzyszeń, w tym
propozycji szkoleń. Spotkanie to było ważne dla naszej społeczności klubowej,
ponieważ dowiedzieliśmy się, że cele i zadania PZK są zbieżne z oczekiwaniami władz
miasta i włączenie się do wspólnych działań może okazać się korzystne dla obu stron.
Klub SP9KJM opracowując uzgodnione zadanie publiczne może przy okazji pozyskać
środki finansowe i granty, które na pewno przydadzą się naszemu klubowi. W toku
spotkania omówiliśmy wstępnie jakie zadania publiczne możemy realizować. Przed
nami zatem jest wiele do zrobienia, a przy okazji można pozyskać środki finansowe. To
dobra informacja dla naszego klubu. Ta sprawa będzie jeszcze konkretyzowana.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy w Wojkowicach sympatyka naszego klubu
Czarka SQ9JKA, który z uwagi na wiele okoliczności rzadko odwiedza nasz klub, ale z
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zainteresowaniem regularnie przegląda naszą klubową stronę internetową i wie co się u
nas dzieje. Ale Czarek, po otrzymaniu pierwszego wydania monografii pt. „Historia
klubu SP9KJM”, zobowiązał się nas odwiedzić. Warto więc przypomnieć, że na terenie
posiadłości Czarka w 2003 roku pracowaliśmy w zawodach pod nazwą „Polny Dzień”.
Czarek to człowiek niezwykle utalentowany, ponieważ w przeszłości w czasie
klubowych spotkań noworocznych uatrakcyjniał spotkania przygrywając na skrzypcach.
Po wypadku drogowym ma średni ubytek słuchu i dziś nie jest w stanie grać na tym
cudownym instrumencie. Czarek, jako inżynier, jest doskonałym konstruktorem
urządzeń i skonstruował między innymi 500 watowy wzmacniacz do KF, który
zamierza obecnie sprzedać. Jest również konstruktorem modeli samolotów sterowanych
radiowo, jak też mini katamaranu. Wszystkie urządzenia są sprawne technicznie.
Czarek posiada na zbyciu wiele niepotrzebnych mu urządzeń i części radiowych i
chętnie je odsprzeda zainteresowanym. Przedstawiamy więc zdjęcia sprzętu Czarka.
Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany nabyciem tych rzeczy, to proszę o kontakt z
naszym klubem tj. Klub Łączności SP9KJM przy Domu Kultury “Chemik” ul.
Niepodległości 51, 41-106 Siemianowice Śląskie, tel. 601 167 451,
email: klub@sp9kjm.pl. Dni klubowe: wtorki i piątki w godz. 16.00 – 19.00.

Czarek SQ9JKA i Marek SP2NNO

Czarek SQ9JKA i Tadeusz SP9HQJ
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Ale najbardziej pocieszająca przyszła dzisiaj tj. we wtorek 17 września br. Z ZG
LOK otrzymaliśmy bowiem skan pozwolenia dodatkowego wydanego przez UKE ze
znakiem okolicznościowym HF60KJM. To znak związany z obchodami 60.lecia klubu
SP9KJM i już przystępujemy do pracy. Mamy już opracowany projekt karty QSL i
zapraszamy do łączności z naszą stacją klubową.

Nie tylko nasze klubowe życie nie jest usłane różami, ponieważ na końcu zła
informacja. Dowiedzieliśmy się, że nasz sympatyk klubowy Bogdan SQ9LBO miał
udar mózgu i od miesiąca jest śpiączce w szpitalu i lekarze twierdzą, że są nikłe szanse
na wybudzenie. Krótka informacja wraz ze zdjęciem Bogdana znajduje się w
pierwszym wydaniu monografii pt. „Historia klubu SP9KJM” na stronie 68. Publikację
tę w formacie Pdf można pobrać ze strony http://sp9kjm.pl/index.php/historia/
Info: Tadeusz SP9HQJ
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Przygotowania do obchodów 60-lecia klubu
2 października 2019

Trwają intensywne przygotowania do obchodów 60- lecia klubu pod patronatem
prezydenta Siemianowic Śląskich. Główna uroczystość z tym związana będzie miała
miejsce w sobotę tj. 19 października 2019 r. o godz. 16.00 w okazałej Willi Fitznera
przy ulicy Fitznerów 3 w Siemianowicach Śl. W uroczystości tej wezmą udział
przedstawiciele Urzędu Miasta Siemianowice Śl. z prezydentem Rafałem Piechą na
czele. Będą też przedstawiciele ZW LOK w Katowicach i ZM LOK w Siemianowicach
Śl., a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji społecznych. W tym dniu o
godz. 11.00 w siedzibie Domu Kultury „Chemik” odbędzie się wyjazdowe posiedzenie
Prezydium ZG PZK, w którym wezmą członkowie Prezydium i Głównej Komisji
Rewizyjnej PZK. Po obradach wszyscy udadzą się na uroczystość do Willi Fitznera.
W czasie uroczystości najbardziej zasłużeni członkowie klubu i inne osoby zostaną
uhonorowane okolicznościowym Medalem 75-lecia LOK. Program spotkania
przewiduje krótką informację na temat powstania i historii klubu, jak też plan zamierzeń
klubowych na najbliższe lata. Uczestnicy spotkania otrzymają również bezpłatnie płytę
CD z najnowszym opracowaniem kronikarza klubowego – Tadeusza SP9KJM tj. z
drugim wydaniem monografii pt. „Historia klubu SP9KJM – wydanie drugie”. Tą drogą
dziękujemy władzom miasta, a szczególnie prezydentowi Siemianowic Śl. Rafałowi
Piesze za sponsoring w wytworzeniu 200 egzemplarzy opracowania.
W ramach przygotowań do uroczystości odkurzyliśmy stare, historyczne urządzenia
i zamierzamy w Willi Fitznera zorganizować mini wystawę starego sprzętu tj.
radiostacji RBM 1, radiostacji R 105 D, odbiornika R 311, telefonu TAI 43 i innych
staroci. Niebawem pomieszczenie klubowe zostanie pomalowane i odnowione. Dzięki
Romkowi SP9UVQ wykonane zostały szuflady, na których w specjalnych pojemnikach
umieszczone zostały liczne karty QSL. Wykonano również szereg innych prac
porządkowych w pomieszczeniu klubowym i podręcznym magazynku.
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Janek SQ9ETU testuje radiostację R-105 D

Testowanie RBM 1

Od dwóch tygodni nasi operatorzy tj. Marek SP2NNO, Krzysztof SQ9NIU,
Sebastian SP9TDA i Marcin SQ9ITA pracują na KF głównie emisją SSB i FT8, ale
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brakuje nam dobrego radiotelegrafisty. Czy któryś z kolegów chciałby popracować
emisją CW pod znakiem HF60KJM? Jeśli tak, to proszę o kontakt z Tadeuszem
SP9HQJ. Pod znakiem okolicznościowym jesteśmy również obecni na UKF, a
koordynatorem łączności na UKF jest Jacek SQ9BEC. Zarówno SP9KJM, jak i
HF60KJM znajdują się na QRZ.COM i cieszy nas informacja, że strony te są licznie
odwiedzane przez internautów. Licznik odwiedzin pokazuje, że dotychczas było ponad
2 tysiące wizyt na każdej ze stron. Na stronie QRZ.COM – HF60KJM wykazana jest
lista przeprowadzonych łączności i każdy zainteresowany korespondent może
sprawdzić kiedy i na jakiej częstotliwości miał już QSO ze stacją HF60KJM. Dzięki
Markowi SP2NNO i Sebastianowi SP9TDA, którzy wgrali programy logujące,
wszystkie łączności w ramach znaku HF60KJM i SP9KJM logowane są komputerowo.
Cieszy nas fakt, że nasza strona klubowa jest coraz częściej odwiedzana przez wielu
krótkofalowców, którzy dowiadują się o ostatnich zintensyfikowanych działaniach, a to
w praktyce przekłada się na zwiększoną ilość wizyt w naszym klubie. Dzięki
informacjom zamieszczonym na stronie klubowej, ostatnio trzech nowych kolegów
zaczęło regularnie odwiedzać nasz klub i koledzy ci są szkoleni do przygotowania się
do egzaminu państwowego na licencję nadawczą. Niebawem na stronie klubowej w
zakładce Filmy zostanie opublikowany film z naszej ostatniej aktywności w ramach
Pikniku Militarnego. Zapraszamy zatem do regularnego odwiedzania naszej strony
klubowej, na której są zawsze najświeższe informacje.

Indywidualne szkolenie kursanta przez Jacka SQ9BEC
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Jacek SQ9BEC doskonale sprawdza się w roli wykładowcy

Kolejna dobra wiadomość: w związku z wojskowym zawodami strzeleckimi
organizowanymi w najbliższy weekend przez ZW LOK w Katowicach na terenie
strzelnicy myśliwskiej przy ulicy Zwycięstwa 2 w Siemianowicach Śl., nasi klubowicze
będą na strzelnicy w najbliższą niedzielę tj. 6 października od wczesnych godzin
rannych i pracować będą na KF pod znakiem HF60KJM. Zapraszamy więc wszystkich
chętnych do odwiedzenia naszego stanowiska. Wskazane jest zabranie ze sobą
urządzenia mobilnego na UKF.

Strzelnica myśliwska w Siemianowicach Śl.

Info: Tadeusz SP9HQJ
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Nasza obecność na 45-tych Centralnych Zawodach Strzeleckich Klubu Żołnierzy
Rezerwy LOK
8 października 2019

W dniach 5-6 października 2019 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej w
Siemianowicach Śl. odbyły się 45-te Centralne Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy
Rezerwy LOK, w których uczestniczyły reprezentacje nie wszystkich województw.
Same zawody, polegające na strzelaniu z broni krótkiej, maszynowej i rzutach granatem
do celu odbyły się w sobotę tj. 5 października, natomiast uroczyste podsumowanie
zawodów i wręczenie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się w
niedzielę.
W uroczystości tej wziął udział senator RP Jacek Piechota, posłanka na Sejm Ewa
Kołodziej, a także przedstawiciele ZW LOK w Katowicach i ZM LOK w
Siemianowicach Śl. W imieniu prezydenta Siemianowic Śl. w spotkaniu uczestniczyła
naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. Byli też inni
oficjele. W uroczystości tej wziął również udział prezes LOK pułkownik rezerwy Jerzy
Salamucha.
Zgodnie z ustaleniami z ZW LOK w Katowicach, siemianowiccy nadawcy tj. Marek
SP2NNO, Krzysztof SQ9NIU, Marcin SQ9ITA, Romek SP9UVQ, Józef SQ9FII oraz
Tadeusz od niedzielnych godzin rannych zainstalowali antenę i urządzenie nadawczoodbiorcze i pracowali na KF. Nasze stoisko wzbudziło duże zainteresowanie wśród
gości i uczestników zawodów. Odwiedził nas prezes LOK gratulując osiągnięć.

Miejsce usytuowania stacji klubowej
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Choć z rana pogoda nas nie rozpieszczała, ponieważ było zimno i lekka mżawka, ale w
godzinach południowych zaświeciło słońce i było nawet znośnie. A gorąca herbata i
gorący, pożywny bogracz spowodowały, że przestało być nam zimno. Spotkanie
uważamy za bardzo udane i jest to nasze kolejne doświadczenie polegające na
praktycznym sprawdzeniu się w warunkach polowych. A takich doświadczeń mamy za
sobą bardzo wiele i rozwinięcie sprzętu nie stanowi dla naszego zespołu większej
trudności

Marek SP2NNO na posterunku pracując na KF
Poza licznymi normalnymi zdjęciami dokumentującymi naszą aktywność, największą
frajdę sprawiły nam filmiki i zdjęcia wykonane z różnych wysokości przez dron,
sterowany radiowo przez Krzysztofa SQ9NIU. Niebawem na stronie klubowej ukaże się
zmontowany film wykonany przez drona.
Info: Tadeusz SP9HQJ
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Znany na Śląsku instruktor wyszkolenia strzeleckiego Robert Wrona odznaczony przez prezesa LOK
pułkownika Jerzego Salamuchę

Zwycięzcy

Stanowisko operatorskie klubu SP9KJM
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Marek SP2NNO sprawdza urządzenie. Obok: Marcin SQ9ITA i Romek SP9UVQ

Od lewej: Krzysztof SQ9NIU, Marcin SQ9ITA, Marek SP2NNO i Romek SP9UVQ

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ, Marek SP2NNO, prezes LOK płk rezerwy Jerzy Salamucha i Marcin
SQ9ITA
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Od lewej: Marcin SQ9ITA, Krzysztof SQ9NIU sterujący dronem, Marek SP2NNO i Józef SQ9FII
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Od lewej: Józef SQ9FII, Marcin SQ9ITA i ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk

Widok z drona

Widok z drona
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Widok z drona

Widok z drona

Widok z drona
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Rozdział III – Co ponadto zmieniło się przez ostatnie 10 lat ?
10 lat, na tle historii, to niewielki odcinek czasu. Ale w przypadku PZK, klubów i
oddziałów w kraju, jak też siemianowickiego klubu SP9KJM jest to jednak znaczący
okres zmian, jakie nastąpiły. Nastąpił znaczny postęp techniczny w wielu obszarach i
nie sposób wszystkich ich wymienić. Ale spróbujmy powiedzieć o niektórych z nich –
tych najważniejszych. Nastąpił ogromny postęp w dostępie do informacji. Szybko
rozwijająca się technika komputerowa spowodowała między innymi zanikanie redakcji
gazet tzw. „papierowych”, a na ich miejscu pojawia się coraz więcej komunikatorów
elektronicznych i dzięki temu widzimy obecnie znacznie szybszy dostęp do informacji.
Polityka informacyjna to bardzo ważny element działalności każdej instytucji,
firmy, stowarzyszenia czy też klubu. Mając tego świadomość, również aktyw klubowy
postawił na politykę informacyjną i dzięki temu klub posiada dobrze działającą
klubową stronę internetową tj. http://sp9kjm.pl , na której zawsze są najświeższe
informacje klubowe. Na stronie tej, poza typowymi informacjami, są również
informacje dodatkowe np. filmy, wycinki prasowe w odpowiednich zakładkach, a
także linki do ważniejszych stron internetowych. Kronikarz klubowy – Tadeusz
SP9HQJ, od czasu do czasu, przekazuje swoje teksty wraz ze zdjęciami do lokalnego
portalu internetowego „Reporterskim okiem” opisując ciekawsze przedsięwzięcia
klubowe. Nasi klubowicze czerpią też wiedzę z zakresu krótkofalarstwa z wielu stron
internetowych i wykorzystują ją w codziennych działaniach klubowych np. w zakresie
pojawiających się na rynku najnowszych urządzeniach nadawczo-odbiorczych,
konstrukcjach, antenach, zawodach czy też różnego typu spotkań integracyjnych.
Niemal wszyscy klubowicze posiadają swoje konta na Facebooku i dzięki temu
szybciej komunikują się ze sobą. To tylko niektóry przykłady wskazujące na szybki
obieg informacji.
Przez ostatnie lata nastąpił również ogromny rozwój w zakresie fotografii cyfrowej,
smart fonów – urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Dzięki takim zdobyczom
techniki, nie tylko siemianowiccy krótkofalowcy, na bieżąco dokumentują ważniejsze
wydarzenia, stanowiący materiał dowodowy ich działalności. W przypadku klubu
SP9KJM ma to szczególne znaczenie dla dokumentowania różnego typu zawodów
sportowo-obronnych, jakie przez ostatnie 10 lat organizowane były na terenie
Kokotka, Kucobów czy innych miejsc. Dokumentowane są również inne ważniejsze
przedsięwzięcia klubowe np. okolicznościowe spotkania integracyjne, ważniejsze
rocznice czy uroczystości. A takich materialnych dowodów aktywności klubu
SP9KJM jest bardzo wiele. Dzięki rozwojowi informatyki, prowadzone łączności, jak
też różnego typu zawody logowane - dokumentowane są obecnie komputerowo, co
znacznie przyśpiesza i ułatwia pracę. Nowoczesny rozwój techniki komputerowej to
również nowoczesne techniki cyfrowe do prowadzenia łączności np. PSK 31, FT 8 i z
każdym rokiem ich przybywa. Siemianowiccy nadawcy nie odstają od reszty
nadawców i również coraz częściej sięgają po te techniki. Nie sposób wymienić
wszystkich korzyści wynikających z wykorzystania techniki komputerowej, bo jest ich
bardzo dużo i klubowicze często z nich korzystają.
A co zmieniło się poza techniką ?. Klub nadal pozostaje w strukturach LOK i nadal
podtrzymuje chlubne tradycje w zakresie utrzymywania bardzo dobrych relacji z ZW
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LOK w Katowicach i ZM LOK w Katowicach. Dzięki tym relacjom nawzajem się
wspieramy o typowym przykładem może być ostatnia aktywność klubowa tj. w czasie
ostatnich 45 Centralnych Zawodów Strzeleckich Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK,
zorganizowanych w dniach 5-6 października 2019 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej
w Siemianowicach Śl. przez ZW LOK. W czasie tych zawodów operatorzy stacji
klubowej pracowali pod znakiem okolicznościowym HF60KJM informując swych
korespondentów o zawodach. Jak powiedział na podsumowaniu zawodów do jej
uczestników, organizator zawodów - dyrektor Biura ZW LOK w Katowicach ppłk
rezerwy Ryszard Kasprzyk: „ informacja o zawodach, dzięki krótkofalowcom, poszła
w eter”. To tylko jeden z przykładów wzorowej współpracy z władzami LOK.
Również na szczeblu lokalnym bardzo cenimy sobie współpracę z prezesem ZM LOK
Marianem Oddczykiem, który jest jednocześnie zastępcą dyrektora Siemianowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. A warto wiedzieć, że obecna siedziba klubu znajduje się w
Domu Kultury „Chemik”, który to należy do zasobów SSM. Mając zatem bardzo
dobre relacje z SSM i kierownikiem DK „Chemik” Zbigniewem Krupskim zarząd
klubu nie ma problemów finansowych związanych chociażby z opłatą za czynsz,
ogrzewanie czy też inne opłaty.
Z jakimi problemami boryka się środowisko siemianowickiego klubu SP9KJM ?.
Podstawowym problemem, który dotyka nie tylko siemianowickich krótkofalowców,
ale również wielu krótkofalowców w kraju to problem antenowy. O ile w poprzednich
latach był to raczej problem marginalny, to dziś staje się coraz częstszy. W związku z
utworzeniem wspólnot mieszkaniowych, coraz częściej krótkofalowcy napotykają
opór ze strony wspólnot, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają instalowanie anten
nadawczo-odbiorczych motywując to różnymi powodami, nie zawsze racjonalnymi. A
prawda jest taka, że w przypadku kiedy strony nie dochodzą do porozumienia to
krótkofalowcy kierują sprawy do sądu, który przyznaje im racje zobowiązując
wspólnoty mieszkaniowe czy też spółdzielnie mieszkaniowe do anulowania uchwały
zabraniającej montaż anten. Na ten temat można podawać szereg argumentów
prawnych stwierdzających, że przepisy prawne zezwalają krótkofalowcom na montaż
anten. Krótkofalowcy z reguły nie stawiają sprawy na ostrzu noża i unikają spraw
sądowych starając się polubownie załatwić sprawę, ale nie zawsze się to udaje.
Ostatecznym rozwiązaniem jest sprawa sądowa. Całe szczęście, że większość
siemianowickich krótkofalowców nie ma takich problemów, ale wyjątki się zdarzają.
Nie wszyscy mają świadomość, że krótkofalowcy, że w sytuacji jakiegokolwiek
zagrożenia cywilizacyjnego, kiedy z różnych powodów zawodzą inne służby, to na
pomoc krótkofalowców zawsze można liczyć. Na przestrzeni lat było wiele takich
przykładów w kraju. Chociażby powódź tysiąclecia w dorzeczu Odry w 1999 roku
pokazała, że w wyniku wylewu rzeki „padły” głównie telefony i utrudniona była
łączność, to z pomocą przyszli krótkofalowcy zapewniając łączność pomiędzy
sztabami kryzysowymi a służbami ratowniczymi. A trzeba liczyć się z tym ,że
zagrożeń cywilizacyjnych należy się spodziewać coraz częściej np. powodzi,
huraganów, tornad, które spowodować mogą utratę tradycyjnej łączności – nawet
komórkowej, bo zamokną przekaźniki telefonii komórkowej. Dziś znaczna część
krótkofalowców zrzeszona jest w strukturach zarządzania kryzysowego i w przypadku
awarii powszechnych środków łączności krótkofalowcy mogą przyjść z pomocą,
ponieważ posiadają alternatywne źródła zasilania. Tak więc należy wziąć to pod
uwagę i traktować krótkofalowców jako sojuszników, a nie przeciwników.
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A co zmieniło się jeśli chodzi o członków klubu ?. Część naszych kolegów zmarła,
a my wszyscy zestarzeliśmy się o 10 lat. Część kolegów klubowych, z różnych
powodów, odeszła z klubu. Najczęściej wiązało się to ze zmianą miejsca
zamieszkania. Takim przykładem może być nasza wychowanka klubowa z lat 90-tych
Monika Lesiewicz, która w tamtych latach zdobyła mistrzostwo Polski w telegrafii
szybkiej. Ale po ukończeniu szkoły wyszła za mąż i wyjechała do Bielawy w woj.
dolnośląskim i z oczywistych względów nie zagląda do klubu. A takich osób było
więcej. Młodzi członkowie klubu pokończyli szkoły, podjęli pracę, a część młodych
zrobiła karierę – jak to w życiu bywa. Jednym z takich rozwijających się kolegów jest
wspomniany wcześniej Sebastian Berhausen SP9UXL, który swoją karierę
krótkofalarską zaczynał jako uczeń technikum w piekarskim klubie SP9KRT. Ale
później związał się z klubem SP9KJM i jest mu wierny do dziś, choć obowiązki
służbowe nie zawsze pozwalają Mu na częste wizyty klubowe.

Sebastian w międzyczasie ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach i został na
uczelni jako pracownik naukowy – zdążył zrobić doktorat i pewnie zostanie kiedyś
profesorem. Przykład Sebastiana pokazuje, że krótkofalarstwo uczy między innymi
wytrwałości w dążeniu de celu, uporu działania i nie załamywania rąk z byle błahego
powodu. Brawo Sebastianie: życzymy Ci powodzenia w pracy naukowej.
Również nasz kolega klubowy z lat 80-tych Maciej Kołodziej SP9RCN, który
uzupełnił opisaną przez mnie historię klubu SP9KJM w rozdziale I, dodając wiele
istotnych szczegółów dotyczących losów klubu w tamtych latach, na przestrzeni lat
zrobił karierę. Dla przypomnienia: pod koniec lat 80-tych podjął wówczas studia na
Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i po skończeniu studiów zamieszkał w
Krakowie. Ale odwiedził nas 10 lat temu w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. w
czasie uroczystości 50-lecia klubu. Dziś Maciek jest rozpoznawalną osobą w kraju,
ponieważ jest wybitnym specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych i swoistym
guru krajowym w zakresie przepisów RODO. Na temat Maćka jest wiele informacji na
wielu stronach internetowych, ale dla potrzeb niniejszego opracowania niech służy
chociażby jedna informacja zawarta na poniższej stronie ukazująca Maćka jako
wybitnego specjalistę w zakresie ochrony danych osobowych. Maciek jest również
bardzo skromną osobą i o swoich osiągnięciach nie lubi się przechwalać. Brawo Maćku
– życzymy Ci dużo sukcesów w pracy zawodowej i w krótkofalarstwie.
Na temat Macieja Kołodzieja czytamy między innymi na stronie:
https://www.goldenline.pl/maciej-kolodziej/
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Maciej Kołodziej
ABI, wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej, audytor wiodący i
trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB)
Kraków, małopolskie, Polska
Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Wykładowca,
doradca, specjalista informatyki śledczej e-Detektywi.pl. Doradca ds. ochrony danych w
podmiotach biznesowych i administracji publicznej
Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji,
informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie
norm ISO/EIC 27000.
Wiceprezes zarządu (od 2013r.) Stowarzyszenia SABI - Stowarzyszenie
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektorów Ochrony Danych.
Ochroną danych osobowych zajmuje się od ponad 20 lat, nadzorując m.in. największe
zbiory danych osobowych polskiego rynku e-commerce (Portale Onet.pl i Nasza Klasa).
Praktyk prawa nowych technologii i procesów ochrony danych.
Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych,
sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw
branży e-commerce i nowych technologii.
Współpracował, jako wykładowca, m.in. z: Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury,
Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Policją, Żandarmerią
Wojskową, Stowarzyszeniem SABI, spółkami Ariergarda i e-Detektywi, Instytutem
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, Zespołem
Ekspertów Manager, ODO24, publicznymi i prywatnymi uczelniami wyższymi oraz
kancelariami prawnymi.
Wykładowca studiów podyplomowych dla IOD (dawniej ABI) w Instytucie Nauk
Prawnych PAN w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizator i wykładowca studiów z
bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na krakowskiej Wyższej Szkole
Ekonomii i Informatyki oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Współpracuje m.in. z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Policji
w Szczytnie, Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademią WSB w
Dąbrowie Górniczej.
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Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki
„Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck, „ODO w marketingu internetowym”
wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz wielu artykułów w prasie branżowej. Aktywnie
współpracuje z wydawnictwami CH Beck i Presscom.
Członek grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i
Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy
internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych
osobowych
oraz
prywatności
w
mediach
elektronicznych.
Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku
prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony
informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing
procesów IT i ODO. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex.
W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI.
Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach
Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl (Nasza
Klasa), Grupie Wydawniczej PWN, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB
Polska i spółkach Grupy...
Ciekawym przykładem może być niewidomy Łukasz Żelechowski z Katowic, który
do klubu dotarł w latach 90-tych ubiegłego stulecia kiedy to był uczniem szkoły
średniej. W międzyczasie skończył studia w Krakwie i dziś piszą o nim media:

Informatyk, dziennikarz Radia In, zwycięzca festiwalu „Zaczarowana Piosenka” Anny Dymnej,
zdobywca trzech szczytów Korony Ziemi: Kilimandżaro, Elbrus, Aconcacuii.

https://podroze.onet.pl/ciekawe/niewidomy-czlowiek-otworzyl-mi-oczy/svm2e3m

"Niewidomy człowiek otworzył mi oczy"
Piotr Pogon, który wraz z Łukaszem Żelechowskim i Arkadiuszem Mytko zdobyli
niedawno najwyższy szczyt Andów - Aconcaguę (6962 m), podkreślił na środowej
konferencji prasowej w Warszawie, że Łukasz, niewidomy człowiek, otworzył mu
jeszcze bardziej oczy na życie.
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F
oto: OnetALPINIZM NIEPEŁNOSPRAWNI ZOBYWCY ACONCAGUA
Żelechowski - nauczyciel informatyki w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Krakowie, dziennikarz, Pogon - także
mieszkający pod Wawelem, konsultant organizacji pozarządowych, maratończyk,
wieloletni pacjent Instytutu Onkologii, m.in. po resekcji płuca oraz Arkadiusz Mytko z
Katowic - tłumacz, podróżnik ekstremalny, po trwającej blisko 17 godzin nocnej akcji
górskiej, stanęli 29 stycznia na najwyższym szczycie Ameryki Południowej.
"Z górami związany jestem od dziecka. Od razu się z nimi zaprzyjaźniłem, mimo że są
groźne, niebezpieczne. Ale są znakomitym wychowawcą. Jak mało kto, uczą pokory,
szacunku i miłości do drugiego człowieka, uszlachetniają. Mogą też być asumptem
przyjaźni" - zaznaczył 30-letni Żelechowski, pierwszy na świecie niewidomy, który
zdobył najwyższy szczyt Kaukazu - Elbrus (5642 m).
Wspomniał, że trzy lata temu właśnie góry połączyły go z Piotrem Pogonem, a droga
na Kilimandżaro (5895 m) była początkiem ich przyjaźni. Dziś razem trenują, razem
realizują marzenia. Do swoich słabości mają dystans, pokazują, że niepełnosprawność
nie musi przeszkadzać w osiąganiu celu.
Łukasz Żelechowski i Piotr Pogon bez żadnej aklimatyzacji wspięli się na wysokość
6962 m - najwyższy szczyt Ameryki Południowej, należący do tzw. Korony Ziemi.
"Zwykle zespoły wspinaczkowe aklimatyzują się na większej wysokości 4-5 tygodni.
My nie mieśmy na to czasu ani pieniędzy. Atakowaliśmy szczyt po zaledwie
kilkudniowym pobycie w głównej bazie na wysokości 4300 m n.p.m." - powiedział
PAP Piotr Pogon.
Polacy zdobyli Aconcagua 29 stycznia po ponad 17-godzinnej nocnej akcji górskiej.
Główny atak na szczyt nastąpił z wysokości 5600 m, na której nawet wytrenowany
organizm nie jest w stanie odpoczywać. Ostatnie 300 m wspinaczki było
najtrudniejsze.
"Byliśmy już skrajnie wyczerpani, a musieliśmy stąpać po bardzo niestabilnym
gruncie" - opowiadał Żelechowski. - Chcieliśmy nawet zrezygnować, by ponowić
552

później atak". Niepełnosprawni wspinacze uznali jednak, że jeśli nie wejdą na szczyt
teraz, to następnej nocy już nie dadzą rady. Pogon przyznał, że zachował jedynie
"strzępy" świadomości; bez pomocy kolegów, m.in. Arkadiusza Mytko, nie byłby w
stanie wejść na szczyt ani z niego bezpiecznie zejść i przetrwać najbliższą noc.
Aby bezpiecznie znaleźć schronienie na wysokości 6000 m, obaj śmiałkowie
potrzebowali jeszcze 12 godzin. Byli wtedy tak zmęczeni, że Żelechowski nie pamięta
niektórych etapów zejścia. Na dodatek doszło u niego do hipotermii. "Po powrocie z
gór byłem tak wyziębiony, że siedziałem w kurtce puchowej drżąc z zimna przy
temperaturze powietrza 30 st. C." - mówił. Piotr Pogon doznał odmrożeń lewej stopy,
Żelechowski miał dotkliwie poparzone od silnego słońca ręce. Ale jest dumny. "Góry
to moja pasja. Nie zamierzam rezygnować z dalszej wspinaczki ekstremalnej" - dodał.
"To jest kolejny życiowy cud, bo niewidomy przyjaciel otworzył mi jeszcze bardziej
oczy na życie, które nas otacza. Każdego dnia jesteśmy zabiegani, pędzimy przed
siebie na oślep, nie widząc ludzi w potrzebie, nie widząc piękna przyrody, nie czując,
że drzewa tętnią życiem. Łukasz często powiada: ja widzę ... A my naszymi oczami
nie widzimy tego, co on. Albo jak obejmuje korę i wsłuchuje się, jak szumi drzewo" powiedział Pogon.
Od blisko 30 lat zmaga się z choroba nowotworową. Były przerzuty, usunięcie płuca,
ale - jak podkreślił - ma też normalne, intensywne życie, zaś odpoczywa - zdobywając
szczyty. Uważa, że każdy może mieć swoje Kilimandżaro czy Aconcaguę, ale też
swoje Tatry lub Bieszczady.
"Kiedy w 1983 roku usłyszałem od lekarzy diagnozę, runął mój świat. Połowa rodziny
spisała mnie na straty, inni dawali na mszę. Po tym +wybuchu+ odgruzowałem mój
świat i dziś, razem z Łukaszem dowcipkujemy ze swych ułomności - ja, zwany
czajnikiem, świstakiem, on - Jurandem" - mówił na konferencji 43-letni Pogon.
Zaznaczył, że bez ludzi dobrej woli nie wszystkie cele da się zrealizować. "My
mieliśmy to szczęście, że natrafiliśmy na wyjątkowego człowieka, który zdecydował o
tej wyjątkowej wyprawie. To Węgier Laszlo Nemes, prezes na Polskę koncernu
farmaceutycznego (Gedeon Richter - PAP). Jako kolekcjonerowi podarujemy mu
węgierski krzyż z lat dwudziestych, który wypatrzyliśmy na targu staroci" - dodał
Pogon, który podczas wyprawy w Andy doznał odmrożeń lewej stopy. Natomiast
Żelechowski ma dotkliwie poparzone dłonie w wyniku ekspozycji słonecznej.
Łukasz Żelechowski jest pierwszym na świecie niewidomym, który zdobył najwyższy
szczyt na Kaukazie - Elbrus. Pokonał także Kilimandżaro. Od wyprawy w Andy jest
też pierwszym niewidomym Polakiem, który zdobył najwyższy szczyt Andów. W
2007 r. Aconcagua próbował pokonać Paweł Urbański, niewidomy informatyk z
Gdańska, ale dotarł tylko do wysokości 5600 m n.p.m.
Piotr Pogon, konsultant organizacji pozarządowych (był m.in. rzecznikiem Fundacji
Anny Dymnej "Mimo Wszystko"), zdobył już Kilimandżaro, Elbrus i Mt. Kenya. Od
wielu lat walczy też z rakiem. Gdy miał 16 lat, wykryto u niego guz krtani. Przeszedł
operację, chemioterapię i radioterapię. Kiedy wydawało się, że pokonał chorobę,
doszło do przerzutu raka do lewego płuca. Poddał się kolejnej operacji. Ale choroba o
nim nie zapomniała. "Mam nowe ognisko raka, mimo to nie poddaję się. Chcę
553

nachłeptać się życia ile tylko będę mógł" - powiedział PAP.
Na rynku księgarskim ukazała się książka pt. „O dwóch takich…Teraz Andy”

https://natemat.pl/34917,lukasz-zelechowski-niewidomy-ktory-otwiera-innym-oczyna-swiat-wystapil-w-mam-talent-zdobyl-aconcague
Łukasz Żelechowski - niewidomy, który otwiera innym oczy na świat.
Wystąpił w "Mam talent", zdobył Aconcaguę

Jakub Radomski
11 października 2012, 16:44

Łukasz Żelechowski (na pierwszym planie) na szczycie Kilimandżaro • fot. Adam Golec
/ Agencja Gazeta
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Łukasz Żelechowski, niewidomy pieśniarz. W ostatni weekend wystąpił w programie
"Mam talent". Zaśpiewał, grając na bandurze. Dostał owację na stojąco. I trzy razy
tak. Nie pokazano go w telewizji. Czemu? Nie do końca wiadomo. W każdym razie
brawa dostał już wcześniej. Gdy powiedział, że oprócz uczenia informatyki, od lat
wchodzi też na najwyższe szczyty różnych kontynentów.
- Naprawdę Łukasz wystąpił w "Mam talent?" - dziwi się Piotr Pogon; człowiek, który
wraz z nim wszedł na Kilimandżaro, potem na Elbrusa i wreszcie na Aconcaguę.
Najwyższy szczyt obu Ameryk, mający prawie 7000 metrów. Dodaje, że o
talentach muzycznych swojego kolegi wiedział od dawna: - Gdy szliśmy do góry,
śpiewał i śpiewał. Zwłaszcza w najcięższych momentach. To były głównie góralskie
utwory. Występ w popularnym talent-show nie został pokazany w telewizji, ale jego
występ robi furorę w internecie.
Dzwonię do Żelechowskiego. Odbiera, przeprasza, że nie mógł wcześniej rozmawiać.
Pytam go o "Mam talent". - Śpiewam od najmłodszych lat, bardzo to lubię.
Stwierdziłem, że warto byłoby sprawdzić się na tym polu - mówi mi w słuchawce.
Wykonał popularną góralską pieśń "Krywaniu wysoki", ze słowami Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, wykonywaną też przez zespół Skaldowie.
Taniec w skorupach
Historia dobrze pokazująca artystyczną osobowość Łukasza. Plaza de Mulas, jeden z
obozów po drodze na Aconcaguę. Grupa Czechów, może Słowaków zdobyła już górę,
jest w trakcie schodzenia, może więc zasiąść do wspólnej biesiady. Łukasz z Piotrem
na szczyt jeszcze wchodzą. Ale co tam, dosiadają się. Łukasz dołącza do wspólnych
śpiewów, by już po chwili uczyć wszystkich, jak powinno się wykonywać "Jożina z
Bażin". Na koniec jedna z uczestniczek prosi go jeszcze do tańca. I tańczy z nią, w
grubych, górskich butach. Tak zwanych skorupach.
Łukasz jest niewidomy od urodzenia. "30 lat temu w inkubatorze nie zakładano
okularów chroniących oczy" - tak wyjaśniona jest przyczyna jego ślepoty w książce "O
dwóch takich… Teraz Andy", która opowiada o całej wyprawie. Piotr z kolei nie ma
jednego płuca. Miał 16 lat, wykryto u niego guza w gardle. Potem nastąpił przerzut,
była operacja, płuco trzeba było usunąć.
Stanowią zgrany duet, świetnie się uzupełniają. - To niesamowite, ale ten niewidomy
człowiek otworzył mi oczy na świat - przyznaje Pogon w rozmowie z naTemat. Łukasz
w 2006 roku na jednym z festiwali muzycznych spotkał się z Anną Dymną i opowiedział
jej o swej górskiej pasji. Nie spodziewał się, że rok później odbierze telefon. - Witam
panie, Łukaszu, chciałby pan może wejść na Kilimandżaro?
Nie obraża się za "Juranda"
Idea wyprawy wyszła od Grzegorza Kępskiego, Polaka mieszkającego w Kenii. To on
w fundacji Dymnej opowiedział o Włochach, którzy wprowadzili niewidomych na
najwyższą górę w Afryce. Tak więc Żelechowski nie był pierwszy, który stracił wzrok i
na niej stanął. Ale dwa lata później już pisał historię. W sierpniu 2009 jako pierwszy
niewidomy człowiek stanął na wierzchołku Elbrusa. To był pierwszy projekt fundacji
"Poza horyzonty", założonej przez Pagona i Jasia Melę.
555

Jest niewidomy, ale nie przejmuje się tym. Żyje z uśmiechem, zaakceptował ten fakt. I,
co najważniejsze, ma do siebie totalny dystans. Razem z Piotrem mówią o sobie, że są
"wadliwymi egzemplarzami". Piotr zwraca się do Łukasza per "Jurand", a po chwili
jest przez niego nazywany "Świstakiem" albo "Zadyszką".
Oscar Pistorius mówi nam w ekskluzywnym wywiadzie: "Brat miał zakładać buty. Ja
miałem zakładać nogi"
Pierwsza wyprawa, podejście pod Kilimandżaro, najtrudniejsze momenty. Łukasz ma
dość, walczy ze sobą, ledwo stawia krok za krokiem. Nagle za plecami słyszy: Musimy ci coś powiedzieć. Tak naprawdę nie jesteśmy w Afryce, nie idziemy na
Kilimandżaro. Spacerujemy po hałdzie węglowej pod Mysłowicami. - Wielu za takie
coś by się obraziło. A on tylko zaczął się śmiać - opowiada Pogon
ŁUKASZ ŻELECHOWSKI W TELEWIZJI TRWAM:

Aconcagua
Śmiał się też w sytuacji, gdy nastąpiła następująca rozmowa:
- Łukasz, powiedz nam jedną rzecz. Kolory mają dla ciebie jakiekolwiek znaczenie?
- Nie, nie mają.
- No to wiedz, że my tu wszyscy jesteśmy murzynami.
W jaki sposób szli na Aconcaguę? Łukasz tak to opisywał w rozmowie z
"Rzeczpospolitą": "Idący z tyłu Piotruś poklepywał mnie przyjacielsko kijem po
biodrze, sygnalizując przeszkody. System komunikacji był taki: lewe biodro - stuknięcie
- przeszkoda przy lewym biodrze albo kamień przed lewą nogą. Prawe biodro to
samo". Przed nim szedł jeszcze Arkadiusz Mytko, inny uczestnik wyprawy. To on
trzymał linę, którą Łukasz miał zapiętą na swojej uprzęży.
Czy to w Ameryce Południowej, czy to w Afryce, były momenty trudne. Pod Aconcaguą
Łukasz myślał już o poddaniu się. Ostatecznie bardzo pomogła mu spotkana po drodze
grupa Polaków. Uspokajali, dodawali otuchy, niemal wciągnęli na szczyt. Z kolei idąc
na Kilimandżaro, będąc już na wysokości ponad 5000 metrów, Łukasz na chwilę
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przysnął. Łatwo to było zauważyć, bo akurat nie śpiewał. To właśnie wtedy jego
znajomi stworzyli powtarzane potem stwierdzenie, że Łukasz to człowiek, który milknie
na 5200 metrach.
Ale i tak najgorzej było na zejściu z Aconcaguy, gdy musieli prosić o pomoc. Łukasz
tak wylicza to, co wówczas się działo: - To była dla mnie największa szkoła
przetrwania. Najpierw 10 godzin schodzenia bez poczucia świadomości, potem
hipotermia, trwająca 24 godziny, a na końcu powolny proces przywracanie czucia w
palcach, który trwał parę miesięcy. Tak to wyglądało.

Łukasz na zejściu z Kilimandżaro.•fot. Adam Golec / Agencja Gazeta
Gdy nie walczy z górą i z własnym zmęczeniem, uczy niewidomych informatyki. - Cały
czas powtarzam innym, że w dzisiejszych czasach komputer to proteza wzroku. W wielu
rzeczach pomaga, mówi do ciebie, przekazuje to, co jest gdzieś napisane. Bez niego
niewidomy byłby wykluczony ze świata. A tak może kupić bilet, opłacić rachunki tłumaczy w rozmowie z naTemat. Sam w autobusie korzysta z IPhone'a. GPS informuje
go, ile mu zostało do konkretnego przystanku.
Nie widzi, ale wytłumaczy ci drogę
Choć nic nie widzi, potrafi doskonale opisać to, co znajduje się wokół. - On chyba cały
czas udaje, że nic nie widzi - śmieją się jego znajomi. Mówią, że wszystkie pozostałe
zmysły ma wyostrzone jak mało kto. I wspominają sytuację, kiedy w Krakowie, przy
kościele św. Anny, ktoś go zapytał, jak dojść na Bracką. Łukasz wytłumaczył, i to tak,
że sztuką byłoby nie dojść do celu. Gdy ten, który pytał o drogę, zobaczył białą laskę,
był skonsternowany. Miał minę, jakby zdawało mu się, że właśnie występuje w ukrytej
kamerze.
Łukasz nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. - Zapewniam, że gdyby pan zamknął oczy,
to od razu usłyszałby rzeczy, których wcześniej nie słyszał. Cały czas szukam śladów,
potrafię na przykład wyczuć budynek, za którym jest przejście dla pieszych. Tak
naprawdę tylko białej laski nie można niczym zastąpić - mówi.
Kinga Baranowska - piękna kobieta, która najpierw rozmawia z górą, a potem na
nią wchodzi
Nie chce poprzestać na Aconcagui. W jednym z wywiadów powiedział, że marzy mu się
McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. A potem Australia i Góra Kościuszki.
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Kto wie, może nawet wejdzie na najwyższe góry wszystkich kontynentów i zostanie
zdobywcą Korony Ziemi.
Każdy ma swoje K2
- Bardzo bym chciał być oczami Łukasza w drodze na McKinley - nie ukrywa Pogon. I
chwilę później dodaje: - Ale niech pan nie myśli, że my żyjemy ze śpiewania i
wędrowania po górach. Nie ma tak dobrze. Mam teraz w głowie kilka projektów, ale
wciąż poszukujemy sponsorów. Żelechowski też przyznaje, że nie będzie im łatwo: - Za
nasze pieniądze to my sobie możemy iść na Babią Górę albo na Tarnicę. Wie pan, ile
kosztuje wyprawa na McKinley? 150 tysięcy złotych.
Swoje motto życiowe Łukasz wyraził w "Mam Talent", zaraz po przedstawieniu się.
"Najważniejsze, by być blisko ludzi, blisko natury. Odnajdywać sens, mieć cel w życiu,
dawać ludziom nadzieję" - powiedział. I natychmiast rozległy się brawa. Tylko trochę
szkoda, że nie widzieli ich telewidzowie.
W rozmowie z naTemat dodaje: - Zna pan takie stwierdzenie, że każdy ma swoje K2?
Tym się kieruję. Pamiętam, jak kiedyś w Krakowie ludzie w wózkach z respiratorami
wjeżdżali na Kopiec Kościuszki. I osiągali tym samym swój cel. To było niesamowite.
W latach 90-tych, członkiem siemianowickiego klubu był również niewidomy
Paweł Pluszczyk SQ9HHT, który następnie uczył się w ośrodku dla niewidomych w
Krakowie i obecnie zamieszkuje obecnie na terenie Trzebnicy. Na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=jQMvFKNK3fw jest dość film o Pawle, który w
ciekawy sposób opowiada o krótkofalarstwie.

Również aktualny członek naszego klubu Janek SP9GDI odniósł znaczący sukces w
postaci zbudowania zrekonstruowanej radiostacji „Błyskawica”, a czynu tego dokonał z
innymi osobami. Ale o tym mówi poniższy artykuł zamieszczony na
http://www.swiatradio.com.pl/archiwum/2004/blyskawica.htm
Historia budowy repliki radiostacji powstańczej "Błyskawica"
W październiku 2003 roku podczas podsumowania zawodów "Powstanie
Warszawskie" zawiązuje się z inicjatywy Wiesława Paszty SQ5ABG komitet budowy
repliki, w skład którego wchodzą Zygmunt Seliga SP5AYY i Mikołaj Ciereszko
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SP5CJQ. Zawiązanie się komitetu jest możliwe ze względu na pozytywną odpowiedź
Antoniego
Zębika
SP7LA
konstruktora
"Błyskawicy". W listopadzie
komitet wystosowuje zaproszenie udziału w jego pracach do Prezydenta Warszawy,
Prezesa PZK, Prezesa Klubu Seniorów PZK, Pełnomocnika Prezydenta ds.
budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Zostaje wystosowany apel do krótkofalowców polskich o pomoc w poszukiwaniu
części z lat 40. oraz o przekazywanie potrzebnych lamp i podzespołów. W grudniu
2003 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Lech Kaczyński obejmuje
osobisty honorowy patronat na budową repliki radiostacji. W dniu 13 grudnia następuje
pierwsze robocze spotkanie z Antonim SP7LA w Radomsku. Ustalone zostają dalsze
etapy realizacji budowy. Styczeń 2004 - trwają intensywne poszukiwania i zakupy
elementów potrzebnych do budowy repliki. Głównym rynkiem zaopatrzenia jest giełda
elektroniczna na Wolumenie w Warszawie oraz nadsyłane części i podzespoły od
indywidualnych krótkofalowców i osób prywatnych. Po ukazaniu się
artykułu o radiostacji "Błyskawica" w Biuletynie Informacyjnym Armii
Krajowej odzywają się powstańcy radioamatorzy, którzy zetknęli się z działaniami
radiostacji w czasie powstania. Pod koniec stycznia Antoni Zębik wraz z Tadeuszem
Teperskim SP9QMT i Jankiem Szczepankiem SP9GDI rozpoczyna pracę nad
budową repliki. W lutym 2004 jest już gotowa część konstrukcji nadajnika. W
zakładach RADWAR trwa nawijanie transformatorów do zasilacza i
modulatora radiostacji. Trwają poszukiwania letransletów (liter na kalce) do opisania
płyty czołowej radiostacji. W marcu na spotkaniu krótkofalowców warszawskich na
Boernerowie zorganizowano wystawę oraz zbiórkę pieniężną na rzecz budowy
repliki. Jan Nowak-Jeziorański przekazuje nagranie z nasłuchów audycji nadawanych
przez "Błyskawicę" w 1944 roku. 4 maja w Mysłowicach zostają podjęte dalsze prace
nad elektrycznym układem radiostacji oraz montaż końcowy. W dniu 23 maja replika
radiostacji zostaje przekazana przez Antoniego Zębika SP7LA do Warszawy.
29 maja radiostacja odbywa próby techniczne, które kończą się pomyślnie.
Autor: Wiesław Paszta.
Pełny tekst artykułu na stronach krótkofalarskiego miesięcznika pt. „Świat Radio”
http://www.swiatradio.com.pl/archiwum/2004/blyskawica.htm

Na zdjęciu od lewej: Wiesław Paszta SQ9ABG, Tadeusz Teperski SP9QMT, Antoni Zębik SP7LA,
Zygmunt Suliga SP5AYY i Jan Szczepanek SP9GDI
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Również była członkini naszego klubu z lat 90-tych, Jadwiga Wierzbicka z
Sosnowca osiągnęła znaczący sukces. Po śmierci męża zamieszjkała w Warszawie lub
w okolicy i stała się znaną nie tylko w kraju busineswoman. Prowadzi bowiem znany
portal „Egminy.eu”, na którym to prezentuje i promuje ludzi o ponadprzeciętnych
uzdolnieniach i pasjach. Jest również redaktorem naczelnym miesięcznika „Little star”
– pisma promującego młode talenty. To właśnie w tym miesięczniku (Nr 2 z 201016 r.)
został opublikowany tekst Tadeusza SP9HQJ pt. „Krótkofalarstwo alternatywą dla
współczesnych środków komunikacji”. Ciekawy wywiad telewizyjny z J. Wierzbicką
znajduje suę na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=d0hqDLLxc7Q - Jadwiga
Wierzbicka, właścicielka portalu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych Egminy.eu,
od trzech lat intensywnie działa nie tylko na terenie Polski ale jest organizatorkę
międzynarodowych konkursów skierowanych do Polonii na całym świecie.

Jadwiga Wierzbicka – eks SQ9HHN
Były prezes klubu Eugeniusz, po dwóch udarach, cierpi na różne dolegliwości i z
uwagi na pogarszający się stan zdrowia powoli wycofuje się z życia klubowego.
Szkoda prezesa, ponieważ na przestrzeni ponad 40 lat bardzo przysłużył się dla klubu i
zrobił tu wiele dobrego. Również doskonały kiedyś radiotelegrafista, Andrzej SP9IIL
nie jest już tym człowiekiem, którym był jeszcze 10 lat temu. Ma on poważne
problemy ze słuchem, jak i ze wzrokiem, ale nadrabia miną i nadal stara się królować
na telegrafii na stacji klubowej, choć przychodzi to z trudnością. Inni koledzy jakoś
sobie radzą i nadal uprawiają krótkofalarskie hobby.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat część kolegów, z różnych powodów, bardzo rzadko
odwiedza nasz klub. Jednym z nich Janek SP9NRO, który wybudował dom w okolicy
Suchej Beskidzkiej i zamieszkał tam na stałe. Również Bogdan SQ9IEP wybudował
dom w górach, w pobliżu Koniakowa. Ale obaj koledzy, od czasu do czasu, zaglądają
do klubu. Niektórzy koledzy również przeprowadzili się do różnych miejscowości i nie
zaglądają do klubu. Ale jest jednak dość pokaźna grupa członków i sympatyków
klubu, która dzielnie wspiera działania zarządu klubu.
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A oto podstawowe informacje o klubie:

Klub Łączności LOK SP9KJM przy Domu Kultury “Chemik”
ul. Niepodległości 51, 41-106 Siemianowice Śląskie, tel. kom. 601 167 451
http://sp9kjm.pl, email: klub@sp9kjm.pl
Dni klubowe: wtorki i piątki w godz. 16.00 – 19.00
Kanał kontaktowy: 144,650 MHz i 145,400 MHz
Zapraszamy do odwiedzania siemianowickiego klubu SP9KJM, gdzie ostatnio dzieje
się wiele dobrego. Coraz więcej osób odwiedza ostatnio podwoje naszego klubu, a jest
to zasługą wzmożonej działalności klubowej, jak też dobrze prowadzonej polityce
informacyjnej. Na klubowej stronie internetowej są zawsze najświeższe informacje, a
wkrótce pojawi się coraz więcej filmów obrazujących działalność tego klubu.
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Rozdział IV – Odeszli z naszych, krótkofalarskich szeregów
SP9BQX - Edward Kardaś. Bardzo dużo informacji na temat Edwarda znajduje się na
stronie 78 pierwszego wydania „Historii klubu SP9BQX – dostępne natronie:
https://sp9kjm.pl/index.php/historia/ Przez wiele lat uprawiał krótkofalarskie hobby –
najpierw w bytomskim klubie SP9KBF, a potem w siemianowickim klubie SP9KJM.
Przez ostatnie lata swego życia, będąc na emeryturze, pracował z domu, choć od czasu
do czasu zaglądał do klubu SP9KJM. Miał wiele osiągnięć na swoim stanie, rozmawiał
ze znanymi na świecie krótkofalowcami, miał prawie 300 potwierdzonych krajów i
tysiące kart QSL. Zmarł około 10 lat temu.
SP9MQZ – Waldemar Orczyk. Informacje na temat Waldemara zawarte są na stronie
59 pierwszego wydania „Historii klubu SP9BQX. W klubie SP9KJM działał od lat 70tych do przejścia na emeryturę na początku lat 90-tych. Przez kilka lat był prezesem
klubu. Był wybitnym konstruktorem urządzeń nadawczo-odbiorczych i anten.
Niewątpliwym sukcesem Waldemara jest fakt, iż krótkofalarską pasją „zaraził”
członków swej najbliższej rodziny tj. brata Zbigniewa – SP9NWF, córkę Annę –
SQ9UXC oraz zięcia Andrzeja – SP9TNC. Odszedł z naszego grona kilka lat temu.
SQ9ETJ – Zygmunt Kaczmarek ( informacje – strona 66 pierwszego wydania
monografii). Zygmunt był jednym z najstarszych wiekiem członków klubu. Choć trafił
do klubu w latach 90–tych wraz z Rudolfem Warwasem – SQ9IDB i innymi, to
radiotechniką interesował się już w latach 60–tych. Licencję nadawczą uzyskał na
początku lat 90–tych i w tamtych latach był bardzo aktywny w emisji Packet Radio. Był
swoistym strażnikiem dobrych obyczajów na pasmach eteru, ponieważ posiadał
niemiłe wrażenia z ruchu CB Radio. Z Jego pouczeń i dobrych rad korzystało wielu
uczestników eteru, a owe rady miły raczej charakter przyjacielski i docierały do
większości odbiorców. Był człowiekiem bardzo pogodnym, przyjacielskim i nigdy nie
odmawiał pomocy potrzebującym. Długotrwale chorował odchodząc z naszego grona
prawie 10 lat temu.
SP9QZA - Marian Rudyński. Z klubem związał się w latach
90 – tych. Wcześniej działał w piekarskim Klubie SP9KRT, gdzie odbył kurs i uzyskał
licencję nadawczą. Był również typowym przedstawicielem tamtych czasów, bowiem
do grona krótkofalowców trafił za pośrednictwem CB Radio. Specjalizował się w pracy
emisją Packet Radio – emisja ta na początku lat 90–tych była nowością Marian był
swoistym „guru” w tej dziedzinie. Swoją pasją „zaraził” kilku nadawców klubowych,
prowadząc wcześniej swoiste warsztaty tematyczne. W czasie pamiętnej powodzi w
dorzeczu Odry w 1997 roku wraz z grupą kolegów klubowych wykazał dużą aktywność
w akcji niesienia pomocy ofiarom powodzi, jak też zapewniał swym urządzeniem
łączność zapasową sztabu kryzysowego, informując go o sytuacji powodziowej. Więcej
informacji na temat powodzi znajduje się w rozdziale pod nazwą Historia Klubu. W
związku z zamieszkaniem na terenie Mysłowic, od paru lat Kol. Marian nie wykazywał
aktywności klubowej. Zmarł prawie 10 lat temu.
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SP9NWJ – Jan Baron – syn Wilhelma Barona – SP9BBQ. Przez lata, tzn. podczas
wieloletniej aktywności Jego ojca na pasmach radiowych, Janek żył niejako w cieniu
wielkości i legendy swego ojca. Jednak interesowały Go fale radiowe i wszystko co
było z nimi związane. Jako jeden z nielicznych w kraju – osoba niewidoma, doskonale
poradził sobie z telegrafią i po krótkim kursie zdał egzamin, po czym uzyskał licencję
kategorii I. Na falach eteru pojawił się w latach 80 – tych poprzedniego stulecia, a po
śmierci ojca tzn. w 2003 roku godnie go zastępował. Był bardzo aktywny na KF, jak i
na UKF i brał udział w wielu przedsięwzięciach klubowych. Po śmierci rodziców
zamieszkał na terenie Ośrodka dla Niewidomych w Chorzowie, skąd często słychać
było Jego glos na falach eteru. Był uczestnikiem corocznych spotkań noworocznych,
organizowanych przez zespół klubowy. Nie lada okazję stanowiły Jego karty QSL
opisane alfabetem Braila. Zmarł około 5 lat temu. Więcej informacji o Janku – patrz
strona 81 pierwszego wydania monografii.
SQ9DHA – Piotr Prandzioch – również typowy przedstawiciel klubowiczów z końca
lat 80 – tych, bowiem do klubu trafił z ruchu CB Radio. Po skończonym w klubie kursie
i zdaniu egzaminu uzyskał licencji kategorii drugiej i w latach 90-tych był bardzo
aktywny na UKF, biorąc udział w licznych zawodach i konkursach radiowych. Jako
sędzia, brał udział w zawodach radioorientacji sportowej w Kokotku. Wykazywał
również dużą aktywność w pracach społecznych na rzecz klubu, szczególnie przy
remontach i pracach mechanicznych. Z uwagi na absorbującą przez ostatnie lata był
mało aktywny na pasmach radiowych. Zmarł około 5 lat temu.
SQ9IDB - Rudolf Warwas. Dużo informacji na temat Rudolfa znajduje się na stronie 66
pierwszego wydania monografii. Zatem w telegraficznym skrócie: do klubu przybył na
początku lat 90-tych z dużą grupą byłych CB-Radiowców i tu się zadomowił. Po kursie
i zdanym egzaminie uzyskał licencję i aktywnie pracował na UKF, a na początku
obecnego wieku był bardzo aktywny na ATV. Poza krótkofalarstwem interesował się
fotografią – był niemal klubowym fotografem dyżurnym i dobrym operatorem
prywatnej kamery, którą filmował ważniejsze wydarzenia klubowe. Zmarł kilka lat
temu.
SP9QLF - Grzegorz Neumann. Do klubu, wraz z Sebastianem Berhausenem SP9UXL,
trafił pod koniec lat 90–tych. Wcześniej związany był z piekarskim klubem SP9KRT.
Interesował się technikami cyfrowymi tj. PSK i RTTY, elektroniką, a ponadto lubił
majsterkować i eksperymentować z innowacyjnymi antenami. W przeszłości zajmował
się miedzy innymi budową transformatora wg pomysłu Tesli. Zamieszkiwał na terenie
Bytomiu, pracował między innymi w Chorzowie i związku z tym przez ostatnie lata
rzadziej bywał w klubie. Ale w przypadku „pospolitego ruszenia” np. w czasie
zawodów „Polny Dzień” na Grzegorza zawsze można było liczyć. Grzegorz zmarł na
początku 2019 roku i został pochowany na terenie Bytomia.
SQ9IWG - Andrzej Kurtz. Do Klubu SP9KJM trafił 1996 roku za sugestią swojego
brata – Piotra SQ9CXK. W miesiąc potem otrzymał znak nasłuchowy SP9-6090KA i
jako słuchowiec wykazywał dużą aktywność, biorąc udział nie tylko w nasłuchach
radiowych, lecz również w zawodach i konkursach radiowych. W tej roli zajął między
innymi I miejsce w Memoriale SP9BBQ w 2000 roku oraz I miejsce
w zawodach „50 lat ZO SITG -Rybnik”. Wziął udział w kursie na licencję kategorii II
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prowadzonym w Klubie przez Zbyszka – SP9DAC, a po zdaniu egzaminu w 2004 roku
uzyskał znak wywoławczy. Doskonale pamięta jak w ogromnym stresie, w Klubie pod
czujnym okiem, a właściwie słuchem Eugeniusza – SP9IIA przeprowadzał swoje
pierwsze QSO. Jego pierwszym korespondentem był wówczas siemianowicki nestor
krótkofalarstwa Wilhelm – SP9BBQ, który strofował Go za nieskładnie prowadzoną
łączność. Ale takie zjawisko to niemal codzienność w przypadku każdego
początkującego krótkofalowca. Potem poszło już z górki – w miarę doświadczenia
każde następne QSO wypadało lepiej. Jako pełnoprawny i licencjonowany operator brał
między innymi udział w akcji powodziowej w dorzeczu Odry w 1997 roku, przekazując
informacje do sztabu powodziowego, jak też brał udział w zawodach i konkursach
radiowych na UKF. Zdobył około wiele dyplomów krajowych na UKF, zajmował też
czołowe lokaty w zawodach. Był sędzią w zawodach wieloboju łączności w Kokotku i
w Brzegach koło Lublińca. Zmarł w maju 2019 roku i został pochowany na cmentarzu
w Siemianowicach Śl. – Michałkowicach.
SP9DAC – Zbigniew Kufel, sympatyk Klubu. Będąc uczniem Technikum
Elektronicznego w Sosnowcu, za namową nauczyciela przedmiotów zawodowych Henryka Cichonia SP9ZD, wraz z kolegami założył tam klub krótkofalarski pod
znakiem SP9PBR. Henryk Cichoń potrafił wówczas motywować uczniów szkoły do
krótkofalarskiego hobby sugerując między innymi wykonanie pracy dyplomowej, która
byłaby przydatna dla przyszłych krótkofalowców. Tak więc, w ramach pracy
dyplomowej, Krzysztof SP9DEJ wykonał radiostację KF, która przez lata służyła
klubowi do codziennej pracy i zawodów. Zbyszek, w ramach pracy dyplomowej,
zbudował nadajnik UKF FM na 145 MHz z syntezą częstotliwości. Nie należy
zapominać, że był to 1978 rok i urządzenie to może nie wyprzedzało epokę, ale
stanowiło znaczny postęp w radiokomunikacji amatorskiej. Jako absolwent tej szkoły,
prowadził tam kursy dla kandydatów na krótkofalowców i zajmował się prowadzeniem
klubu. W następnych latach Zbyszek czynnie uczestniczył w pracach remontowo –
konserwacyjnych pierwszego na Śląsku uruchomionego przemiennika UKF – SR9E,
mieszczącego się na Podzamczu. Choć od urodzenia jest mieszkańcem Siemianowic
Śląskich i od lat związany był z klubem SP9KJM, ale z uwagi na nadmiar różnego typu
obowiązków nie zawsze był w stanie często brać udział w życiu klubowym. Przez lata
działał w strukturach Katowickiego Oddziału PZK, przez lata nadawał komunikaty
radiowe. Miał dość zabawny epizod związany ze stanem wojennym:
13 grudnia 1981 roku, jak w każdą niedzielę, udał się do siedziby Oddziału w
Katowicach, aby o godz. 11.30 nadać coniedzielny komunikat radiowy dla śląskich
krótkofalowców. Chcąc uzgodnić parę szczegółów do komunikatu, usiłował dodzwonić
się do prezesa Oddziału i osób funkcyjnych, ale telefony nie odpowiadały. Jeszcze
wtedy niczego nie podejrzewał, choć sytuacja ta nieco Go zaniepokoiła. Po nadaniu
komunikatu przystąpił do prowadzenia łączności pokomunikatowych i tu kolejna
niespodzianka – nie było żadnego chętnego do rozmowy korespondenta. Wreszcie, po
chwili w radiu pojawił się głos jakiegoś anonimowego nadawcy, który polecił
Zbyszkowi wyłączenie nadajnika i obejrzenie telewizji. Dopiero w domu dowiedział się
o wprowadzeniu stanu wojennego w kraju i restrykcjach z tym związanymi. Cała ta
sytuacja nie spowodowała problemów Zbyszka, ponieważ tu nie doszukano się złej woli
z Jego strony, lecz jedynie działania w błędzie, a to sytuacja wyłączająca ewentualną
odpowiedzialność karną. W latach 90-tych ubiegłego stulecia Zbyszek prowadził w
klubie SP9KJM zajęcia z przepisów radiowych na kursach dla przyszłych
krótkofalowców, a także na terenie Dąbrowy Górniczej – Łośnia. Przez wiele lat
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Zbyszek był nauczycielem Technikum Łączności przy ulicy Mickiewicza w
Katowicach. Przez ostatnie miesiące chorował i odszedł w sierpniu 2019 r. Został
pochowany na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej w Siemianowicach Śl.
SQ9LBA - Bogdan Hyży. Krótkofalarstwem interesował się od najmłodszych lat. W
latach 60 – tych należał do bytomskiego klubu SP9KBF. Potem w związku z ożenkiem,
pracą zawodową i sprawami rodzinnymi, na wiele lat zawiesił swoją działalność. Pod
koniec lat 80–tych ubiegłego stulecia powrócił do uprawiania hobby, pracując w paśmie
CB na urządzeniach typu „Trop”, „Echo” i „Tukan”. Wtedy to dowiedział się, że w
siemianowickim Klubie SP9KJM organizowany jest kurs na licencję kategorii II i w ten
sposób trafił do Klubu. Tu odbył kurs, uzyskał licencję kategorii II, a następnie po paru
latach, zdał egzamin z telegrafii i uzyskał licencję kategorii I. Swoim krótkofalarskim
hobby „zaraził” najbliższą rodzinę tj. dwóch synów: Romana SQ9HZT, Tomka
SQ9MDJ oraz wnuka Dawida SQ9MDB. Jako specjalista budowlany, był swoistą,
klubową „złotą rączką” i w starej siedzibie klubu tj. przy ulicy Pszczelniczej 10
wykazał się zdolnościami budowlanymi w czasie prac remontowych pomieszczeń
klubowych i zaplecza. W latach 90-tych brał aktywny udział w zawodach i konkursach
radiowych. Atrakcyjne usytuowanie miejsca zamieszkania Bogdana w Chorzowie
powodowało, że w okresie letnim od czasu do czasu klubowicze organizowali tam
spotkania integracyjne połączone z grillowaniem. Bogdan został pochowany w
Chorzowie przy ulicy Łagiewnickiej we wrześniu 2019 roku.
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Rozdział V - Puchary i dyplomy
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Nie są to wszystkie puchary i dyplomy, bo jest ich znacznie więcej. Pokazaliśmy
tu zaledwie niektóre, ponieważ ograniczone łamy niniejszego opracowania nie
pozwalają na to.
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Rozdział VI - Karty QSL
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Rozdział VII – Piszą o nas
Informacje o naszym klubie zamieszczane w portalach internetowych oraz prasie.
PORTALE INTERNETOWE:
2019:
2019 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Klubie Łączności SP9KJMPobierz
2019 Siemianowiccy krótkofalowcy na pikniku militarnym
2018:
2018 Siemianowiccy krótkofalowcy na ogólnopolskim spotkaniu ŁOŚ 2018Pobierz
2018 Strzelali w ChemikuPobierz
2018 Walne Zebranie krótkofalowcówPobierz
2017:
2017 Półkolonie w Domu Kultury Chemik na półmetkuPobierz
2016:
2016 Krótkofalowcy w CHEMIKUPobierz
2016 Odznaczeni krótkofalowcyPobierz
2016 Siemianowiccy krótkofalowcy na zawodach strzeleckichPobierz
2016 XV Zjazd ZW LOK w KatowicachPobierz
2016 Zawody strzeleckiePobierz
2015:
2015 Krótkofalarski tłusty czwartek w Willi FitzneraPobierz
2015 Zawody w KucobachPobierz
2014:
2014 55-lecie SP9KJMPobierz
2014 Nasi w czołówcePobierz
2013:
2013 Krótkofalowcy w Senacie RPPobierz
2013 Ogólnopolskie spotkanie krótkofalowcówPobierz
2013 SP9KJM najlepszym w województwiePobierz
2013 Spotkanie krótkofalowcówPobierz
2012:
2012 Na międzynarodowym forum krótkofalarskimPobierz
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2012 Spotkanie w Willi FitzneraPobierz
2012 Uhonorowano Eugeniusza KurzejęPobierz
2012 Walne zebranie OddziałuPobierz
2012 Znani SiemianowiczaniePobierz
2011:
2011 I spotkanie nestorów krótkofalarstwaPobierz
2011 Prelekcja kpt Janusza SłowińskiegoPobierz
2011 Spotkanie w Klubie Łączności SP9KJM – Reporterskim okiemPobierz
2011 XIV Zjad Delegató ZW LOK – 12.03.2011 rPobierz
2010:
2010 Kobieta Strzelec 2010 – artykuł w Reporterskim okuPobierz
2010 Mistrzostwa Polski w Otwartych Zawodach Sprawnościowych w
KucobachPobierz
2010 Na najwyższym szczebluPobierz
2010 Toast łącznościowcówPobierz
2009:
2009 50 lat SP9KJMPobierz
2009 Kochają AmigęPobierz
2009 Łącznościowcy w MaximusiePobierz
2009 Międzynarodowe forum krótkofalowcówPobierz
2009 Mistrzostwa LOKPobierz
2009 Mistrzostwa Polski w ŁącznościPobierz
2009 Najlepsi w województwiePobierz
2009 Pożegnanie SP7LAPobierz
2008:
2008 Adam Skorupka wicemistrzem PolskiPobierz
2007:
2007 SP9KJM nad Jeziorem BodeńskimPobierz
2007 Wiceprezes PZSS u łącznościowcówPobierz
2004:
2004 W wielkiej rodzinie krótkofalowcówPobierz
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PRASA:
2017:
2017 Moja SpółdzielniaPobierz
2014:
2014 Dziennik zachodniPobierz
2010:
2010 CZATA – pismo ZG LOKPobierz
2010 Goniec Górnośląski 1Pobierz
2010 Goniec Górnośląski 2Pobierz
2009:
2009 CZATA – pismo ZG LOKPobierz
2009 Wyciąg z komunikatu ZG PZKPobierz
2007:
2007 Dziennik ZachodniPobierz
2007 Goniec GórnośląskiPobierz
2007 MK QTC nr 3Pobierz
2007 Świat RadioPobierz
2007 Trybuna ŚląskaPobierz
2007 Wyciąg z komunikatu ZG PZKPobierz
2005:
2005 Moja Spółdzielnia nr 1Pobierz
2005 Moja Spółdzielnia nr 4Pobierz
2005 Moja Spółdzielnia nr 10 1Pobierz
2005 Moja Spółdzielnia nr 10Pobierz
2004:
2004 CZATA pismo ZG LOKPobierz
2004 Moja Spółdzielnia nr 4Pobierz
2004 Moja Spółdzielnia nr 5Pobierz
2004 Świat Radio nr 4Pobierz
2004 Świat Radio nr 4Pobierz
2004 Świat radio nr 8Pobierz
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2003:
2003 Czata – pismo ZG LOKPobierz
2003 Dziennik Zachodni 31.07Pobierz
2003 Głos Wojkowic – marzecPobierz
2003 Głoś WojkowicPobierz
2003 Goniec GórnośląskiPobierz
2003 Świat RadioPobierz
2002:
2002 MK QTCPobierz
2000:
2000 MK QTCPobierz
1999:
1999 Świat Radio nr 1Pobierz
1998:
1998 Goniec Górnośląski – marzecPobierz
1998 MK QTCPobierz
1998 Trybuna Śląska – marzecPobierz
1996:
1996 Moja SpółdzielniaPobierz
1996 Świat Radio nr 9Pobierz
1995:
1995 Moja Spółdzielnia 7Pobierz
1995 Moja Spółdzielnia 8Pobierz
1995 Moja Spółdzielnia 12Pobierz
1966:
1966 Radioamator i krótkofalowiec nr 5Pobierz
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Rozdział VIII: Filmy dotyczące klubu SP9KJM – dostępne na stronie
https://www.youtube.com/user/sp9kjm/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

40 rocznica ROD "MALWA" - SP9KJM

SP9KJM portable MALWA 2019

SP9KJM w Telewizji Katowice

Spotkanie Krótkofalowców w Tyrze 2013r
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Spotkanie noworoczne w SP9KJM w 2009r

Spotkanie opłatkowe w SP9KJM w 2001r

Mistrzostwa Polski w radiopelengacji Kucoby, 2015r

Krótkofalarstwo w 1999r

Krótkofalarski Radiowy Biuletyn Informacyjny 2005r
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QSO SP9IIA SP9BBQ

Audycja w Radio Barys nt zawodów w radiotelegrafii szybkiej z 1996r

Krótkofalarstwo w "tele3" w 1998r

Spotkanie w Tyrze - 14 10 2017r

W klubie SP9KJM - 2011r
19 wyświetleń4 miesiące temu
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XVI Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców w Szczyrku 2008r część 2

XVI Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców w Szczyrku 2008r - część 1

XI Zjazd Techniczny UKF Zieleniec 2009r

W klubie łączności SP9KJM w latach 90.

Prezes PZK Waldek 3Z6AEF w czasie spotkania eterowego w Lublińcu 2017r
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X Piknik Eterowy w Koniakowie 2015r

Wywiad z SP7LA - konstruktorem radiostacji "BŁYSKAWICA"

Wystąpienie prezesa LOK płka G. Jarząbka 07.02.2016

SP9KJM w telewizji SILESIA TV - kwiecień 2009r

SP9KJM klub krótkofalarski
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Telewizja Amatorska, przemiennik SR9TVS w TVP3.

55 lat klubu krótkofalarskiego SP9KJM
26 wyświetleń5 miesięcy temu

SO85PZK - znak okolicznościowy 85 lecie PZK

Krótkofalowcy BIS - O klubie SP9KJM

Zawody strzeleckie Kucoby 2011r SP9KJM
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Spotkanie noworoczne 2010 w klubie SP9KJM
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