Wyciąg z Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 3 czerwca 2009 r.
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Jednocześnie przypominam i
proszę zarazem o rozpowszechnianie jego treści lub retransmisję wszelkimi możliwymi
sposobami.
1. 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
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 5-0 – 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 Eugeniuesz 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
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
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

