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Sport i rekreacja

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.

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.

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.

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.

Odpowiadając na tak zadanie pytanie warto zwrócić uwagę tylko na niektóre praktyczne
aspekty tej społecznej organizacji pozarządowej tj. :
- 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.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że w spotkaniu wziął udział znany powszechnie
krótkofalowiec – podróżnik i żeglarz, kapitan jachtowy Janusz Słowiński 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.

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.
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