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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.

Sierpniowe spotkanie na Biskupiej Kopie

Kontynuując tradycję spotkań, której 
początki sięgają 1984 r., w pierwszą sobotę 
sierpnia krótkofalowcy już po raz 33. spo-
tkali się na Biskupiej Kopie. W tegorocznej 
imprezie wzięło udział ponad 60 osób, 
w różnym wieku oraz z różnych stron kraju. 
Pierwszym uczestnikiem, który w piątek 
dotarł na szczyt Biskupiej Kopy, był ko-
lega Aleksander SQ6ETL z Krakowa. Tuż 
przed północą na szczycie pojawił się Ma-
rek SP9UO, prezes klubu SP9KDA z Olesna. 
Wśród przedstawicieli z dalszych okręgów 
nie zabrakło stałych uczestników z Nasiel-
ska: Ani SP5MSX oraz Wiesława SP5NOV. 
Przybyła także liczna grupa krótkofalow-
ców z okręgu ostrawskiego i z Czech. Od-
wiedził nas też znany od wielu lat z eteru 
Janek OK2BIQ z Tyry. 

Nad przebiegiem imprezy czuwali ko-
ledzy z klubu SP6KEO z Prudnika: Mieczy-
sław SP6EZ, Tadeusz SP6MRC i Leonard 
SQ6LZD. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele wszystkich klubów krótkofalar-
skich działających na terenie OT-11 PZK 
Opole. Pogoda dopisała. Uczestnicy mogli 
zjeść wspaniały bigos, kiełbaski z grilla, 
ogórki kiszone oraz małosolne. Tadeusz 
SP6MRC z Prudnika przygotował specjal-
nie na tę okoliczność garniec smalcu, który 
z chlebem z wiejskiej piekarni cieszył się 
wielkim uznaniem wśród gości. W napo-
je chłodzące i nie tylko można było się 
zaopatrzyć w kiosku u Mirka po czeskiej 
stronie Kopy. 
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Nie zabrakło naszych lokalnych me-
diów, które zawitały na Kopę we wczesnych 
godzinach porannych w sobotę. Wielo-
letni uczestnik tych spotkań redaktor Jan  
Poniatyszyn z Radia Opole kilkakrotnie 
relacjonował oraz przeprowadzał wywiady 
z naszego zlotu. Natomiast redaktor Sandra 
Dąbrowa z TVP3 Opole przygotowała rela-
cję, którą można było obejrzeć wieczorem 
w sobotnim Kurierze Opolskim. Przy okazji 
przebywania na Biskupiej Kopie koledzy 
z klubu SP6PAZ – Paweł SQ6DXP oraz Kamil 
SQ6IUB, dokonali drobnych korekt tech-
nicznych przemiennika SR6UKB. Z soboty 
na niedzielę na Kopie pozostali najwytrwal-
si. Była to grupa ponad 10-osobowa, która 
wykorzystała  piękną i ciepłą pogodę. Do 
zobaczenia za rok.

Tekst i zdjęcia  Krzysztof  Bieniewski  SP6DVP

Siemianowiccy 
krótkofalowcy  
wśród dzieci

W związku z 60-leciem Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, z inicjatywy 
rady osiedla i administracji osiedla Bańgów 
w Siemianowicach Śląskich 31 lipca 2017 
r. na terenie rekreacyjnym tego osiedla 
zorganizowano zajęcia rekreacyjno-spor-
towe dla uczestników półkolonii miejskiej. 
Półkolonie zostały zorganizowane przez 
Dom Kultury „Chemik” w Siemianowicach 
Śląskich. W ramach zajęć młodzi zawodnicy 
brali udział m.in. w rozgrywkach piłki siat-
kowej, a także w interaktywnych zajęciach 
komputerowych organizowanych przez 
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 
i Młodzieżowe Biuro Pracy OHP. Dużą atrak-

cją dla dzieci była kurtyna wodna przy-
gotowania przez Aqua Sprint i bezpłatny 
poczęstunek z popcornem serwowanym 
przez firmę MMJ. 

Zajęcia uatrakcyjnili trzej przedstawi-
ciele siemianowickiego klubu SP9KJM, tj. 
Eugeniusz SP9IIA, Jacek SQ9BEC i Tadeusz 
SP9HQJ, prezentując uczestnikom pół-
kolonii pokaz radiostacji klubowej. Krót-
kofalowcy zorganizowali też zawody 
w radioorientacji sportowej, nazywanej 
powszechnie „łowami na lisa”. Szczególnie 
ta ostatnia dyscyplina przypadła do gustu 
uczestnikom półkolonii. Praca radiostacji 
klubowej zainteresowała nie tylko uczest-
ników półkolonii, ale również mieszkańców 
tego osiedla.

Tego typu zajęcia od lat są praktykowa-
ne przez siemianowickich aktywistów klu-
bowych w czasie letnich i zimowych półko-
lonii miejskich dzieci i młodzieży. Siemia-
nowiccy aktywiści odwiedzają także sie-
mianowickie gimnazja i licea, 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 młodzieży do 
krótkofalarskich szeregów.

Ze względu na panujące upały na pół-
kolonii nie zabrakło wody mineralnej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali od organiza-
torów drobne upominki i słodycze. Szcze-
góły dotyczące tej akcji znajdują się na 
stronie internetowej: http://www.siemiano-
wice.pl/aktualnosci/polkolonie –w-domu-
-kultury-chemik-na-polmetku.10020/

Opracował: Tadeusz SP9HQJ 

Nawałnice nad Polską
W połowie sierpnia gwałtowna zmiana 

pogody nad zachodnią, centralną i północ-
no-wschodnią Polską zakończyła się przej-
ściem silnego frontu burzowego, którego 
konsekwencją były niestety ofiary śmiertel-
ne oraz znaczne szkody materialne.

W związku z niepokojącymi, a niczym 
nieuzasadnionymi sygnałami, które dotar-
ły do Zarządu SP EmCom Klubu oraz ZG 
PZK mówiącymi o braku aktywności sieci  
SP EmCom w czasie nawałnic, informujemy 
co następuje:
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•  sieci SP EmCom na obszarach Polski, na 
których funkcjonują i stanowią zorganizo-
waną strukturę, na bieżąco monitorują sy-
tuację związaną z panującymi warunkami 
atmosferycznymi,

•  stosowne ostrzeżenia o panującej sy-
tuacji pogodowej w Polsce Centralnej 
i przed zbliżającymi się frontami były 
przekazywane przez struktury SP Em-
Com, przykładem może być Skierniewicka 
Amatorska Sieć Ratunkowa, która w dniu 
14 sierpnia ostrzegała przed zbliżającym 
się frontem nawałnic, będąc w kontak-
cie z Wojewódzkim Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego (źródło https://www.
facebook.com/SP-Em-Com-Skierniewi-
ce-1212783602065563/),

•  na obszarach działania wybranych sieci SP 
EmCom były ogłoszone i wprowadzone 
stany podwyższonej gotowości alarmo-
wej, połączone z aktywnością własnych 
stacji sztabowych, dyżurami i  nasłucha-
mi lokalnych częstotliwości alarmowych 
(145,500 [MHz]) oraz zintensyfikowaną 
obserwacją sytuacji pogodowej, przykła-
dem może być Krakowska Amatorska Sieć 
Łączności Kryzysowej, Niepołomicki Klub 
Krótkofalowców SP9MOA, Skierniewicka 
Amatorska Sieć Ratunkowa, EmCom Ku-
jawy w Inowrocławiu, Rzeszowska Krótko-
falarska Sieć Ratunkowa i inne. Działania 
były oparte na obserwacji i analizie rapor-
tów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
i dostosowane do lokalnych potrzeb.

•  w związku z wystąpieniem nawałnic nie 
odnotowano żadnych zgłoszeń oraz za-
potrzebowania pomocy z naszej strony, 
kierowanego do sieci SP EmCom PZK ze 
strony poszczególnych WCZK,

•  Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa 
oraz Skierniewicka Amatorska Sieć Ra-
tunkowa jako relatywnie blisko położone 
– zadeklarowały dla obszarów najbardziej 
poszkodowanych pomoc, włącznie z moż-
liwością udania się na miejsce i wsparcia 
osobowego. W bezpośrednim kontakcie 
z pomorskim WCZK oraz lokalnym szta-
bem kryzysowym w Suszku jest kol. Ro-
bert Kucharki SQ7RF – Koordynator Skier-
niewickiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej.

•  sieci łączności kryzysowej nie mogą dzia-
łać wbrew obowiązującym je procedurom 
postępowania w razie wystąpienia zda-
rzeń kryzysowych, tzn. niedopuszczalne 
są samowolne i nieskoordynowane z wła-
dzami lokalnymi, sztabami kryzysowymi 
i służbami ratowniczymi działania, które 
mogą przynieść więcej szkody niż pożyt-
ku, o czym chcemy w sposób jasny, zde-
cydowanie przypomnieć wszystkim opo-
nentom tej formy aktywności krótkofalar-
skiej. Działamy zawsze odpowiedzialnie. 
W bezpośredniej korespondencji pomię-
dzy pomorskim WCZK a kolegą Robertem 
SQ7RF z sieci w Skierniewicach, zespół 

WCZK sam potwierdził, że aby pomoc była 
skuteczna i „szyta na miarę” konieczne jest 
uzyskanie właściwej wiedzy od lokalnego 
sztabu kryzysowego, jaki zakres wsparcia 
na daną chwilę jest oczekiwany.

•  odnosimy się z oburzeniem do wszel-
kich prób wzniecania niepotrzebnych 
i merytorycznie nic niewnoszących dysku-
sji – w świetle zaistniałej ogromnej tragedii 
ludzkiej – mówiących, „co SP EmCom zrobił 
w tej sprawie”, których dodatkowym tłem 
są lokalne animozje koleżeńskie i próby 
szkodzenia określonym środowiskom krót-
kofalarskim, czynione tylko dla zasady. 
Otóż odpowiadając – SP EmCom zrobił, co 
mógł, tam, gdzie funkcjonuje, w ramach 
obowiązujących go procedur oraz posiada-
nych zasobów ludzkich i sprzętowych. 

Z naszej strony możemy tylko ubolewać 
nad postawą „aktywnych” w negatywnym 
słowa znaczeniu kolegów, zadając w odwrot-
nym kierunku pytanie „co zrobiły te osoby 
w kierunku udzielenia pomocy poszkodowa-
nym”. Niestety tutaj nastaje jak zwykle w ta-
kich przypadkach niepokojąca cisza…

Współpraca z grupą 
Skywarn Polska

SP EmCom klub PZK został zaproszony 
przez grupę Polskich Łowców Burz – Skywarn 
Polska na VII zlot tej grupy połączony z konfe-
rencją naukową pt. „Rola technik cyfrowych 
w prognozowaniu gwałtownych zjawisk at-
mosferycznych”, która odbędzie się 26 sierpnia 
w Krakowie na Politechnice Krakowskiej. Na 
zlocie delegacja SP EmCom PZK będzie mia-
ła możliwość przedstawienia idei działania 
i głównych obszarów swojej działalności.

Po przeprowadzonych już rozmowach 
widzimy wspólnie potrzebę rozpoczęcia 
współpracy w zakresie powiadamiania 
społeczeństwa oraz administracji lokalnych 
o zagrożeniach pogodowych, tym bardziej 
że tego typu aktywności nie są przez wła-
dze doceniane, a stowarzyszenie Skywarn 
Polska ostrzegało o tym władze, że przez 
Polskę w połowie sierpnia przejdzie bardzo 
gwałtowny i niebezpieczny front burzowy. 

Współpraca w tym zakresie jest warto-
ściowa także dlatego, że raporty pogodowe 
przygotowywane przez Skywarn Polska 
zawierają precyzyjne, wręcz punktowe infor-
macje dotyczące skali oraz fizycznych aspek-
tów zjawisk pogodowych, istotnych z punk-
tu oceny ryzyka, mogące mieć ogromne 
znaczenie dla życia i mienia ludzkiego.

SP EmCom PZK może służyć wsparciem 
i doradztwem dla Skywarn Polska w zakre-
sie szeroko rozumianych mobilnych syste-
mów łączności radiowej. W drugą stronę, 
informacje pogodowe przygotowywane 
przez Polskich Łowców Burz, mogą być 
w syntetycznej postaci dołączane do da-
nych emitowanych przez stacje pogodowe 
WX, które pracują w wielu miejscach Polski, 
co bez wątpienia wzbogaci przekazywane 
informacje, ale przede wszystkim będzie 
służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeń-
stwa społeczeństwa. 
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NUMER ZAMKNIĘTO   30.08.2017 R.

Silent KeyS

SP5lyi Janusz sP5LYI s.k. 
SP1ABK inż. kazImIerz kIsIeLewskI s.k. 

SP3DG JerzY GórskI s.k. 
SP9FRZ antonI maGIera s.k. 
SP9OHl marek różycki s.k. 

W OStAtnim cZASie  
ODeSZli OD nAS nA ZAWSZe:

Z kart historii 
krótkofalarstwa PZK  
– powstanie SPDXC
Mija 55 lat jak 21–23 września 1962 r. 

w Wiśle Malince odbył się pierwszy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy SP DX Clubu. 
Zjazd poprzedzony był uchwałą Plenum Za-
rządu Głównego PZK z dnia 25 stycznia 1959 
r. dot. utworzenia w ramach PZK klubów spe-
cjalistycznych. Jednym z nich był klub skupia-
jący w swoich szeregach polskich DX-menów. 
A celem jego powołania było stworzenie im 
lepszych warunków rywalizacji sportowej, 
oraz udzielenie pomocy, a także wyrażanie 
opinii w zakresie sportu DX-owego. Ustalono 
również, że warunkiem członkostwa w takim 
klubie była by wzorowa praca na pasmach 
i uzyskanie potwierdzonych łączności z co 
najmniej 101 krajami wg listy DXCC. Zawiązał 
się komitet organizacyjny klubu w osobach: 
SP7HX, SP8CK, SP3PL, SP5HS, SP2AP, SP9DT, 
SP9KJ. Celem jego powołania było m.in. opra-
cowanie Regulaminu Polskiego Klubu DX-
-owego i przedłożenia go do zatwierdzenia 
przez ZG PZK, co nastąpiło 9 czerwca 1959 
r. Komitet organizacyjny w przedłożonym 
do zatwierdzenia regulaminie klubu ustalił 
nazwę klubu. W paragrafie 1. regulaminu 
czytamy : „Polski Klub DX-owy używający 
w kontaktach międzynarodowych nazwy „SP-
-DX-Club” (w skrócie SPDXC), jest zespołem 
krótkofalowców, DX-manów, powołanym do 
życia przez Polski Związek Krótkofalowców”. 
W szesnastu paragrafach regulaminu zostały 
dokładnie sprecyzowane zasady działalności 
klubu i członkostwa w klubie. Równocześnie 
zgodnie z przedstawionym regulaminem 
klubu zatwierdzony został przez ZG PZK tym-
czasowy Zarządu SPDXC w składzie: SP7HX, 
SP3PL, SP8CK, SP5HS, SP2AP. Celem jego 
powołania było m.in. przygotowanie orga-
nizacyjne I Walnego Zjazdu Klubu. Ustalono 
również, że sekretariatem będzie kierował 
SP7HX i na jego ręce należy kierować zgło-
szenia oraz wszelką korespondencję dot. 
SPDXC. Należy zaznaczyć, że przedłużający 

się czas zwołania I Walnego Zjazdu SPDXClu-
bu spowodowany był m.in. odbytym Walnym 
Nadzwyczajnym Zjazdem Krajowym PZK 
26 czerwca 1960 r. oraz z tym związanym 
uporządkowaniem szereg spraw formalno-
-prawnych i statutowych Związku. Należy 
zaznaczyć, że mimo przedłużającego się 
terminu Zjazdu do sekretariatu klubu zgła-
szali się krótkofalowcy, wnosząc swój akces 
członkowski. W I Walnym Zjeździe SPDXClubu 
udział wzięło 17 członków klubu: SP3AK, 
SP5HS, SP6AAT, SP6BZ, SP7HX, SP8CK, SP8HT, 
SP8JA, SP9ADU, SP9CS, SP9DT, SP9FR, SP9KJ, 
SP9NH, SP9PT, SP9SF, SP9TA. Usprawiedliwie-
nie swej nieobecności i życzenia owocnych 
obrad nadesłali: SP2AP, SP2LV, SP5YY, SP8MJ. 
W obradach uczestniczyło również 7 sym-
patyków. ZG PZK reprezentował SP5WW, 
ówczesny wiceprezes ZG PZK. Na Zjeździe 
uchwalono w 14 punktach szczegółowe 
wytyczne dot. dalszej pracy klubu oraz wy-
brano Zarząd SPDXC w składzie: prezes oraz 
prowadzący dział łączności krajowej– SP8CK; 
sekretarz oraz prowadzący dział zagraniczny 
– SP7HX; prowadzący dział krajowy – SP9DT; 
prowadzący dział wydawniczy – SP9KJ; pro-
wadzący dział zaopatrzenia – SP5HS. Nale-
ży nadmienić, że informacja o utworzeniu 
SPDXClub była szeroko komentowana w za-
granicznej prasie krótkofalarskiej. W ramach 
planu pracy SPDXClubu uchwalono m.in. 
wydawanie biuletynu „CQ DX ” jako oficjal-
nego organu klubu, który nieregularnie uka-
zywał się do końca 1967 r. Związane to było 
głównie z trudnościami finansowymi. Część 
materiałów ukazujących się w „CQ DX” przejął 
z czasem „Krótkofalowiec Polski”. Ponad-
to Zjazd podjął uchwałę zorganizowania 
co niedzielnych spotkań w „eterze” w celu 
szybkiej i aktualnej wymiany wiadomości 
DX-owych. Realizacje tę powierzono SP8CK. 
Zorganizowanie takich spotkań było możli-
we po wysłaniu, za pośrednictwem ZG PZK, 
stosownego wniosku do Centralnego Zarzą-
du Radiostacji i Telewizji. W dniu 7 stycznia 
1963 r. nadeszła odpowiedź, że CZRiT wyraża 
zgodę na podjęcie z dniem 13 stycznia 1963 
r. nadawania proponowanych komunikatów 

(w załączeniu). Pierwszy komunikat nadany 
został przez SP8CK w dniu 20 stycznia 1963 
r. W dalszych latach funkcje tę przejął SP7HX, 
zmieniając od 1966 r. formę na tzw. „szybki 
serwis DX-owy”. Ponadto należy nadmienić, 
że członkowie klubu regularnie zamieszczali 
najświeższe informacje DXowe redagując 
dział „Na pasmach” w KP. 

Zobowiązano również członków klubu do 
brania udziału we współzawodnictwie DXCC 
oraz w DX Maratonie. A oto jak przedstawiał 
się stan osiągnięć 5. najlepszych polskich DX- 
menów na dzień 30 września 1962 r. 
Grupa cw/fone: Grupa fone: Grupa 2xSSB
SP7HX 218/227 SP7HX 174/178 SP5PO 82/105
SP9KJ 211/228 SP8CK 162/173 SP5HS 71/97
SP9RF 209/224 SP9RF 138/157 SP6FR 66/138
SP8CK 208/222 SP9KJ 138/15
SP6FZ 197/211 SP5XM 132/155

Należy nadmienić, że gospodarz (Od-
dział PZK w Katowicach) dołożył wielu 
starań, aby zarówno Walny Zjazd jak i oso-
biste spotkania hamsów odbyły się w miłej 
atmosferze! 

Info – Jerzy/SP8TK


