ŚWIAT KF/UKF

Wydarzenia lokalne i krajowe

W gościnie u kolegów z Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców

Z wizytą w Kołobrzegu

Do najbardziej aktywnych środowisk
krótkofalarskich w Polsce należy Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców,
powstałe w 2010 roku i skupiające kluby
krótkofalarskie: SP1PAN, SP1KYB, SP1KQR,
SP1ZES, SP1KSR. Z wizytą u kołobrzeskich
krótkofalowców był między innymi Ryszard SP4BBU (relacja w ŚR 12/2015), a w
styczniu tego roku Piotr SP8MRD.
Podróże kształcą i wyjazd do
Kołobrzegu był dobrą okazją, aby
przekonać się o tym. Mogłem też
sprawdzić, czy społeczność krótkofalarska rzeczywiście jest wielką rodziną. A jakże – jest, i to jak
wielką! Wystarczyło przed wyjazdem zerknąć w Internecie na
stronę Bałtyckiego Stowarzyszenia
Krótkofalowców i wykonać jeden
telefon, by po 13 godzinach podróży być powitanym w Kołobrzegu
przez Zbyszka SP1F, prezesa BSK.
Kolejne dni obfitowały w spotkania w klubach kołobrzeskich,
których jest w tym 45-tysięcznym,
pięknym, dynamicznie rozwijającym się mieście kilka: SP1KYB
„ N e p t u n ” , S P 1 K Q R „ Fa l a ” ,
SP1KSR. W ramach BSK działają
też kluby SP1ZES „Parsęta” w pobliskim Gościnie, SP1PAN „Rega”
w Trzebiatowie i wreszcie w Szcze-
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cinie Bałtyckie Stowarzyszenie
Krótkofalowców reaktywowało
polską grupę DIG i założyło kolejny klub ze znakiem stacji klubowej
SP0DIG.
O gościnności kolegów z BSK
mogłem przekonać się, odwiedzając kilku z nich w domach lub
miejscach pracy: Marka SP1TJ,
do którego łatwo trafić – zakład
optyczny w centrum miasta, Leszka SP1BKS – znanego konstruktora
anten i akcesoriów antenowych,

Marek SP1TJ

Andrzeja SQ1GU – świetnego konstruktora, elektronika z pasji i samodoskonalenia, z zapałem DX-ującego na UKF.
Byłoby więcej tych serdecznych
spotkań – tylko czasu zabrakło.
Działalność Stowarzyszenia, zarejestrowanego w KRS i posiadającego osobowość prawną od 2010 r.,
jest ciekawa i różnorodna:
n współpraca z lokalnym środowiskiem: władze miasta, okolicznych gmin, powiatu; szkoły,
straż pożarna, wojsko, służby
mundurowe
n przemienniki – SR1G, SR1KG,
SR1RG – komunikaty (przez pewien czas radiowo-telewizyjne);
n szkolenia kandydatów na łącznościowców i krótkofalowców
n wyprawy parkowe FF, zamkowe
n EmCom – SP1KSR – Kołobrzeska Amatorska Sieć Ratunkowa
współpracująca z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych w Kołobrzegu
n s p o t k a n i a o ko l i c z n o ś c i o w e
w mieście, w terenie, a także
poza granicami SP (np. wyprawy do LA)
BSK jest organizacją otwartą
dla innych klubów i krótkofalowców z terenu całej Polski, a także
innych krajów. Stąd członkami,
sympatykami są między innymi
Artur SP9UNJ/M0UNJ, Łukasz
SP9DTE, Marek SP5LJP (SP1LJP),
Marcin LB0OG (SQ1KTU), Remigiusz SQ7AN (SQ1AN).

Leszek SP1BKS

Andrzej SQ1GU

Wyposażenie klubów BSK jest
bogate i składa się z kilku IC-746,
sprzętu antenowego na KF/UKF,
starych urządzeń fabrycznych,
wojskowych i własnej konstrukcji oraz… z Mobilnego Centrum
Dowodzenia BSK, które stano wi duża, dobrze wyposażona,
wygodna 4- osobowa przyczepa kempingowa Avondale Perle
Orion.
Pomieszczenia klubowe znajdują się w bloku SP1KYB (XI piętro) i szkołach SP1KQR (internat
Zespołu Szkół Morskich), SP1ZES
z własną pracownią łączności radiowej w Gościnie oraz SP1PAN
radioklub w Trzebiatowie (Klub
Wojskowy). Można powiedzieć, że
Stowarzyszenie BSK jest „krótkofalarsko samowystarczalne”.
Z kołobrzeskim środowiskiem
krótkofalarskim związani byli znani dziś krótkofalowcy, absolwenci Zespołu Szkół Morskich, między innymi Jacek SP9IKF, Mirek
SP1NY, Tadeusz SP3IPB (ma piękną kawiarnie przy latarni morskiej
w Kołobrzegu), Julian SP1BZS,
obecnie LA7NFA, Andrzej SP1JX,
Sławomir SP1DOZ i wielu innych,
którzy dzisiaj rozproszeni są po
niemal całym świecie.

mysłowości i gotowości do coraz
nowszych wyzwań. Świadomi
starzenia się naszej społeczności
krótkofalarskiej podejmują kolejne inicjatywy, by przekazać swoje umiejętności i doświadczenie
młodszemu pokoleniu. Zauważyłem, że udaje się im to!
Najlepszym tego przykładem
jest nowa inicjatywa, która powstała w ubiegłym roku z potrzeby sytuacji, gdy klub SP1ZES stracił swoją siedzibę w Charzynie
i znalazł nową, lepszą w Zespole
Szkół im. Macieja Rataja w gościnnym Gościnie.
Dzięki życiowej mądrości, uporowi, posiadaniu odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia Koledzy
z BSK otrzymali dużą salę w internacie szkolnym, którą odremontowali oraz wyposażyli własnymi
siłami i środkami (bez dotacji za
własne pieniądze) we wszystko,
co jest potrzebne do popularyza-

Prezes BSK Zbyszek SP1F

cji różnego typu łączności wśród
uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego. Zrodził się świetny pomysł na
szkolenie młodzieży, który został
wsparty przez dyrekcję tego zespołu szkół i samorządowe władze
lokalne.

Gościna w Gościnie – czyli
niemożliwe jest możliwe
w każdym wieku
Czasem usłyszeć lub przeczytać
można, że w podeszłym wieku to
już jest za późno na aktywne i na
wysokim poziomie działania społeczne. Część młodych przesadnie określa geriatrycznymi miejsca
spotkań kolegów z tak zwanym
dużym stażem radiowym.
Jednak do najaktywniejszej
grupy krótkofalowców z Kołobrzegu zupełnie to nie pasuje.
Oni żartując, mówią, że ich „średnia wieku to 70 lat”, a są jak młodziankowie – pełni zapału, po-

Szkolna Pracownia Łączności Radiowej
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Bartek SQ1NDR, prezes klubu SP1ZES, w Zespole Szkół w Gościnie
przy stanowisku radiooperatorskim

W planach już realizowanego szkolenia są zajęcia dotyczące
łączności morskiej, kryzysowej,
wojskowej i amatorskiej. Wiesław
SP1EG, przyjeżdżając ze Szczecinie, prowadzi szkolenie z zakresu łączności morskiej, Krzysiek
SP7WME i Paweł SP1MPW prowadzą zajęcia z zakresu łączności kryzysowej, a szkolenia z wojskowych
i amatorskich jej aspektów podjął
się Zbyszek SP1F.
Uczestnicy na zakończenie
rocznego kursu, po zdaniu wymaganych egzaminów, otrzymają zaświadczenie zgodne z przepisami
prawa dla służb morskich, ratowniczych, wojskowych, EMCOM
i radioamatorskich.
W planach z zakresu łączności
radioamatorskiej są m.in.: kurs nauki telegrafii, warsztaty w Szkolnej Pracowni Łączności Radiowej
w postaci praktycznych zajęć komputerowych (programy krótkofalarskie, emisje cyfrowe, łączność
satelitarna, prowadzenie logów
komputerowych itp.) oraz nauka
operatorstwa, czyli praca na radiostacji z uwzględnieniem specyfiki
łączności różnych służb.
Liderem tych działań jest Zbyszek SP1F, prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców, którego wspierają Bartek SQ1NDR
prezes klubu SP1ZES, Paweł
SP1MPW, Krzysztof SP7WME, Jerzy SP1JON & SP1-8427 – skarbnik,
sekretarz i QSL/AWARD manager
klubu SP1KYB, Waldek SP1NZ,
Leszek SP1BKS, Andrzej SQ1GU
i wielu innych.
Koledzy z Kołobrzegu, zrzeszeni w BSK, w dość oryginalny
sposób pragną „namówić – zaciekawić” młodzież do zgłębiania
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tajników naszego pięknego hobby. Cały fortel polega na tym, że
młodzież w całym cyklu szkolenia
zgłębia tajniki łączności radiowej
potrzebne do uzyskania konkretnych uprawnień przydatnych
w ich przyszłym życiu zawodowym. Pragmatyka tego szkolenia
powoduje zainteresowanie zajęciami, a do wykładowców należy
umiejętne zachęcenie uczniów, by
z czysto komercyjnego podejścia
do sprawy narodzili się nowi krótkofalowcy!
Byłoby wspaniale, gdyby
w każdym województwie był
przynajmniej jeden taki zespół ludzi jak w Kołobrzegu. Osób, które
mają do dyspozycji klub szkolny
z pracownią łączności, popularyzujący wśród młodzieży kulturę
radiotechniczno-operatorską. Kto
wie, może za przykładem BSK rzeczywiście pójdą kluby PZK, LOK,

ZHP i innych stowarzyszeń, a ich
współpraca zaowocuje nowym
pokoleniem świetnych radiooperatorów, konstruktorów… – krótkofalowców. Jednak „do tanga trzeba
dwojga” (ludzi z pomysłem, zaangażowania i determinacji w jego
realizację) – to wystarczy.
Warto mieć marzenia i realizować je, szukając ludzi podobnie
myślących, gotowych poświęcić
czas dla słusznej sprawy. Koledzy
z BSK imponują swoim zaangażowaniem i niezrażaniem się trudnościami, które traktują jak codzienność, bo prawdziwa mądrość
przychodzi z wiekiem.

Zrobić z niczego klub –
przygody lokalowe SP1KYB
Znamy te sytuacje, gdy
po latach istnienia cenionemu
w mieście klubowi, mającemu

Dwa IC-746, dwa komputery, dwa klucze telegraficzne…

Stary sprzęt, mapy, dyplomy…

„Średnia wieku 70 lat” – od lewej: Jurek SP1JON nadal SP1-8427, Waldek SP1NZ, Bartek
SQ1NDR, Zbyszek SP1F

wiele osiągnięć, opisywanemu
w prasie, znanemu w mediach
lokalnych, współpracującemu
z władzami miasta… nagle spółdzielnia lub szkoła wypowiada
umowę bądź nakłada tak duże
opłaty wynajmu lokalu, że nie
ma wyjścia i z bólem serca trzeba
się wyprowadzić.
Ta k b y ł o i w p r z y p a d k u
znanego w Kołobrzegu klubu
SP1KYB. Jednak Koledzy nie ulegli nastrojowi pesymizmu i rezygnacji. Poszukiwali nowego
pomieszczenia na klub, chodząc
wytrwale do różnych instytucji,
władz miasta, szukając lokalu po
znajomości i w rezultacie znaj-

dując nowy lokal. Było ciężko,
bo w dobie współczesnego liczenia się z twardą ekonomią za
darmo nic nie ma.
Dla Zbyszka SP1F to nie pierwsze takie doświadczenie, więc znalazł „coś” na klub w centrum miasta, w przybudówce 10-piętrowego
bloku, w którym mieszka – pomieszczenie dawnej wentylatorni
wind, które od pewnego czasu nie
było używane.
B r a ko w a ł o w n i m p r a w i e
wszystkiego: schodów wejściowych do nadbudówki, okna,
ogrzewania, wody… nie mówiąc
o nadających się do użytku ścianach, podłodze, wyposażeniu me-

Zbyszek SP1F i Jurek SP1JON – w tle biurko radiooperatorskie

blowym. Ciężką pracą klubowiczów, własnymi nakładami finansowymi członków BSK (przydała
się składka roczna 120 zł) urządzili piękny, funkcjonalny klub,
w którym spotykają się kilka razy
w tygodniu i mają wszystko co
potrzebne, a nawet więcej. W niewielkim pomieszczeniu znalazło
się nawet miejsce na minikuchenkę z umywalką.
Dziś w klubie SP1KYB można
posiedzieć i porozmawiać przy kawie czy herbacie, jest dobry sprzęt
radionadawczy na KF i UKF, wyposażenie komputerowe, mieszczą
się biuro QSL BSK, przemienniki
na 2 m i 70 cm, a w nawet wygodna wersalka, gdy trzeba w nocnych zawodach zmiennikowi dać
odpocząć. Jak z prawie niczego
zrobiono przyjazny klub, najlepiej
obrazują zdjęcia.
Spotkanie w SP1KYB było bardzo intersujące, szybko minęły
prawie 3 godziny przyjacielskiej
rozmowy o przeszłości, teraźniejszości i skończyło się filozoficznymi rozważaniami na temat: czym
jest dla nas krótkofalarstwo i czy
jest jeszcze coś, co mogą krótkofalowcy odkryć – na wzór pierwszych radioamatorów odkrywających fale KF i UKF?
Dziękuję Kolegom z Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców za niezwykłą gościnność
i piękny przykład wielkich oraz
małych działań składających się
na te wielkie, które realizują bez
względu na wiek, wykształcenie,
stan posiadania i zdrowia.
Piotr SP8MRD

Zbyszek SP1F opowiada o planach na przyszłość, w środku autor
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