
Sprawozdanie z ćwiczeń „Śnieżyca 2013” 
Termin ćwiczeń: 03.03.2013 r. 

Raport składa: stacja sztabowa m. Poznania - SP3ZAC 
 
Podobnie jak w kilku poprzednich edycjach krajowych ćwiczeń w łączności kryzysowej, 
również i w tym roku członkowie Harcerskiego Klubu Łączności „Wilda” z Poznania, znak 
stacji SP3ZAC, brali udział w ćwiczeniach. W trakcie przygotowań do ćwiczeń zespół 
krótkofalowców przygotowujących się do działań podjął decyzję, że również i tym razem 
nasza stacja klubowa, sztabowa stacja dla miasta Poznania zostanie przebazowana do 
położonego około 20 km na południe od Poznania, Rogalinka. Na miejsce pracy stacji 
wybraliśmy położoną tam bazę obozową hufca Piast. W oznaczonym dniu około godziny 
12 stej wyruszyliśmy ze spakowanym sprzętem nadawczym i antenami do przewidzianego 
miejsca działania. Ostatni odcinek drogi dojazdowej był szczególnie trudny i grząski, ale przy 
odpowiedniej technice jazdy udało się go pokonać nawet zwykłym samochodem osobowym. 

 

 
Po rozpakowaniu sprzętu i rozpoznaniu 
terenu przez wszystkich kolegów, na 
krótkiej naradzie rozdzielono zadania. 
Przystąpiliśmy do rozwinięcia instalacji 
antenowej i urządzania stanowiska 
łączności. Podstawową anteną na której 
postanowiliśmy realizować łączność 
w trakcie ćwiczeń była antena na wzór 
AS2259. Oprócz tego rozwinęliśmy anteny 
W3DZZ, Long Wire oraz antenę typu 
„śrubokręt”, które były testowane przed 
rozpoczęciem ćwiczeń i stanowiły 
zapasowe anteny dla naszej stacji 
sztabowej. 

 



 
Na obrazku obok, widać 
rozstawianie anteny 
AS2259. Pozwala na 
pracę w paśmie 3,5 i 7 
MHz. Możliwe jest 
rozstawienie jej solo, ale 
zespołowo idzie to dużo 
sprawniej. Poniżej z lewej 
kolega Rysiu SP3BUF 
asekurujący antenę 
„śrubokręt” podczas 
mocowania odciągów. 
 

Nasz podstawowy KF-owy sprzęt nadawczy 
stanowił Yaesu FT747GX wraz z zasilaczem 
i skrzynką antenową. Oprócz niego w zapasie 
mieliśmy inny transceiver tej samej firmy.  
Na UKF-ie posługiwaliśmy się anteną 
samochodową dwu pasmową i radiotelefonem 
Yaesu VX3000 , dzięki którym mieliśmy stałą 
łączność poprzez funkcjonujący w Poznaniu 
przemiennik SR3P, z  kolegami działającymi 

w ćwiczeniach na zakresie UKF 
w Poznaniu i poza nim. Ponieważ 
wybraliśmy się w teren stosunkowo 
wcześnie, starczyło nam czasu na różne 
eksperymenty. Kolega Eugeniusz 
SQ3PLP wraz z Konradem SP3GZJ 
przeprowadzili testy anten i odbiornika 
przywiezionego na ćwiczenia przez 
kolegę Eugeniusza. Jeszcze przed 
ćwiczeniami, aby zwiększyć 
skuteczność odnajdywania wskazanych 
stacji sztabowych na paśmie KF, 
uzgodniliśmy stałą współpracę ze stacją 
klubową działającą przy Politechnice Poznańskiej, SP3PET, zlokalizowaną w Poznaniu.  



Stacja ta działała pod przewodnictwem kolegi SP3FGI, z którym utrzymywaliśmy łączność 
na UKF-ie. Dzięki współdziałaniu, obsługa ćwiczeń przebiegała sprawnie i z obopólną 
korzyścią   

Na zdjęciu obok koledzy SP3DOG 
i SP3NUR w trakcie prowadzenia 
ćwiczenia typu „nagłe zdarzenie”.  
W realizacji ćwiczeń, zwłaszcza 
w zakresie UKF, współpracowały 
z nami stacje skupione przy WASR jak 
również stacje indywidualne. 
Przeprowadzone na tym paśmie 
ćwiczenie objęło swym zasięgiem kilka 
miejscowości i powiatów. Można tu 
wymienić takie powiaty jak poznański, 
wrzesiński, ostrowski, kaliski, 
leszczyński oraz  krotoszyński. 

W większości działań na tym paśmie realizowano łączność w oparciu o lokalne przemienniki. 
Stanowi to potwierdzenie zasadności utrzymywania tego typu urządzeń i uzmysławia jakie 
mogą mieć znaczenie w sytuacjach kryzysowych. Należy doceniać starania kolegów 
krótkofalowców, którzy sprawują opiekę nad przemiennikami UKF-owymi i utrzymują je 
w stanie sprawności. Dzięki długofalowym staraniom krótkofalowców z Klubu SP3ZAC, 
oraz przychylnej zgodzie ze strony kierownictwa Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego działającego w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, po raz pierwszy w tym roku, na terenie 
Wielkopolski, w ramach ćwiczeń „Śnieżyca 2013” przeprowadzone zostało specjalne 
ćwiczenie typu „nagła sytuacja”. Ćwiczenie miało na celu nawiązanie kontaktu między 
uczestnikami ćwiczeń po stronie krótkofalowców ze strukturami podległymi Wojewódzkiemu 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, a konkretnie z dyżurującymi osobami w Powiatowych 
Centrach Zarządzania Kryzysowego. Po rozpoczęciu ćwiczeń w paśmie KF, w uzgodnieniu 
z kolegą Pawłem SP3POS kierującym siecią WASR, nasz radiooperator Paweł SP3NUR 
skontaktował się z dyżurnym WCZK w Poznaniu i uzyskał hasło – klucz służące nam do 
rozpoczęcia ćwiczenia. Hasło to zostało przekazane stacji SP3POS, a ta z kolei powiadomiła 
stacje sztabowe dla miasta Leszna SP3ZIR i Kalisza SP3PKA. Po otrzymaniu hasła, 
wszystkie stacje sztabowe z naszego regionu ogłosiły na paśmie UKF treść zadania. 
Zadaniem kolegów uczestniczących w ćwiczeniach było znaleźć właściwy numer telefonu do 
Powiatowego CZK, nawiązać kontakt i wymienić hasło podane przez nasze stacje sztabowe 
na hasło uzyskane od PCZK. Hasło to, drogą radiową trafiało zwrotnie od uczestników 
ćwiczenia do stacji sztabowej. To realne zadanie zwróciło uwagę naszych kolegów na 
docelowy adres, bądź numer telefonu pod który należy kontaktować się w przypadku sytuacji 
kryzysowych. Z drugiej strony, wspólnie jako krótkofalowcy z Wielkopolski 
zademonstrowaliśmy, że staramy się przygotować do wsparcia profesjonalnych służb w razie 
trudnych sytuacji i możliwa jest nasza współpraca. Mamy nadzieję, że starania te zyskają 
przychylną ocenę.   
Część ćwiczeń, prowadzona na paśmie 80-metrów przebiegała bez większych trudności. 
Zmienne warunki propagacyjne były spodziewane. Zrealizowaliśmy w pełni wymianę 
przydzielonych przez organizatora radiogramów z innymi stacjami sztabowymi. Gdy 
zakończyliśmy działania w ćwiczeniach za oknem było już ciemno. W świetle latarek, pod 
rozgwieżdżonym niebem zdemontowaliśmy nasze anteny i zapakowaliśmy cały sprzęt do 
samochodów. Jeszcze tylko „jazda terenowa” przez rozmiękły odcinek drogi dojazdowej. Na 
szczęście nikt nie został w błocie! Bardzo pozytywnym zjawiskiem jakie zaobserwowaliśmy, 



jest to, że operatorzy niektórych stacji sztabowych zmienili swoje podejście do uczestnictwa 
w ćwiczeniach. Przestali traktować udział w nich wyłącznie jako współzawodnictwo, 
a dostrzegli i docenili, że bardziej liczy się współpraca. Mamy nadzieję, że z podobnym 
podejściem działać będą w przyszłości i usłyszymy się z kolegami w następnych ćwiczeniach. 
W działaniach polowych stacji SP3ZAC w Rogalinku wzięli udział: Konrad SP3GZJ, Bogdan 
SP3DOG, Ryszard SP3BUF wraz z synem Janem, Eugeniusz SQ3PLP, Adam SP3WXK 
z synem Filipkiem, oraz Paweł SP3NUR. 
 
W realizacji ćwiczenia „nagłe zdarzenie” prowadzonego na paśmie UKF, oprócz stacji 
sztabowych wzięły udział następujące stacje: SP3ZAT, SQ3HVZ, SQ3MKT, SQ3DVR, 
SQ3OPF, SP3PET, SP3RNJ, SQ3GJB, SO3AJO, SP3MKS, SQ3NVA, SQ3KLA, SQ3SHF, 
SQ3KLF, SQ3NQH/p, SQ3KAR, SQ3PMK, SP3AYA, SP3HUF, SQ3OOK, SQ3TGZ, 
SQ3TGR, SQ3POS, SP3HSZ, SQ3CUB, SQ3OOG, SQ3RPG, SQ3KCH, SQ3OZ, SQ3REF. 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. 
Krótkofalowcy klubu HKŁ „Wilda” SP3ZAC. 
 

opracował SP3NUR 
 


