
 

KOMUNIKAT NR 11/2013  z dnia 13.03.2013 
  

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

1. Meeting koordynatorów IARU ds. młodzieży. 
W niedzielę 10 marca 2013 r. odbyło się międzynarodowe wirtualne spotkanie koordynatorów ds. 

młodzieży z różnych krajów, w ramach stowarzyszeń krótkofalarskich należących do IARU. Spotkanie 

było prowadzone w oparciu o platformę internetową CISCO WebEx. Uczestnicy z poszczególnych 

krajów rozmawiali ze sobą fonią, wymieniali informacje tekstowe oraz linki internetowe. Spotkanie 

rozpoczął Hans Blondeel Timmerman PB2T, przewodniczący I regionu IARU, a w całości kierowała 

nim Lisa  PA2LS koordynator młodzieży I regionu IARU. Ze strony Polski uczestniczyli w nim: Jerzy 

SP3SLU koordynator PZK – IARU ds. młodzieży  i Paweł SP7TEV oficer łącznikowy PZK – IARU. 

Ponadto między innymi: Egipt, Liban, Holandia, Chorwacja, Finlandia, Estonia. W pierwszej rundzie 

wypowiedzi poszczególni koordynatorzy ds. młodzieży opisywali krótko główne działania środowisk 

krótkofalarskich na rzecz młodzieży w ich krajach. Prezentowali lokalne strony internetowe, media, 

informowali o planach edukacyjnych i inicjatywach radioamatorskich powiązanych z młodzieżą. W 

dalszej części dyskutowano spontanicznie o bieżących sytuacjach i problemach edukacji  

krótkofalarskiej w różnych krajach. Spotkanie trwało łącznie około 2 godzin, a forma kontaktu ma być 

dalej rozwijana. 

Najważniejsze wnioski i sygnały ostrzegawcze w oparciu o wypowiedzi prelegentów: 

- większość krajowych stowarzyszeń krótkofalarskich przynależnych do IARU organizuje  

  młodzieżowe wakacyjne obozy szkoleniowe, treningowe i specjalistyczne w sportach łączności, 

szkoli na bieżąco w klubach i ośrodkach akademickich,  

- zainteresowanie młodzieży ogólno rozumianą działalnością radioamatorską osłabło, a jego  

  przywrócenie i ożywienie wymaga nakładu pracy, dobrego zgrania i pomysłowości edukatorów,  

- pojęcia i zjawiska takie jak Internet, Facebook, komputer częściej wymieniane są w dyskusji, 

  niż terminologia stricte krótkofalarska, 

- obserwujemy popularyzację  ambitnych projektów edukacyjnych związanych z krótkofalarstwem i 

rozwój międzynarodowej wymiany grup młodzieży w ramach takich projektów. 

Strona polska poinformowała o możliwości przyjęcia na obóz szkoleniowy PZK w sportach obronnych 

(dofinansowany przez MON) czteroosobowej grupy młodzieży z zagranicy wraz z opiekunem.    

(info: SP3SLU) 

 

2. Konferencja w Senacie RP.  
Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 12.03.13 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się, zorganizowana 

przez Senat RP, konferencja pt. " Krótkofalarstwo to nie tylko hobby". Informacja przygotowana przez 

Rzecznika Prasowego Konferencji Tomasza SP5CCC o jej przebiegu będzie opublikowana w ciągu 

najbliższych 24 godzin.  

Info: Piotr SP2JMR 

 

3. XXXII Spotkanie integracyjne okręgu SP5.  



W dniu 9 marca 2013 w lasku na Bemowie odbyło się kolejne spotkanie członków OT 25, 37 i 73 PZK 

oraz sympatyków krótkofalarstwa z Województwa Mazowieckiego. Spotkanie było m.in. okazją do 

podziękowania za pracę społeczną na rzecz środowiska Januszowi SP5JXK QSL Managerowi SP5 i 

OT 25 oraz Zenkowi SP5CNG długoletniemu sekretarzowi WOT. Koledzy Ci otrzymali 

okolicznościowe grawertony z rąk Jurka SP5SSB Prezesa WOT. Na początku spotkania 

zgromadzonych odwiedził Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK, zaproszony przez Prezesa WOT. 

Impreza trwała prawie 5 godzin i jak zwykle odbywała się w koleżeńskiej atmosferze, a przez rejon 

ogniska przewinęło się ponad 150 osób. 

(info: na podstawie relacji Jurka SP5SSB Piotr SP2JMR) 

 

4. Białostocki OT PZK po walnym zebraniu.  
W dniu 9 marca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OT-17 w  

Białymstoku. Wśród uczestników był najstarszy członek OT PZK  Tadeusz SP4AUN  (rocznik 1923) i 

najmłodsza nasza SWL  Ola  SP4-17-018  (rocznik 2006). Walne  Zebranie  wybrało zarząd OT-17  w  

składzie: 

Prezes        Tadeusz  SP4GFG 

Skarbnik      Andrzej   SP4DLD 

Sekretarz     Wiesław   SP4Z 

Zastępcami  członków  zarządu  zostali  wybrani: 

Grzegorz  SQ4G 

Michał       SQ4OLP 

 

Wybrano  również Oddziałową  Komisję  Rewizyjną  w  składzie: 

Przewodniczący      Andrzej    SP4FMD 

Sekretarz                 Zbigniew  SP4LVK 

Członek                     Leszek     SQ4AVD 

Zastępcami  członków OKR  zostali  wybrani: 

Ryszard   SP4LXB 

Dariusz    SQ4JED 

 

Miłym  akcentem  walnego  zebrania  było  wręczenie podziękowań od Komendanta Hufca  Białystok  

dla członków  OT PZK  w  Białymstoku  za pomoc  w  reaktywacji  Harcerskiego Klubu  Łączności  

SP4ZHX w Białymstoku. Imienne podziękowania otrzymali : 

Grzegorz  SQ4G, Waldemar  SP4FKS, Wiesław SP4Z  i Tadeusz SP4GFG. Wraz z harcerskim 

pozdrowieniem CZUWAJ, przekazuję proste  słowo  DZIĘKUJĘ. 

I  to  jest  w  życiu  piękne! 

Info: Tadeusz  SP4GFG, Prezes OT-17  Białystok 

 

5. WYNIKI ZAWODÓW SIĘGAJ DO GWIAZD. 
W imieniu Komisji Sędziowskiej chciałbym poinformować, że wyniki zawodów  

zostały opracowane i są dostępne na stronie  

http://pga-zawody.eham.pl/Nowy/kalendarz.php. KS gratuluje zwycięzcom. Dziękując  wszystkim za 

liczny udział, zapraszamy jednocześnie do kolejnych zawodów organizowanych przez bydgoskich 

harcerzy-krótkofalowców. 

http://www.pzk.bydgoszcz.pl/sp2zci_2013.html 

Info: Andrzej SP2RIQ 

 

Tyle informacji na dzisiaj! 

Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 
 


