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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.

Grudzień to dobry czas na podsumowania i plany na kolejny rok... 
Nie chcę drobiazgowo wyliczać działań organizacyjnych i statutowych 
podejmowanych przez Prezydium Zarządu Głównego PZK w mijają
cym roku – sprawozdanie będzie dostępne na początku roku 2018 na 
portalu PZK. Nie będę też przedstawiał tych wszystkich zlotów, mityn
gów, spotkań, akcji dyplomowych, zawodów, itd., których dziesiątki 
odbywają się w każdym okręgu SP, gdyż nie jest to bezpośrednia 
zasługa naczelnych władz wykonawczych PZK, tylko wynik zaanga
żowania członkiń i członków Związku. Chciałbym jedynie przedstawić 
kilka przedsięwzięć i działań, w których bezpośrednio zaangażowane 
było Prezydium ZG lub zostały przez nie zainicjowane.

Konferencja IARU
Jednym z najważniejszych zadań Prezydium ZG PZK jest koordynowanie reprezentacji 

PZK na arenie międzynarodowej. Wyrazem tych działań są bieżące kontakty z IARU, czy 
udział w imprezach i spotkaniach międzynarodowych (np. targi radiowe we Friedrichs
hafen, gdzie w tym roku zabrakło PZK, czy obozy YOTA, gdzie nasza ekipa była, mimo 
pewnych trudności). Bieżące kontakty z IARU to m.in. udział w głosowaniach (korespon
dencyjnie), udzielanie odpowiedzi na zapytania i ankiety oraz... coroczna płatność składki 
członkowskiej IARU (w 2017 r. w wysokości 26 tys. zł). 

Większość spraw prowadzi oficer łącznikowy IARUPZK, kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV, 
który z kol. Tomaszem Ciepielowskim SP5CCC reprezentował PZK w tegorocznej konferen
cji Regionu 1. IARU, aktywnie uczestnicząc w komisjach konferencji. Konferencje odbywają 
się co trzy lata, a zajmują się szeregiem spraw, które dotyczą ruchu radioamatorskiego 
w aspektach międzynarodowych. Pełne sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowa
ne przez Pawła SP7TEV, a wszystkie materiały konferencyjne (w języku angielskim, ponad 
200 dokumentów) są dostępne na stronach internetowych IARU R1.

Koleżanki i Koledzy

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia

Polski Związek Krótkofalowców 
życzy wszystkim koleżankom 

i kolegom spełnienia 
radiowych marzeń
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Kontakty
Drugim ważnym zadaniem Prezydium 

ZG PZK są kontakty z administracją pań
stwową i innymi organizacjami. Działalność 
członków prezydium ZG PZK w tym za
kresie polegała głównie na udziale w spo
tkaniach w Urzędzie Komunikacji Elektro
nicznej (nowe pasma dla krótkofalowców, 
przekazanie organizacjom egzaminów na 
świadectwo operatora), kontaktach z admi
nistracją szczebla wojewódzkiego (sprawy 
łączności kryzysowej EmCom, podpisy
wanie umów i porozumień) oraz udziale 
w spotkaniach i konferencjach organizo
wanych przez MON (niestety, prowadzone 
działania nie doprowadziły do pozyskania 
środków na realizację zadania publicznego 
w zakresie szkoleń łączności organizacji 
proobronnych i klas mundurowych). 

Polski Związek Krótkofalowców współ
pracuje ze wszystkimi organizacjami ru
chu radioamatorskiego, które chcą takiej 
współpracy. Podpisywane są porozumienia 
(jak tegoroczne porozumienie ze Stowa
rzyszeniem Krótkofalowców Zagłębia Dą
browskiego czy Ogólnopolskim Klubem 
Krótkofalowców SP UKF), bierzemy udział 
w spotkaniach (np. Sejmik Łączności ZHP, 
spotkanie z zarządem i członkami stowa
rzyszenia Niepołomicki Klub Krótkofalow
ców przy Młodzieżowym Obserwatorium 
Astronomicznym – SP9MOA, spotkanie 
w szkolnym klubie SP5PDB itd.). Zaprasza
my do współpracy wszystkie organizacje, 
którym nieobojętne jest utrzymanie i roz
wój krótkofalarstwa w Polsce.

„Tygodnik 
Krótkofalowca”

Cotygodniowe elektroniczne wydaw
nictwo, sygnowane logo PZK, to „dziecko” 
Zespołu Informacji i Promocji PZK, powo

łanego przez Prezesa PZK w 2016 roku. 
Szef zespołu, Remigiusz Neumann SQ7AN, 
jest jednocześnie redaktorem naczelnym 
„Tygodnika Krótkofalowca” i „Krótkofalowca 
Polskiego”, jednak sam nie podołałby zada
niom związanym z informacją i promocją 
PZK... 

Na szczęście wokół „Tygodnika” zebrała 
się grupa osób, które wspólnie próbują 
realizować zadania, szkicowo nakreślone 
w dokumencie wstępnym dla Zespołu In
formacji i Promocji PZ (dostępny na portalu 
PZK). Wydaje się, że po niespełna roku 
systematycznego wydawania, „Tygodnik” 
został dobrze przyjęty i zyskał sobie wierne 
grono czytelników. 

„Tygodnik” jest jednym z kanałów infor
macyjnych – obok KP, portalu PZK, środo
wych komunikatów radiowych, RBI i strony 
PZK na Facebooku. 

Ich uzupełnieniem ma być „Biuletyn 
Informacyjny PZK”, gdzie ukazują się wy
łącznie informacje organizacyjne, ale ( nie
stety!) ukazuje się zbyt rzadko...

Inwentaryzacja 
archiwum PZK

We wrześniu 2016 roku, na wniosek 
klubu SP OTC, prezydium ZG PZK podjęło 
uchwałę o ustanowieniu Cyfrowego Archi
wum Krótkofalarstwa Polskiego. Przewod
niczącym Kolegium CAKP został Grzegorz 
Walichnowski SP3CSD, obecny prezes SP 
OTC PZK. Odbyło się kilka spotkań, na któ
rych przyjęto zasady gromadzenia zasobu 
CAKP (serwer plików NAS 8 terabajtów – na 
początek wystarczy...) oraz podjęto prace 
nad opracowaniem procedur digitalizacji 
i struktury zbiorów. Dużej pomocy mery
torycznej udzielił Ośrodek KARTA, który 
cyklicznie organizuje szkolenia z zakresu 
archiwistyki oraz udostępnia program OSA 
do wprowadzania informacji o zasobie 
archiwalnym. 

Jednym z etapów budowy CAKP jest 
inwentaryzacja zasobu archiwalnego PZK. 
Główny zbiór archiwum PZK znajduje się 
w sekretariacie ZG w Bydgoszczy, pozostałe 
są rozproszone w oddziałach terenowych 
i klubach. Inwentaryzacja tego zasobu, 
a dalej jego opracowanie, potem digitali
zacja i udostępnianie choćby wybranych 
materiałów to zadanie na lata... 

W tym roku zaczęliśmy od inwentary
zacji, która częściowo (w 72,40%) została 
sfinansowana ze środków pozyskanych 

w konkursie Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych. Zinwentaryzowano zasób 
archiwum ZG oraz wybranych OT PZK. 
Stworzona została strona internetowa in
wentarza, gdzie kolejne OT, a potem kluby, 
mogą wprowadzać i edytować dane o zbio
rach i jednostkach archiwalnych. Docelowo 
ma powstać pełna strona internetowa ar
chiwum.pzk.org.pl, gdzie będą udostępnia
ne dokumenty z archiwum PZK.

Odbudowa finansów 
PZK

Sytuacja finansów centralnych PZK po 
Zjeździe Delegatów PZK w ubiegłym roku 
była... zła. Jednocześnie sytuacja OT PZK 
była całkiem niezła – na swoich kontach 
bankowych oddziały miały do dyspozycji 
grubo ponad 100 tys. zł. W tej sytuacji ko
nieczna było reorganizacja struktury wy
datków z konta centralnego, drastyczne 
oszczędności (wynagrodzenia sekretariatu, 
administracji portalu i innych – ale nie Biura 
QSL, zmiany organizacyjne pionu finanso
wego i księgowości), a nawet ograniczenie 
działalności merytorycznej (najbardziej od
biło się to na ARDF i HST...). Zdecydowanie 
ograniczono podróże służbowe członków 
prezydium (udział w spotkaniach i zjazdach 
oddziałowych) do niezbędnego minimum. 
Taka restrykcyjna polityka skarbnika PZK do
prowadziła w efekcie do odbudowy finan
sów PZK – na koniec roku 2017 przewidywa
na jest nadwyżka budżetowa, która pozwala 
na spokojne układanie budżetu na rok 2018 
w zakresie stałych wydatków z konta cen
tralnego. Jednak chcąc myśleć o jakimkol
wiek rozwoju, promocji krótkofalarstwa, 
szkoleniach, planach wydawniczych czy od
budowie działalności sportowej – konieczne 
było wprowadzenie zwiększonej składki 
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członkowskiej od roku 2018. Działalność 
naszego związku finansowana jest głównie 
ze składek oraz odpisów 1% OPP (w zakresie 
wydatków uprawnionych ustawowo). Skład
ki członkowskie PZK nie były zwiększane od 
wielu lat. Mamy nadzieję, że przyjęta przez 
Zarząd Główny PZK (przedstawiciele OT 
+ Prezydium ZG) wysokość składki na po
ziomie 8–10 złotych miesięcznie nie okaże 
się za wysoka, szczególnie dla najstarszych 
członkiń i członków PZK.

To tylko najważniejsze (moim zdaniem) 
przedsięwzięcia mijającego roku, w które 
było zaangażowane Prezydium PZK. Nic 
jednak nie „robi się samo”! Do każdego 
działania, oprócz pomysłu i środków na re
alizację, potrzebni są... ludzie – członkinie 
i członkowie stowarzyszenia. To właśnie 
wy, Koleżanki i Koledzy, stanowicie o sile 
Polskiego Związku Krótkofalowców, naj
większej polskiej organizacji zrzeszającej 
pasjonatów amatorskiej radiokomunikacji. 
Bez waszego zaangażowania i chęci do 
wspólnego działania w klubach i oddzia
łach terenowych, także we współpracy 
z innymi organizacjami, nie będzie sukce
sów i nie będzie rozwoju polskiego krót
kofalarstwa. 

Dziękuję wszystkim, którzy podejmują 
wyzwania i aktywnie włączają się w or
ganizacyjne przedsięwzięcia. Jednocze
śnie namawiam do współpracy wszyst
kich pozostałych, również niezrzeszonych 
w PZK. Planowane na rok 2018 działania 
i przedsięwzięcia Prezydium ZG PZK będą 
przedstawione w styczniowym wydaniu 
Krótkofalowca Polskiego – każdy znajdzie 
coś dla siebie, w czym mógłby pomóc – 
zapraszamy!

Waldemar Sznajder 3Z6AEF – Prezes PZK

Kolejna sieć SP EmCom 
w Polsce

Za sprawą powstania w OT04 PZK Ku
jawskiego Klubu Łączności Kryzysowej, do 
grona sieci SP EmCom dołączyła Kujawska 
Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom Ku
jawy. Sieć swoją działalnością obejmuje 
południową część województwa kujawsko
pomorskiego. Głównym zadaniem Sieci 
jest organizacja zapasowej łączności radio
wej w ścisłej współpracy z Urzędem Ino
wrocławia. Dzięki sieci do prac nad łączno
ścią kryzysową mogą włączyć się nie tylko 
posiadacze licencji nadawczych, ale także 
pasjonaci chcący nieść pomoc w rozma
itych sytuacjach kryzysowych, pracownicy 
służb, urzędów, a także członkowie innych 
organizacji. Serdecznie zapraszamy do 
współpracy z klubem, jak też do wstąpienia 
w szeregi sieci. Zobaczcie nas na www.face
book.com/emcomkuj. 

Kontakt pod adresem mailowym: em
comkuj@gmail.com. 

Wojtek SQ2WSZ – Koordynator Sieci

Udział PZK w Sejmiku 
Łączności ZHP

22 października 2017 r. na zaproszenie 
kol. phm. Piotra Stanisławskiego SQ5JRC 
(szef pionu łączności Związku Harcer
stwa Polskiego) przedstawiciele Polskie
go Związku Krótkofalowców uczestniczyli 
w Sejmiku Łączności ZHP 2017, który od
był się w Warszawie. Ze strony PZK udział 
wzięli: Waldemar Sznajder 3Z6AEF (prezes 
PZK), Marek Suwalski SP5LS (skarbnik PZK), 
Grzegorz „Spike” Rendchen SP9NJ (koordy
nator PZK ds. Sportu) i Michał Wilczyński 
SP9XWM (manager PZK ds. EmCom) wraz 
z kolegami: Maciejem Muszalskim SQ5EBM 
i Adrianem Matusikiem SQ5AM (członko
wie Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratun
kowej PZK). Wśród zaproszonych gości byli 
również obecni: Włodzimierz Karczewski 
SQ5WWK (kierownik Wydziału Szkolenia 
i Sportów Łączności LOK) oraz Witold Za
krzewski SP5UHW (prezes Fundacji OPOR).

Główne tematy poruszone w czasie pra
wie czterogodzinnego spotkania dotyczyły 
zagadnień:

Szkolenie młodzieży dla krótkofalarstwa 
Stwierdzono, że w obecnej sytuacji klu

bów krótkofalarskich w Polsce, to właśnie 
ZHP – posiadając odpowiednie struktury 
oraz metody pracy (metoda harcerska) ma 
szczególne doświadczenie w działalności 
szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą. Kol. 
Tomasz SP7V wystąpił z wnioskiem, aby 
we wszystkich zawodach krajowych zalecić 
wprowadzenie osobnej kategorii (klasyfi
kacji) dla początkujących krótkofalowców. 

Kol. Maciej SQ5EBM wskazał na brak 
materiałów szkoleniowych i konieczność 
posiłkowania się istniejącymi zbiorami 
kursów krótkofalarskich, które nie zawsze 
są najlepszej jakości. Prezes PZK poinfor
mował, że powołany w ub. roku Zespół ds. 
Szkoleń i Młodzieży PZK nie wypracował 
jeszcze oczekiwanych przez środowisko: 
platformy szkoleniowej i odpowiednich 
materiałów, chociaż prace trwają.

Współpraca PZK i ZHP  
w zakresie łączności kryzysowej

Wyjaśniono nieporozumienia powstałe 
w mediach społecznościowych w sprawie 
udziału środowiska harcerskiego w spotka
niach z administracją rządową, w sprawach 
mylnie odebranych jako wyłączna dzie
dzina łączności ratunkowej i kryzysowej. 
Kol. Michał SP9XWM przedstawił działania 
struktur EmCom PZK, wraz z przykładami 
porozumień PZK z administracją szczebli 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
w dziedzinie łączności kryzysowej i ratun
kowej, pokazując m.in. mapę pokrycia kraju 
sieciami EmCom PZK. 

Koledzy z MASR przedstawili regionalne 
działania w Warszawie, omawiając przy
czyny trudności w dotarciu do lokalnych 
władz. W dalszej kolejności przedyskuto
wano możliwe formy wsparcia działań ZHP 
w kontaktach z administracją państwową 
dot. zabezpieczania łączności na obozach 

(ok. 1500 w skali roku). Ustalono, że do cza
su uzyskania konkretnych ofert ze strony 
administracji, środowiska PZK i ZHP będą 
przygotowane do przedstawienia (warian
towo) swoich możliwości w tym zakresie 
(zasoby ludzkie, sprzętowe, organizacyjne 
i potrzeby w tych obszarach).

Egzaminy na świadectwo operatora  
i zmiana ustawy Prawo Telekomunikacyjne

Omówiono obecny stan współpracy 
z UKE i MC w zakresie przekazania środowi
sku egzaminów na świadectwa operatora 
w służbie radiokomunikacyjnej amator
skiej. Kol. Piotr Stanisławski SQ5JRC posta
wił wniosek uporządkowania w terminie 
do 1 listopada 2018 r. sprawy znaków wy
woławczych klubów krótkofalowców PZK, 
używających sufiksu rozpoczynającego 
się literą „Z”, który historycznie był zarezer
wowany dla stacji klubowych harcerskich. 
Obecnie (wg kol. SQ5JRC) na kilkadziesiąt 
ważnych pozwoleń radiowych stacji „Z”, 
tylko połowa jest wydana dla organizacji 
harcerskich. Podobna sytuacja (choć na 
mniejszą skalę) jest ze stacjami klubowymi 
„K”, które historycznie przynależały do LOK.

Program Niepodległa 
Kolega Witold SP5UHW przedstawił 

projekt działań krótkofalarskich w progra
mie Niepodległa. Z założenia program jest 
wieloletni, prowadzony wspólnie z ZHP 
i wszystkimi chętnymi organizacjami, a do
tyczy krótkofalarskiej promocji regional
nych wydarzeń, które miały wpływ lub 
były związane z uzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. 

Projekt został zarejestrowany w rzą
dowym programie Niepodległa, uzyskał 
prawa do logo oraz środki na realizację. 
Prezes PZK, zapytany o relację Związku 
z przedstawionym projektem, poinformo
wał, że propozycja realizacji takiego pro
jektu była przedstawiana już w marcu br na 
posiedzeniu Prezydium ZG PZK, ale wobec 
braku akceptacji i poparcia dla szerokie
go, wieloletniego programu, obecnie jest 
przewidywana jedynie dwumiesięczna, 
typowa krótkofalarska akcja dyplomowa. 
Koordynatorem akcji PZK jest Kol. Hubert 
Marcinek SQ9MDY.

Kolega Grzegorz SP9NJ, jako koordyna
tor PZK ds. Sportu, omówił elektroniczną 
platformę do rozliczania akcji dyplomo
wych. Zadeklarował wsparcie dla projektu, 
szczególnie możliwości dołączenia do ak
cji klubów PZK i innych organizacji, które 
wyrażą taką wolę. Wskazał także, że kluby 
uczestniczące w akcji PZK (ok. 12), również 
mogłyby stanowić fragment tej szerszej 
akcji. Taką elastyczność i możliwość dowol
nego rozszerzania formuły łatwo zapewnia 
przygotowana platforma logSP, która może 
być podstawą informatyczną realizacji pro
jektu.

Forum Organizacji Krótkofalarskich 2018
Kolega Witold SP5UHW przedstawił 

plan przeprowadzenia w 2018 roku ogól
nopolskiego Forum Organizacji Krótkofa
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Silent KeyS

Henryk Gajęcki SP7FUZ
Henryk Zalisz SP3GtQ

Piotr Gutkiewicz SP5CFD
Henryk Pniewski SP2FZW
AndrZej Frankowski SQ6D
dariusz BAuke SP9OZA

W OStAtnim CZASie  
ODeSZli OD nAS nA ZAWSZe:

larskich, w którym miałyby wziąć udział 
wszystkie organizacje zajmujące się krótko
falarstwem w Polsce. Na forum miałyby być 
omówione problemy środowiska, kierunki 
rozwoju krótkofalarstwa w Polsce wraz 
z rozważeniem planu powstania szerokiej 
federacji stowarzyszeń krótkofalarskich.

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 

SP/OK/OM w Tyrze
24. międzynarodowe spotkanie integra

cyjne w gospodzie U Liberdy w Tyrze koło 
Trzyńca w Czechach z 14 października 2017 
roku przeszło do historii. Tym razem na 
spotkanie zawitało ponad 60 osób, a zde
cydowaną większość stanowili Polacy. Nie
zawodny, jak zwykle, Janek OK2BIQ i tym 
razem nie zawiódł, sprawdzając się w roli 
integratora środowiska krótkofalowców 
polskich, czeskich i słowackich. Coroczne 
spotkania odbiegają nieco od tradycyjnych 
spotkań, jakie mają miejsce na Łosiu, na 
Kopie Biskupiej czy w innych miejscach. 
Formuła corocznych spotkań w Tyrze jest 
najogólniej mówiąc, typowym spotkaniem 
towarzyskim, na którym nie ma górnolot
nych przemówień, odczytów, prelekcji czy 
warsztatów. Jest za to miejsce na osobiste 
spotkania, wymianę informacji i doświad
czeń. To uczestnicy spotkania w wąskich 
gronach decydują o sposobie komunikacji 
między sobą, a czeskie piwo albo znana 
w Czechach becherovka rozwiązuje języki 
uczestnikom spotkania, zbliża narody i za
nika bariera językowa. 

 Tak było również i w tym roku. Niemniej 
jednak uczestnicy spotkania zapamiętali 
wystąpienie znanego krótkofalowca – po
dróżnika Przemka SP7VC, który w sposób 
niezwykle barwny opowiadał o swych licz
nych wyprawach w różne zakątki świata. 
Uczestnicy spotkania gromko zareagowali 
na odznaczenie Janka OK2BIQ dyplomem 
okolicznościowym, jaki w imieniu polskich 
krótkofalowców wręczył Jankowi wicepre
zes PZK Tadeusz SP9HQJ za wieloletnią dzia
łalność i szczególne zasługi na rzecz inte
gracji środowisk krótkofalowców czeskich, 

słowackich i polskich. Nie obyło się również 
bez zrobienia sobie wspólnego zdjęcia. 

Drogi Janku OK2BIQ – nadal rób swoje. 
Integruj nasze międzynarodowe środo
wiska krótkofalarskie z pożytkiem dla nas 
wszystkich. Tą drogą dziękuję również Jan
kowi SQ9DXT, który od lat doskonale spi
suje się w roli współorganizatora spotkań.

 Tadeusz SP9HQJ

Konkurs PZK
Prezydium ZG PZK ogłasza konkurs na 

funkcję Award Managera PZK. Osoby chęt
ne do podjęcia się tej niezbyt absorbującej, 
lecz prestiżowej funkcji proszone są o prze
słanie informacji na adresy: sp9hqj@poczta.
fm oraz sp2jmr@pzk.org.pl. 

Tadeusz SP9HQJ

Tak powstała Titawa
Telegrafia to najpiękniejsza emisja, 

to wiemy, to fakt. Jej prostota jest nie
dościgniona, dźwięk długi i krótki, tylko 
2 elementy, każdy może je opanować. 
Dwa elementy, które od początku XIX w. 
ciągnęły ludzkość do przodu. Więc za
cznijmy od początku. Przysłuchując się 
głosom kolegów krótkofalowców, można 
było wywnioskować jedno, źle się dzieje, 
duch w narodzie ginie, nikt nie pracuje 
CW. Sam odrobinę doświadczyłem tego, 
ucząc się telegrafii. Trudności ze znale
zieniem materiałów, przekopywanie się 
przez linki i fora. Jako osoba pozytyw
nie myśląca w takich przypadkach po
wiedziałem sobie „przecież nie może być 
aż tak źle”. Pokopałem trochę i znalazłem 
wspaniałych ludzi, część z nich znam już 
od lat: Kuba SQ7OVV, Maciek SP7VV, Ja
nusz SQ6JAN, Krzysiek SQ8LUV czy Ewa  
SQ6SEC. Zaczęliśmy spotykać się na SKY
PE, umawiać się na SKEDy i wymieniać 
doświadczenia. Lubię działać szybko i kon
kretnie, więc od razu doszedłem do wnio
sku, że życie należy sobie wzajemnie umi
lać, niech powstanie jedno spójne miejsce, 
w którym każdy znajdzie merytoryczne 
materiały na temat nauki telegrafii – tak 

powstała www.titawa.pl. W tym miejscu 
chcę powiedzieć, że jeśli ktokolwiek z was 
posiada interesujący link lub chce napisać 
artykuł, może stać się współtwórcą tego 
projektu. Po jakimś czasie funkcjonowania 
strony doszły mnie słuchy, że sporo ludzi 
próbuje nauczyć się telegrafii. Będziecie 
zaskoczeni, jak dużo jest chętnych. Często 
napotykają problemy, które samemu cięż
ko udźwignąć. Choć sam ledwo nauczy
łem się pływać, na razie żabką i głównie 
turystycznie, to umiejętność ta jest na tyle 
wystarczająca, aby innym pokazać, że też 
mogą nauczyć się pływać. 

Doszliśmy do miejsca, w którym po
wstała znana już w Polsce grupa na portalu 
społecznościowym https://www.facebook.
com/groups/1480312465323818. Obecnie 
liczy ona prawie 300 członków, wspie
rających się w nauce. Zajęcia z telegrafii 
odbywają się trzy razy w tygodniu. Uczymy 
się podstaw, wspieramy się, wymieniamy 
doświadczenia. To tylko tyle lub aż tyle. 
Motywuje to wielu kolegów do tego, by 
odświeżyć sobie tę umiejętność i w końcu 
zrealizować swoje marzenie. 

Wszystkich was serdecznie zapraszamy 
na naszą grupę, bez względu na stopień 
zaawansowania. Nie jest ważne, czy chcesz 
się nauczyć, czy podnieść swoje kwalifi
kacje. A może to właśnie Ty… zechcesz 
poprowadzić zajęcia? 

Tomasz SP7Q


