Udział Polskiego Związku Krótkofalowców
w Sejmiku Łączności ZHP
Warszawa 2016
[notatka]

W dniu 19 listopada 2016 r. Waldemar Sznajder 3Z6AEF (Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców) oraz Marek
Suwalski SP5LS (Skarbnik PZK) uczestniczyli w Sejmiku Łączności ZHP 2016, na zaproszenie Kol. phm Piotra
Stanisławskiego SQ5JRC (szef pionu łączności Związku Harcerstwa Polskiego). Sejmik Łączności ZHP odbył się w
Warszawie. Wśród zaproszonych gości był również obecny Witold Zakrzewski SP5UHW (prezes Fundacji OPOR).
Ponad dwugodzinna dyskusja w gronie specjalistów łączności ZHP (przedstawicieli władz łączności ZHP oraz klubów
harcerskich z całej Polski) dotyczyła głównie różnych aspektów współdziałania pomiędzy łącznościowcami ZHP a innymi
organizacjami, zajmującymi się radiokomunikacją amatorską. Uczestnicy dyskusji wskazali, że ta współpraca układa się
różnie, w zależności od regionu kraju oraz lokalnych uwarunkowań.
Podano szereg przykładów wzorowego współdziałania środowiska krótkofalarskiego z różnych organizacji, ale również
występujących problemów - głównie wskutek nieporozumień i personalnych animozji między lokalnymi działaczami, które
rzutują na ogólny obraz współpracy organizacji.
Z ważniejszych wystąpień:

1. Kol. phm Piotr „Broda” Stanisławski SQ5JRC podkreślił pozytywne zmiany we współpracy PZK i ZHP, w tym
2.
3.

m.in. kontakty z prezesem PZK i jego deklarację udziału PZK w przyszłorocznym Zlocie Grunwaldzkim ZHP
oraz powołanie Zespołu ds Szkoleń i Młodzieży PZK, którego szefem jest Kol. Tomasz Frankiewicz SP7V,
Kol. Witold Zakrzewski SP5UHW podał ciekawy pomysł połączenia działań Harcerskiej Służby Ratowniczej
(Zabezpieczenia ) ZHP ze strukturami EmCom PZK i wspólnym występowaniem z projektami do administracji
rządowej i samorządowej,
Kol. hm Marek Ruszczak SP5UAR wskazał na historyczne uwarunkowania wzajemnej współpracy PZK i ZHP
oraz aktualne możliwości w tym zakresie: odnowienie porozumienia o współpracy bądź uznanie wzajemnego
członkostwa wspierającego organizacji.

Jako konkretne działania (zadania) na rok 2017, które PZK i ZHP powinny wspólnie przedsięwziąć, wymieniono:

1. współuczestniczenie w pracach środowiska dotyczących przekazania organizacjom radioamatorskim egzaminów
na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,

2. aktywny udział PZK w Zlocie Grunwaldzkim 2017,
3. rozszerzenie obecności przedstawicieli ZHP w Zespole PZK ds Szkoleń i Młodzieży, dla uwzględnienia zasad
metody harcerskiej, stosowanych w czasie szkoleń podczas obozów i w codziennej pracy drużyn harcerskich,

4. propagowanie lokalnej współpracy Klubów Terenowych PZK i Klubów Łączności ZHP, poprzez pokazywanie
dobrych praktyk w tym zakresie,

5. wzajemna promocja działalności PZK i ZHP (zawody, spotkania, wspólne wydarzenia) na stronach internetowych
6.
7.
8.

(portalach) oraz w mediach krótkofalarskich,
powołanie zespołu roboczego dla przygotowania aktywności środowiska krótkofalarskiego w związku z setną
rocznicą niepodległości Polski, przypadającą w 2018 roku,
działania dla odnowienia porozumienia o współpracy PZK-ZHP, bądź uznania wzajemnego członkostwa
wspierającego organizacji,
rozważenie możliwości wspólnego uczestnictwa w targach radiowych HamRadio Friedrichshafen 2017.

[notatkę opracował: Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Warszawa 19.11.2016 r.]

