Udział Polskiego Związku Krótkofalowców
w Sejmiku Łączności ZHP
Warszawa 2017
[notatka]
W dniu 22 października 2017 r. na zaproszenie Kol. phm Piotra Stanisławskiego SQ5JRC (szef pionu łączności Związku Harcerstwa
Polskiego), przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców uczestniczyli w Sejmiku Łączności ZHP 2017, który odbył się w
Warszawie. Ze strony PZK udział wzięli: Waldemar Sznajder 3Z6AEF (Prezes PZK), Marek Suwalski SP5LS (Skarbnik PZK),
Grzegorz 'Spike' Rendchen SP9NJ (Koordynator PZK ds Sportu) i Michał Wilczyński SP9XWM (Manager PZK ds EmCom) wraz z
Kolegami: Maciejem Muszalskim SQ5EBM i Adrianem Matusikiem SQ5AM (członkowie Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej
PZK). Wśród zaproszonych gości byli również obecni: Włodzimierz Karczewski SQ5WWK (kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów
Łączności LOK) oraz Witold Zakrzewski SP5UHW (prezes Fundacji OPOR).
Główne tematy poruszone w czasie prawie czterogodzinnego spotkania dotyczyły:

1. Szkolenie młodzieży dla krótkofalarstwa.
Stwierdzono, że w obecnej sytuacji klubów 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 (klasyfikacji) 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 poinformował, 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.
2. Współpraca PZK i ZHP w zakresie łączności kryzysowej.
Wyjaśniono nieporozumienia powstałe w mediach społecznościowych w sprawie udziału środowiska harcerskiego w spotkaniach z
administracją rządową, w sprawach mylnie odebranych jako wyłączna dziedzina 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 ratunkowej, pokazując min. mapę pokrycia kraju sieciami EmCom PZK.
Koledzy z MASR przedstawili regionalne działania w Warszawie, omawiając przyczyny trudności w dotarciu do lokalnych władz. W
dalszej kolejności przedyskutowano możliwe formy wsparcia działań ZHP w kontaktach z administracją państwową dot. zabezpieczania
łączności na obozach (ok. 1500 w skali roku). Ustalono, że do czasu uzyskania konkretnych ofert ze strony administracji, środowiska
PZK i ZHP będą przygotowane do przedstawienia (wariantowo) swoich możliwości w tym zakresie (zasoby ludzkie, sprzętowe,
organizacyjne i potrzeby w tych obszarach).
3. Egzaminy na świadectwo operatora i zmiana ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Omówiono obecny stan współpracy z UKE i MC w zakresie przekazania środowisku egzaminów na świadectwa operatora w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej. Kol. Piotr Stanisławski SQ5JRC postawił wniosek uporządkowania w terminie do 1 listopada 2018 r.
sprawy znaków wywoławczych klubów krótkofalowców PZK, używających sufiksu rozpoczynającego się literą „Z”, który historycznie
był zarezerwowany 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.
4. Program Niepodległa
Kol. Witold SP5UHW przedstawił projekt działań krótkofalarskich w programie Niepodległa. Z założenia program jest wieloletni,
prowadzony wspólnie z ZHP i wszystkimi chętnymi organizacjami, a dotyczy krótkofalarskiej promocji regionalnych wydarzeń, które
miały wpływ lub były związane z uzyskaniem przez Polskę niepodległości. Projekt został zarejestrowany w rządowym programie
Niepodległa, uzyskał prawa do logo oraz środki na realizację.
Prezes PZK zapytany o relację Związku z przedstawionym projektem, poinformował że propozycja realizacji takiego projektu
była przedstawiana już w marcu br na posiedzeniu Prezydium ZG PZK, ale wobec braku akceptacji i poparcia dla szerokiego,
wieloletniego programu, obecnie jest przewidywana jedynie dwumiesięczna, typowa krótkofalarska akcja dyplomowa. Koordynatorem
akcji PZK jest Kol. Hubert Marcinek SQ9MDY.
Kol. Spike SP9NJ, jako Koordynator PZK ds Sportu, omówił elektroniczną platformę do rozliczania akcji dyplomowych.
Zadeklarował wsparcie dla projektu, szczególnie możliwości dołączenia do akcji 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 dowolnego rozszerzania formuły, łatwo zapewnia przygotowana platforma logSP, która może być podstawą
informatyczną realizacji projektu.
5. Forum Organizacji Krótkofalarskich 2018
Kol. Witold SP5UHW przedstawił plan przeprowadzenia w 2018 roku ogólnopolskiego Forum Organizacji Krótkofalarskich, w którym
miałyby wziąć udział wszystkie organizacje zajmujące się krótkofalarstwem w Polsce. Na forum miałyby być omówione problemy
środowiska, kierunki rozwoju krótkofalarstwa w Polsce, wraz z rozważeniem planu powstania szerokiej federacji stowarzyszeń
krótkofalarskich.
[notatkę opracował: Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Warszawa 22.10.2017 r.]

