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Na międzynarodowym forum krótkofalarskim
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Sport i rekreacja

Na 23 Międzynarodowych Spotkaniach Krótkofalowców w Holicach nie
zabrakło reprezentantów środowiska miłośników surfowania w eterze z
Siemianowic Śląskich.

W dniach 23 – 24 sierpnia w Holicach koło Parbudic w Czechach odbyło się 23
Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców, w którym wzięły udział reprezentacje
europejskich organizacji krótkofalarskich. Zarząd Główny Polskiego Związku
Krótkofalowców reprezentowali dwaj przedstawiciele Siemianowic Śl. tj. Tadeusz Pamięta
SP9HQJ, pełniący obowiązki sekretarza generalnego PZK oraz Eugeniusz Kurzeja SP9IIA –
prezes Klubu łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

Siemianowiccy krótkofalowcy do Holic przybyli już 22 sierpnia br. w godzinach
popołudniowych, aby przygotować stoisko, które wyposażyli w liczną literaturę
krótkofalarską, materiały promocyjne i propagandowe, karty QSL oraz liczne opracowania, w
tym materiały turystyczne. Udział w tym prestiżowym spotkaniu był doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń, zacieśnienia więzów przyjaźni, a przede wszystkim do określenia
obszarów współpracy z przedstawicielami europejskich organizacji krótkofalarskich.
Spotkanie to odbywało się niejako na dwóch płaszczyznach tj. z jednej strony odbywały się
stosowne uzgodnienia i podpisywane były umowy pomiędzy działaczami europejskich
organizacji krótkofalarskich na szczeblu centralnym, z drugiej zaś było to spotkanie
towarzyskie europejskich pasjonatów pasm radiowych, których nie sposób było policzyć.

Z danych uzyskanych od organizatora wynika, że wydano ponad 3 tysiące biletów wstępu.
Dużym powodzeniem cieszył się tzw. pchli targ tj. giełda sprzętu radiowego – począwszy od
sprzętu demobilowego, a na najbardziej nowoczesnych cackach nadawczo – odbiorczych
skończywszy. W kołach zainteresowań odbywały się pokazy i warsztaty, prezentacja sprzętu,
liczne wykłady i odczyty. W sobotę o godz. 12.00, jak co roku, przybyli na spotkanie z
różnych zakątków kraju Polacy ustawili się przed polskim stoiskiem, aby zrobić sobie
wspólne zdjęcie. Pogoda dopisała, a liczne punkty gastronomiczne z posiłkami i napojami
powodowały, że nikt z uczestników spotkania był zawiedziony.

Miłym akcentem spotkania była wizyta u Starosty Miasta Holice Ladislava Effenberka, który
w piątek o godz. 15.00 przyjął przedstawicieli europejskich organizacji krótkofalarskich,
wsłuchując się w specyfikę tego międzynarodowego ruchu społecznego i problemy z tym
związane w poszczególnych krajach europejskich. Dodać należy, że Starosta L. Effenberk
udziela daleko idącej pomocy miejscowemu klubowi łączności OK1KHL i szczyci się z faktu,
że klub ten jest w ścisłej czołówce czeskich klubów krótkofalarskich. Tadeusz Pamięta
przekazał Staroście Holic okolicznościowe pismo i drobne prezenty w postaci materiałów
propagujących Siemianowice Śląskie, na co Starosta zrewanżował się podobnym podarkiem.
Nie zapomniano o wspólnym zdjęciu na tle flagi polskiej i czeskiej.
Jednym z wymiernych efektów tego międzynarodowego spotkania było dokonanie ustaleń co
do wzajemnej współpracy pomiędzy siemianowickim Klubem Łączności SP9KJM a holickim
Radioklubem OK1KHL. W związku z tym, że we wrześniu br. w Kokotku k. Lublińca strona
polska, a konkretnie Klub łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. organizować będzie
Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Wieloboju łączności i Radiolokacji Sportowej, to na
zawody te zaproszona została 3 – osobowa delegacja najlepszych zawodników czeskich.
Warto wspomnieć, że siemianowiccy krótkofalowcy od lat specjalizują się w organizowaniu
tego typu dyscyplin sportowych, natomiast radioamatorzy czescy od wielu lat zaniechali tych
dyscyplin i planują ponowne ich przywrócenie. Tak więc udział w Mistrzostwach Polski
będzie dobrą okazją do nabrania doświadczenia w organizacji tego typu imprez.
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