Polski Związek Krótkofalowców
Wspólny komunikat
OT-10 i OT-12 PZK
Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy!
Z nieukrywaną przyjemnością i satysfakcją pragniemy zakomunikować wszystkim
sympatykom krótkofalarstwa, że Zarządy Oddziałów Terenowych PZK nr 10 oraz
nr 12 w Krakowie weszły na drogę porozumienia w sprawie integracji małopolskich
środowisk krótkofalarskich. Oznacza to, iż nasze Zarządy wyraziły pozytywne
intencje w sprawie połączenia się administracyjnego naszych oddziałów, by
przywrócić historyczny status naszego wspaniałego środowiska, a tym samym
urzeczywistnić powrót do tradycyjnego, pierwotnego kształtu Terenowego Oddziału
PZK w Krakowie. Jak obiecujący jest ten zamysł i jak bardzo oczekiwany - wiemy
wszyscy: jedno wspólne środowisko, jeden front działań, pełna współpraca, wspólny
i szeroko rozumiany rozwój.
Kochani!
„Krótkofalarstwo jest to hobby polegające na nawiązywaniu dwustronnych łączności
między krótkofalowcami...” - to ogólna definicja naszego hobby, którym się
cieszymy, które sprawia nam wiele satysfakcji i przyjemności.
Niebawem minie 100 lat od czasu, gdy na ziemi krakowskiej nasi wspaniali
poprzednicy w imię wspomnianej idei zaczęli pracę w eterze. Dzięki ich wspólnemu
zaangażowaniu w roku 1929 powstał Krakowski Klub Krótkofalowców. Jednak ta
komórka mogła zaistnieć wyłącznie dzięki skutecznemu i wspólnemu działaniu oraz
organicznej pracy naszych wspaniałych poprzedników, którzy borykali się przy tym
niejednokrotnie z wieloma przeciwnościami formalnymi, organizacyjnymi,
finansowymi, czy zwykłą ludzką nieprzychylnością.
Dlatego też mając na względzie pamięć o wszystkich członkach naszego
środowiska, którzy przez wiele dekad aktywnie pracowali nad jego integracją
i rozwojem, ale także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnego środowiska
krótkofalarskiego w naszym regionie miło nam poinformować, że Małopolskie
Stowarzyszenie Krótkofalowców OT-10 PZK w Krakowie oraz Krakowski Oddział
Terenowy OT-12 PZK rozpoczęły wspólne wstępne konsultacje, mające na celu
opracowanie propozycji planu utworzenia jednego, wspólnego dla całego
środowiska krótkofalarskiego naszego regionu - Oddziału Terenowego. Dzięki temu
działaniu przywrócony zostanie jego historyczny status i znaczenie oraz co równie
istotne - pozwoli nam w pełni zacieśniać współpracę całego środowiska oraz
skuteczniej wspierać jego działania w zakresie naszego realnego rozwoju dla dobra
jego obecnych i przyszłych członków.

Serdecznie prosimy zatem wszystkich do współpracy w tym zakresie na
szczeblach indywidualnych i klubowych, abyśmy mogli wspólnie stawić czoła temu
wyzwaniu. Prosimy również o mentalne wsparcie całego środowiska w osiągnięciu
tego szczytnego celu jakim jest lepsza przyszłość naszej pasji.
Niebawem poinformujemy wszystkich naszych członków o szczegółach naszych
działań.
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