
11 stycznia 2018r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Inspirujące Spotkania" w Hali 

Widowiskowo-Sportowej Pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Spotkanie zorganizowane było przez 

Stowarzyszenie "Nadajesz to poznajesz", Beskidzki Radioklub SP9KAT oraz Bielsko-Bialski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Obecni podczas 1 spotkania mogli zapoznać się z: 

Prelekcją (zaproszonego gościa wieczoru) - Jacka Telera, filozofa związanego z Papieską 

Akademią Teologiczną w Krakowie, podróżnika, znanego himalaisty - uczestnika zimowej 

wyprawy na K2, specjalisty od krajów byłego ZSRR - w szczególności rejonu Gór Tien Szan i 

Pamir oraz Pakistańskich Himalajów. Jacek opowiadał i prezentował materiał foto i video z 

wyprawy zimowej na Nanga Parbat 8126 m n.p.m. w Pakistanie - w temacie znalazły się  m.in. 

łączność radiowa i bezpieczeństwo w wysokich górach,  Jacek nawiązał również do zimowej 

wyprawy 2018 na K2 z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości. 

SP9KAT DX Team oraz Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych zapowiedziały swoją wyprawę 

DX "Z Krakostanu do Kirgizstanu - Tien Szan 2018". Wyprawa będzie jednocześnie zapowiedzią 

wielkiej akcji dyplomowej z okazji 50-cio lecia powstania bajki "Porwanie Baltazara Gąbki". 

Bajka powstała w Bielsku-Białej i miała wiele akcentów krótkofalarskich... (obejrzyjcie na 

youtube odcinek 1 "Smok Expedition":) z cyklu "Porwanie Baltazara Gąbki". Akcja będzie 

promować Bielsko-Białą, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Kraków oraz przede 

wszystkim ma upamiętnić postać śp. Stanisława Pagaczewskiego - autora książki na podstawie 

której powstała w/w bajka. Podczas spotkania przedstawiono licznie zebranej publiczności film 

"Amatorskie Radio jako pasja na miarę 21 wieku". 

Organizatorzy przedstawili również działalność Bielskiego Stowarzyszenia Radioorientacji 

Sportowej w 2017r. m.in. zorganizowane Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji 

Sportowej. Zaprezentowane zostały plany na kolejne lata m.in. organizacja Młodzieżowych 

Mistrzostw Świata w Radioorientacji Sportowej przyznanych już oficjalnie przez International 

Amateur Radio Union i Amateur Radio Direction Finding w 2022r. Bielsku-Białej. Organizatorzy i 

Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej podziękowali licznym sponsorom, którzy 

przyczynili się do tego sukcesu, wśród nich znalazły się takie firmy jak "TOYOTA CAROLINA 

BIELSKO", "TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A". 

Podczas dwu godzinnego spotkania znalazł się także czas na omówienie kwestii łączności 

kryzysowej (temat na czasie po ostatnich wichurach w okolicach Bielska-Białej - wiatr 

przekraczał prędkość 150 km/h. W konsekwencji wiatr zrywał dachy i ... odciął konwencjonalną 

łączność w miejscowości Kozy/ k. Bielska-Białej). O pożytku z łączności radiowej opowiadał 

przedstawiciel straży pożarnej. Przedstawił również chęć zacieśnienia współpracy z 

krótkofalowcami. 

Podczas spotkania odbyło się wiele konkursów można było wygrać m.in. obiad w Karczmie 

"Rogata", wizytę w centrum wspinaczkowym... 

Poczęstunek (catering - beskidzkie swojskie jadło dla wszystkich obecnych dopełnił całości). 

Ideą cyklu spotkań będzie umożliwienie młodzieży i nie tylko ... poznania ciekawych ludzi, 

którzy mogą zainspirować i zachęcić do wartościowego wykorzystania wolnego czasu z dala od 

laptopów, smartfonów i tabletów... (choroby cywilizacyjnej),  a jednocześnie pokazanie innych 

form spędzenia wolnego czasu podnosząc jednocześnie świadomość techniczną w tym 

krótkofalarską - w Japonii 1,3 mln krótkofalowców w Polsce circa 0,016 mln)... Liczby mówią 

same za siebie ... Stowarzyszenie "Nadajesz to poznajesz" jako stowarzyszenie krótkofalowców 

ma na celu połączyć ludzi wielu pasji..., bo przecież my krótkofalowcy w wielu przypadkach 

jesteśmy ludźmi o szerokich zainteresowaniach:) 

 







 


