
INSPEKTORAT ŁĄCZNOŚCI  



Drużyny Specjalnościowe i HKŁ 

• Wg. PJO  

– Drużyny Specjalnościowe 

– Kluby Harcerskie  

– ….. 

Jednostki posiadają swoje specyficzne zadania 

W przypadku łączności jest to prowadzenie 
korespondencji np. radiowej oraz poznawanie 
techniki związanej ze specjalnością i rozwijanie 
ciekawych różnorodnych zainteresowań   



Każdy sobie 

• Przedstawiciele HKŁ i Drużyn 
specjalnościowych spotkali się w Schronisku 
Młodzieżowym w Nekielce w 2019r.  

 



Pomysł  

• Każda jednostka jest indywidualna – ma swoje 
pomysły i cele 

• Łączy nas łączność radiowa  

• Mamy wspólne cele – propagowanie kultury 
technicznej i radiowej  

 

• A może podzielimy się naszymi 
zainteresowaniami ? 



Powołanie Inspektoratu 

• W październikowe popołudnie spotkaliśmy się 
ponownie. 

Gościem naszego spotkania był  

Druh Komendant hm. Tomasz Kujaczyński  

Wspólnie pojedliśmy decyzję o powołaniu 

 Inspektoratu Łączności 

 



Kadra Inspektoratu 

• hm. Zdzisław Pawlak  - hufiec Rejon 

 



Kadra Inspektoratu 

• Piotr Czajka – hufiec Wolsztyn 

 



Kadra Inspektoratu  

• pwd. Krzysztof Brodecki – hufiec Poznań 
Grunwald 



Czym się zajmujemy  

• Łączność radiowa  

• Rozwijanie wiedzy technicznej  

• Przygotowanie młodzieży do korzystania z 
dobrodziejstwa techniki w warunkach 
harcerskich  

• Nawiązywanie współpracy ze służbami 
profesjonalnymi 

 



Ale czym - dokładnie 

• Prowadzenie rozmów przy wykorzystaniu fal 
elektromagnetycznych 



Biegi na orientację 

• Amatorska radiopelęgacja sportowa 

– Bieg na orientację  

Kierunek biegu określamy przy użyciu sprzętu 
radiowego  



Zawody radiowe 

• Przeprowadzenie jak największej ilości 
łączności z pełnym zrozumieniem 
przekazywanych informacji w określonym 
czasie  



HAZ 

• W trakcie  biwaków i  zimowisk prowadzimy 
radiową kontrolę gdzie są nasze patrole 



Ćwiczymy działania  
w sytuacjach kryzysowych 

Podczas gier terenowych patrole samodzielnie 
muszą znajdować poszkodowanych  



Badamy Atomsferę 

Wysłaliśmy już kilka balonów w kierunku 
stratosfery poznając jej właściwości  

 

35000m  



Konstruujemy sprzęt  

Zuchy budowały anteny do łowów na lisa 



Łączność radiowa - RODO 



Plany 

• Szkolenie w ramach łączności służbowej ZHP 

• Współpraca z PSP w ramach akcji letniej 

• Rozwijanie i proponowanie drużynom 
rozwiązań radiowych do wykorzystania w 
innych zadaniach 

• Zajęcia terenowe 



Kontakt 

lacznosc@zhp.wlkp.pl 

 

Lub bezpośrednio do członków komendy 

Inspektor:  Zdzislaw.pawlak@zhp.net.pl 

Z-ca: Piotr.czajka@zhp.net.pl 

Z-ca:  Krzysztof.brodecki@zhp.net.pl 
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