
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 23 września 2009 
 
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 
 
 
1.Szkółka Techniczna 2009 
To juŜ piąta, jubileuszowa szkółka techniczna. Pierwsze spotkanie pod tym hasłem miało 
miejsce 15 października 2005 roku na terenie szkółki leśnej nieopodal Więcborka. 
Tym razem spotykamy się juŜ w następną sobotę 26 września 2009 roku. Miejsce spotkania 
wybrane nie przypadkowo, gdyŜ gospodarzami będą Ci sami leśnicy, którzy uŜyczyli nam 
gościny 5 lat wcześniej.  
Szkółka leśna Krzewiny połoŜona jest na wschodniej ścianie Borów Tucholskich, nad 
jeziorem Radodzierz, w województwie kujawsko-pomorskim. 
Jezioro o powierzchni ok. 236,4 ha znajduje się w obrębie leśnym, w którym obowiązuje 
strefa ciszy, a woda jest wyjątkowo czysta z duŜą ilością ryb i raków. 
Miejsce startu CP09 / CP10 
N 53° 38.533’ E 018° 35.489’ 
10:00 – początek przygotowań do startu misji CP09, CP10/BOBAS5 
12:00 – start CP09 
12:30 – start CP10/BOBAS5  
Start misji CP09 wiąŜe się z planami pobicia światowego rekordu wysokości, który obecnie 
wynosi 38512 metrów. Druga misja (CP10/BOBAS5), to połączone siły zespołu Copernicus 
Project oraz ekipy Marcina Stolarskiego SQ5FNQ z Warszawy. 
W czasie trwania naszego spotkania czynna będzie stacja SP2YOF. Grzegorz SP2OFF oraz 
Paweł SP2OFP juŜ drugi raz będą koordynowali pracę na KF podczas naszych lotów. 
Wszystkie łączności ze stacją SP2YOF zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL. 
BieŜące informacje jak zawsze na http://copernicus-project.org  
 
Zespół Copernicus Project 
 
 
 
2. Wyprawa do LX.  
W dniach 11 – 17 października 2009 planowana jest niemiecko-polska wyprawa do 
Luksemburga. Skład zespołu przedstawia się następująco: DF3VM – Mike, DH1PRA – 
Klaus, DH2WQ – Olli, DL6WT – Joe, DL7CS – Chris, SO1WR – Timo, SP1ALK – Janusz, 
SP1DPA – Waldek i SP1EG – Wies. QTH: Witz, QRA: JN29xx 
Praca od 1,8 do 145 MHz ( trzy stacje równocześnie) pod znakiem klubowym LX2A lub 
LX/własny znak. Ekipa polska ma za zadanie rozpoznać moŜliwości pracy podczas 
przyszłorocznego SPDX Contest. Obiecujemy szczególną uwagę zwracać na stacje polskie. 
(sp1eg) 
 
 
 
3. Wywiad Andrzeja SP2CA w radiu ZET.  
18 września br. o 13:20 w Radiu ZET, w audycji Janusza Weissa wyemitowano wywiad 
poświęcony krótkofalarskiemu hobby.  Wywiad był przeprowadzony z Andrzejem  SP2CA. 
MoŜna go posłuchać na portalu radia ZET 
http://www.radiozet.pl/Programy/Dzwonie-do-Pani-Pana-w-bardzo-nietypowej-
sprawie/Krotkofalowki  



Andrzejowi w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję. Oby więcej podobnych 
informacji. Wiele w naszym społeczeństwie jest niewiedzy na nasz temat lub wręcz 
zacofania. 
 
 
 
4.ARISS info.  
We wtorek 22 września 2009 roku zaplanowano łączność ARISS pomiędzy belgijskim 
astronautą Frankiem de Winne a uczniami z szkoły średniej z Oudenaarde w Belgi. 
Rozpoczęcie seansu o godzinie: 15:47 czasu lokalnego (13:47 czasu UTC). 
Odpowiedzi astronauty były słyszane w całej Europie na częstotliwości 145,800Mhz 
Więcej o łączności na stronie http://www.sq2kl.pl/?p=30    
Krystian Górski  Vy 73s de SQ2KL 
Okazja w SP. Uprzejmie informuję Ŝe jako SP9ZHQ (SN0ISS), jesteśmy na liście ARISS i 
przewidywany seans radiowy odbędzie się po 16 listopada. 
Naszym mentorem został IN3GHZ Peter. Po szczegółowym ustaleniu podamy info. 
73 de Jerzy Zajda sp9bgs/sn9m 
tel. (32) 255 13 51; 602 272 333 
P.S. W przyszłości postaram się informacje o ARISS przekazywać na listę „komunikatową” 
natychmiast po jej otrzymaniu. (SP2JMR) 
 
 
 
5. PGA INFO 
* W sobotnich (19 bm.) zawodach PGA TEST IX sklasyfikowano 172 stacje. 
Wyniki opublikowane sa na portalu PGA, gdzie dostępne jest teŜ szczegółowe rozliczenie 
kaŜdego zawodnika. 
 
* Nowymi członkami PGA-C PZK zostali: SP4OZ, SP5VJQ, SP9UPK, SQ6OCO. 
Klub liczy w tej chwili 122 członków. 
 
* Na portalu PGA dostępna jest nowa funkcja - Wyszukiwarka QRZ. Przy jej pomocy moŜna 
szukać adresów nadawców na całym świecie. W przypadku stacji SP podawane są dodatkowe 
informacje na temat gminy, w której mieszka na stałe dany OM. 
 
* Działa juŜ funkcja szukania gmin wg. powiatów i województw. MoŜna teŜ dodatkowo 
określić zamki, jakie w danych gminach są posadowione (lub były posadowione). 
http://pga.pzk.pl      Sylwester, sp2fap 
 
 
 
6. Podsumowanie zawodów „O Statuetkę Syrenki Warszawskiej”  oraz „Zamkowych”.   
Zgodnie z zapowiedzią w niedzielę dnia 20 września na terenie WOR w Siedzibie Praskiego 
OT PZK na Wale Miedzyszyńskim odbyło się podsumowanie w. wym. zawodów oraz 
ogłoszenie wyników oddziałowej aktywności w sportowej. W spotkaniu wzięło udział ponad 
100 członków OT 37 często wraz z rodzinami. Był obecny Burmistrz Dzielnicy Praga 
Południe oraz Radni. Spotkanie trwało ponad 6 godzin , a to takŜe za sprawą pięknej pogody. 
Było znakomicie zorganizowane przez Zarząd OT 37 z Wiesiem SQ5ABG na czele. Szersza 
relacja z imprezy ukaŜe się w Krótkofalowcu Polskim nr 11/2009. 



 
 

 
SP2EP s.k. W sobotę 19 września 2009 r zmarł nasz Kolega Andrzej Tylman SP2EP. 
Przytoczę słowa, które o nim napisał Wiesiek SP2DX na stronie PZK:  
„Był moim przyjacielem od ponad 55 lat, telegrafii nauczył się w Domu Akademickim. Był 
zdolnym konstruktorem, dopiero niedawno kupił fabryczny tranceiver. Robił DX-y na SSB, 
dawno spełnił wymagania DXCC. 
Powalił Andrzeja zawał serca, z którego został uratowany, lecz komplikacje pozawałowe 
zakończyły Jego Ŝycie.  
Będziemy Andrzeja pamiętali jako niezwykle miłego, Ŝyczliwego i prawego Kolegę. Cześć 
Jego pamięci ! 
Koledzy z Trójmiasta 
SP2DX” 
Pogrzeb Kol. Andrzeja SP2EP odbędzie się w sobotę 26 września 2009 r. o  godz. 13-tej  na 
Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku -Wrzeszczu. 
Znajdźmy Koledzy trochę czasu na poŜegnanie Andrzeja SP2EP. 
73! 
Zbyszek SP2AVE 

 
 
 
Tyle informacji na dzisiaj . 
 
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK 


