Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 28.03.2012
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. Pierwsza konferencja dla nauczycieli.
W dniu wczorajszym tj. 27 marca w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w
Rzeszowie odbyła się pilotażowa konferencja, której tematem było krótkofalarstwo
w szkole, na uczelni i w środowisku lokalnym. W konferencji wzięło udział
kilkudziesięciu uczestników w tym także z poza Województwa Podkarpackiego.
Wykładowcami byli:
- dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch - czas wolny, a rozwijanie własnych
zainteresowań
- Tomasz Ciepielowski - miejsce i rola krótkofalarstwa w społeczeństwie
- Wojciech Putyło - sport krótkofalarski
- dr Armand Budzianowski, Hubert Hajduk - program ARISS, czyli jak szkoła może
nawiązać łączność z astronautą
- Łukasz Ciuba, Hubert Hajduk, Bogdan Kochmański, Piotr Ożarski - zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w łączności radioamatorskiej
- Łukasz Ciuba, Bogdan Kochmański, Wojciech Putyło - pokaz łączności na KF i
UKF: CW, SSB, FM, RTTY
- Jacek Kotowski, Hubert Hajduk, Adam Nazimek, Piotr Ożarski - krótkofalarstwo w
szkole - polskie doświadczenia
Większość z wykładowców to krótkofalowcy z regionu podkarpackiego.
Na konferencji był obecny Pan Marcin Krawczyk Dyrektor Delegatury UKE w
Rzeszowie. Z ramienia prezydium ZG PZK uczestniczył w konferencji Jan
Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK.
Sam pomysł konferencji narodził się jeszcze w ubiegłym roku, a jego autorem jest
Piotr Ożarski SP8MRD główny konsultant ds. młodzieży w PZK.
Piotr wraz z kolegami z Rzeszowskiego OT PZK oraz dzięki przychylności Dyrekcji
PCEN i krytyki ze strony niektórych „krótkofalowców” zrealizował swój zamysł. Jest
to pierwsza tego typu konferencja i sądzę, że przy podjęciu pewnych starań jest
możliwe zorganizowanie podobnych w innych miastach Polski.
Cel jest jeden: przybliżyć krótkofalarstwo nauczycielom, a przez nich dotrzeć do
dzieci i młodzieży.
Organizatorom oraz wykładowcom konferencji w imieniu ZG PZK serdecznie
dziękuję. Wiem, że to niewiele, albowiem z całą pewnością nie zdajemy sobie
sprawy z wysiłku i inwencji, którymi musieli się wykazać organizatorzy.
Więcej informacji w następnych komunikatach oraz w Krótkofalowcu Polskim.
Relacji z konferencji można posłuchać w Radiu Rzeszów uruchamiając link
http://nadaje.com/player/181/
Piotr SP2JMR
2. World Castle Awards & Zamki W Polsce.
Ekspedycja SP9YFF do Zamku Nakło Śląskie!
Członkowie Grupy SP9YFF i zaproszeni goście będą pracować 31 marca 2012 roku
jako SP9YFF/p z Zamku Nakło Śląskie
WCA: SP-00509, ZWP: GTG-01, PGA: TG07
Praca na 80 - 10 metrów SSB, DIGI i CW, 100 W, GP i anteny drutowe. Możliwa
jest praca z kilku nadajników.
Inne szczegóły pod adresem: http://www.sp9yff.pl

QSL informacje na QRZ.com. Logi zostaną przesłane do WCA E-log, ZWP oraz
LoTW.
strona WCA: http://www.wcagroup.org/ENG/main.html
ZWP: http://zamkisp.pl/
73 i 11! SP9YFF Team
3. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
W dniu 30 marca o godz.12.00 w siedzibie sekretariatu ZG PZK odbędzie się
posiedzenie prezydium ZG PZK. W programie: omówienie budżetu na 2012,
omówienie bilansu za 2011, przygotowanie posiedzenia ZG PZK 14.04.2012,
sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium.
4. Gorzowskie spotkania krótkofalowców. Zeszłoroczny, udany debiut
Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców skłonił nas do zorganizowania drugiej edycji
Spotkań. Nas czyli członków Klub Krótkofalowców PZK „Klon” SP3YPR z Gorzowa
Wielkopolskiego, który działa także jako sekcja krótkofalarska Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W tym roku współorganizatorem jest również Centrum SportowoRehabilitacyjne "Słowianka". Patronat medialny objęła Telewizja Polska Oddział w
Gorzowie Wlkp.
Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców są otwartą, jednodniową formą pikniku dla
krótkofalowców i sympatyków radia. Jest to propagowanie radioamatorstwa jako
pożytecznego i potrzebnego społecznie hobby. W czasie spotkań prezentowane
będą, w formie odczytów i pokazów, techniki i technologie łączności radiowej.
Ciekawym, jak zawsze, elementem Spotkań będzie giełda oraz stoiska oferujące
asortyment tematycznie związany z elektroniką i radioamatorstwem. Podobnie jak
w roku ubiegłym będzie można zapoznać się z technologią telewizyjnej transmisji
satelitarnej. W tym roku, zamierzamy także zorganizować małą loterię fantową, z
której przychód przeznaczymy na promowanie krótkofalarstwa. Planujemy także
inne punkty programu, w tym stoiska wydawnicze.
Impreza odbędzie się w sobotę 12 maja 2012 roku, na terenie zadaszonego
wielofunkcyjnego boiska-lodowiska Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
"Słowianka", w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 14.
Teren "Słowianki" daje jeszcze dodatkową możliwość skorzystania z oferty
basenu rekreacyjnego, kręgielni, gastronomii itp. Centrum dysponuje też dużą
ilością miejsc parkingowych. Spodziewamy się sporej liczby krótkofalowców z
lubuskiego, zachodniopomorskiego, może wielkopolskiego i dolnośląskiego, a także
udziału krótkofalowców z Niemiec. W czasie Spotkań będzie pracowała stacja
amatorska z okolicznościowym znakiem SN1ØSLO. Znak ten, z racji obchodów
dziesięciolecia „Słowianki” aktywny będzie w kwietniu, maju i czerwcu br.
Zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego. Mamy nadzieję, że druga sobota maja
wpisze się już na stałe w kalendarz krótkofalarskich wydarzeń zachodniej Polski.
Więcej informacji można uzyskać na stronach Klubu „Klon” www.sp3ypr.pl
zakładka GSK i „Słowianki” www.slowianka.pl.
Rafał SP3HTF
Tyle informacji na dzisiaj.
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