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Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców

21 września br. od 10.00 do 14.00 w Parku Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12 w
Siemianowicach Śl. odbędzie się Spotkanie Krótkofalowców pod patronatem Prezydenta
Miasta Siemianowic Śl. Jacka Guzego. Program spotkania jest niezwykle urozmaicony,
ponieważ poza odznaczeniem działaczy PZK i LOK przewidziano między innymi :
prezentację dorobku Klubu Łączności SP9KJM, prelekcję Janusza Sławińskiego SP9YI –
krótkofalowca i kapitana żeglugi morskiej na temat Jego wypraw oceanicznych w różne
zakątki świata, w tym w rejonie Przylądka Horn, gdzie w czasie ostatniej wyprawy jacht
oceaniczny „Bona Terra” w czasie sztormu zatonął na dnie, a Janusz Sławiński w ostatnim
momencie został ocalony przez chilijską straż przybrzeżną. W czasie spotkania przewidziano
również prelekcję Marka SP2NNO na temat wykonanego przez Niego amatorskiego
urządzenia nadawczo – odbiorczego SDR, prelekcję Piotra SP9TPZ na temat zrealizowanego
przez klub SP9PKS w Mikołowie przedsięwzięcia w ramach programu ARISS tj. łączności
krótkofalarskiej z kosmiczną stacją orbitalną. Na miejscu pracować będzie radiostacja klubu
SP9KJM na KF i UKF. Przewidziano również pokaz modeli latających zdalnie sterowanych,
wystawę archiwalnych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz pomiarowych, pokaz anten
krótkofalarskich skonstruowanych przez Edwarda SP9WZB, a także pokaz samochodu ze
sprzętem pomiarowym miejscowej Delegatury UKE. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na spotkanie.
Program Spotkania Krótkofalowców
pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Jacka Guzego
w dniu 21 września 2013 r. o godz. 10.00 w Parku Tradycji
1.
2.

Przywitanie uczestników spotkania oraz zapoznanie z programem spotkania.
Krótkie wystąpienia zaproszonych gości ( Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego,
Prezydent Siemianowic Śl., przedstawiciel LOK i PZK lub inne osoby ).

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wręczenie odznaczeń dla zasłużonych działaczy LOK i PZK.
Prezentacja działalności Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. za rok 2012.
Prezentacja przeprowadzonych przez Klub SP9KJM Ogólnopolskich Otwartych
Zawodów Wieloboju Łączności dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w roku bieżącym.
Prelekcja kapitana żeglugi morskiej i krótkofalowca Janusza Słowinskiego SP9YI na
temat wypraw oceanicznych jachtem „Bona Terra” z radiostacją w rejon Ameryki
Południowej i Przylądka Horn :
temat – 1 : V31YI w krainie Majów,
temat – 2 : Wagner, Chopin i Karaiby.
Prezentacja Marka SP2NNO wykonanego amatorskiego urządzenia nadawczoodbiorczego SDR.
Prelekcja Piotra SP9TPZ na temat programu ARISS ( Amateur Radio on Space Station )
i łączności z kosmiczną stacją orbitalną ISS.
Wspomnienia nestora krótkofalarstwa Krzysztofa SP9MM – początki, teraźniejszość i
przyszłość krótkofalarstwa na Śląsku.
Praca radiostacji klubowej SP9KJM w paśmie UKF z okazji spotkania.
Pokaz modeli latających zdalnie sterowanych.
Wystawa archiwalnych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz pomiarowych.
Pokaz konstrukcji anten krótkofalarskich wykonanych przez Edwarda SP9WZB.
Pokaz samochodu ze sprzętem pomiarowym z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
Siemianowicach Śl..
Zakończenie spotkania.
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