SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za rok 2018
W minionym roku członkowie AKK w dalszym ciągu rozwijali
działalność Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej. Jej koordynator, kol. Grzegorz
SQ2RBY został wybrany na stanowisko Wiceprezesa naszego Klubu.
Podczas tego roku akademickiego dołączyli do nas nowi członkowie, z których wielu
z nich zdało egzamin i otrzymało pozwolenia radiowe. Byli to między innymi: Damian
SQ2DEF, Sylwia SQ2XD, Rafał SP2RCH, Remigiusz SP2RAW.
Dokonano również modernizacji wyposażenia radiostacji oraz anten ze składek
klubowych. Strona internetowa klubu została gruntownie przebudowana pod kątem szaty
graficznej. Koledzy dokonywali prezentacji na tematy krótkofalarskie takie jak np. działanie
sieci Echolink oraz emisji DMR.
W ramach działania ASŁK członkowie Sieci uczestniczyli we wtorkowych testach
łączności przez całą Polskę oraz prowadzili działalność edukacyjną w zakresie postępowania
podczas sytuacji kryzysowych. Członkowie Sieci aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskich
ćwiczeniach takich jak „Wiatrołom 2017”, „Przerębel 2018”, „Roztopy 2018”.
Organizowano również szereg testów i ćwiczeń terenowych, a także dokonywano
nasłuchów na wyznaczonych częstotliwościach podczas stanów podwyższonej gotowości np.
podczas trwania Orkanu Grzegorz w minionym roku.
W lipcu, w celu uzyskania większej sprawności i zasięgu działania, ASŁK została
przekształcona w Bydgoską Sieć Łączności Kryzysowej RBnet.
Własnymi siłami dokonalismy również modernizacji lokalnej sieci krótkofalarskiej
HamNet. Z inicjatywy członków Klubu uruchomiono regionalny serwer APRS oraz
wewnętrzny, klubowy klaster stacji dalekiej łączności – DX Cluster.
We wrześniu odbyły się wybory, podczas których kolega Remigiusz SP2RAW został
wybrany wiceprezesem klubu SP2PUT, a koleżanka Sylwia SQ2XD jego skarbnikiem.
Po raz kolejny w dniu 1 kwietnia AKK podobnie jak w ub. roku pojawił się w eterze
jako Centralna Amatorska Radiostacja Księstwa Bydgosko-Wyszogrodzkiego. Akcja cieszyła
się dużym zainteresowaniem wśród naszych korespondentów i pomogła promować region,
uczelnię oraz nasz klub. Był to kolejny raz, kiedy stacja nadawała z terenu dawnego grodziska
w Wyszogrodzie.
1 maja Członkowie Klubu reprezentowali AKK podczas XXIII Spotkania
Krótkofalowców Miłośników Radia i Eteru w Łagowie Lubuskim, które odbywało się w
Rezerwacie Przyrody nad Jeziorem Trześniowskim.
2 maja odbyła się Inowrocławska Krótkofalarska Majówka Harcerskiego Klubu
Łączności SP2ZCH, podczas której obecni byli również członkowie naszego Klubu.
Cyklicznie odbywały się też spotkania krótkofalarskie w HARTMAKu.
Przedstawiciele Klubu uczestniczyli też w 12 Ogólnopolskim Spotkaniu
Krótkofalowców w miejscu styku województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego „ŁOŚ
2018”, w XVII Warsztatach APRS „TAMA 2018” w pobliżu Bornego Sulinowa.

Podsumowując, działalność klubu w minionym roku była obfita w nowe inicjatywy i
wydarzenia.
Stale zwiększaliśmy też liczbę inicjatyw promocyjnych – regularnie aktualizowaliśmy naszą
stronę internetową, zwiększyliśmy obecność w mediach społecznościowych, na Facebooku i
Twitterze. W efekcie udało nam się dotrzeć do środowiska młodych ludzi, pozyskaliśmy i
wyszkoliliśmy kolejnych członków.
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