Sprawozdanie z działalności
Harcerskiego Klubu Łączności „EMITER” SP2ZCI
w roku 2018
1. Aktualne władze klubu.
Harcerski Klub Łączności „Emiter” kierowany jest przez:
Kierownika Klubu Witolda Błasiaka SP2JBJ,
Sekretarza Klubu Bogdana Bielickiego SP2JNV,
Operatorzy odpowiedzialni stacji klubowej są:
1. Witek SP2JBJ,
2. Bogdan SP2JNV,
3. Mikołaj SQ2FRQ.
2. Aktualne dane kontaktowe (adres poczty e-mail, nr telefonu, strona www).
HKŁ „Emiter” posiada siedzibę w domu prywatnym dh Witolda SP2JBJ w 86-065 Łochowo, ul.
Wczasowa 3, tel. kontaktowy 695 140 355, e-mail: sp2zci@wp.pl, strona www w budowie.
3. Działalność sportowa:
W roku 2018 HKŁ EMITER pracował pod znakami:
- SP2ZHP – znak dodatkowy wykorzystywany na potrzeby uczestnictwa w zawodach,
- HF100S – znak dodatkowy wykorzystywany w akcji dyplomowej Głównej Kwatery ZHP
„Niepodległa”,
- HF90ZDH – znak dodatkowy upamiętniający 90 lecie 16 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej z
Bydgoszczy,
- SO100POL – znak dodatkowy wykorzystywany w akcji dyplomowej PZK Setna Rocznica
Odzyskania Niepodległości
a) udział w zawodach - uzyskane wyniki
- 17.02.2018 r. Sięgaj do gwiazd – organizator zawodów,
- 7-8.04.2018 r. SP DX Contest – grupa MO AB MIXED – miejsce 35,
- 21.04.2018 r. Urodziny miasta Bydgoszczy – B – klasyfikacja stacji klubowych z woj.
kujawsko-pomorskiego – miejsce 3
- 13.07.2018 r. Zawody Grunwaldzkie Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP – grupa C –
miejsce 3 – 149 pkt. (znak w zawodach SP2ZCI/4)
- 18.08.2018 r. Kamykowe wici – organizator zawodów
- 18.11.2018 r. Ham Spirit Contest (KF) Oddział Terenowy PZK w Łodzi – B – miejsce 5 (praca
pod znakiem dodatkowym SO100POL)
- 11.11.2018 r. Narodowe Święto Niepodległości (KF) Skierniewicki Klub Krótkofalowców
SP7PBC – D – miejsce 9 – 1152pkt. (praca pod znakiem dodatkowym SO100POL)
b) DX-ing – osiągnięcia
- podczas działalności przeprowadzono około 2 tyś. łączności z wszystkimi kontynentami
c) akcje dyplomowe (uczestnictwo oraz własne).
- Dzień Myśli Braterskiej – rozdawaliśmy punkty do dyplomu,
- Dyplom „Kanał Bydgoski” – jesteśmy wydawcą tego dyplomu – w ramach dyplomu
pracowała stacja z 5 śluz kanału.
- Dyplom Niepodległa – HF100S – przeprowadzono 1523 QSO
- Dyplom Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości – SO100POL – przeprowadzono 2823
QSO.
d) zdobyte dyplomy:
- Setna Rocznica Republiki Ostrowskiej - Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW
4. Działalność promocyjna oraz szkoleniowa:
a) w ramach imprez masowych;
- dni otwarte szkół z klasami o profilach wojskowych w miejscowościach;
Janowiec Wielkopolski – 25 kwietnia 2018 r.
- zajęcia szkoleniowe – zapoznanie z szeroko pojętym krótkofalarstwem oraz łącznością
przewodową Szubin, Janowiec Wlkp. Łącznie zrealizowano 30 godz. lekcyjnych.
- festyny środowiskowe i promocja harcerstwa;




Uroczyste obchody 90 rocznicy utworzenia 16 ŻDH w Bydgoszczy – 11-13 maja 2018 r.
WTZ w Mroczy – 1 spotkanie oraz uczestnictwo w WKTON na stadionie w Mroczy
(16.05.2018 r.),
 Festyn w Domu Dziecka „Słoneczna przystań” w Kołdrąbiu – 10 czerwca 2018 r.,
 Kowalewo Pomorskie – festyn integracyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej – 16 czerwca
2017 r. – praca stacji okolicznościowej HF95ZS oraz wystawa pn. „Produkty ELTRY”,
 10.11.2018 r. Święto Odzyskania Niepodległości - Stary Fordon – prezentacja wystawy 100
lat lotnictwa polskiego oraz praca stacji KF i UKF,
b) w ramach własnych przedsięwzięć;
- Współpraca z Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku;
 Drugie Zawody Strzeleckie O Puchar Prezesa Oddziału Bydgoskiego PZK w Kowalewku 5
maja 2018 r. Członkowie HKŁ zabezpieczali całą imprezę oraz przygotowali wystawę
sprzętu radiowego pracującego w przeszłości w WP.
- Realizacja przedsięwzięć w ramach działalności harcerskiej:
 Uczestnictwo członków klubu w Zlocie na Polach Grunwaldu – 12÷15 lipca 2018 r.
 Uczestnictwo Zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w dniach 30.07-17.08.2018 r.
- prowadzenie szkoleń z drużynami harcerskimi – wydawanie certyfikatów za pierwsze
łączności na falach radiowych,
- zestawienie sieci radiowych pracujących na potrzeby poszczególnych zespołów
ubezpieczających prawidłowe działanie służb porządkowych, medycznych, ratowniczych i
kierowania zlotu,
- realizowanie łączności na pasmach amatorskich KF i UKF.
 W miesiącu sierpniu w dniach od 1 do 4 członkowie klubu uczestniczyli w Cekcynie w
przedsięwzięciach promujących działalność krótkofalarską;
Nocne Misteria Nadjeziorne spektakl piątek 3 sierpnia 2018 r. o godz. 21.30 – amfiteatr
nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim,
 52 Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Funce 16÷20 września 2018 r. – praca stacji
krótkofalowej SP2ZCI oraz realizowanie pierwszych swoich łączności radiowych przez
uczestników zlotu. Wykonywanie linii telefonicznych oraz realizacja połączeń z
wykorzystaniem centrali polowej.
5. Działalność techniczna, w tym własne konstrukcje oraz wdrażanie nowych technologii.
Działalność klubu dokumentowali kol. kol.
Witold Nykielewicz SP2KOW – filmowanie, Wiktor Kurasz SP2RHV i Witold Błasiak SP2JBJ
– fotografowanie.
6. Inna aktywność np. ćwiczenia łączności kryzysowej, organizacja spotkań środowiskowych itp.
- spotkania klubowe odbywają się we dni świąteczne (sobota, niedziela) oraz po uzgodnieniu w
pozostałe dni tygodnia. W progach domu dh Witolda SP2JBJ spotykają się nie tylko
członkowie klubu SP2ZCI.
- w siedzibie klubu systematycznie odbywały się spotkania przy ognisku i grilu.
W miesiącu lutym 2018 r. klub na powrót włączył się do działań w gronie klubów harcerskich.
Kierownik Klubu EMITER
hm. Witold Błasiak SP2JBJ

Łochowo, dnia 30 stycznia 2018 r.

