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W sobotę 26 maja 2007 z lot-
niska Aeroklubu Włocławskie-
go w Kruszynie wystartował 
po raz kolejny balon meteoro-
logiczny z kapsułą zawierającą 
sprzęt amatorski. 

To już kolejna impreza orga-
nizowana przez Stowarzyszenie 
Copernicus Project, które re-
alizuje w Polsce program Near 
Space. 

Włocławek przywitał nas jak 
zawsze gościnnie. Już od rana 
na przemienniku słychać było 
wielu kolegów oczekujących na 
start planowany na godz. 13:00. 

Na lotnisku pierwszy stawił 
się Maciej SP2SGF a w ślad za 
nim Artur SP3VSS, Grzegorz 
SP2OFF, Michał SQ3CLK oraz 
Jarek SP3SWJ. 

Rozpoczęło się składanie pa-
wilonu ogrodowego, który miał 
nas ochronić przed słońcem. 
Przypomnę, iż temperatura wy-
nosiła około 30 stopni Celsju-
sza. Po wybraniu właściwej lo-
kalizacji na lotnisku, rozmowy 
z kierownictwem Aeroklubu 
rozpoczęliśmy montaż sprzętu. 

W międzyczas ie  dotar ł 
do nas Jakub SQ2EAZ wraz 
z kolegą Pawłem oraz Darek 
SP2BZW a zaraz za nimi Adam 
SP1EXB, który przejechał aż 
250 kilometrów z Koszalina. 

Bardzo nas ucieszyła duża 
liczba krótkofalowców z Wło-
cławka, którzy zainteresowali 
się wydarzeniem w ich mieście. 

Jak zawsze zadbaliśmy o na-
szych gości, przygotowaliśmy 
zimne napoje, kawę oraz oko-
licznościowe smycze reklamo-
we, które każdy z uczestników 
otrzymał za darmo dla upa-
miętnienia tego wydarzenia. 

Przygotowania trwały kilka 
godzin a start balonu przesu-
nięto o godzinę ze względu na 

potrzebę dodatkowego przete-
stowania trackerów APRS. 

W momencie startu urucho-
miliśmy zapis cyfrowy łącz-
ności prowadzonych przez 
przemiennik cross-band jak 
również zapis trasy lotu dzięki 
telemetrii, która docierała do 
nas z kapsuły. 

Zaraz po starcie w ślad za 
balonem udały się dwie ekipy 
mające za zadanie przejąć opa-
dający ładunek. Byli to Grze-
gorz SP2OFF wraz z Arturem 
SP3VSS oraz w drugim aucie 
Marcin SQ2FRG wraz z Mi-
chałem SQ3CLK. 

Pozostali na lotnisku obser-
watorzy i organizatorzy śledzili 
bacznie lot na monitorach swo-
ich komputerów i wyświetla-
czach radioodbiorników. 

Po dwóch godzinach lotu, 
przekroczeniu linii Wisły, ba-
lon pękł a kapsuła zaczęła swo-

bodnie opadać na spadochronie. 
Bez najmniejszego problemu 
została podjęta przez kolegów, 
którzy już czekali w pobliżu. 

Po powrocie na lotnisko 
w Kruszynie naszej radości nie 
było końca, to w końcu kolejna 
udana misja…

Na skrzynkę mailową do-
tarły 324 potwierdzenia sły-
szalności w trakcie lotu oraz 
wciąż docierają nowe. Organi-
zatorzy przygotowują specjalną, 
okolicznościową kartę QSL dla 
tych, którzy potwierdzą sły-
szalność. 

Kiedy kolejny lot? To naj-
częściej zadawane pytanie. Już 
dzisiaj mogę poinformować, 
iż Stowarzyszenie Copernicus 
Project przygotowuje kolej-
ną trzecią już edycję „Szkółki 
Technicznej”, która odbędzie 
się w ostatni weekend września 
w Funce koło Chojnic. Wów-
czas również wystartuje kolejny 
już CP04. 

Dziękujemy za udział we 
wspólnej zabawie i zapraszam 
do oglądania pierwszych galerii 
na stronie www. copernicus-
-project. org

Maciej SP2SGF & Zespół 
Copernicus Project

Kolejny lot balonu zakończony sukcesem!

Maciej SP2SGF z ekipą

Maciej SP2SGF wraz z ekipą

Kapsuła CP03

Ślad lotu balonu

Zaproszenie na Zjazd SPOTC
Ogólnopolski Klub Seniora 

PZK uprzejmie informuje, że 
kolejny Zjazd SPOTC odbędzie 

się w dniach 24 do 26 sierpnia 
br. w Ośrodku Sportowo-Wy-
poczynkowym Borki w Smar-

d z e w i c a c h  n a d 
Zalewem Sulejow-
skim – około5 km 
o d  To m a s z o w a 
Mazowieckiego. 

Koszt uczest-
nictwa – 210 zł/
osobę. 

Z g ł o s z e n i a 
uczestnictwa do 
organizatora Zjaz-
du – Grzegorza 
Walichnowskiego 

SP3CSD. Chętni do udziału 
w Zjeździe proszeni są o zgło-
szenie z wpłatą 50zł w nie prze-
kraczalnym terminie 15 lipca 
tułem przedpłaty na pokrycie 
zaliczki wpłacanej do właści-
ciela Ośrodka. Pozostałą należ-
ność należy wpłacić do dnia 10 
sierpnia br. 

Wpłaty należy dokonać na 
konto nr. 81 1140 2004 0000 3
102 0852 7904. Właściciel kon-
ta – Grzegorz Walichnowski

Organizator gwarantuje do-
bre warunki zakwaterowania 
doskonałe wyżywienie, pięk-

ną pogodę i ciekawe spotka-
nia w gronie członków SPOTC 
i sympatyków. 

Więcej informacji na stronie 
www. zjazdotc. webpark. pl

Kontakt z organizatorem:
sp3csd@pzk. org. pl lub 

zjazdotc@wp. pl
S e r d e c z n i e  z a p r a s z a -

my członków i sympatyków 
SPOTC, mile widziane osoby 
towarzyszące. 

W imieniu organizatorów 
Zjazdu

Prezes SPOTC
Ryszard SP2IW


