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Tygodnik
Krótkofalowca 002Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową 
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi 
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego.

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioama-
torskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 8/2017

OBÓZ SZKOLENIOWY
Szkolenie z telegrafii z titawa.pl

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC
Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum

SQ2SM Z GRAWERTONEM
Sebastian SQ2SM odznaczony grawertonem

ŚWIAT RADIO
Zaproszenie do lektury miesięcznika ŚR

AKTUALNE INFORMACJE ARISS
Planowana łączność z KG5FYG

RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE
Wirtualne zwiedzanie zabytkowej Radiostacji
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W związku z zauważalnym wzrostem zainteresowa-

nia radiotelegrafią a jednocześnie odwrotnie pro-

porcjonalnymi możliwościami jej nauki i doskonalenia, 

nosimy się z zamiarem zorganizowania Obozu Radiote-

legraficznego z prawdziwego zdarzenia (wstępnie termin 

7 dni). Chodzi o spotkanie osób zainteresowanych na po-

ważnie nauką i doskonaleniem umiejętności radiotelegra-

ficznych.

Termin, okres, miejsce, finansowanie oraz wszystkie inne 

szczegóły – do uzgodnienia. Wszystko pod okiem najbar-

dziej zaawansowanych w kraju radiotelegrafistów. Informa-

cja ma charakter sondażowy. Proszę o informacje o wieku, 

stopniu aktualnych umiejętności i oczekiwaniach. Wszel-

kie sugestie miele widziane. Osoby zainteresowane proszę  

o kontakt: sp7vvk@gmail.com lub tel: 601 288 477.

Maciek SP7VV, www.titawa.pl

OBÓZ SZKOLENIOWY

Nauka telegrafii

Fo
t.:

 w
w

w
.ti

ta
w

a.
pl

SQ2SM Z GRAWERTONEM
Sebastian otrzymał pozwolenie  

radiowe w zeszłym roku. Wraz  

z rodzicami, Anią SP2IM i Januszem 

SP2TDI uczestniczyli w Walnym 

Zebraniu Bydgoskiego Oddziału Te-

renowego. SQ2SM jest bardzo ak-

tywny na pasmach, co było również 

słychać podczas akcji „670 lat Byd-

goszczy”. 

Z racji tego organizatorzy postano-

wili nagrodzić go pamiątkowym gra-

wertonem, aby zachęcić do częstsze-

go uczestnictwa w różnych akcjach 

na pasmach krótkofalarskich. Daniel 

SQ2KLU, sekretarz ZOT poprzedniej 

kadencji podsumowując akcję dy-

plomową „670 lat miasta Bydgosz-

czy” osobiście wręczył grawerton jej 

najmłodszemu i bardzo aktywnemu 

uczestnikowi z oddziału bydgoskiego.

Daniel SQ2KLU
Wręczenie grawertonu Sebastianowi
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RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala 

Nadawcza, wzniesiona na zachodnim przedpo-

lu Warszawy w latach 1921-1923, była najwięk-

szą inwestycją radiokomunikacyjną II RP. Insta-

lacja zapewniała Polsce bezpośredni kontakt ze 

Stanami Zjednoczonymi oraz Europą Zachodnią 

i Japonią. Uniezależniała również nowo odrodzo-

ne państwo od tzw. Kabla Transatlantyckiego, łą-

czącego Europę z USA, a będącym pod administra-

cją Wielkiej Brytanii.

W czasie II wojny światowej zniszczone zostały 

maszty oraz budynki stacji nadawczej, a urządze-

nia techniczne zlikwidowane. Obecnie w lesie na 

północ od  osiedla Boernerowo znajdują się jedy-

nie częściowo zachowane fundamenty masztów, 

cewek, budki strażnicze, ruiny budynków tech-

nicznych, oraz pas żelbetowych zapór przeciw-

pancernych. Ocalały też bloki mieszkalne dla per-

sonelu, przebudowane około roku 2000.

Warto dodać, że Stacja Nadawcza w Babicach ma 

swój bliźniaczy, doskonale zachowany odpowied-

nik - szwedzką Radiostację Varberg w Grimeton, 

która w 2004 roku została wpisana na listę Świa-

towego Dziedzictwa UNESCO.

Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlan-

tycka Radiotelegraficzna Central Nadawcza 

działa na rzecz ocalenia pozostałości stacji  

(http://radiostacjababice.org). Warto wesprzeć te 

działania podpisując petycję do Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nie-

zwłoczne objęcie ochroną prawną w formie wpisu 

do rejestru zabytków nieruchomych wojewódz-

twa mazowieckiego, pozostałości Transatlantyc-

kiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej poło-

żonej w Babicach (wraz z otoczeniem). 

Przejdź do Petycji -->

Ratujmy Radiostację Babice

Krzysiek SP5BUD, Waldek 3Z6AEF
ANTENY RADIOSTACJI W BABICACH
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http://radiostacjababice.org/
https://www.petycjeonline.com/radiostacja-babice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transatlantycka_Centrala_Radiotelegraficzna#/media/File:RadiostTrans_2.jpg
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ŚWIAT RADIO

Magazyn wszystkich użytkowników eteru

3/2017

K R Ó T K O F A L A R S T W O  C B  R A D I O T E C H N I K A

 

Praca przez przemienniki – podstawowe informacje

tu przejrzysz 
i kupisz ten 
numer

Miernik  
Digiair PRO
Miernik poziomów 
sygnałów naziemnej te-
lewizji cyfrowej DVB-T/
T2 i kablowej DVB-C

Hytera AR685
Radotelefon AR685 to 
uproszczona wersja 
modelu profesjonalnego 
PD685G, przeznaczona 
dla krótkofalowców

TYT MD-380
Radiotelefon DMR 
firmy TYT Elektronics, 
pracujący też w trybie 
analogowym
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wewnątrz

Shared Apex Loop  
Array

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-o-
we dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Specjalistyczna antena 
odbiorcza (1)
TEST: Radiotelefon TYT MD 380, 
Radiotelefon Hytera AR685
PREZENTACJA: Miernik Digiair 
PRO
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości firmy Ken-
wood, Praca przez przemienniki (1), 

Sprawdzian radioamatora 1
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów 
i OT PZK
WYWIAD: Nasze krótkofalarstwo
HOBBY: Transceiver Scorpion 80
DIGEST: Praktyczne układy cyfrowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, 
Listy
RYNEK I GIEŁDA

OKŁADKA MARCOWEGO ŚWIATA RADIO

Miesięcznik „Świat Radio” jest jedynym polskim czasopi-

smem o tematyce obejmującej radiokomunikację ama-

torską: krótkofalarstwo, CB radio, radiotechnikę. Ukazuje się 

od 1995 roku – najpierw jako część „Od Radio do Audio”- po-

tem samodzielnie. Koncepcja układu stałych działów pisma 

odzwierciedla dziedziny zainteresowań krótkofalowców: 

anteny, prezentacje i testy urządzeń nadawczo-odbiorczych, 

hobbystyczne konstrukcje radiowe, zawody, łączności DX. 

W każdym numerze jest też garść informacji ze świata oraz 

z krajowych klubów krótkofalowców różnych organizacji. 

Każdego miesiąca zamieszczane są też wywiady z pasjonata-

mi amatorskiej radiokomunikacji, pokazujące jak szerokie jest 

spektrum radiowych spraw zajmujących krótkofalowców.

W najnowszym numerze 3/2017 „Świat Radio” znajdziecie 

m.in.: opis ciekawej anteny odbiorczej oraz konstrukcji ama-

torskiego TRX Scorpion 80, testy radiotelefonów firm TYT  

i Hytera, wywiad z krótkofalarską rodziną Pawła SP2FP - oraz 

jak zwykle: wiadomości DX-owe dla krótkofalowców i wyniki 

oraz regulaminy zawodów, przegląd praktycznych układów 

cyfrowych do zastosowań w praktyce krótkofalowca, wiado-

mości z klubów krótkofalowców i oddziałów PZK, garść porad 

i listy od czytelników.

Warto dodać, że „Świat Radio” jest wyłącznym reprezentan-

tem Polski w sieci czasopism organizacji członkowskich IARU, 

a w każdym numerze „Świat Radio” ukazuje się dodatek w po-

staci miesięcznika PZK „Krótkofalowiec Polski”, zaś członko-

wie PZK mają 40% zniżkę na prenumeratę pisma. Naprawdę 

warto zaprenumerować i regularnie czytać „Świat Radio”!

Waldek 3Z6AEF

AKTUALNE INFORMACJE ARISS
Aktualnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 

przebywa sześć osób, w tym dwóch krótkofalowców: 

Shane Kimbrough KE5HOD, Andrei Borisenko, Sergey 

Ryzhikov, Peggy Whitson, Thomas Pesquet  KG5FYG, Oleg  

Novitskiy. Thomas Pesquet KG5FYG jest zaplanowany 

jako astronauta, który przeprowadzi łączność z ucznia-

mi z dwóch szkół we Francji: Ecole primaire Elie Desplan 

w Boissières, oraz Marie Castang w Saint Dionisy.

Ma to być bezpośrednia łączność radioamatorska zreali-

zowana przez F4HHV. Na ISS zaplanowano użycie znaku 

FXØISS. Łączność ma się rozpocząć w czwartek 23.02.2017 

r. o 08:31:45 UTC, czyli o 09:31:45 czasu w Polsce. Łączność 

ma odbyć się w pasmach UHF/HAM TV.

ARISS jest zawsze wdzięczne za nadesłane raporty z na-

słuchów. Raporty w j. angielskim proszę wysyłać na adres: 

aj9n@amsat.org lub aj9n@aol.com.

Armand SP3QFE, Charlie AJ9N

Andrzej SP5AHT

http://www.swiatradio.com.pl/virtual/
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15 lutego br. odbyło się otwarcie Pilskiego Klubu 

Krótkofalarskiego SP3YAC w nowej lokalizacji. 

Klub wchodzi w skład OT22. Otwarcia dokonał Starosta 

Pilski Eligiusz Komarowski. Środkowopomorski Oddział 

Krótkofalowców reprezentował prezes OT22 Jurek SQ-

2NIA, klubowiczów Jarek SQ3BKH, Zbyszek SQ3KAZ 

i Jurek SQ3TEF.

Siedziba klubu znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych 

budynku przy al. Wojska Polskiego 49. Miejsce to otrzymali-

śmy dzięki wsparciu kolegów z Piły przez Pana Starostę Pil-

skiego. Z pełnym uznaniem należy odnieść się do władz Sta-

rostwa Pilskiego za zrozumienie i akceptację naszego hobby. 

Za słowa zachęty do działania i zapewnienie wsparcia.

Jurek SQ2NIA

Starosta Pilski otwiera nową siedzibę SP3YAC
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NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC

TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem 
Polskiego Związku Krótkofalowców.

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtor-
ku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, tygodnikpzk@gmail.com. W przypadku przesła-
nia później mogą znaleźć się w następnym numerze, czyli za tydzień.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być do-
starczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedział-
ku, godz. 15:00.

Pliki tekstowe powinny być w formacie .doc lub docx. (Proszę nie 
nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nade-
słanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania re-

klam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób 
trzecich, w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz infor-
mację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób 
małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Mate-
riał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych 
niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki)Nazwa zdjęcia ma 
być pierwszym słowem tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski 
Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autor-
skie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszech-
niania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektro-
niczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie 
tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek.

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały:  
Waldemarowi 3Z6AEF, Armandowi SP3QFE, Piotrowi SP2JMR, Andrzejowi SP5AHT,  
Krzyśkowi SP5BUD, Maćkowi SP7VV, Danielowi SQ2KLU oraz Jurkowi SQ2NIA.
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W dniu 20.02.2017 r. olescy krótkofalowcy 
wiązanką kwiatów pożegnali kol. 
Eugeniusza Wacha SP9HFW 

Bardzo aktywny kiedyś nadawca został  
pokonany przez nieuleczalną chorobę,  
a wśród naszych członków jest chwila  

na zadumę i wspomnienia.

SP9HFW s.k. 

Członkowie Klubu

SP9KDA


