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JAK ZOSTAĆ
.
ZOSTA KRÓ
KRÓTKOFALOWCEM ?
Przede wszystkim trzeba odkryć w sobie chęci do
uprawiania tego hobby. Krótkofalowcy to entuzjaści,
miłośnicy tego co robią. Jeśli robimy coś z pasją to
szybko widać pozytywne efekty, cele i marzenia są
osiągane, człowiek się rozwija, staje się lepszy !
Najlepiej znaleźć w okolicy jakiś klub
krótkofalarski, do którego można się będzie zapisać i
dzięki doświadczonym kolegom stawiać pierwsze
kroki. W klubie można zdobyć licencję nasłuchową,
która pozwoli prowadzić nasłuchy i potwierdzać je
kartami QSL. Taka karta wysłana do słyszanego
operatora stacji da mu informację o jego sygnale, za
co operator odwdzięczy się wysyłając swoją kartę
QSL,
stanowiąca
dowód
przeprowadzonego
nasłuchu. Staż nasłuchowy to ważny etap w karierze
radioamatora, gdyż pod okiem doświadczonego
krótkofalowca, adept zdobywa potrzebną wiedzę, aby
móc w przyszłości samodzielnie funkcjonować, jako
dojrzały krótkofalowiec.
Po okresie nasłuchowym przychodzi czas na
decyzję o zgłoszeniu się na egzamin państwowy,
który prowadzi lokalny organ UKE ( Urząd
Komunikacji Elektronicznej ). Egzamin wymaga
przygotowania się z paru dziedzin: operatorka, BHP,
technika, przepisy międzynarodowe. Osoba, która
pomyślnie zdała egzamin otrzymuje świadectwo
radiooperatora i na jego podstawie może ubiegać się
w UKE o pozwolenie radiowe na pracę pod swoim
indywidualnym znakiem. Znak taki, w przypadku
stacji polskich, składa się z prefiksu: SP, SQ, SN,
SO, numeru okręgu: 1..9 oraz sufiksu: 1..3 liter.
Stacja radiowa Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców
SP9PKS jest wobec tego stacją polską ( SP ) z
dziewiątego okręgu ( 9 ) o sufiksie PKS ( litera P
oznacza, że jest to stacja klubowa Polskiego Związku
Krótkofalowców - PZK ).
Otrzymanie własnego znaku pozwala w pełni
czerpać z krótkofalarstwa. Każdy wybiera sobie
formę działalności, bo ta zależy przecież od

predyspozycji danej osoby. Jedni wolą robienie
łączności fonicznych, inni telegrafię, część pasjonuje
się konstruowaniem. Jest też czas odpowiedzialnej
aktywności – przecież nowi adepci patrzą i chcą się
uczyć. Trzeba zatem prezentować dobra postawę,
ponieważ to, jaki przykład będzie dany szybko
znajdzie odzwierciedlenie w eterze.
Oczywiście aktywność w eterze wiąże się z
koniecznością posiadania urządzenia nadawczo–
odbiorczego ( transceivera ). I tu są dwa rozwiązania:
kupujemy fabryczny sprzęt albo robimy go sami (
wychodzi taniej, ale wymaga to doświadczenia i
czasami pomocnej dłoni, której w klubie nie brakuje –
nastawienie klubowiczów jest takie, by pomagać,
dopingować i motywować ).

. POLSKI ZWIĄZEK
.
ZWI ZEK KRÓ
KRÓTKOFALOWCÓ
TKOFALOWCÓW
W Polsce radioamatorzy zrzeszeni są w Polskim
Związku Krótkofalowców ( PZK ), który został
założony w 1930 roku. PZK jest organizacją pożytku
publicznego ( KRS: 000088401 ). PZK ma oddziały
terenowe, którego członkami są lokalne kluby i
pojedynczy operatorzy. W ramach składki związkowej
członkowie korzystają z biur obrotu kartami QSL,
zniżek na czasopisma, ubezpieczenia OC, wsparcia
prawnego w sporach dotyczących m.in. anten.
W Polsce działa też wiele klubów
specjalistycznych. Są to m.in.: klub PK-UKF, klub SPOTC ( Old Timer Club ), klub SPDX. Łowcy
dyplomów mogą uczestniczyć w działalności klubu
DIG-SP. Klub radio-orientacji sportowej stwarza
możliwości połączenia krótkofalarstwa z aktywnością
fizyczną. Miłośnicy pracy małą mocą zrzeszeni są w
klubie SP-QRP.
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KRÓTKOFALARSTWO – HOBBY
.
Krótkofalarstwo ( radioamatorstwo ) to hobby.
Przedmiotem tego hobby jest radio. Stąd też
niejednokrotnie
krótkofalowców
nazywa
się
radioamatorami.
Radio
wynalezione
przez
Marconiego, bądź jak podają inne źródła Popowa lub
Teslę pozwala na bardzo szerokie spektrum
zastosowań, zwłaszcza w popularnych ostatnio
technologiach bezprzewodowych.

.

KRÓTKOFALARSTWO – DOBRA ZABAWA .
Łączność radiowa jest po prostu środkiem
komunikacji z innymi ludźmi. Stanowi ona element
codziennych spotkań na paśmie, jak również okazję
do świętowania rocznic czy uczestnictwa w piknikach
( Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS jest
współorganizatorem corocznego Pikniku Eterowego
w Koniakowie). Mimo, że radio stanowi centrum
aktywności radioamatorów, to nie powoduje ich
alienacji, a wprost przeciwnie staje się elementem
podkreślającym humanistyczny charakter tego
technicznego hobby.

.

KRÓTKOFALARSTWO – SPORT
.
Mnogość organizowanych w ciągu roku zawodów
krótkofalarskich, zarówno krajowych i zagranicznych,
daje sposobność ku sportowej walce. Rywalizacja o
wysokie
miejsca
w
zawodach,
zdobywanie
dyplomów, dążenie do zwiększania osiągów swojej
stacji są czynnikami bardzo pożytecznymi w życiu
radioamatora-człowieka.

.

KRÓTKOFALARSTWO – TECHNIKA
.
Radio to technika. Każdy z zacięciem technicznym
znajdzie tu coś dla siebie. Mimo, że sprzęt
nadawczo-odbiorczy można bez problemu kupić, to
wielu radioamatorów czerpie przyjemność z budowy i
pracy na własnoręcznie wykonanym urządzeniu.

Dostępność elementów elektronicznych i źródeł
wiedzy ( literatura, Internet ) daje obecnie spore pole
do popisu. Wykorzystanie tak powszechnych
komputerów osobistych jako wyposażenia stacji (
logowanie łączności, praca emisjami cyfrowymi )
wyszło naprzeciw nowym technologiom. Internet jako
źródło informacji, wymiany poglądów i doświadczeń
wniósł
sporo
świeżości
do
krótkofalarskiej
aktywności. Nie można sobie już dziś wyobrazić
łowów na dalekie stacje ( DX ) bez DX-clustera czy
wysyłania logów za zawody bez udziału poczty
elektronicznej.
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KRÓTKOFALARSTWO – JĘZYKI
ZYKI
.
Niewątpliwie radio stanowi znakomity środek
pomocny w nauce
języków obcych. Jest
nieocenionym czynnikiem mobilizującym do ich
nauki. Jest to tani i skuteczny sposób utrwalania
znajomości języka obcego. Nic przecież lepiej nie
motywuje do nauki jak kontakt z drugim człowiekiem
mówiącym w swoim języku. Zresztą radioamatorzy
na potrzeby własne stworzyli slang oraz skróty ( kod
Q ), które ułatwiają im przeprowadzenie łączności.
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KRÓTKOFALARSTWO – TURYSTYKA
.
Radio ze względu na swój zasięg stanowi element
globalny, dlatego chętnie zostało zaadoptowane
przez miłośników poznawania różnych zakątków
świata. Wykorzystują oni je nie tylko do kontaktu z
krajem ( jak to miało miejsce podczas feralnej
wyprawy himalajskiej, w której zginął nasz Jerzy
Kukuczka ), ale także pozwalają na łączność z tymi
miejscami Ziemi, w których nie ma krótkofalowców (
wyprawy w ramach współzawodnictwa DXCC ).

.
KRÓTKOFALARSTWO – ELITA
.
Splendoru krótkofalarstwu dodają ludzie. Praktycznie
każdy może zostać krótkofalowcem. Jest nim sąsiad
z ulicy, kolega z innego województwa czy astronauta.

Hobby to zawładnęło sercami wielkich tego świata.
Elvis Presley, Marlon Brando, król Jordanii Husajn
czy król Hiszpanii Juan Carlos to ci, którym przynosiło
chwile wytchnienia od publicznej działalności. Im
właśnie
zawdzięczamy
powiedzenie,
że
krótkofalarstwo to królewskie hobby.
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KRÓTKOFALARSTWO – KRYZYS
.
Radio jest nieocenionym środkiem łączności w
sytuacjach kryzysowych. Pamiętna powódź z roku
1997 pokazała, jak prawdziwe jest to stwierdzenie
oraz potwierdziła, że nawet środki łączności
zabezpieczane przez amatorów służą ratowaniu
życia i mienia. Stąd też Mikołowski Klub
Krótkofalowców SP9PKS został uwzględniony w
strukturach zarządzania kryzysowego mikołowskiego
Starostwa.

.
KRÓTKOFALARSTWO – ETYKA
.
Krótkofalowcy to pasjonaci, wzajemnie się motywują,
zdobywają wiedzę i podążają za postępem. Jest też
w działalności krótkofalarskiej miejsce na szlachetne
postaw budowanie. Radioamatorzy starają się na
falach eteru, jak i w życiu codziennym, postępować
zgodnie z zasadami ham spiritu ( ham – to w slangu
radioamator ). Stanową one kodeks krótkofalarskiego
zachowania.
.

KRÓTKOFALARSTWO – KOSMOS
.
Krótkofalowcy obecni także są w przestrzeni
kosmicznej w formie personalnej ( obsada
międzynarodowej stacji kosmicznej ISS
) oraz
sprzętu ( amatorskie satelity ). 21.10.2011r. o godz.
20:03 mikołowscy krótkofalowcy zrzeszeni w
SP9PKS nawiązali połączenie z amerykaninem
Michael’em Fossum’em – komandorem ISS co
pozwoliło na zadanie 19 pytań przez uczniów
Zespołu Szkół Technicznych, II Liceum oraz I i II
Gimnazjum.

