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Klub Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej 

SP 9 PEW 



SŁOWO  WSTĘPNE. 

      Oddajemy do rąk naszych czytelników pierwszy numer „BIULETYNU 
INFORMACYJEGO”  Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW. Biuletyn 

jest przeznaczony nie tylko dla krótkofalowców, ale szczególnie do młodzieży, być może 

przyszłych krótkofalowców. Młodzi czytelnicy w dalszej części biuletynu będą mogli się 

zapoznać co to jest krótkofalarstwo i inne ciekawostki z nim związane. A gdy już połkną 

tego bakcyla, stwierdzą że jest najpiękniejsze hobby i dlaczego nie zainteresowali się tym 

wcześniej. 

 
I. CO TO JEST KRÓTKOFALARSTWO? 
 
Krótkofalarstwo to hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych z 

radioamatorami na całym świecie. To również budowa radiowych urządzeń nadawczo-

odbiorczych i anten. Wielu radioamatorom pasja ta umożliwia doskonalenie znanych języków 

obcych i poznanie nowych. 

 

Czym zajmują się krótkofalowcy? 

Prowadzą rozmowy towarzyskie, których tematyka zwykle przekracza zakres podstawowych 

łączności między stacjami, ograniczonych do wymiany imion, nazw miejsca położenia stacji, 

raportów słyszalności, opisu używanego sprzętu i anten oraz wymiany uprzejmości. Tego 

typu łączności, często o charakterze lokalnym, są swego rodzaju rozszerzonym czatem - co 

dobrze zrozumieją internetowi bywalcy czatowych spotkań. Nawiązują łączności ze stacjami 

pracującymi z innych krajów, a w szczególności z innymi kontynentami. Organizują 

krótkofalarskie wyprawy do miejsc oddalonych od kraju zamieszkania nadawcy, czasem 

wręcz na tereny bezludne i trudno dostępne. Wymieniają kartki QSL będące zwyczajową 

formą dokumentowania przeprowadzonej łączności oraz biorą udział w zawodach i 

konkursach o różnej randze i różnym stopniu trudności. 

 

Jak zostać krótkofalowcem? 

Aby zostać krótkofalowcem należy zjawić się w klubie krótkofalowców i tam pod okiem 

doświadczonych kolegów rozpocząć naukę prowadzenia nasłuchów i pracy na radiostacji. Po 

ukończonym kursie każdy krótkofalowiec otrzymuje swój znak w zależności do posiadanych 

umiejętności. Znak nasłuchowy i „Licencję nasłuchową” otrzymuje radioamator, który 

słucha stacji amatorskich pracujących fonią lub telegrafią i odnotowuje w „Dzienniku 

nasłuchów” znaki wywoławcze tych stacji, imiona operatorów oraz nazwy miejscowości z 

których pracują. Znak wywoławczy i „Pozwolenie radiowe” posiadają krótkofalowcy, którzy 

zdobyli zakres wiedzy umożliwiający zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. Pozwolenie to upoważnia radioamatora do samodzielnej pracy pod własnym 

znakiem wywoławczym. 

 

Kto może zostać krótkofalowcem? 

Krótkofalowcem może zostać każdy, kto skończył 10 lat i chce zdobyć wiedzę z zakresu 

radiotechniki, elektrotechniki, przepisów BHP oraz zasad prowadzenia łączności radiowych. 

 
 
 
 
 
 
 



     Przygodę z krótkofalarstwem można 

zaczynać „od małego” prowadząc nasłuchy, 

na prostym w budowie, ale spełniającym swoją 

rolę odbiorniku nasłuchowym np. „LIDIA 80” 

wg. kol. Włodka  SP5DDJ. /www.sp5ddj.pl/. 
 

 

 

 
 
 
 

 
II. KODEKS KRÓTKOFALOWCA. 
 
Został wprowadzony przez Walny Zjazd PZK w 1957 roku. 
Krótkofalowiec jest patriotą. Jest zawsze gotowy służyć swoją wiedzą i sprzętem krajowi i 

społeczeństwu. 

Krótkofalowiec jest postępowy. Utrzymuje swą radiostacje na szczytowym poziomie 

współczesnej wiedzy technicznej, korzystając z niej sprawnie i zgodnie z przyjętymi 

zwyczajami. 

Krótkofalowiec jest zrównoważony. Mimo że krótkofalarstwo jest jego pasją, nigdy nie 

pozwala, aby kolidowało z jego obowiązkami wobec domu, zawodu, szkoły i społeczności. 

Krótkofalowiec jest koleżeński. Nadawanie tempem dostosowanym do życzenia 

korespondenta, życzliwa rada dla początkującego, pomoc i wyrozumiałość dla radiosłuchacza 

- oto znamiona ducha amatorskiego. 

Krótkofalowiec jest dżentelmeński. Nigdy świadomie nie używa eteru dla swojej rozrywki w 

sposób utrudniający innym amatorom prowadzenie korespondencji. 

Krótkofalowiec jest lojalny wobec swego stowarzyszenia. Zawdzięczając mu możność 

uprawiania krótkofalarstwa, wkładem swej pracy przyczynia się do dalszego rozwoju 

Polskiego Związku Krótkofalowców. 

 
III. ZNANI KRÓTKOFALOWCY. 
 

Krótkofalarstwo to hobby nie tylko bogatych ludzi. To jedyne hobby, w którym 

wszyscy są sobie równi: król ze swoim poddanym, aktor i jego fani... 
Wśród znanych krótkofalowców na świecie można wymienić kilku najważniejszych: 
Marlon Brando - aktor. 

Książe Yousuf AL.-Sabah - rodzina królewska Kuwejtu. 

Król Hassan II - król Maroka. 

Juan Carlos - król Hiszpanii. 

Bhumiphol Adulayadej - król Tajlandii. 

Husain - król Jordanii. 

Noor - królowa Jordanii. 

Carlos Saul Menem - prezydent Argentyny. 

Rajiv Ghandi - prezydent Indii. 

Joe Taylor - fizyk, laureat Nagrody Nobla. 

 
 
 
 



 
Chet Atkins, - piosenkarz i autor tekstów. 

Paul W Tibbets - pilot Enola Gay. 

Owen Gaririot - astronauta. 

Jay Apt - astronauta. 

Koichi Wakata - astronauta. 

Helen Sharman - astronauta. 

Jurij Gagarin - pierwszy kosmonauta. 

Peggy Whitson - kosmonautka z ISS. 

Sergiej Treszew - kosmonauta z ISS. 

Walerij Korzun - kosmonauta z ISS. 

Denis Tito - miliarder, kosmonauta – turysta. 

Mirosław Hermaszewski – jedyny polski kosmonauta /SP2NBP/. 

Waldemar  Baszanowski –polski sztangista, mistrz olimpijski /SP5TZB/. 

Krzysztof  Baranowski – polski żeglarz /SP5ATV/. 

Antoni  Zębik /SP1AZ/  - konstruktor powstańczej radiostacji „Błyskawica” /SP7LA/. 

Św. Maksymilian Kolbe /SN3RN/ - polski franciszkanin, zginął 14.08.1941 r. w 

Oświęcimiu.  
 

IV. KOD  „Q”. 
 

Kod Q to międzynarodowy kod, którym posługują się radiotelegrafiści. Podczas łączności 

skraca to czas podawania najczęściej używanych informacji o charakterze operatorskim. 

Poszczególne trzy – cztero literowe grupy liter, rozpoczynające się od litery Q, oznaczają całe 

zdania lub grupy słów. Skróty kodu Q otrzymują formę pytającą. Oto kilka przykładów 

najczęściej używanych w praktyce skrótów. 
 

QRL jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać 

QRM mam zakłócenia od innych stacji 

QRN mam zakłócenia atmosferyczne 

QRO zwiększ moc, zwiększam moc 

QRP zmniejsz moc, zmniejszam moc 

QRQ nadawaj szybciej 

QRS nadawaj wolniej 

QRT przerwij nadawanie, kończę pracę 

QRV jestem gotów do pracy, jestem czynny w eterze 

QRX proszę czekać 

QRZ woła cię stacja, kto mnie woła 

QSB siła twoich sygnałów waha się 

QSL potwierdzam odbiór 

QSO mam łączność 

QST wiadomość dla wszystkich krótkofalowców 

QSY przejdź na częstotliwość ... MHz 

QSX słucham na częstotliwości ... MHz 

QTC mam dla ciebie telegram, wiadomość 

QTH moje położenie geograficzne jest ..., moja miejscowość jest 

 
 
 
 



V. TELEGRAFIA. 
 

Kod Mors’a – został stworzony w 1840 r.  przez Samuela Mors’a i Alfreda Vaila sposób 

reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków światła, 

impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką. Obecnie używany 

głównie przez krótkofalowców do transmisji alfabetem Morse’a. 

Samuel Finley Breese Morse – amerykański wynalazca, malarz marynista, rzeźbiarz, 

prekursor telegrafii. Data i miejsce urodzenia: 27 kwietnia 1791, Charlestown. Data i 

miejsce śmierci: 2 kwietnia 1872, Nowy Jork.  
 

 
 

 

VI. LITEROWANIE w ŁĄCZNOŚCIACH RADIOWYCH. 
 
Literowanie w fonicznych łącznościach radiowych służy do poprawianiu zrozumiałości 

przekazywanych znaków oraz innych istotnych informacji. Polega to na zastąpieniu liter 

potocznymi, umownymi słowami rozpoczynającymi się na tę właśnie literę. W łącznościach 

krajowych stosuje się literowanie za pomocą imion, natomiast w międzynarodowych (w tym 

anglojęzycznych) stosuje się system używany przez Organizację Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO). 

I tak, na przykład znak wywoławczy radiostacji krótkofalarskiej SP9PEW literować należy: 
 

„Stanisław Paweł dziewięć Paweł Ewa Wanda” 
 

 

LITEROWANIE CYFR 

0 Zero 5 Five 

1 One 6 Six 

2 Two 7 Seven 

3 Thre 8 Eight 

4 four 9 nine 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII. ZNAK WYWOLAWCZY. 
 
Znak - (ang. Callsign lub w skrócie Call) jest to unikalny ciąg znaków przypisany do każdego 

krótkofalowca na świecie i stanowiący jego znak wywoławczy. Każdy kraj ma przydzielony 

zakres prefiksów. Prefiks może być jedno lub dwuznakowy. Po prefiksie występuje cyfra 

oznaczająca zazwyczaj region danego kraju (Polska podzielona jest na dziewięć okręgów) 

oraz sufiks będący zestawem liter lub cyfr. Przy czym zazwyczaj znaki przydzielane na stałe 

posiadają sufiksy jedno, dwu, trzyliterowe. Całość jest unikalnym, niepowtarzalnym 

identyfikatorem przypisanym każdemu krótkofalowcowi. 

Po prefiksie występuje część numeryczna (cyfra od 1 – 9), związana z podziałem 

administracyjnym kraju i określająca okręg krótkofalarski. 

Ostatnim elementem znaku jest sufiks, który jest jednoznacznym identyfikatorem stacji i nie 

może się powtarzać w zakresie całego prefiksu (nawet w różnych okręgach). 

 

W Polsce używane są następujące prefiksy: 
* SP - stacje indywidualne i klubowe, 

* SQ - stacje indywidualne, 
* SO - z sufiksem AAA do KZZ - stacje indywidualne, 

* SR - przemienniki, radiolatarnie i inne stacje bezobsługowe, 

* SN, 3Z - stacje okolicznościowe, 

* SO - z sufiksem LAA do ZZZ - obcokrajowcy przebywający czasowo w Polsce, 

* HF - zastosowania specjalne. 

 

 

 

 

 

Litera System 

międzynarodowy System polski System rosyjski 

A Alfa Adam Anna 

B Bravo Barbara Boris 

C Charlie Celina Centralnyj 

D Delta Dorota Dimitrij 

E Echo Ewa Jeliena 

F Foxtrott Franciszek Fiodor 

G Golf Grażyna Grigorij 

H Hotel Henryk Hariton 

I India Irena Iwan 

J Juliet Jadwiga Iwan Kratkij 

K Kilo Karol Konstantin 

L Lima Leon Lieonid 

M Mike Maria Maria 

N November Natalia Nikołaj 

O Oscar Olga Olga 

P Papa Paweł Pawieł 

Q Quebec (ku) Szczuka 

R Romeo Roman Roman 

S Sierra Stanisław Siergij 

T Tango Tadeusz Tatiana 

U Uniform Urszula Uliana 

V Victor Violetta Żenia (Żuk) 

W Whiskey Wacław Wasilij 

X X-ray Xsantypa (iks) Miakkij Znak 

Y Yankee Ypsylon Igrak 

Z Zulu Zygmunt Zinajda 



W przypadku stacji klubowych, prefiksem jest SP z cyfrą odpowiadającą numerowi okręgu, pierwsza  

litera sufiksu determinuje rodzaj klubu. 

* K - kluby LOK 

* P - kluby PZK 

* Z - kluby ZHP 

* Y - pozostałe kluby 

 

Mapa Polski z podziałem na okręgi. 
 

 
 

 

VIII. TO BY BYŁO NA TYLE!!! 
 

Drogi czytelniku, jeżeli przeczytałeś ten Biuletyn do tego miejsca, to znaczy, że masz 

 „anielską cierpliwość i jesteś żądny wiedzy 

krótkofalarskiej”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Czyli, innymi słowy masz wszelkie zadatki ku temu, 

aby zostać krótkofalowcem i wkrótce być jednym z nas. 

Aby to się ziściło to zapraszamy Cię do naszego klubu 

krótkofalowców. A jak już do nas dotrzesz to 

usłyszysz:    

            „WITAMY NA POKŁADZIE”. 
 

Nasz adres: 

 

 Klub Krótkofalowców Ziemi Lublinieckie  

SP9PEW 

ul. Sobieskiego 22 

42-700 Lubliniec 
 

Jesteśmy w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza 

/pomieszczenie w piwnicy/ w każdy czwartek od godz. 

16,oo do 19,oo. 
 

Krótkofalowcy są nawet na „KOŃCU ŚWIATA”. 

 
 
IX. POST  SCRIPTUM. 
 
Zdajemy sobie sprawę, iż Nasz biuletyn jest daleki od doskonałości. Ale od czegoś trzeba 

zacząć. Mamy nadzieję, iż nie skończy się na tym pierwszym numerze.                                                            
Do jego zredagowania wykorzystano materiały zawarte na różnych stronach internetowych 

związanych z krótkofalarstwem - Kluby, Oddziały Terenowe PZK itp.  

Być może znajdą się osoby chętne do pomocy w redagowaniu następnych numerów.  

Aby nasz biuletyn dotarł do jak największego grona odbiorców będzie on dostępny na stronie 

internetowej naszego klubu SP9PEW i każdy może się z nim zapoznać i go sobie „pobrać”. 

Prosimy o wszelkie uwagi i sugestie dotyczące przyszłych numerów Biuletynu /mailem/. 

Zachęcamy do odwiedzania klubowej strony internetowej. 
 

 

 

VY 73! 

Stanisław 

SP9UNK 
 

 

 

 

 

 

 


