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•1911 - USA - pierwsze prywatne stacje telegraficzne 

•1918 - Lwów Polska - pierwsze polskie eksperymenty 
radioamatorów/krótkofalowców 

•1925 - Paryż - założenie IARU - International 
     Amateur Radio Union 

•1930 - Warszawa - zjazd założycielski PZK - Polski 
           Związek Krótkofalowców 

Kilka ważnych dat i liczb 

Hobby globalne – ok. 5,5 mln radioamatorów na 
całym świecie, 

Japonia - 600 000, USA - 500 000, Niemcy – 40 000, 
Anglia – 35 000, Polska – 14 000 



Lwów - kolebka polskiego krótkofalarstwa  



Akcja dyplomowa harcerskich klubów łączności 

z okazji 100 lat ZHP 
Koleżanki i Koledzy! 

Druhny i Druhowie! 
 

Z inicjatywy zespołu operatorskiego Harcerskich Klubów Łączności 

SP5ZIP i SP5ZHH z Warszawy rozpoczęły pracę w eterze stacje 

okolicznościowe z sufiksem 100ZHP. Stacje pracują dla upamiętnienia 

stulecia połączenia polskich organizacji harcerskich i skautowych z 

trzech zaborów w jednolity Związek Harcerstwa Polskiego. Nastąpiło to 

podczas Zjazdu w Lublinie w dniach 1-2 listopada 1918 roku. 
 

Aktualnie pracują stacje SN100ZHP (SP5ZIP) i HF100ZHP (SP5ZHH) od 

1 stycznia 2018, oraz SO100ZHP (SP9ZHP) od 4 lutego 2018. W marcu 

ruszy kolejna stacja SP100ZHP (SP5ZHP), a nieco później następne, 

podczas harcerskiego lata również  
 

Wszystkie łączności nawiązane w 2018 roku ze stacjami 100ZHP i 

0ZHP liczą się do dyplomu "100 lat ZHP" wydawanego pod 

patronatem Naczelniczki ZHP, druhny Anny NOWOSAD.  



Enigma  Gwidon Damazyn  

SP2BD 

Chlubne karty historii polskiego 
krótkofalarstwa  

• Enigma - Jerzy Różycki, Mariana Rejewski, Henryk 
Zygalski 

• Wojna i okupacja (Błyskawica, Buchenwald) 

• Ratownictwo - zima i powódź stulecia (1929); 
wyprawy w Himalaje, trzęsienia Ziemi – Bałkany, 
Osaka, Haiti; powodzie w Polsce 1997, 2010… 

Antoni Zębik SP7LA 



Niesienie pomocy w klęskach  żywiołowych – jedyna łaczność 

ponad 100 radioamatorów – także harcerzy, CB-stów 

http://hf1997op.pl 

http://hf1997op.pl/


Przemienniki radioamatorskie  
FM, D-STAR, DMR,C4FM Fusion - 144, 432 MHz, Echolink 



Pomoc w czasie powodzi 
Australia , USA Luisiana 

Chlubne karty historii 



1930-2018 

SP6POP, SP8PRZ   

SP8ZBX, SP3ZAC  

Polski Związek 
Krótkofalowców 

Związek Harcerstwa 
Polskiego 

Kilka zdań o historii krótkofalarstwa w Polsce 

88 lat PZK! 

SP8KAR, SP8KKM Liga Obrony Kraju 

Współczesna historia - 27.05.2016 r. - Teleexpress 

https://www.youtube.com/watch?v=fyd_JYWU71E
https://www.youtube.com/watch?v=fyd_JYWU71E


Hobby - przygoda… 
Zabawa 
Technika 
Sport 
Przyjaźń 
Ratunek 
Patriotyzm 

Czym jest krótkofalarstwo? 

Nauka: elektronika, fizyka, informatyka, historia, 

geografia, astronomia, astronautyka… - polski, matma.  



Kodeks Krótkofalowca  
ogłoszony przez Paula Segala W9EEA w roku 1928: 
 

1. Krótkofalowiec jest dżentelmeński. Nigdy świadomie nie odbiera innym 

radości z uprawiania wspólnego hobby. 
 

2. Krótkofalowiec jest lojalny. Popiera i wspiera innych krótkofalowców, 

kluby oraz własną organizację, bo z nimi i dzięki nim może uprawiać wspólne 

hobby. 
 

3. Krótkofalowiec jest postępowy. Dotrzymuje kroku najlepszym w każdej 

dziedzinie wiedzy technicznej i operatorskiej. Stawia sobie ambitne cele. 
 

4. Krótkofalowiec jest koleżeński. Zawsze dostosowuje się do możliwości 

operatorskich korespondenta. Służy życzliwą radą początkującym, chętnie 

pomaga kolegom w rozwiązywaniu ich problemów. Są to znamiona ducha 

amatorskiego (HAM Spirit). 
 

5. Krótkofalowiec jest zrównoważony. Mimo, że krótkofalarstwo jest jego 

pasją, nigdy nie pozwala, aby kolidowało z jego obowiązkami wobec rodziny, 

pracy, szkoły i społeczności. 
 

6. Krótkofalowiec jest patriotą. Jest zawsze gotowy służyć wiedzą oraz 

sprzętem krajowi i społeczeństwu. 



Promowanie kraju, regionu 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP8POP 



Porozumienia  o współpracy pomiędzy  

Polski Związkiem Krótkofalowców oraz: 

Ministerstwem Edukacji Narodowej, 

Ministerstwem Cyfryzacji, 

Ministerstwem Obrony Narodowej,  

Wojewódzkimi, Powiatowymi Wydziałami 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 



Choczewo 

Poronin 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP8POP - PZK 

Obozy szkoleniowe 
współfinansowane przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej 



YOTA – Youngsters On The  Air –  

obozy, zawody, szkolenia, przyjaźnie…   

www.ham-yota.com/ 

https://www.ham-yota.com/
https://www.ham-yota.com/
https://www.ham-yota.com/


SOTA – Summit on the air 

 Przeprowadzanie łączności ze szczytów 
wzgórz/gór. 

 Każda łączność jest punktowania stosownie do 
wysokości góry i jej „trudności turystycznej” w 
skali od 1 do 10.  

 Punkty zbierają zarówno aktywatorzy (osoby 
będące na szczycie), jak i łowcy (osoby 
pozostające w domu). 

 Najlepiej zaprawieni nadają ze szczytów: Rysy, 
Gerlah, Matternhorn, a nawet Mount Blanc, K2… 

 Dyplomy: Korona Gór Polski, Europy. 



Gdzie?  

Gdzie można spotkać radioamatorów? 

ARISS - film z kosmosu - prawdziwy 



Krótkofalowcy w terenie 



Kim są krótkofalowcy? 
• Rolnicy czy elektrycy, elektronicy? 

• Ślusarze, mechanicy czy informatycy? 

• Księża czy matematycy? 

• Prawnicy czy astronauci? 

• Nauczyciele, naukowcy czy kierowcy? 

• Królowie, generałowie czy żeglarze? 

• Prezydenci, ministrowie czy robotnicy? 

• Dorośli czy dzieci i młodzież szkolna? 

• Każdy pragnący poznać to hobby! 



Kosmonauci: Wiliam Mc Arthur - KC5ACR, Jurij Gagarin UA1LO 

 

Krótkofalowcy - ludzie bez barier 

 Żeglarze - Krzysztof Baranowski  - SP5ATV („Pogoria”), Janusz 

Słowiński - SP9YI („Bona Terra”), Tadeusz Kwaśniewski - SP8DXZ 
(„Rzeszowiak”). 



Krótkofalowcy ludzie bez barier 
Artyści 

Chet Atkins - W4CGP, Marlon Brando - FO5GJ,  

Zoran Bregowicz YU4ZU, Jean Paul Belmondo 

 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 



 Politycy - Keizo Obuchi  - JI1KIT,  Rajiv Gandhi - VU2RG,  
 Carlos Menem - LU1SM, Francesco Cossiga - I0FCG  
 
 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 

Krótkofalowcy - ludzie bez barier 



 Koronowane głowy 
Król Jordanii - Husajn bin Talal - JY1, Królowa Jordanii -  Noor - JY1NH,  

Król Hiszpanii - Juan Carlos EA1JC 

 

Krótkofalowcy - ludzie bez barier 



Sportowcy 
Waldemar Baszanowski SP5TZB,  

Sergiej Rebrow UT5UDX, TA2ZF, M0SDX 

 

Krótkofalowcy - ludzie bez barier 



  Twórcy radiofonii, komputerów - Reginald Aubrey Fessenden 1XS,                         
Stefan (Steve) Woźniak WA6BND 

 

Krótkofalowcy - ludzie bez barier 
 Nobliści - Russel Hulse K1JT,           Jack Kilby W9GTY 

 

 

 



Krótkofalowcy wśród duchownych 

Roger Mahoney W6QYI, Kazimierz  Długosz PY5ZHP 

 

 

 

 

Krótkofalowcy - ludzie bez barier 



NIKOLA TESLA 
(1856-1943) 



Co jest potrzebne do łączności? 

Antena YAGI 

Anteny drutowe Antena GP 

Antena delta 



Radia - czyli na jakim sprzęcie pracują 

krótkofalowcy 

Bazowe Ręczne 

Przewoźne Własnoręcznie wykonane 



Klub Krótkofalowców  SP NR 18 w Rzeszowie 

Prowadzenie łączności : 
    - fonią,  
    - telegrafią,  
    - modulacjami cyfrowymi, 
    - bezpośrednio (direct),  
    - poprzez odbicia od: księżyca,  

śladów meteorytów,  
zorzy polarnej, 

    - poprzez satelity amatorskie, itd. 

… --- … 
   s        o        s 



Przykłady łączności fonicznej 

Laura lat 10 z klubu SP3PKC – wywołanie ogólne 

Laura  
 Laura z klasy IV SP ze Śremu –  łączność 

Laura - zakończenie  łączności  radiowej 

Pierwsza łączność Huberta - lat 11 z klubu 

SP8POP z SP nr 18 w Rzeszowie 

Łączności w zawodach z okazji Dnia Dziecka 2017 

materiały na szkolenie uczniów/Laura wywołanie SP3PKC.MOV
materiały na szkolenie uczniów/Laura lat 10 opis2.MOV
materiały na szkolenie uczniów/Laura lat 10 opis2.MOV
materiały na szkolenie uczniów/Laura cz II opis.MOV
https://www.youtube.com/watch?v=exx7oc67bQ0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=VoROWj0EkE4


Przykłady łączności telegraficznej  

Laura  Tak to robią za pomocą komputera  Rosjanie 

Sergiej 9 lat R4WBF  

Amerykanka Emilia lat 10  CW na kluczach  

tradycyjnych   

Więcej na http://sp8pop.zaczernie.pl/filmy/  

Starsze pokolenie daje radę – Babcia 

Dziadek czyta gazetę 

Łączność CW dwóch Japończyków opis na ekranie 

więcej też na - KhanAcademyPolski 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=iBoglqzF_-k
https://www.youtube.com/watch?v=0DQyLMkSk5I
https://www.youtube.com/watch?v=0DQyLMkSk5I
http://sp8pop.zaczernie.pl/filmy/
https://www.youtube.com/watch?v=-84LpSWkkMc
https://www.youtube.com/watch?v=i8Ed0TSp0gs
https://www.youtube.com/watch?v=GvQ_UnePS7w


Radioorientacja Sportowa,  
ARS - Łowy na lisa 

Łowy na lisa to potoczne określenie oficjalnej dziedziny 
sportu krótkofalarskiego o zasięgu międzynarodowym i 
nazwie Radioorientacja Sportowa lub Amatorska 
Radiolokacja Sportowa (w skrócie ARS).  
Łowy na lisa polegają na wykrywaniu położenia ukrytych 
w terenie nadajników radiowych.  

Dyscyplina ta jest połączeniem 

klasycznego biegu na orientację i 

namierzania radiowego miniaturowych 

nadajników nas falach krótkich (KF) 80 

m (3.5 MHz) lub ultrakrótkich (UKF)  2 m 

(145 MHz). 
 



APRS – co to jest? 

APRS, to skrót od Automatic Position Reporting 
System, oznacza Automatyczny System 
Przekazywania Pozycji.  

APRS wykorzystuje transmisję packet radio w 
trybie bez połączenia, co pozwala wszystkim 
stacjom na odbieranie każdej transmisji danych. 

http://www.aprs.pl 



APRS – mapa pozycjonowania  





Działamy 

tutaj 

Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa (RKSR) 

RKSR 



WYSPA KRÓLA 

JERZEGO 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP8POP 



JAPONIA 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP8POP 



TOGO 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP8POP 



Wyprawy w świat 

Chatham 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP8POP 

Rodrigues 



Działalność 
  sportowa 

Zawody 

Szkolny Klub Krótkofalowców SP8POP 



Podsumowanie końcowe 

Krótkofalarstwo to: 

• fascynujące hobby 

• piękna przygoda 

• nawiązywanie kontaktów z całym światem 

• znajomi, koledzy, przyjaciele z wielu krajów 

• edukacja 

• wiele form działalności i własnego rozwoju 

• szansa na sukces w życiu 

• inne: dopisz sam zostając członkiem klubu. 



ARISS 

goniąc marzenia… 

per radio ad astra... 

Jacek Kotowski  

SQ8AQO 

 
Rzeszów, 27.02.2018 r. 

Konferencja 

Harcerstwo i Strzelec w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży  



Pamiętając o przeszłości  

tworzymy przyszłość! 

SP8PVV team 

Harcerstwo i Strzelec w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży     ------  Jacek Kotowski, SQ8AQO   -----   Rzeszów, 27.02.2018 r.  



Co to jest ARISS ? 

• Program ARISS prowadzony jest przez międzynarodowe 
środowisko krótkofalarskie (radioamatorskie) w porozumieniu  
z Agencjami Kosmicznymi (NASA, ESA, CESA, RSA, JAXA).  

• Dedykowany jest szkołom na całym świecie, na wszystkich 
poziomach edukacyjnych. Sam skrót ARISS oznacza Amateur 
Radio on International Space Station (sprzęt radioamatorski na 
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej). Głównym celem 
projektu jest nawiązanie łączności radiowej pomiędzy szkołą  
a Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS).  

• Projekt posiada ogromne walory edukacyjne, wymaga 
przeprowadzenia w szkole wielu działań rozwijających wiedzę 
uczniów. 

• W połączeniu radiowym szkołom pomagają lokalni krótkofalowcy.
   

Harcerstwo i Strzelec w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży     ------  Jacek Kotowski, SQ8AQO   -----   Rzeszów, 27.02.2018 r.  



Kosmos w zasięgu ręki …  

47 Harcerstwo i Strzelec w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży     ------  Jacek Kotowski, SQ8AQO   -----   Rzeszów, 27.02.2018 r.  



Zainteresowanie i nauka ... 

48 Harcerstwo i Strzelec w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży     ------  Jacek Kotowski, SQ8AQO   -----   Rzeszów , 27 luty 2018 r.  



Jak zacząć …. 
Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu 
ARISS w Polsce jest oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 
obchodom Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej  
(ang. World Space Week). Ten okolicznościowy tydzień został 
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych rezolucją 54/68 z 6 grudnia 1999 roku. 

Harcerstwo i Strzelec w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży     ------  Jacek Kotowski, SQ8AQO   -----   Rzeszów, 27.02.2018 r.  



Połączenie z Astronautą  
na stacji ISS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nSe07OGYdc
https://www.youtube.com/watch?v=2nSe07OGYdc
https://www.youtube.com/watch?v=2nSe07OGYdc


Dziękuję za uwagę  
Vy 73!  

Jacek    ...  --.-  ---..  .-  --.-  ---  
 
http://www.ariss-eu.org    (EN, ARISS Europe) 
http://www.ariss.org          (EN, ARISS International) 
http://ariss.pzk.org.pl        (PL) 
 

kontakt: sq8aqo@gmail.com 
 



Dziękujemy pięknie za wysłuchanie!  
 

Zapraszamy serdecznie w czwartki do SP nr 18 w Rzeszowie, godzina  

16.00, sala nr 40 - Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8POP 

www.sp8pop.zaczernie.pl  
 

Materiał przygotowali: 

Piotr SQ8VPS, Krzysztof SQ8ERS, Paweł SQ8FEU, Mateusz SP8EBC, Jacek 

SQ8AQO, Piotr SP8MRD 
 

Wykorzystano materiały Dionizego SP6IEQ, Tomasza SP5CCC  

http://www.sp8pop.zaczernie.pl/

