
„95 lat Polskiego Radia Katowice” 
Regulamin Dyplomu 

Krótkofalarska akcja dyplomowa została zorganizowana dla upamiętnienia powstania Rozgło-
śni Polskiego Radia w Katowicach.  

Śląska stacja pierwszy próbny sygnał nadała 27 listopada 1927 r., a oficjalne rozpoczęcie dzia-
łalności nastąpiło 4 grudnia 1927 r. Była to trzecia przedwojenna stacja regionalna po krakow-
skiej i poznańskiej. Wkrótce po uruchomieniu sygnał z Katowic objął nie tylko Region, ale niemal 
cały świat. Nadajnik o mocy 12 kW niósł sygnał aż do USA i Australii. Pierwsze audycje Polskie-
go Radia w Katowicach zaczynał woźny, który na żywo, w studiu emisyjnym, uderzał młotkiem w 
kowadło, a spiker mówił: „Tu Polskie Radio Katowice”. Francuski tygodnik specjalistyczny 
„L’Antenne” donosił w latach 30., że Polskie Radio Katowice ma 1,8 mln odbiorców. Międzynaro-
dowy sukces śląskiej stacji to niejedyne przedsięwzięcie, którego pionierem było Polskie Radio 
Katowice. To w tej rozgłośni, 1 sierpnia 1931 r. odbyła się pierwsza w kraju próba nadania i od-
bioru sygnału telewizyjnego.  

(Źródło: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1308169,Rozglosnia-Polskiego-Radia-w-
Katowicach-ze-Slaska-na-caly-swiat).  

Obecnie Polskie Radio Katowice wykorzystuje nadajniki emitujące program na częstotliwościach 
103.0, 102.2, 101.2, 98.4, 97.0, 89.3 MHz. Od 1 października 2013 r. rozgłośni można słuchać na 
radioodbiornikach naziemnej radiofonii cyfrowej DAB+ na częstotliwości 216.928 MHz. Program 
Polskiego Radia Katowice jest również odbierany na całym świecie za pośrednictwem Internetu: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Katowice.  

Akcja dyplomowa powstała pod patronatem Polskiego Radia Katowice z inicjatywy Śląskiego 
Oddziału Terenowego PZK w Katowicach i stacji oddziałowej SP9PNB przy współudziale: Radio-
klubu SP9KJU w Raciborzu, Klubu SP9PKM w Pszowie, Klubu Śląska Cieszyńskiego SP9SCI w 
Cieszynie oraz stacji indywidualnych Mariusza SP9MRP oraz Roberta SQ9FMU i będzie trwać 
od 26 listopada 00:01 UTC do 11 grudnia 2022 r. 23:59 UTC. Polega ona na nawiązaniu łącz-
ności z następującymi stacjami okolicznościowymi:  

3Z95PRK HF95PRK SN95PRK SO95PRK SP95PRK SQ95PRK 

Można zdobyć następujące kategorie Dyplomu: podstawowy, CW, PHONE, DIGITAL. Łączność 
ze stacją okolicznościową na dany stopień jest punktowana tylko JEDEN raz, bez względu na 
pasmo; pasma HF i 2 m. Nie zalicza się łączności typu "cross band" i "cross mode". Wymagania:  

Dyplom podstawowy 

➢ stacje SP: 3 QSO dowolnymi emisjami 

➢ stacje EU: 2 QSO dowolnymi emisjami 

➢ stacje DX: 2 QSO dowolnymi emisjami 

Dyplom CW 

➢ stacje SP: 4 QSO emisją CW 

➢ stacje EU i DX: 3 QSO emisją CW 

Dyplom PHONE 

➢ stacje SP: 4 QSO fonią 

➢ stacje EU i DX: 3 QSO fonią 

Dyplom DIGITAL 

➢ stacje SP: 4 QSO dowolnymi emisjami cyfrowymi 

➢ stacje EU i DX: 3 QSO dowolnymi emisjami cyfrowymi 

Dyplomy w wersji elektronicznej będą do pobrania ze strony: https://logsp.pzk.org.pl/a/95prk/ 

Nasłuchowcy mogą przesłać swoje logi (format Cabrillo) do Koordynatora: sq9fmu@gmail.com  

Stacje przydzielające punkty do Dyplomu proszone są o przesyłanie swoich logów na bieżąco 
(przynajmniej raz na 24 godziny) na platformę Log SP.  

Operatorzy stacji okolicznościowych: 

3Z95PRK (op. SP9MRP); HF95PRK (op. Klubu SP9KJU); SN95PRK (op. SQ9FMU); SO95PRK 
(op. klubu SP9SCI); SP95PRK (op. Klubu SP9PNB); SQ95PRK (op. Klubu SP9PKM). 

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w naszej akcji dyplomowej. 
Robert SQ9FMU, Koordynator, e-mail: sq9fmu@gmail.com 


