ABC jak zostać nasłuchowcem (SWL).
Z angielskiego: SWL – short wave listener (nasłuchowiec).
Aby zostać nasłuchowcem należy zgłosić się do wybranego Oddziału PZK i zapisać
do PZK jako nasłuchowiec. Po wypełnieniu deklaracji PZK, informacji członka i
opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej PZK Oddział wyda dokument „Licencja
nasłuchowa” oraz nada znak nasłuchowy składający się z liter – SP, nr okręgu , nr oddziału ,
kolejnego numeru licencji. Np. dla oddziału Śląskiego będzie to np. SP9-06150. ponieważ
Śląski OT PZK jest w okręgu 9 i w numeracji PZK ma numer 6, a 150 to kolejny numer
licencji w tym Oddziale.

Również w Oddziale można zasięgnąć niezbędnych informacji na temat budowy odbiornika
nasłuchowego oraz z pewnością informacji o możliwości wypożyczenia lub zakupu sprzętu
oraz wykonania anteny. To oczywiście jest potrzebne tylko wtedy, gdy nie posiada się już
wcześniej możliwości nasłuchu.
Nasłuchowiec słucha stacji pracujących na fonii lub na telegrafii, jeśli znamy telegrafię.
Starać się notować znaki wywoławcze tych stacji, raporty, imiona i miejsca skąd pracują
stacje (QTH). Należy je notować w dzienniku stacyjnym lub zeszycie zwanym odtąd
„Dziennikiem nasłuchów”.
Chcąc uzyskać potwierdzenie nasłuchów należy wysłać karty QSL do stacji, których pracę
odnotowaliśmy i czekać na karty QSL od nich. Kartę QSL można zaprojektować samemu,
używając dowolnego programu komputerowego do grafiki.
Składka nasłuchowca, członka PZK wynosi 16 pln/rok plus 10 pln wpisowe. (rok 2010).
Nasłuchowiec ma prawo korzystania bezpłatnie z Biura QSL PZK. Wypisane karty QSL
należy dostarczyć do OT (Oddział Terenowy) i zgodnie z instrukcjami QSL-managera
poukładać wg. krajów (np. powkładać do odpowiednich przegródek).
Karty QSL przychodzące zazwyczaj znajdują się w przegródce klubu do którego należy
nasłuchowiec lub w innej przegródce, np. dla nasłuchowców.
Wymiana kart QSL jest jednym z najważniejszych elementów działalności nasłuchowca.
Kolekcja kart QSL jest przedmiotem dumy każdego nasłuchowca. Na podstawie otrzymanych
kart QSL można ubiegać się o ciekawe dyplomy.
Szczególnie cenne są karty za nasłuchy DX-owe (dalekie stacje), potwierdzające nowe kraje,
strefy i prefiksy.
Przykład logu papierowego nasłuchowca:

Log nasłuchowca można także prowadzić za pomocą komputera.
Opracowali SP2JMR i SP5ELA

