
1935 rok - radiostacja SP1IJ. 

Stoją od lewej - Wojciech Kuciński i hm. Ładysław Żelazowski SP2RG, siedzi - Wacław Łabiński. 

1934 rok
Początki krótkofalarstwa w Płocku

1933 rok 
Początki harcerskiego radioamatorstwa w Płocku 
wywodzą się z wiosny 1933 roku, kiedy to w 
Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy
w Płocku, dzięki inspiracji hufcowego harcmistrza 
Ładysława Żelazowskiego, zostało 

przeprowadzone szkolenie dla harcerzy starszych 
w zakresie budowy odbiorników radiowych. 
Komenda ŻHH w programie pracy dla starszych 
harcerzy w 1933 roku przewidziała też szkolenie 
w łączności krótkofalarskiej, mającej już tradycje 
w Harcerstwie. Zbudowano krótkofalowy 
odbiornik i przystąpiono do nasłuchu fonicznych 
amatorskich stacji  krótkofalowych. Harcerze 

uczyli się też alfabetu Morse'a i odbioru telegrafii 
na słuch. Naukę znaków Morse'a prowadził 
Wacław Łabiński - podoficer rezerwy wojsk 
łączności, budową odbiorników zajmował się 
Wojciech Kuciński - mechanik radiowy, hm. 
Żelazowski omawiał zagadnienia teoretyczne. 

1934 rok 

W ŻHH najpierw powstał Harcerski Ośrodek 
Przysposobienia Wojskowego 
Radiotelegraficznego, a przy nim 29 kwietnia tego 
roku nastąpiło uroczyste otwarcie radiostacji 
nadawczej. Stacja otrzymała z Ministerstwa 
Poczty i Telegrafu amatorski znak wywoławczy 
SP1GW, a później SP1IJ, natomiast hm. Ładysław 

Żelazowski otrzymał znak SP2RG. 

Początkowo radiostacja była zainstalowana 
w  lokalu komendy hufca, który mieścił się 
w gimnazjum im.St.Małachowskiego. Natomiast 
od  1935 roku w Stanicy Harcerskiej im. Geni 
Majdeckiej przy ul. Kolegialnej 21.

Komendantem Harcerskiego Ośrodka PWR 
i pierwszym operatorem stacji był hm. Żelazowski 
SP2RG, drugim operatorem Wacław Łabiński. 

1936 rok 
Wobec wzrostu liczby interesujących się 
w Płocku krótkofalarstwem zorganizowano 
klub krótkofalowców. Zgłosiło się 25 
radioamatorów. Zorganizowano też Płocki 
Oddział Polskiego Klubu Radionadawców 
(PKRN). 

1938 rok  
Został  rozwiązany Płocki PKRN, a harcerski 

klub z radiostacją SP1IJ został 
zarejestrowany w Polskim Związku 
Krótkofalowców w Warszawie.

Krótkofalowcy płoccy nawiązali do września
1939 roku setki łączności telegrafią i fonią ze 
wszystkimi  prawie krajami europejskimi 
i z wieloma z poza naszego kontynentu.

1939 rok 
W drugiej połowie sierpnia  Ministerstwo 
Poczt i Telegrafów zarządziło przerwanie 
działalności radiostacji amatorskich cofając 
wszystkie licencje nadawcze. Ten krok 
zlikwidował zorganizowaną w ramach 
harcerskiego pogotowia sieć radiowej 
łączności. Łączności, której tak brakowało we 
wrześniu 1939 roku. 

Po wojnie w latach 1945-1968 nastąpił 

marazm w harcerskim krótkofalarstwie. 
Dopiero w czerwcu 1968 roku przybył 
z Warszawy harcmistrz Jerzy Pułjan 
i reaktywował harcerskie krótkofalarstwo 
w Płocku. 

Pierwszą zagraniczną łączność przeprowadzono przy pomocy 
telegrafii (CW) w październiku 1934 roku ze stacją U3AP, 

operatorem Wiktorem Mikulsminem, zamieszkałym w Moskwie. 
W otrzymanym w dniu 19 listopada QSL (karta pocztowa 

potwierdzająca łączność) moskiewski krótkofalowiec napisał, że 
stacja SP1GW była słyszana bardzo dobrze i miała czysty ton.


