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WSTĘP
Współczesna edukacja w wielu aspektach pozbawiona jest troski o rozwój szeroko rozumianej kultury technicznej. Brakuje w szkołach i ofertach różnego rodzaju kół zainteresowań zajęć typowo praktycznych, rozwijających
umiejętności i kompetencje z tego zakresu. Bardzo często, dziś, wszelką techniczną aktywność chętnie zastępujemy zajęciami komputerowymi, zapominając o zdolnościach manualnych, umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami, elementach materiałoznawstwa, mechaniki, elektroniki czy elektrotechniki.
Lukę tę przez dziesięciolecia wypełniało, wypełnia i wciąż wypełniać może krótkofalarstwo. Hobby to nie jest
tylko dwukierunkowym porozumiewaniem się z wykorzystaniem fal radiowych. To przede wszystkim konstruowanie urządzeń odbiorczo-nadawcych i systemów antenowych. To łączności satelitarne i wykorzystujące odbicie fal radiowych od poszczególnych warstw atmosfery, zórz polarnych czy powierzchni Księżyca. To radioorientacja sportowa, czyli biegi na orientację wzbogacone o element radiopelengacji, czyli wyszukiwania punktów kontrolnych, wyposażonych w nadajniki radiowe. Są to także łączności telewizyjne, zarówno szybko- jak i
wolnoobrazkowe, łączności emisjami cyfrowymi, wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania stosowane
choćby w komunikacji z bezzałogowymi sondami kosmicznymi. To zawody krótkofalarskie, czyli smak sportowej rywalizacji, to także mnóstwo programów dyplomowych, stymulujących poznawanie kontynentów, krajów,
różnych form ożywionej i nieożywionej przyrody, a także dorobku kulturowego ludzkości. To w końcu amatorska sieć łączności kryzysowej i wiele innych - społecznie pożytecznych - form aktywności.
Krótkofalarstwo to wspaniała lekcja geografii, języków obcych czy - jak czytamy w Kodeksie Krótkofalowca,
uchwalonym przez Walny Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców - patryjotyzmu, którego okazji do nauki
bardzo często brak ww. współczesnym, zglobalizowanym świecie.
Wspomniany Kodeks mówi także, że krótkofalowiec jest postępowy, co wpisuje się idealnie w kanon rozważań
na temat edukacji ustawicznej. Stały rozwój technologii i technik prowadzenia łączności zmusza radioamatorów
na całym świecie do doskonalenia swojego warsztatu, rozwijania swojej radiostacji, uczenia się języków, poznawania innych kultur.
Krótkofalowiec jest koleżeński i dżentelmeński - mówią kolejne punkty Kodeksu - odnajdziemy, zatem w radioamatorskim hobby także szereg możliwość doskonalenia umiejętności interpersonalnych, tak ważnych w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Krótkofalarstwo to przygoda, to sposób na życie. Ten magiczny świat przewodów, obwodów elektronicznych,
migających światełek, wychylających się wskaźników prowadzi przez życie tysiące ludzi w każdym wieku, niezależnie od płci, statusu społecznego, zamożności, wykonywanej profesji czy ukończonych szkół, uczelni, kursów, kwalifikacji zdobywanych w formalny i pozaformalny sposób.
W szeregach radioamatorów na całym świecie znajdziemy: prezydentów, królów, ministrów, posłów i senatorów, celebrytów i przeciętnych zjadaczy chleba. Ale każdy z nich jest indywidualnością, osobowością... Każdy z
nich, na falach eteru, jest Kolegą, który zawsze gotów jest nieść pomoc drugiemu.

1. Krótkofalarstwo – co to takiego? 1
Techniczne hobby, zabawa, pasja, sport
Telekomunikacją zawładnął wszechobecny Internet ( poczta e-mailowa, Gadu-Gadu, Skype), telefony komórkowe i CB radio.
Krótkofalarstwo (ang. „ham radio”, „Amateur Radio” – radiowa służba amatorska) polega na nawiązywaniu
łączności za pomocą radiostacji. My krótkofalowcy jako jedyni spośród wszystkich służb korzystających z urzą-
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dzeń radio-nadawczych mamy wyjątkowy przywilej – możemy pracować na urządzeniach wykonanych własnoręcznie.
Kiedyś za elitę prawdziwych krótkofalowców były uważane takie osoby, które choć raz zbudowały nawet najprostsze, własne urządzenie nadawczo-odbiorcze. Najwięcej osób używa jednak urządzeń fabrycznych (firmy
Yaesu, Icom, Kenwood, Alinco, Motorola).
W krótkofalarstwie istotne jest, w jaki sposób nawiązano łączność (zastosowany sprzęt, emisja, rozwiązania
konstrukcyjne, anteny itp.). Łączność między krótkofalowcami zostaje zaliczona w przypadku przekazania tylko
znaków wywoławczych i raportu o słyszalności. Potem wymiana kart QSL potwierdzających łączność. W ten
sposób kraj, kontynent lub wyspa trafia na konto krótkofalowca jako kolejne trofeum lub punkt do dyplomu.
Krótkofalarstwo polega na eksperymentowaniu. Są wśród nas osoby, które upodobały sobie pracę na falach
krótkich. Szczytem osiągnięć jest nawiązanie łączności międzykontynentalnej (DX) na dystansach rzędu tysięcy
kilometrów, dysponując tylko prostymi urządzeniami o mocy kilku watów (QRP) i zwykłymi antenami drutowymi.
Ale też są wśród nas osoby, które upodobały sobie pracę w zakresie fal ultrakrótkich. W tym paśmie krótkofalowcy najczęściej używają małych urządzeń przenośnych lub samochodowych, mogących współpracować z tzw.
przemiennikami, tj. urządzeniami montowanymi na wysokich obiektach, odbierającymi ich sygnał i nadającymi
powtórnie z większą mocą. Powoduje to zwiększenie zasięgu nawet do kilkuset kilometrów.
Na pasmach UKF krótkofalowcy korzystają ze swoich satelitów (jest ich kilkadziesiąt). Można przeprowadzić
łączność z astronautami ze stacji ISS. Jest taki zwyczaj, że co najmniej jeden z astronautów każdej misji jest
krótkofalowcem. Na stacji ISS jest zainstalowany przemiennik krótkofalarski.
Krótkofalowcy mają do wyboru wiele emisji, jakimi mogą pracować. Najpopularniejsze to: fonia (SSB, FM), telegrafia (CW) i emisje cyfrowe (RTTY, PSK, APRS, Packet Radio, DRM, JT-65). Krótkofalowcy cały czas pracują nad rozwojem nowych sposobów komunikacji.
Emisje cyfrowe umożliwiają przesyłanie wszystkich typów danych komputerowych w tym dźwięku i obrazu. W
czasach, gdy Internet dopiero raczkował, krótkofalowcy mieli już swoje bramki radiowo-internetowe, łączące
ich za pośrednictwem sieci z całym światem. Niekrótkofalowcy o tym nawet jeszcze nie marzyli.
Specjalistycznymi dyscyplinami są:
SSTV – Slow Scan TV – telewizja z powolnym analizowaniem obrazu
EMF – łączności przez odbicie sygnału od powierzchni Księżyca
RS – Rain Scatter – łączności przez odbicie sygnału od frontów deszczowych
MS – Meteor Scatter – łączności przez odbicie od śladów zjonizowanego powietrza po spadających meteorytach
AURORA – łączności przez odbicie sygnału od zorzy polarnych
QRP – praca małą mocą
Łowy na lisa – sportowa dyscyplina terenowa, połączenie biegu na orientację z radiolokacją.
Krótkofalowcy mają swoje organizacje zrzeszające. W Polsce jest to Polski Związek Krótkofalowców. PZK reprezentuje krótkofalowców przed administracją państwową jak również na arenie międzynarodowej. Nadrzędną
organizacją międzynarodową jest IARU. Krótkofalowcy w całym kraju mają swoje kluby. Prawie wszystkie
kluby zrzeszone są w Polskim Związku Krótkofalowców.
Organizacje publiczne również mają swoje kluby krótkofalarskie. Związek Harcerstwa Polskiego i Liga Obrony
Kraju. W ZHP harcerzy pasjonuje też Łączność Służbowa (w Płocku kryptonimy to „PASIEKA” i „UL”).
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2. Rozwój krótkofalarstwa

2

2.1 Na świecie
Początkowo nie było to krótkofalarstwo, lecz po prostu radioamatorstwo.
„Krótkofalarstwo” bowiem wprowadzono jako nazwę dotyczącą fal krótkich (choć dzisiaj dotyczy ona zwyczajowo każdego radioamatora).
1911 – Za pionierów krótkofalarstwa uważa się radiotelegrafistów zatrudnionych na okrętach Marynarki Wojennej USA. Żołnierze ci w czasie urlopu konstruowali w domu urządzenia, a zdobyte w ten sposób doświadczenia
wykorzystywali w ulepszaniu aparatury. Istniało już kilkaset takich radiostacji. Zasięg ich był bardzo niewielki,
używano bowiem małych mocy i fal długich lub średnich.
1923 – Za pierwszą łączność Europa – Ameryka uważa się spotkanie trzech kolegów: Deloy’a 8AB (Francja),
Shnella 1MO (USA) i Reinartza 1XM (USA).
1925 – W Paryżu zwołano pierwszy Międzynarodowy Kongres Radioamatorów. Kongres powołał International
Amateur Radio Union (IARU) i omówił kwestie prawne związane
z emisją radiową.
1927 – W Waszyngtonie odbyła się pierwsza konferencja WARC (Word Administrative Radio Conference).
1979 – Odbyła się najsłynniejsza generalna konferencja WARC, na której dokonano rewizji wszystkich części
tzw. Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Prężność amatorów zaowocowała doskonałym rezultatem – służba
amatorska otrzymała nowe pasma krótkofalowe 10, 18 i 24 MHz, regularnie rozmieszczone wycinki mikrofalowe aż do 248 GHz, odpowiednie podstawy do eksperymentów satelitarnych i jasne zasady współpracy
z innymi w czasie klęsk żywiołowych.
W ciągu tak długiego okresu, jaki upłynął od konferencji w 1979 roku, krótkofalarstwo stało się dziedziną niesamowicie wszechstronną. Powszechna stała się technika UKF, emisje cyfrowe, a także zaczęto korzystać z satelitów.

2.2 W Polsce
1919 – Po zakończeniu I wojny światowej Polska miała tylko państwowe radiostacje telegraficzne. Towarzyszył
temu brak literatury i sprzętu, które mogłyby służyć rozwojowi amatorskiej radiokomunikacji. Należy zaznaczyć, że większość osób nie wiedziała w ogóle o istnieniu radia. Ustawa z 27 maja 1919 roku zapewniała wyłączność do jakiejkolwiek komunikacji radiowej radiostacjom państwowym, zabraniając ludności posiadania
nawet urządzeń odbiorczych.
1921 – Odbył się pierwszy kurs poświęcony telegrafowi bez drutu, zorganizowany w środowisku harcerzy warszawskich, gdzie użyto nadajników iskrowych na fale krótkie. Równolegle Władysław Arnold Trembiński i Jerzy Mokrzycki uzyskali w Bydgoszczy kilkukilometrowy zasięg na własnym sprzęcie. Natychmiast władze
skonfiskowały im aparaturę.
1924 – Ustawa z 3 czerwca o Poczcie, Telegrafie i Telefonie wraz z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i
Handlu z 10 października w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radiofonicznych.
Ustawa przewidywała zezwolenia na stacje odbiorcze, jednak nie precyzowała, na jakich zasadach miałyby z kolei nadawać osoby prywatne. We wrześniu ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Radjo Amator” redagowany przez braci Odyńców. Rok później redakcja miała już kontakt z setką klubów na terenie całej Polski.
1925 – Polscy radioamatorzy uzyskali pierwsze połączenia z zagranicą. Oficjalnie za pierwszą polską łączność
uważa się kontakt nawiązany 6 grudnia przez Tadeusza Heftmana TPAX z Holandią (NOPM). Odbyło się to na
fali około 100 m, za pomocą tylko 3 W mocy. W czasie łączności lampa w nadajniku uległa przepaleniu, jednak
wymieniono wszystkie niezbędne informacje i nadeszła karta QSL.
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1926 – We Lwowie założono LKK (Lwowski Klub Krótkofalowców), a w Warszawie Polski Klub Radionadawców (PKR, potem PKRN), który zaczął wydawać periodyk „Radjo”.
1928 – Miały miejsce pierwsze łączności pozaeuropejskie. Uzyskali je w Wilnie Stefan Gałkowski TP1MC, Michał Nowicki TPMN i Stanisław Kownacki TPBP. Wiele takich łączności uzyskano również w Poznaniu dzięki
Zygmuntowi Bresińskiemu TPAX i Henrykowi Walczyńskiemu TPKW. 27 lutego jest z kolei datą pierwszej
łączności Polska – Oceania, przeprowadzonej przez wspomnianego już TPAX. Walne Zgromadzenie LKK
uchwaliło wydawanie miesięcznika „Krótkofalowiec Polski”. Czasopismo to jest wydawane do dnia dzisiejszego. Redagowanie wziął wówczas na siebie Stanisław Kozłowski TPBB, referent prasowy LKK.
1929 – Pierwsza stacja klubowa SP3LK powstała we Lwowie. Wtedy też liczebność LKK przekroczyła 100
osób. Pojawiły się już pierwsze znaki z prefiksem SP, który jest stosowany do chwili obecnej. W owych czasach
znak SP1 oznaczał licencję nadaną przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, SP2 – przez wojsko, znaki zaś SP3
były jeszcze przydzielone przez kluby (przed oficjalną licencją). Nie było podziału na okręgi.
1930 – W dniach 22-24 lutego odbyło się pierwsze walne zgromadzenie nowo powstałego Polskiego Związku
Krótkofalowców. Uchwalono statut PZK i wybrano zarząd w składzie: prof. Janusz Groszkowski – prezes, inżynier Jerzy Siennicki – wiceprezes, członkowie – prof. Dymitr Sokolcow i Cichowicz.
1932 – W grudniu przyjęto PZK do IARU.
1936 – Na wiosnę do PZK przystąpił Związek Harcerstwa Polskiego. Powołano referaty krótkofalarstwa przy
kwaterach głównych i biuro QSL przy Naczelnictwie ZHP.
1938 – Na przełomie maja i czerwca biuro QSL przeniesiono z Lwowa do Warszawy. Niedługo później na listę
kandydatów do klubu DXCC wpisano pierwszego Polaka SP1AR. Prawie wszystkie kluby miały już stacje klubowe.
1939 – Z chwilą wybuchu II wojny światowej krótkofalowcy zostali zobowiązani przez Niemców do demontażu
urządzeń i zwrotu licencji. Pracowano jednak konspiracyjnie, co nierzadko kończyło się rewizjami w mieszkaniach. Skonfiskowano wówczas masę sprzętu, jak również wiele kart, dyplomów i innych pamiątek. Początkowo
konfiskaty nie pociągały za sobą aresztowań, jednak z chwilą ukazania się stosownego zarządzenia w listopadzie, posiadanie radioaparatu po określonym terminie traktowano na równi z posiadaniem broni palnej.
1943 – Rozpoczęto produkcję sprzętu dla radiowego podziemia. Najbardziej znanym radiowym epizodem z
okresu II wojny jest z pewnością radiostacja Błyskawica. Jej konstruktorem był Antoni Zębik SP7LA.
1946 – 13 października doszło do pierwszego powojennego zebrania organizacyjnego PZK, na które przybyło 24
uczestników. Do zarządu wybrano m.in. SP2RC, SP1CM, SP1YX. Powołany zarząd miał za zadanie zwołać
ogólnopolski zjazd. Dopiero na walnym zjeździe1 lutego 1948 roku ukonstytuował się właściwy zarząd, a w
skład jego weszli: inż. Władysław Żarnecki jako prezes, płk Anatol Jegliński SP5CM jako wiceprezes i Jan Brodziak jako skarbnik. Sieć terenowa składała się już z 7 oddziałów: w Warszawie, Częstochowie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy i Poznaniu. Polskę podzielono na 9 okręgów, przydzielając po 2 województwa do
każdego z nich. Podział ten funkcjonuje dzisiaj z niewielkimi korektami wynikającymi ze zmian podziału administracyjnego.
1950 – Na początku lat 50. powstała Liga Przyjaciół Żołnierza, a przystąpiły do niej: Towarzystwo Przyjaciół
Żołnierza, Towarzystwo Przyjaciół ORMO i Polski Związek Krótkofalowców. Dołączyły do nich kolejne stowarzyszenia. Efektem było powstanie nieudolnego tworu, który nie był w stanie poświęcić należytej uwagi żadnej z
dziedzin swej działalności. W ruchu krótkofalarskim zaobserwowano znaczny spadek aktywności. W 1954 roku
funkcjonowało tylko 9 stacji klubowych i 39 indywidualnych!
1957 – PZK odseparował się od LPŻ. 11 stycznia uchwałą Naczelnej Rady Radioklubów przy LPŻ reaktywowano go jako organizację samodzielną. 24 kwietnia krótkofalowcy wzięli udział w trzecim po wojnie zjeździe.
Wybrano zarząd z Wacławem Ponikowskim SP5FD na czele. Powołano 20 oddziałów.
1960 – SP7LA, SP3PL i SP5PO zaczęli, jako pierwsi w Polsce, eksperymenty z emisją SSB i przeprowadzili
pionierskie łączności.
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1963 – PZK uzyskał status stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej, co uprawniało go do kierowania całokształtem ruchu krótkofalarskiego na terenie całego kraju.
1989 – Aż do polityczno-społecznych przemian krótkofalarstwo pozostawało elitarnym hobby. Uzyskanie licencji było bardzo czasochłonne i kłopotliwe, dopiero obecnie sytuacja uległa poprawie.
Na świecie jest ponad 4 miliony krótkofalowców. Najwięcej z nich jest w Japonii, USA, Niemczech. W Polsce
jest ponad 13 000 krótkofalowców, w tym 4094 zrzeszonych w PZK (stan na 15 grudnia 2011).
Krótkofalowcy w Polsce używają znaków wywoławczych zaczynających się od liter prefiksów: HF, SN, SP, SQ,
SO, SR, 3Z.

3. Początki 1933 rok - Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego
Radiotelegraficznego w Płocku
Początki płockiego krótkofalarstwa, powstanie Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, powstanie harcerskiego radioklubu i Płockiego Oddziału Polskiego Klubu Radionadawców opisał
hm. Ładysław Żelazowski3 SP2RG w „Notatkach Płockich”4.
…Wiosną 1933 roku Komenda Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku zorganizowała w ramach techniki harcerskiej kurs budowy odbiorników radiowych dla harcerzy interesujących się odbiorem rozgłośni Polskiego Radia i stacji zagranicznych. Zbudowano kilka odbiorników na fale długie i średnie, jak również - silny na ówczesne czasy - wzmacniacz małej częstotliwości do tzw. adaptera. Rozpoczęto publiczne nadawanie muzyki z balkonu hotelu płockiego przy ul. Kolegialnej, gdzie mieścił się wspólny lokal Komendy Hufca i powiatowego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej. Urządzono szereg zabaw przy adapterze, z których dochód był przeznaczany
na dalszy rozwój radioamatorstwa.
Jesienią 1933 roku Komenda ŻHH postanowiła zainteresować krótkofalarstwem harcerzy drużyny pozaszkolnej
im. Jana Kilińskiego. Zbudowano krótkofalowy odbiornik (V-2) i przystąpiono do nasłuchu tych krótkofalowych
stacji amatorskich, które nadawały fonią. Harcerze znający znaki Morse’a zainteresowali się telegrafią. Rozpoczęto naukę odbioru na słuch.
Kierując się zainteresowaniem w ŻHH hm. Ładysław Żelazowski w porozumieniu z Główną Kwaterą Harcerzy
przeprowadził szereg rozmów z dowództwem I Pułku Radiotelegraficznego w Warszawie w sprawie zorganizowania przy ŻHH w Płocku Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego (Harcerski Ośrodek PWR). Propozycja została przyjęta przychylnie. Uzgodniono, że komenda hufca dostarczy niezbędne części do budowy nadajnika w warsztatach pułku i zapewni w Płocku lokal i obsługę radiostacji. Za pośrednictwem Głównej Kwatery Harcerzy, jak również bezpośrednio, komenda hufca wystąpiła do szeregu przedsiębiorstw radiotechnicznych o sprzedanie lub podarowanie części do pierwszego nadajnika oficjalnego Związku
Harcerstwa Polskiego. Firmy: Philips, Tungsram, Fabryka Transformatorów przy ul. Wroniej w Warszawie i
kilka innych przekazały potrzebny sprzęt przeważnie bezpłatnie.
29 kwietnia 1934 roku w ramach programu Dni Płockiego Harcerstwa nastąpiło uroczyste otwarcie radiostacji
nadawczej w obecności:
Przedstawicieli I Pułku Radiotelegraficznego,
Komendanta garnizonu płockiego płk Więckowskiego (4 PSK),
Przewodniczącego Powiatowego Koła Przyjaciół Harcerstwa,
Prokuratora Sądu Okręgowego Władysława Szczycińskiego,
Władz miejskich i szkolnych.
Przeprowadzono pierwszą rozmowę fonią na fali 84 m z dowództwem pułku w Warszawie. Stacja otrzymała
znak wywoławczy dla Harcerskiego Ośrodka PWR radiotelegraficznego SP WR 4, a z ramienia Ministerstwa
3 Hm. Ładysław Żelazowski (1901–1993) - komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku w latach 1932-1938, komendant Tajnego
Hufca Harcerskiego w Płocku w czasie II Wojny Światowej, nestor harcerskiego krótkofalarstwa w ZHP (nie tylko w Płocku).
4 Notatki Płockie, nr 4/105, 1980r., nr2/107, 1981r.
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Poczt i Telegrafów znak amatorski dla „Związku Harcerstwa Polskiego, Płock” - SP l GW i dla ppr.: Ładysława
Żelazowskiego - SP 2 RG.
Według opisu podanego przez „Dziennik Płocki” w dniu 31 sierpnia 1934 roku: …Nadajnik płocki był w układzie symetrycznym (Push-Pull) o mocy input 50 wat. Miał formę skrzyni z oszklonymi ścianami. Wewnątrz
skrzyni były trzy odizolowane części: górna zawierała 2 lampy nadawcze i układ strojeniowy, środkowa - 3 lampy modulacyjne w układzie transformatorowym (modulacja anodowa), dolna - lampy prostownicze, transformator dla nadajnika 2x800 V, transformator 2x300 V dla lamp modulacyjnych i transformatory dla żarzenia lamp.
Odbiorniki krótkofalowe były początkowo 2 (V-2 i l-V-2), a od roku 1936 dwie superheterodyny o dużej selektywności. Antena nadawcza była typu Zeppelin (symetryczny dipol z obwodem zasilającym w układzie rezonansu równoległego). Nadawać i odbierać można było w zakresach amatorskich: 10 m, 20 m, 40m, 80m, grafią i fonią…
Początkowo, Harcerski Ośrodek PWR korzystał z lokalu komendy hufca w gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego a od listopada 1935 roku z własnego lokalu w stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul. Kolegialnej 21. Dla Ośrodka PWR przeznaczono 2 pokoje na poddaszu.
Szkolenie harcerzy odbywało się trzy razy w tygodniu w godzinach wieczornych (17:00-19:00) w grupach po
dziewięć osób. Uwarunkowane to było ilością sprzętu do nauki znaków Morse’a. Ośrodek posiadał:
2 brzęczyki neonowe,
2 klucze nadawcze,
10 par słuchawek,
1 klucz nadawczy zwykły,
1 klucz półautomatyczny,
1 mikrofon na wysokiej podstawie,
2 głośniki,
Przyrządy pomiarowe,
Sztuczną antenę M.
W Ośrodku prowadzono również szkolenie w łączności przewodowej telefonicznej i telegraficznej w ramach
przygotowań do uzyskania stopni harcerskich i sprawności. Sprzęt szkoleniowy był własnością hufca.
Naukę znaków Morse’a prowadził Wacław Łabiński - podoficer, rezerwista wojsk łączności, budową odbiorników zajmował się Wojciech Kuciński - mechanik radiowy, hm. Żelazowski omawiał zagadnienia teoretyczne.
Komendantem Harcerskiego Ośrodka PWR i pierwszym operatorem stacji był hm. Żelazowski - ppor. rezerwy,
drugim operatorem Wacław Łabiński.
Harcerski Ośrodek PWR był jednym z siedmiu w Polsce. Ośrodki te za wyjątkiem płockiego (harcerze) szkoliły
junaków. Szkolenie to traktowano jako przysposobienie wojskowe uczniów średnich szkół zawodowych.
We wrześniu 1934 roku referentem radiowym hufca został Zygmunt Kuciński, a kierownikiem nowo powstałego
laboratorium krótkofalarskiego znany w Płocku radioamator Władysław Majewski, pracownik prokuratury Sądu
Okręgowego.
W połowie września zorganizowano kurs łączności radiowej i telefonii przewodowej z myślą przygotowania
personelu technicznego na Centralny Zlot Jubileuszowy Harcerstwa w Spale w 1935 roku Poza tym prowadzono
szkoleniowe łączności z Ośrodkami PWR w Polsce. Nawiązywano też łączności telegrafią i fonią z radionadawcami krajowymi.
Pierwszą zagraniczną łączność - QSO5 uzyskano na telegrafii w październiku 1934 roku ze stacją U3AP, z operatorem Wiktorem Mikulsminim, zamieszkałym (QTH)6 w Moskwie. W otrzymanym w dniu 19 listopada potwierdzeniu przez pocztę (QSL) moskiewski krótkofalowiec podał, że: - Stacja SP1GW była słyszana bardzo
dobrze i ton miała czysty. Oczywiście nasza karta QSL była wysłana natychmiast po łączności.
Od tej chwili krótkofalowcy płoccy przeprowadzili do września 1939 roku setki rozmów telegrafią i fonią ze
wszystkimi prawie krajami europejskimi i z wieloma z poza naszego kontynentu. Przy pracy radiostacji był zawsze obecny pierwszy lub drugi operator, zgodnie z otrzymaną licencją.
5 QSO - łączność na falach radiowych telegrafią lub fonią, kod Q.
6 QTH – miejsce, z którego nadaje radiostacja, kod Q.
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Harcerskie laboratorium rozpoczęło budowę pierwszych przenośnych radiostacji nadawczo-odbiorczych o małej
mocy (2-5 wat), jak również sprzętu pomiarowego.
Oprócz harcerzy z 87 MDH7 im. Jana Kilińskiego (pozaszkolnej) zgłosili się harcerze z drużyn szkolnych: z 86
MDH im. Szymona Mohorta (gimnazjum im. Wł. Jagiełły), z 89 MDH im. Tadeusza Kościuszki (gimnazjum im.
Stanisława Małachowskiego), z 122 MDH im. Kazimierza Betleya (Szkoła Handlowa).
W Głównej Kwaterze Harcerzy w Warszawie powstał samodzielny referat krótkofalarstwa, którego pierwszym
kierownikiem był hm. Ładysław Żelazowski z Płocka.
W marcu 1935 roku inspektor Państwowego Zarządu Radiostacji wizytował płocką radiostację. Po tej wizycie
radiostacja zmieniła charakter stacji krótkofalowej z amatorsko–doświadczalnej na naukowo-doświadczalną.
Powyższa zmiana poszerzyła swobodę przy przeprowadzaniu doświadczeń w zakresie telekomunikacji. W
związku z tym przywilejem Ministerstwo Poczt i Telegrafów zmieniło znak wywoławczy harcerskiej radiostacji
z SP1GW na SP1IJ.
Stałe godziny nadawania fonią i telegrafią przez Ośrodek PWR były początkowo od godz. 19:00 do 19:30 na falach zakresu 80-84 m. W czasie pracy sygnały przebijały się i zagłuszały audycje Polskiego Radia
w okolicznych odbiornikach kryształkowych, a nawet lampowych. Komendant Ośrodka ograniczył pracę w godzinach działania Polskiego Radia do minimum koniecznego do utrzymania łączności z innymi Ośrodkami
PWR.
W końcu kwietnia 1935 roku przybył do Płocka płk inż. Zygmunt Karaffa–Kraueterkraft - inspektor Państwowego Urzędu PW i WF. Harcerze złożyli egzamin z teorii i praktyki radiotelegrafii. Starsza grupa odbierała ponad 50 znaków na min., młodsza około 30. Po przeprowadzonej wizytacji pułkownik wpisał się do kroniki hufca, podkreślił wysoki poziom wyszkolenia w tak krótkim czasie i uznał płocki hufiec harcerzy pionierem radiotelegrafii w ZHP. W wyniku wizytacji Państwowy Urząd PW i WF przyznał Ośrodkowi miesięczną dotację w
wysokości 120 zł na opłacanie bieżących wydatków.
W Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale od 10 do 25 lipca 1935 roku wzięły udział dwie grupy harcerzy:
grupa zlotowa, złożona z reprezentantów drużyn płockich, licząca 65 harcerzy i grupa robocza łączności wyszkolona w Ośrodku - 25 harcerzy. Ogółem 90 uczestników. Na zlot przywieziono płocką radiostację, która jednak nie była czynna, gdyż w Spale była instalacja prądu stałego, o czym płoccy harcerze nie byliśmy uprzedzeni.
Na ewentualny zakup i zastosowanie przetwornic nie było czasu po rozpoczęciu zlotu. Grupa robocza wyjechała
do Spały na kilka dni przed zlotem i powróciła dopiero 30 lipca po likwidacji sieci obozowej łączności. Na
ostatnim ognisku w obecności naczelnych władz zlotu odczytano rozkaz, w którym pluton łączności z Płocka
został wyróżniony za wysoką sprawność, serdecznie też podziękowano dowódcy plutonu phm Janowi Laszkiewiczowi, zastępcy hufcowego ŻHH.
Prasa płocka omawiała w październiku 1935 roku działalność harcerskiego laboratorium krótkofalowego, które
budowało małe stacje nadawcze i odbiorcze, konstruowało sprzęt pomiarowy. Było bogato zaopatrzone w zasadniczy sprzęt pomiarowy, jak np. jedyny w Płocku precyzyjny amperowoltomierz o bardzo dużym oporze
wewnętrznym, oscylograf, falomierze na wszystkie zakresy fal itd.
W Płocku brak było ekspertów radiowych. Komendant hufca wyraził zgodę na przeprowadzanie badań i ocen
działania odbiorników radiowych, szczególnie budowanych we własnym zakresie przez młodzież i dorosłych radioamatorów. Bezpłatnie wskazywano uszkodzenia, niewłaściwe połączenia. Należało tylko okazać kwit opłacenia abonamentu na poczcie za ostami miesiąc.
W grudniu 1935 roku stacja SP1IJ uczestniczyła w III Międzynarodowych Zawodach Polskiego Związku Krótkofalowców. W zawodach brało udział 65 zawodników. Harcerska radiostacja zajęła 52 miejsce uzyskując 190
punktów. Natomiast w zawodach Polskiego Klubu Radionadawców w Warszawie 4 miejsce, przeprowadzając
42 QSO z 13 państwami Europy i uzyskała 546 punkty. (Ponieważ nie wszystkie zagraniczne stacje nadesłały
potwierdzenie łączności - nadesłano tylko 26 QSL z kodem - komisja sędziowska PZK unieważniła niepotwierdzone QSO i ostatecznie zaliczono tylko 10 QSO z 10 państwami i tylko uzyskano ostatecznie 190 punktów.)
W Płocku nastąpił wzrost liczby osób interesujących się krótkofalarstwem. W styczniu 1936 roku zorganizowano klub krótkofalowców. Zgłosiło się 25 radioamatorów. Zarząd PKRN w Warszawie dokooptował do swojego
7 MDH - Mazowiecka Drużyna Harcerzy.

10
składu Ładysława Żelazowskiego SP1RG, powierzając mu zorganizowanie Oddziału płockiego PKRN. 2 marca
1936 roku odbyło się zebranie radioamatorów z udziałem wiceprezesa PKRN Pruszkowskiego z Warszawy. Do
zarządu oddziału płockiego PKRN wybrano: prezesa - prof. Faustyna Piaska, wiceprezesa - sędziego Stanisława
Rogowskiego, sekretarza i skarbnika - Janusza Pniewskiego, kierownika technicznego - Leona Fuza, gospodarza
lokalu - Władysława Majewskiego, delegata do zarządu PKRN - Ładysława Żelazowskiego.
W połowie marca 1936 roku przeprowadzono pierwsze zajęcia i wykłady przez prof. Złotczańskiego i sędziego
Rogowskiego. Członkowie klubu brali udział w pracach harcerskiej radiostacji. Nauczyciele fizyki szkół średnich korzystali z urządzeń HO PWR dla przeprowadzenia pokazowych lekcji.
29 marca 1936 roku stacja SP1IJ wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach Krótkofalowych organizowanych
przez PKRN. Zajęła 4 miejsce, zdobywając 3100 punktów.
Na centralnym obozie letnim PWR w Pilawie harcerze Ośrodka PWR z Płocka zajęli ponownie w krajowej klasyfikacji pierwsze miejsce i otrzymali nagrodę przechodnią, ufundowaną przez dowództwo I Pułku Radiotelegraficznego.
W laboratorium Ośrodka wykonano różny sprzęt radiowy: klucze nadawcze półautomatyczne, odbiorniki krótkofalowe o dużej selektywności, przenośne radiostacje.
W 1936 roku Związek Harcerstwa Polskiego przystąpił jako członek zbiorowy do stowarzyszenia Polskiego
Związku Krótkofalowców. Ogłoszone zostały tymczasowe warunki współpracy Kwatery Głównej ZHP z Zarządem Głównym PZK.
W roku 1937 w komunikacie PKRN po walnym zebraniu w dniu 3 stycznia podano, że delegatem Oddziału
Płockiego do zarządu PKRN został Ł. Żelazowski. Ponadto walne zebranie zaleciło zarządowi przeprowadzenie
zbiórki sprzętu na rzecz Oddziału Płockiego. Wpłynęło do klubu trochę sprzętu w postaci lamp, kondensatorów,
oporów itp.
Otrzymane od władz wojskowych dla Ośrodka PWR (nietypowe) odbiorniki wykorzystano w ćwiczeniach polowych. Przeprowadzono dwudniowe ćwiczenia polowe całego hufca płockiego w Cekanowie i Słupnie. Przeprowadzano liczne QSO krajowe i zagraniczne. Harcerze otrzymali znaki nasłuchowe SPL. Rozpoczęto pierwsze próby budowy, obsługi nadajników i odbiorników na UKF w paśmie 4-6 metrowym.
W roku 1938 Naczelnik Harcerzy na podstawie umów ZHP z PZK z kwietnia 1935 roku i z lutego 1937 roku regulujących ostatecznie stosunek harcerskich jednostek organizacyjnych jak również poszczególnych harcerzy
krótkofalowców do PZK podaje, że organem nadrzędnym nad wszystkimi harcerzami krótkofalowcami i harcerskimi jednostkami krótkofalarskimi, spełniającymi jak gdyby zarząd klubów lokalnych PZK - jest Główna Kwatera ZHP. W związku z powyższym i rozkazem Naczelnika Harcerzy z dnia 10 października 1938 roku p. 2 Komenda Hufca wystąpiła do zarządu PKRN w Warszawie o skreślenie z listy członków PKRN stacji SPIJ, gdyż
została ona zarejestrowana przez Główną Kwaterę Harcerzy w PZK
W czasie uroczystości związanych z obchodem 25 Lecia Harcerstwa na Mazowszu w dniach 30 kwietnia - 3 maja 1938 roku korzystano z łączności radiowej między komendą hufca i obozem zlotowym, jak również z harcerskim schronem nad Wisłą.
Harcerze Ośrodka PWR przy udziale laboratorium poczynili przygotowania do budowy nowej silniejszej stacji
nadawczej. Również hm. Ładysław Żelazowski rozpoczął budowę własnej radiostacji, dla której już poprzednio
otrzymał znak SP2RG.8
Na przełomie 1938/39 roku Harcerski Ośrodek PWR zorganizował w Płocku w porozumieniu z Główną Kwaterą Harcerzy ogólnopolski kurs przygotowawczy na „Świadectwo uzdolnienia”. Kurs zatwierdził PZK. Na kierownika kursu i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołany został hm. Ładysław Żelazowski. W kursie wzięło udział 23 harcerzy z różnych ośrodków harcerskich w Polsce. Egzamin na licencję bez zastrzeżeń złożyło 5 uczestników, pozostali, chociaż wykazali się dostateczną znajomością teorii, to jednak zostali zobowiązani do nabrania lepszej wprawy w nadawaniu i odbiorze znaków Morse’a. Pierwsi otrzymali z Głównej Kwatery

8 Wskutek przygotowań wojennych poza próbami nie wyszła w „eter”, a w pierwszych dniach września 1939 r. została przez właściciela zlikwidowana.
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Harcerzy - w porozumieniu z PZK i Ministerstwem Poczt i Telegrafów - licencję nadawcy, drudzy znaki nasłuchowców.
W związku z ogłoszonym przez GKH pogotowiem Harcerski Ośrodek PWR w Płocku przeprowadził dla starszych zastępów hufca szkolenie w zakresie budowy i obsługi polowych stacji telefonii przewodowej oraz zorganizował kilka zespołów nasłuchowych dla wojskowych stacji radiowych.
W latach 1936/37 krótkofalarstwo w harcerstwie bardzo się rozszerzyło. W kraju powstały silne oficjalne harcerskie radiostacje nadawczo-odbiorcze, a było ich w pierwszym półroczu 1939 roku już 16. W drugiej połowie
sierpnia 1939 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów zarządziło przerwanie działalności radiostacji amatorskich
cofając wszystkie licencje nadawcze. Ten nieprzemyślany chyba krok zlikwidował zorganizowaną w ramach
pogotowia harcerskiego sieć radiowej łączności. Łączności, której tak brakowało we wrześniu 1939 roku. Harcerski Ośrodek PWR nie otrzymał żadnych wytycznych …

4. Harcerze krótkofalowcy w okresie okupacji hitlerowskiej
Od 1 września 1939 do zakończenia wojny.
Podobnie jak początki płockiego krótkofalarstwa tak i działalność harcerzy krótkofalowców w czasie 2. wojny
światowej opisał harcmistrz Ładysław Żelazowski w „Notatkach Płockich”9.
... Rankiem 1 września 1939 roku mieszkańców Płocka obudził huk bomb spadających na koszary 4 Pułku
Strzelców Konnych i 8 Pułku Artylerii Polowej. Jeszcze przed wybuchem wojny obecni w Płocku harcerze zgłaszali się ochotniczo do kopania rowów i ustawiania zasieków przy ulicach wylotowych. Harcerki były gotowe
do służby sanitarnej i pomocniczej. Termin rozpoczęcia roku szkolnego władze szkolne przeniosły na 4 września
10
W Harcerskim Ośrodku PW Radiotelegraficznego na nasłuchu dyżurowali harcerze z II operatorem Wacławem Łabińskim; jednak nadawać nie było wolno.
Płoccy harcerze i harcerki wzięli czynny udział zarówno w czasie walk wrześniowo-październikowych jak i w
ruchu oporu. Wielu harcerzy przybywało do Płocka już po zakończeniu działań wojennych, i nie wiedząc o warunkach konspiracyjnych o harcerskim ruchu oporu, wstępowali lub brali udział organizowaniu różnych oddziałów: Tajnego Batalionu Wojskowego, Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ)
i innych - wszystkich zjednoczonych w 1942 roku w Armii Krajowej (AK, kryptonimem początkowym - PZP Polski Związek Powstańczy).
Część dorosłych harcerzy z Harcerskiego Ośrodka PW Radiotelegraficznego powołana została do czynnej służby wojskowej w I Pułku Radiotelegraficznym:
- Leon Niewiadomski brał udział w obsłudze radiowej oddziałów Pułku; 11
- Henryk Kucharski12 po dłuższych wędrówkach z plutonem łączności dostał się w Modlinie do niewoli i dopiero
w 1945 roku wrócił ze stalagu;
- Jan Klatte, przydzielony do kompanii łączności Kwatery Naczelnego Wodza, odbył podróż przez Siedlce do
Brześcia Litewskiego, gdzie ostatecznie rozstał się z mundurem;13
- Władysław Kaczmarek, kapral nadterminowy, przydzielony do obsługi naziemnej 212 Eskadry Bombowej,
brał udział w wędrówkach od jednego lotniska do drugiego. W nocy z 15/16 września, gdy lotnicy i obsługa
przekroczyli granicę w Zaleszczykach, cofnął się przez most w Rumunii do Polski, zatrzymany przez wojska radzieckie i zwolniony, po licznych „przygodach” wrócił do Płocka; 14
- Jan Trzaska w chwili wybuchu wojny odbywał służbę w oddziałach łączności w Zegrzu i z tym oddziałem w
zmiennych warunkach zawędrował do okolic Łucka, gdzie oddział rozwiązano. Po powrocie do Płocka włączył
się do pracy w kontrwywiadzie, a schwytany w łapance i wywieziony do pracy w Niemczech, wrócił do Płocka
w 1942roku i działał dalej w AK;15

9 Notatki Płockie,1981 r., nr 2/107, s. 22-28.
10 Głos Mazowiecki, 25.08.1939
11 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja pisma B. Dudzińskiego.
12 Tamże, Relacja H. Kucharskiego.
13 Tamże, Relacja J. Klattego.
14 Tamże, Relacja W. Kaczmarskiego.
15 Tamże, Relacja J. Trzaski.
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Inni harcerze nie brali bezpośredniego udziału w walkach;
- Jan Wojciechowski wyreklamowany z wojska przez Urząd Pocztowy, przejechał jako konwojent poczty do
Stolicy, a po powrocie do Płocka został wywieziony do Królewca na roboty, w okresie walk o miasto brał udział
w drobnym sabotażu;16
- hm Jan Laszkiewicz komendant Hufca Harcerzy, w dniu 5 września ewakuowany z biurem Sądu Okręgowego
do Warszawy, brał czynny udział w Obronie Cywilnej miasta, kierując grupą harcerzy;17
- hm Ładysław Żelazowski wyreklamowany (z wojska) jako nauczyciel niezbędny dla Liceum im. Wł. Jagiełły,
powołany w dniu 28 sierpnia przez dyrektora Ludwika Nałęcza do opieki nad hufcem szkolnym, został w dniu 4
września, z chwilą wezwania przez władze wojskowe junaków wszystkich szkół średnich, członków Towarzystwa Sokół i Związku Strzeleckiego do ochotniczego uzupełnienia 2 i 3 kompanii I Warszawskiego Batalionu
Obrony Narodowej 18 przekazany przez Komendę PW do dyspozycji dyrektora Liceum, 5 września otrzymał zarządzenie, jako niepodlegający powszechnej mobilizacji, do ewakuacji w głąb kraju. Zatrzymany działaniami
wojskowymi nad Bzurą wrócił do Płocka 25 września; 19
-phm Bolesław Mielnikow , były drużynowy 87 Żeglarskiej Drużyny pracownik w 1939 roku Banku Polskiego
w Włocławku, mianowany kierownikiem III rzutu ewakuacji środków pieniężnych, dotarł w okolice Łucka,
gdzie zatrzymany przez oddziały radzieckie, po zwolnieniu powrócił do Płocka; 20 inni jak:
- Zbigniew Andre, Franciszek Tomczak przedarli się do Anglii i brali udział w walkach polskiego lotnictwa.21
Młodsi harcerze pełnili służbę w ramach Harcerskiego Przysposobienia Wojskowego, byli łącznikami, dyżurnymi przy telefonach, a nawet uzbrojeni w karabiny starych typów kierowali ruchem pieszym i kołowym ludności cywilnej, a niekiedy zabłąkanych żołnierzy i oddziałów wojskowych, cofających się na lewy brzeg Wisły.
Większą grupą młodych harcerzy, skoszarowanych w gmachu Seminarium Duchownego Niższego, kierował
drużynowy Władysław Kozłowski, ówczesny pracownik Komendy Powiatowej PW i WF. 22 Tadeusz Boetzel
otrzymał 3 września kartę powołania podpisaną przez komendanta Pow.PW i WF kpt. Leona Modzelewskiego
wzywającą do stawienia się natychmiast do uzupełniającej służby wojskowej w garnizonie Płock. Przydzielony
został do obsługi telefonu w tymczasowym Centrum PW w szkole przy ul. Dominikańskiej (obecnie 1 Maja). 23
W masowym opuszczaniu miasta przez mieszkańców w dniach 6-8 września wzięli udział harcerze z pomocniczej służby. Większość z nich zatrzymała się na zachód od Bzury, a po przejściu wojsk niemieckich wróciła do
Płocka. Wielu z nich przechodziło ciężkie chwile, szczególnie w czasie walk nad Wisłą lub podczas bitwy „w
kotle kutnowskim”.
Najbardziej niesamowite przeżycie miał instruktor Harcerskiego Ośrodka PWR, drużynowy 87 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej Adolf Szwajgert. Gdy 4 września zatrzymał się z rodziną w Gąbinie i w poszukiwaniu żywności udał się w kierunku północnym został zatrzymany przez grupę żołnierzy oddziału, który miał bronić przeprawy przez Wisłę. Szwajgert miał przy sobie tylko harcerską książeczkę służbową. Niestety charakterystyczne
nazwisko i w dodatku imię (!) spowodowało posądzenie, że jest spadochroniarzem - dywersantem, a więc należy
go powiesić. Od egzekucji uratował go w ostatniej chwili dowódca pobliskiej baterii, który po przesłuchaniu i
bliższym zbadaniu harcerskiej legitymacji miał wątpliwości, czy oskarżenie jest słuszne i nie chciał brać na swoje sumienie śmierci niewinnego człowieka. 24
9 września po wejściu wojsk niemieckich do Płocka oddział żandarmerii polowej zajął gmach Liceum Żeńskiego
im. Reginy Żółkiewskiej, sąsiadujący ze Stanicą Harcerską. Niemców zainteresowało prawdopodobnie charakterystyczne doprowadzenie do anteny nadawczej, gdyż wpadli do Stanicy i wyłamali drzwi do radiostacji. Mieszkający obok na poddaszu lokatorzy słyszeli, jak rozbijali szklaną obudowę nadajnika. Po wyjściu Niemców
stwierdzono, że sprzęt radiowy został zmiażdżony, a wiszące na ścianie dyplomy i karty QSL zniknęły.

16 Tamże, Relacja J. Wojciechowskiego.
17 Tamże, Relacja E. Laszkiewicza
18 Tamże, Relacja płk. mgr inż. St. Wawrowskiego.
19 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
20 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja pisma B. Mielnikowa.
21 Tamże, Relacja A. Mielnikowa.
22 Tamże, Relacja R. Wodzyńskiego.
23 Tamże, Relacja T. Boetzla.
24 Tamże, Relacja A. Szwajgerta.
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Ponieważ w lokalu Komendy Hufca na parterze znajdowały się akta Harcerskiego Ośrodka PWR oraz archiwum
Komendy Hufca, grupa harcerzy pod przewodnictwem Adolfa Szwajgerta w porozumieniu z mieszkającym w
Stanicy referentem starszoharcerskim Edwardem Wyszyńskim postanowiła je ukryć. Przed godziną policyjną
zebrali się w Stanicy. Po zawinięciu akt i archiwum w płachty namiotowe, wyniesiono je na strych, by ukryć w
ślepych pomieszczeniach pod dachem. Żeby się tam dostać należało wyjąć dachówki tuż przy ścianie szczytowej
budynku. Trzeba to było czynić bardzo cicho, bo w odległości 15-20 m chodził wartownik przed gmachem Liceum. Do skrytki wszedł najdrobniejszy z harcerzy Marcin Wawrowski, któremu Szwajgert, stojąc na stołku z
głową wysuniętą ponad dach dymnika podawał donoszony sprzęt, a jednocześnie obserwował żandarma. Po załadowaniu założono dachówkę równie ostrożnie. 25
Pomimo przejęcia przez policję 1941 roku całego budynku archiwum nie odkryto. Po ucieczce Niemców sprzęt
wydobyli Ryszard Wodzyński i Adolf Szwajgert:(w skrytce) były dokumenty i sztandar drużyny harcerek przy
Szkole Kupieckiej; w 1946 roku sztandar przekazano harcerkom, a akta przekazano Archiwum Państwowemu w
Płocku. 26
W drugiej połowie października 1939 roku na podstawie radiogramu z Królewca, polecającego dochodzenie w
sprawie nadajnika SP1IJ, żandarmi z 12 baonu polowego w towarzystwie techników z wojskowej jednostki radiowej przeprowadzili rewizję u obu operatorów radiostacji. II-go operatora Wacława Łabińskiego zastali w
mieszkaniu i po rewizji, i przesłuchaniu zatrzymali do chwili przeprowadzenia rewizji u I-go operatora ppor. rez.
Ładysława Żelazowskiego.
Gorzej im poszło ze znalezieniem Żelazowskiego. Niemcy udali się na ul. Sienkiewicza 8 (obecnie 28), gdzie
mieszkał w roku 1937. Tu nastąpiła śmieszna historia. Dopytując się przy pomocy jakiegoś volksdeutsh’a, który
odczytał podaną w radiogramie własność stacji „Mazowiecka Chorągiew Harcerzy” i bąkał tę nazwę dozorcy ten nie zrozumiał i podał, że w tym domu żadna Mazowiecka nie mieszka, natomiast niedaleko na rogu Sienkiewicza i Dominikańskiej (obecnie 1-go Maja) mieszka doktorowa Mazowiecka. Dom ten zwany wówczas złośliwie jako „Nowa Katedra”, później niestety siedziba gestapo, został otoczony, a nawet zamknięto czworobok
ulic: Kolegialną, (obecnie Bieruta), Sienkiewicza, Tumską. W mieszkaniu pani Mazowieckiej przeprowadzono
rewizję, upierając się wbrew zaprzeczeniom, że ma radiostację nadawczą. Wreszcie wyjaśniło się, że chodzi tu o
nauczyciela Liceum im. Jagiełły, zamieszkałego przy ul. Widok (później Jasnej, a obecnie Kwiatowej).
Po przybyciu na miejsce dwoma wojskowymi autobusami i po zamknięciu ulicy weszli do poszukiwanego domu. Po zapytaniu, widocznie w obawie nowej pomyłki, czy Żelazowski jest oficerem, zażądali wydania nadajnika. Oczywiście na próżno, gdyż budowany własny większy nadajnik został wcześniej rozebrany, a gotowy przenośny radiotelefon na średnie fale zakopany. Przeprowadzono rewizję w domu i w ogrodzie. Znaleziono jeden
działający i kilka popsutych odbiorników, sporo części i lamp radiowych - jak to u radioamatora. Żołnierze znosili wszystko do jednego pokoju, gdzie wojskowy ekspert badał, czy to nie są nadajniki. Żelazowski tłumaczył,
że w Płocku był tylko jeden nadajnik i ten został rozbity przez niemieckie wojsko zaraz po wejściu do Płocka.
Niemcy zachowywali się grzecznie, ale domownicy z wewnętrznym niepokojem oczekiwali zakończenia rewizji.
Wreszcie zdecydowali się odejść, przypominając tylko, że za kilka dni upływa termin oddania odbiorników do
płockiego magistratu. I rzecz charakterystyczna: na zapytanie czy odnaleziony sprzęt radiowy należy oddać, dowódca oddziału po naradzie z ekspertem oświadczył, że obwieszczenie mówi tylko o aparatach odbiorczych.
Oczywiście sprzęt radiowy jeszcze tego samego wieczora został po zabezpieczeniu przed korozją zakopany, a w
późniejszym okresie użyty do budowy jednolampowych odbiorników krótkofalowych.
Po upływie kilku dni żandarmi zjawili się po raz drugi, zabrali Żelazowskiego do wojskowego autobusu, a następnie po przeprowadzonej rewizji w domu, przewieźli do koszar w Liceum im. Reginy Żółkiewskiej. Równocześnie przeszukano ponownie mieszkanie p. Mazowieckiej. Podczas badania Niemcy twierdzili, że ktoś ma w
Płocku nadajnik, bo „Londyn nadaje informacje z Płocka, np. o aresztowaniu młodzieży przy wyjściu z kościoła.” Na odpowiedź, że w Płocku był tylko jeden nadajnik i ten został przez nich zniszczony, oświadczono Żelazowskiemu, że jeszcze tym razem może iść do domu, ale jeśli stwierdzą, że coś ma wspólnego z nadawaniem lub
będzie wiedział, że ktoś nadaje, a ich tj. żandarmerię nie zawiadomi - będzie rozstrzelany.27

25 Tamże.
26 Tamże, Relacja W. Kozłowskiego.
27 Wspomnienia Ł.Żelazowskiego (w zbiorach autora).
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Podobne rewizje w poszukiwaniu nadajników amatorskich przeprowadzano w całej Polsce, przy czym stosunek
władz niemieckich do krótkofalowców w tym czasie był zaskakująco łagodny 28 w porównaniu do okrucieństw i
zbrodni stosowanych później wobec ogółu ludności polskiej. Gestapo jeszcze nie zadomowiło się w strefie przyfrontowej, będącej w administracji wojskowej.
W pierwszych dniach października 1939 roku samorzutnie powstawały grupy starszych harcerzy zarówno w
Płocku jak i Wyszogrodzie 29 w celu porozumienia się, co do dalszej działalności.
Taka mała grupka krótkofalowców harcerzy zebrała się w mieszkaniu drużynowego Adolfa Szwajgerta. Obecni
byli: Stanisław Tomaszewski, Marcin Wawrowski, harcerka Eugenia Skrzyńska i inni dotychczas dokładnie nieustaleni. Grupa ta przeprowadziła podane powyżej ukrycie archiwum i akt w pierwszych dniach października,
lecz wkrótce rozleciała się na skutek wezwania Adolfa Szwajgerta na ćwiczenia Selbstschutz’u i propozycji, by
zgłosił swą przynależność do narodu niemieckiego. 30
Na stanowczą odmowę został w lutym 1940 roku wywieziony z rodziną do obozu przejściowego w Działdowie,
a następnie skierowany do Częstochowy w celu wywiezienia na roboty do Niemiec. Udało mu się na dworcu
przesiąść z żoną i dzieckiem do pociągu warszawskiego. Dzięki częściowej znajomości języka niemieckiego
otrzymał posadę w niemieckim sklepie w Kiernozi w odległości ok. 1 km od granicy terenów przyłączonych do
Rzeszy. Wykorzystując to zorganizował około 20 osób przerzut z Pomorza i Płocka do Generalnego Gubernatorstwa. Między innymi przejął harcerza nauczyciela z Płocka Tadeusza Ozimka, zagrożonego aresztowaniem za
przynależność do ZWZ w Żychlinie, a następnie jego rodzinę. Przez dłuższy czas opiekował się nimi.31 Później
w 1943 roku pracując w Goszczynie pod Radomiem uratował z narażeniem życia kilka osób, a między innymi
byłego kierownika szkoły w Trzepowie Jana Majewskiego. 32
Zmuszony do ucieczki, w Warszawie otrzymał od płockiego harcerza krótkofalowca, byłego ucznia płockiego
gimnazjum im. Wł. Jagiełły Józefa Grabarczyka fałszywy dokument na nazwisko Grodzickiego.33 Przeniósł się
do Wawra, gdzie spotkał się z przeprowadzonym przez granicę oficerem WP, który prowadził podchorążówkę
AK. Ten wyrobił mu dokument na nazwisko Adama Szaniawskiego, wydany oficjalnie na podstawie autentycznej metryki urodzenia. Adolf został przyjęty do AK. Po licznych kłopotach, które podaje w swoich wspomnieniach,34 powrócił do Płocka wiosną 1945 roku i pomagał Ryszardowi Wodzyńskiemu w organizacji Hufca w
Płocku.35
7 października 1939 roku powrócił z Warszawy hufcowy hm. Jan Laszkiewicz. Po porozumieniu się z hm. Ładysławem Żelazowskim zwołał w dniu 15 października w swym mieszkaniu przy ul. Dojazd zebranie obecnych
w Płocku członków Komendy Hufca. W zebraniu wzięli udział: hm. Jan Laszkiewicz - komendant Hufca (pracownik Sądu Okręgowego); działacz harcerski Edward Wyszyński - referent starszoharcerski (z zawodu krawiec); działacz harcerski Felicja Bednarska - namiestnik zuchowy (nauczycielka); hm. Ładysław Żelazowski były komendant Hufca i ośrodka PWR (nauczyciel).36
Po zreferowaniu przez hm. Laszkiewicza przywiezionych wiadomości i poleceń Naczelnictwa ZHP, postanowiono utworzyć Tajny Hufiec Harcerski, w którego skład powinni wejść dorośli harcerze, a przede wszystkim z
trzech drużyn pozaszkolnych i ewentualnie funkcyjni harcerze, uczniowie klas licealnych.
Na wniosek hm. Laszkiewicza wybrano hm. Ładysława Żelazowskiego Komendantem Tajnego Hufca Harcerskiego,37 motywując długoletnim stażem harcerskim, stopniem oficerskim i doświadczeniem z I -szej wojny
światowej w ramach tajnego POW; na zastępcę hm. Jana Laszkiewicza z przydziałem: sprawy organizacyjne i
kierowanie wywiadem; działaczowi harcerskiemu Edwardowi Wyszyńskiemu powierzono zorganizowanie kol28 Rybka Z., Wyporski I., Ziembicki J., Historia krótkofalarstwa polskiego, Warszawa 1970, s.99, 100.
29 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja pisemna J. Szymczewskiego.
30 Tamże, Relacja A. Szwajgerta.
31 Tamże, Relacja T. Ozimka.
32 Tamże, Relacja A.Szwajgerta.
33 Tamże, Relacja J. Grabarczyka.
34 Tamże,Relacja A. Szwajgerta.
35 Tamże, Relacja R. Wodzyńskiego.
36 Tamże Relacja E. Laszkiewicza.
37 Zarząd Wojewódzki ZboWiD w Płocku, syg. 4581/30, Oświadczenie F. Bednarskiej.
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portażu wiadomości radiowych; działaczce harcerskiej Felicji Bednarskiej zorganizowanie nasłuchów radiowych.38
Ponadto powstała w końcu 1939 roku sekcja dokumentacji i fotografii, którą kierował Władysław Kozłowski,39
podległy bezpośrednio komendantowi THH, a następnie w początkach 1940 roku sekcja kartografii (plany i mapy) z kierownikiem phm Ryszardem Wodzyńskim, podległym bezpośrednio zastępcy komendanta THH.40 Działalność THH postanowiono skoncentrować zasadniczo w dwóch kierunkach:
wywiadu i kontrwywiadu,
b) nasłuchu radiowego i kolportażu.
Niniejsze opracowanie dotyczy tej drugiej działalności harcerzy łącznościowców i krótkofalowców zorganizowanych przez Edwarda Wyszyńskiego i Felicję Bednarską, jak również obejmie tych krótkofalowców, którzy
podczas wojny przebywali poza Płockiem, a działalność ich udało się dotychczas odtworzyć.
Pierwsze wiadomości radiowe ukazały się już przed 20 października z nasłuchu początkowo stacji RadioTuluza, dobrze odbieranej w tych czasach na falach średnich, a wkrótce z Radia Londyn BBC na falach krótkich.
Wiadomości radiowe były początkowo pisane ręcznie przez kalkę, później również na maszynie, na przebitce
białej i kolorowej. Wyszyńskiemu pomagała żona Jadwiga,41 a kolportażem zajmowali się harcerze przekazując
kartki znajomym lub podrzucając. Było podobno kilka niebezpiecznych chwil, a nawet ucieczek przed policjantem przy wykorzystaniu przechodnich domów (według ustnych opowiadań).
Wyszyński posiadał dwa zastępy po 5 osób:42 pierwszy kierowany przez niego, złożony z harcerzy przypuszczalnie krawców o nazwiskach nieustalonych (wszyscy zginęli z Wyszyńskim w Oświęcimiu) 43 i drugi, którego
kierownik jest nieustalony (Wacław Łabiński (?), a w skład wchodzili przypuszczalnie: Marcin Wawrowski, który zmarł pobity przez SS-manów za nieukłonienie się na ulicy, 44Marian Śledziński (zmarł po wojnie), Jan Cichiewicz (mieszka podobno w Szczecinie (?). Wszyscy trzej serdeczni koledzy z wieczorowej Zawodowej Szkoły Elektrycznej.
W styczniu 1940 roku Edward Wyszyński spotkał się z przybyłym do Płocka byłym drużynowym pozaszkolnej
drużyny phm Bolesławem Mielnikowem. Mielnikow w czasie pobytu w Warszawie w październiku 1939 roku
poznał przez swego brata, oficera WP kolegę kpt. Jerzego Szarkiewicza (ps. “Szary”), który poinformował go o
tworzącym się w Warszawie ruchu oporu, również wśród harcerzy. Wyszyński w czasie rozmowy z Mielnikowem podał, że ma dwa zastępy i zaproponował mu zorganizowanie trzeciego.45 Wyszyński nie podał, że istnieje
Tajny Hufiec Harcerski i kto jest komendantem, gdyż tego nie wolno było mu zrobić.
Powstał zastęp w składzie: zastępowy phm Bolesław Mielnikow (ps. “Czarny”); członkowie krótkofalowcy z 87
Drużyny: Józef Milewski 46 -handlowiec; Jan Klatte 47 -malarz ; Bolesław Dudziński 48 -pracownik elektrowni;
Anatol Mielnikow 49 -brat Bolesława.
Mielnikow posiadał maszynę (do pisania), którą ukrywał na strychu domu przy ul. Warszawskiej 3 w specjalnej
kryjówce, wybudowanej przez ojca stolarza.50
Zastęp miał własny nasłuch radiowy w Płocku, a ponadto korzystał z nasłuchu, zorganizowanego przez krewnych Mielnikowa, mających gospodarstwo rolne i młyn w Cierszewie. Niemiec, przymusowy kierownik młyna,
38 Wspomnienia Ł.Żelazowskiegow zbiorach autora.
39 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja W. Kozłowskiego.
40 Tamże, relacja R. Wodzyńskiego
41 Tamże, Relacja J. Wyszyńskiej.
42 Tamże, Relacja E. Mielnikowa.
43 Tamże.
44 Relacja ustna T. Grucy.
45 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja E. Wyszyńskiego.
46 Tamże, Relacja J. Milewskiego.
47 Tamże, Relacja J. Klatte.
48 Tamże, Relacja B. Dudzińskiego.
49 Tamże, Relacja A. Mielnikowa.
50 Tamże, Relacja B. Mielnikowa i A. Mielnikowa.
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posiadał radioaparat, a że często wyjeżdżał, korzystano z tego. Wiadomości radiowe przywoziła raz w tygodniu
harcerka Zofia Jeziorowska.51
Wiosną 1942 roku łączność z Warszawą urwała się. Wkrótce jednak przybył do Płocka harcerz 87. Drużyny Bolesław Ners, zamieszkały wówczas pod Modlinem. Przywiózł on smutną wiadomość o zamordowaniu przez Gestapo kpt. Szarkiewicza oświadczył, że przyjechał jako łącznik warszawskich harcerzy do płockich i że będzie
dostarczał prasę konspiracyjną. 52
Ners nie został poinformowany przez Wyszyńskiego o istnieniu Tajnego Hufca Harcerskiego, gdyż powiadomiony o tej łączności komendant THH po porozumieniu się z członkami Komendy, nie wyraził zgody na dekonspirację całości THH. Wyszyński został upoważniony, by z Mielnikowem reprezentowali swoją grupę.53
Bezpośrednia łączność z Szarymi Szeregami została nawiązana dopiero latem 1943 roku po przyjeździe do Warszawy w czerwcu 1943 roku Ładysława Żelazowskiego. Spotkanie z Naczelnikiem Szarych Szeregów hm. Stanisławem Broniewskim nastąpiło w mieszkaniu byłego Komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm. Władysława
Olędzkiego przy ul. Szustra na Mokotowie. Naczelnik Szarych Szeregów zaakceptował działalność płockich
harcerzy. Poruszono również możliwość wykorzystania przejść przez granicę GG, jedną z posiadanych przez
Komendę Podokręgu AK na tereny przyłączone do Rzeszy.54
Na przełomie lat 1940/41 z inicjatywy phm Mielnikowa w porozumieniu z Wyszyńskim, a przez niego z Komendą THH i z Nersem postanowiono rozpocząć wydawanie własnej gazetki pod tytułem “Sztafeta”. Było to
przypuszczalnie pierwsze wydawnictwo w okupowanym Płocku.55
Na treść gazetki składały się: przedruk ciekawszych artykułów z konspiracyjnej prasy warszawskiej, miejscowe
wiadomości sprawdzone przez harcerzy, skróty wiadomości radiowych. Nakład jednorazowy „Sztafety” wynosił
najwyżej około 50 egzemplarzy. Pismo wychodziło, co dwa tygodnie, gdyż tyle czasu trwało kilkakrotne przepisywanie przez Mielnikowa w wolnych chwilach od przymusowej pracy w firmach niemieckich.
Gazetki rozchodziły się bardzo szybko. Większość była zabierana przez harcerzy trzech zastępów do kolportażu,
kilka sztuk zabierał Ners, a resztę przewoził B. Mielnikow do Sierpca, a zwłaszcza do Gostynina, korzystając z
tytułu ówczesnej pracy (firma niemiecka skupu bydła i trzody) do służbowego przejazdu pociągiem. Gazetki były przewożone między papierami firmowymi.
Mielnikow w Gostyninie miał serdecznego przyjaciela lekarza dr Tadeusza Krzemińskiego, który pracując w
szpitalu miał możliwość uzyskania ciekawych, a tajnych informacji, które przy okazji przekazywał do Płocka.
Również Mielnikow pracując w 1941 roku jako parkieciarz, podsłuchał rozmowę pewnego gestapowca z żoną
na temat wyjazdu do Gostynina w celu zlikwidowania „polskich bandytów”. Mielnikow zdążył za pośrednictwem znajomego kolejarza ostrzec na czas doktora Krzemińskiego, który poczynił odpowiednie kroki, które
uniemożliwiły zamiary Niemców.
W sierpniu 1941roku wydano dziesiąty, i niestety, ostatni numer „Sztafety”.
U jednego z aresztowanych gestapowcy znaleźli to pismo. Pociągnęło to za sobą aresztowanie w dniu 9 września
1941 roku Wyszyńskiego, jego całego zastępu i Mielnikowa.
Po ciężkich torturach zostali przewiezieni do Królewca, gdzie sąd w dniu 10 kwietnia 1942 roku skazał za „usiłowanie sabotażu i dywersji komunistycznej, działającej w czysto niemieckim mieście, jakim jest Shrottersburg”
-Bolesława Mielnikowa, który się do niczego nie przyznał, na 12 lat obostrzonego obozu karnego (Verschafststraflager), pozostałych na 8 i 6 lat więzienia.56 Przypuszczalną przyczyną oskarżenia o komunizm był przedruk
z warszawskiej gazetki o reformie rolnej po wojnie.
Z przejściowego więzienia w Sieradzu Wyszyński i jego grupa zostali wywiezieni do Oświęcimia i tam 17 lutego 1943 roku straceni. Mielnikow wskutek zbiegu okoliczności pozostał w Sieradzu i dopiero po dwóch dniach
51 Tamże, Relacja B. Mielnikowa.
52 Tamże.
53 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
54 List Naczelnika Szarych Szeregów hm. St. Broniewskiego (w zbiorach autora).
55 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacje pisemne B. Mielnikowa i S. Tomaszewskiego.
56 Tamże, Relacja B. Mielnikowa.
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włączony do transportu do Matchausen-Gusen. Tam zetknął się z płocczanami: prof. Kazimierzem Gelinkiem,
Wacławem Milke, Janem Majkowskim, Edwardem Lewandowskim, Edwardem Filipowiczem, Janem Pankowskim, Zygmuntem Michnickim, Zbigniewem Tłuchowskim i innymi. Harcerskie grupy działały i pomagały mu
przetrwać. Mielnikow należał do grupy Bernarda Thiela, działacza harcerskiego z Gdańska, aresztowanego już
w 1939 roku.
5 maja 1945 roku Mielnikow został wyzwolony przez oddziały wojsk amerykańskich. Przeżycia swoje opisał we
wspomnieniach pod tytułem “Harcerski Ruch Oporu w Płocku w latach 1940-41 w relacji Bolesława Mielnikowa”.57
Po aresztowaniu Wyszyńskiego i Mielnikowa pozostali harcerze tej grupy utracili łączność z THH, gdyż nic o
nim nie wiedzieli. Natomiast w ramach „towarzyskich spotkań” 58 z harcerzami z grupy wywiadu i kontrwywiadu (Kierownik hm. Jan Laszkiewicz ps. D-17, A-19, “Ostoja”, “Orkan”, “Sas”) udzielali sobie zdobytych informacji o działalności Niemców i volksdeutch’ów.
Już w połowie 1940 roku hm. Laszkiewicz dostarczał uzyskane materiały Polskiej Organizacji Zbrojnej w Płocku, z którą nawiązał z polecenia THH bliższy kontakt. Chodziło o wysłanie informacji przez ich drogi kontaktowe do Warszawy z braku własnej pewnej łączności.59
W grudniu 1941 roku na podstawie porozumienia z Komendantem Okręgu POZ Tuchola kpt. Mieczysławem
Teodorczykiem (ps. “Roman”, “Namur”) hm. Żelazowski przeszedł wraz z całym THH do POZ, obejmując w
sztabie Okręgu kierownictwo kontrwywiadu. Zastępcą został hm. Laszkiewicz.60
Działalność harcerzy znalazła uznanie POZ. W listopadzie 1942 roku hm. Ładysław Żelazowski (D-18, “Zygfryd”, “Wiąz”, “Sowa”, “Kiwi”) otrzymał na piśmie wyróżnienie „za wyjątkowo ofiarną pracę” od Komendanta
Głównego POZ „Szyligi” (ppłk. Sulima Suszczyński) i osobno podziękowania swoim współpracownikom.
W latach 1940-42 harcerze krótkofalowcy wybudowali z ukrytego sprzętu (części radiowych) trzy miniaturowe
odbiorniki krótkofalowe. Miejsca nasłuchu: u Żelazowskiego na ul. Kwiatowej i w tartaku na ul. Dobrzyńskiej.
Tam prowadzili nasłuchy: 1) Harcerz krótkofalowiec Ludwik Kamiński, syn byłego właściciela tartaku, został
aresztowany z polecenia kierownika Niemca za dwukrotne przekroczenie granicy Generalnego Gubernatorstwa
w 1942 roku, zmarł w Oświęcimiu; 2) Ukrywający się pod postacią woźnicy analfabety Józef Gumiński, a faktycznie ppłk WP Antoni Rudnicki (ps. „Wilk”), czynny działacz POZ, aresztowany we wrześniu 1943 roku, zamordowany 4 lutego 1944 roku w Pomiechówku.61 Aparaty nie zostały wykryte.
Również Wacław Łabiński, instruktor Harcerskiego Ośrodka PWR budował odbiorniki, jak również naprawiał
uszkodzone. Jeden z jego odbiorników zachował się do tej chwili; był wykorzystywany do końca okupacji w
piwnicy pod mieszkaniem członka Komendy THH Felicji Bednarskiej. Z odbiornika tego korzystał również phm
Jan Lipiński.62
W ramach AK Żelazowski pomógł w przystosowaniu i zamurowaniu w piecu pokojowym superheterodyny „Telefunken” w mieszkaniu w Hotelu Płockim. Mieszkali tam członkowie AK Edward Jędrzejewski (aresztowany
10 lipca 1944 r. za udział w ruchu oporu i zamordowany w czasie badań przez gestapo) i żona Jadwiga (redaktor
tajnego pisma w ramach Oddziału VI Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego AK). Pomimo rewizji aparat nie został
wykryty. Fotografie z nasłuchu przekazała p. Jędrzejewska Muzeum Mazowieckiemu w Płocku.63
Poza Płockiem działali krótkofalowcy harcerze: Józef Grabarczyk, Adolf Szwajgert i inni. W wywiadzie gospodarczym działał instruktor Harcerskiego Ośrodka PWR Stanisław Tomaszewski.64
57 Tamże, Relacja pisemna B. Mielnikowa „Harcerski ruch oporu w łocku w latach 1940-41”.
58 Tamże, RelacjaS. Tomaszewskiego.
59 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
60 Rozkaz nr. 2 Okręgu POZ III „Mazowsze” z dnia 25.02.1942 r. p.4: wyciąg z rozkazunr 33 Komendy Głównej POZ p.6-D18 – kierownik
kontrwywiadu;pt-A19 – zastępca kontrwywiadu”. Podpisał „Roman”, komendant Okręgu.
61 Wspomnienia Ł Żelazowskiego (w zbiorach autora).
62 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja relacja pisemna F. Bednarskiej.
63 Tamże, Relacja J. Jędrzejewskiej.
64 Tamże, Relacja, S. Tomaszewskiego.
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W czerwcu 1943 roku Ładysław Żelazowski otrzymał równocześnie dwa pisma: gryps z więzienia od aresztowanego ogniomistrza 8 PAL Boera, że gestapo dopytuje się o oficera zamieszkałego za Rogatką Dobrzyńską i
sądzi, że chodzi o Żelazowskiego, któremu zaleca wyjazd; i drugie pismo z Komendy Podokręgu AK wzywające
do natychmiastowego przyjazdu do Warszawy. Obydwa pisma przynieśli: hm. Laszkiewicz, ówczesny szef wywiadu sztabu Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego AK i Tadeusz Krzechowski szef Oddziału VI sztabu Inspektoratu.65
W Warszawie (Ładysław Żelazowski) został powołany do Sztabu Podokręgu.66
W sierpniu hm Jan Laszkiewicz otrzymał ostrzeżenie od harcerskiego kontrwywiadu,67 że gestapo interesuje się
nim. Niestety nie zdecydował się na wyjazd. 20 Września 1943 roku został aresztowany w czasie bardzo szerokiej akcji przeprowadzonej przez gestapo. Najpierw aresztowano Komendanta Obwodu Płockiego, a następnie
nieomal wszystkich ważniejszych funkcyjnych. Hm. Jan Laszkiewicz wykazał niesłychany hart ducha i pomimo
najbardziej wyrafinowanych tortur nikogo nie wskazał. W dniu 4 lutego 1943 roku został zamordowany w Pomiechówku. Hm Jan Laszkiewicz otrzymał na wniosek Komendy Okręgu AK nominację na oficera w stopniu
honorowym.68
Z Komendy THH pozostała w Płocku tylko działaczka harcerska Felicja Bednarska, która oprócz nasłuchu prowadziła cały czas tajne nauczanie.
Były kierownik Laboratorium Krótkofalowego Harcerskiego Ośrodka PWR Władysław Majewski prowadził nasłuchy i na własną rękę przekazywał wiadomości wielu znajomym. Jeden z najstarszych harcerzy 87 Drużyny
Czesław Bętlejewski, pracując w zakładzie elektroradiowym Gestigkeita przy ul. Kolegialnej w porozumieniu z
Komendą THH sprzedawał potajemnie baterie zasilające i sprzęt radiowy (części radiowe).69
Hm. Ładysław Żelazowski jako członek Sztabu Podokręgu AK na tereny północno - zachodnie byłego województwa warszawskiego, nawiązał kontakt ze współpracownikiem Wacława Łabińskiego w Harcerskim Ośrodku PWR Aleksandrem Wiśniewskim, który pracując w niemieckiej firmie radiotechnicznej w Warszawie przy
Placu Trzech Krzyży miał dostęp do części i lamp radiowych. Wiśniewski w porozumieniu z Żelazowskim budował miniaturowe odbiorniki krótkofalowe dla AK.70
Po powrocie z obozu w Niemczech w 1946 roku hm Ładysław Żelazowski przewodniczył zebraniu krótkofalowców w Warszawie, którzy przeżyli wojnę, w MON (Ministerstwo Obrony Narodowej). Pierwszy oficjalny
lokal do spotkań krótkofalowców dla wymiany doświadczeń, jak również sprzętu radiowego, był w pokojach
Wydziału WF Głównej Kwatery Harcerzy przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. 71
I tak właśnie zakończyła się działalność przedwojenna i w czasie okupacji harcerzy-krótkofalowców i Płockiego
Oddziału Polskiego Klubu Radionadawców (PKRN).
W Polsce Ludowej ZHP rozwinęło krótkofalarstwo jak nigdy dotąd. W Płocku również miało to miejsce, ale to
już inna historia...

5. Harcmistrz Ładysław Żelazowski [Biogram] 72
ŻELAZOWSKI (1901-1993) Ładysław, Tadeusz, pseud. „Zygfryd”, „D-18”, „Wiąz”, „Sowa”, „Kiwi” (1901–
1993) nauczyciel, harcmistrz, hufcowy Żeglarskiego Hufca Harcerzy (1932-1938) i komendant Tajnego Hufca

65 Tamże, Oświadczenie T. Krzechowskiego.
66 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego, (w zbiorach autora).
67 Listy od F. Bednarskiej i J. Lipińskiego (w zbiorach autora).
68 „Kurier Mazowiecki” 3.12.1938 – Dekret Prezydenta RP z 23.11.1938 r.
69 Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akta ZHP, Relacja Z. Bętlejewskiego.
70 Tamże, relacja J. Fijołka.
71 Wspomnienia Ł. Żelazowskiego (w zbiorach autora).
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Harcerskiego w Płocku (1939-1943), komendant Chorągwi „Kresowej” w Niemczech (1945-1946), pionier krótkofalarstwa w harcerstwie.
Urodził się 18 grudnia 1901 roku w Warszawie w rodzinie Antoniego, Ludwika, płk., mgr. farmaceuty, szefa zaopatrzenia medycznego i Józefy, Pauliny Bilickiej. Miał starszą siostrę Irenę (niezamężną), która była łączniczką
w powstaniu warszawskim i młodszego brata Stefana, który był księgowym w Warszawie.
Ładysław szkołę powszechną, gimnazjum i Szkołę Nauk Społecznych ukończył w Warszawie. W 1914 roku
wstąpił do 1. Warszawskiej Drużyny Skautowej im. Romualda Traugutta. Od 10.X.1914 do października 1921
roku był w niej szeregowcem, zastępowym, plutonowym i przybocznym. W 1918 roku jako gimnazjalista zgłosił
się na ochotnika do wojska, został ranny w nogę podczas ofensywy pod Lwowem. W 1920 roku odbywał służbę
wojskową w 201 Pułku Piechoty. Od 1922 roku pełnił funkcję drużynowego 33WDH im. H. Kołłontaja w Warszawie. W 1922 roku był też referentem Wydziału Prasy i Propagandy komendy Warszawskiej Chorągwi Męskiej. W 1923 roku został hufcowym 3. Hufca Harcerzy przygotowawczego (szkoły powszechne) w Warszawie.
1 IV 1923 roku został mianowany rozkazem przodownikiem, natomiast 18 V 1923 roku – podharcmistrzem
(równoznaczny ze stopniem harcmistrza po zmianie systemu stopni instruktorskich). W latach 1923-1925 pełnił
funkcję wizytatora warszawskich drużyn harcerzy. W latach 1926-1927 przeszedł przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy, którą ukończył w stopniu podporucznika.
Do Płocka przybył w 1927 roku i podjął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego. Od 1 IX 1936 roku do wybuchu wojny był nauczycielem wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. W latach
1928-1930 był kierownikiem Wydziału Programowego i Wydziału Wyszkolenia Harcerskiego komendy Płockiej Chorągwi Męskiej, a od 1 X 1927 roku był zastępcą komendanta Płockiej Chorągwi Męskiej, a następnie
Płocko-Włocławskiej do czasu jej rozwiązania w 1931 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym
kraju. Opublikował wspólnie z W. Olędzkim Wychowanie fizyczne w obozach letnich (Warszawa 1932).
W latach 1932-1938 był hufcowym Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku. W tym czasie wysunął i zrealizował
szereg cennych inicjatyw. Od roku 1932 hufiec płocki stał się hufcem żeglarskim i rozwinął szeroką działalność
w tej specjalności. Harcerze sami budowali jednostki pływające. Powstała stanica hufca ze schroniskiem nad
Wisłą. 5 maja 1935 roku hufiec otrzymał z rąk szefa Głównej Kwatery Harcerzy hm J. Sosnowskiego oraz kierownika Wydziału Drużyn Żeglarskich GK Harcerzy hm W. Bublewsiego patent flagowy tj. prawo używania
bandery harcerskiej. Ładysław Żelazowski był także pionierem powstania i rozwoju krótkofalarstwa w harcerstwie. W 1934 roku został kierownikiem samodzielnego Referatu Krótkofalarstwa przy GK Harcerzy i zorganizował w Płocku pierwszy Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radio-Telegraficznego, a 29 IV
1934 roku – pierwszą harcerską radiostację krótkofalową. Stacja otrzymała znak wywoławczy dla Harcerskiego
Ośrodka PWR radiotelegraficznego SPWR 4, a z ramienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów znak amatorski –
SP1GW (później SP1IJ) i dla hm Ładysława Żelazowskiego – SP2RG. W lipcu 1935 roku Żeglarski Hufiec Harcerzy z radiostacją harcerską i jej pierwszym operatorem Ładysławem Żelazowskim wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale. W 1936 roku w porozumieniu z Referatem Lotniczym GK Harcerzy
zorganizowano w hufcu w Płocku kurs spadochronowy i szybowcowy.
W październiku 1939 roku powstał w Płocku Tajny Hufiec Harcerski, którego komendantem został Ładysław
Żelazowski, a zastępcą hm. Jan Laszkiewicz pseud. „Sas”. Tworzyły go 4 drużyny harcerzy (łącznie ok. 40) i
niewielka drużyna harcerek. Po nawiązaniu kontaktu z Komendą Okręgu Polskiej Organizacji Zbrojnej (która
weszła potem w skład AK) w grudniu 1941 roku cały Tajny Hufiec Harcerski wszedł jako Oddział Wywiadu w
skład Okręgu POZ. Ładysław Żelazowski przyjął pseudonim „Zygfryd” i został Szefem Oddziału II. W maju
1943 roku, uciekając przed aresztowaniem przez gestapo, przedostał się przez „zieloną granicę” do Warszawy i
został powołany do Sztabu Podokręgu AK na tereny północno-zachodnie byłego województwa warszawskiego.
Po wybuchu powstania warszawskiego walczył początkowo w ramach zgrupowania „Chrobry”, a następnie wykonywał odpowiedzialne zadania w kwatermistrzostwie Komendy Powstania. Po upadku powstania jako jeniec
przebywał w różnych obozach na terenie Niemiec. Wyzwolenie zastało go w Lubece. Od pierwszych dni po wyzwoleniu rozpoczął organizowanie harcerstwa wśród młodzieży i dzieci polskich wywiezionych do Niemiec. Na
terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej z siedzibą w Lubece powstała Chorągiew o nazwie „Grunwald” (później
„Kresowa”), której został pierwszym komendantem (1945-1946).
W czerwcu 1946 roku wraz z wieloma harcerzami powrócił do kraju i został nauczycielem Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku. Od 1 IX 1946 roku otrzymał płatny urlop celem pełnienia funkcji kierownika Wydziału
WF Głównej Kwatery Harcerzy (1946-1948). W latach 1947-1948 pełnił także obowiązki przewodniczącego
Komisji Dyscyplinarnej GK Harcerzy i był kierownikiem Wydziału WF i Zdrowia (1948) oraz Wydziału Kultu-
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ry Fizycznej (1948-1949) Naczelnictwa ZHP. W 1947 roku wstąpił do PPS, a po zjednoczeniu partii został
członkiem PZPR, pełniąc funkcję członka Egzekutywy POP przy Naczelnictwie ZHP. W GK Harcerzy pracował
do stycznia 1950 roku.
Następnie zawiesił działalność harcerską. Po powrocie do Płocka nie podjął już pracy nauczycielskiej. Jako były
członek Armii Krajowej został usunięty z PZPR i nie mógł znaleźć pracy. Pracował potem jako księgowy. Dopiero po politycznej odwilży został rehabilitowany i ponownie przyjęty w szeregi PZPR. W latach 1956-1959
był członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej. Jako emeryt pracował nadal społecznie w harcerstwie, ZBoWiD i
Komitecie Osiedlowym. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Płocku. Od 1965 do 1984 roku był członkiem
Komisji Rewizyjnej Hufca Płock oraz w latach 1985-1993 członkiem i przewodniczącym Komisji Historycznej
Hufca.
W okresie pracy w Liceum im. Władysława Jagiełły opracował w oparciu o źródła i fotografie początki ruchu
skautowego w 1912 roku w pierwszej polskiej szkole średniej, zbudowanej przez polską Macierz Szkolną po
rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim. Swoje ustalenia opublikował w artykule pt. Pierwszy zastęp skautów w Płocku – Staszewski, Broniewski, Betley i inni („Notatki Płockie”, kwartalnik Towarzystwa Naukowego
Płockiego, 1986, nr 4/129, s.39-49). Opublikował także swoje wspomnienia o harcerskich krótkofalowcach działających w latach 1933-1945 na terenie Płocka w artykule Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach1933-1945
(„Notatki Płockie”, kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1980, Nr 4/105, s.36-41 i 1981, nr 2/107,
s.22-28.). Zebrane materiały przekazał Muzeum Mazowieckiemu.
Zmarł 5 października 1993 roku w Płocku. Został pochowany z honorami harcerskimi na cmentarzu przy Al.
Kobylińskiego w Płocku.
Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzeniu Polski (14 VII 1976), Złotym Krzyżem Zasługi (16 VII
1971), Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami (20 I 1943), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1939), Medalem Za wojnę 19181921, Medalem „10.lecia Niepodległości" (1928), Medalem 3 Maja (1925), Złotym Medalem „15 lecia Odzyskania Dostępu do Morza (1938), Krzyżem Partyzanckim (28 VIII 1959), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (5 I 1983),
Medalem „Za Warszawę" (21 VII 1946), Medalem „Zwycięstwa i Wolności" (9 V 1946), Odznaką Grunwaldzką (27
VII 1946), Medalem 30-lecia Polski Ludowej (25 VII 1974), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (22 VII 1984), Złotym
Odznaczeniem im. Janka Krasickiego (19 III 1977), Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość (17 I 1939), Złotym Krzyżem Harcerskiego Odznaczania Honorowego „Za Zasługę dla ZHP" (14 VII 1947),
Honorową Odznaką „Za Zasługi dla ZHP" (22 VII 1969), Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP" (10 III 1981) oraz
„Rozetą-Mieczami", Honorową Odznaką Komendanta PW (1939), Odznaką 25-lecia Harcerstwa i Odznaką 25-lecia
Harcerstwa na Mazowszu Płockim. (26 XI 1942) otrzymał wyróżnienie za wyjątkowo ofiarną pracą w służbie Polskiej Organizacji Zbrojnej od Komendanta Głównego POZ.
W 1930 roku zawarł związek małżeński z Janiną, Leokadią Deczyńską, (córką Stanisława i Wandy Piwnickiej),
urodzoną w 1903 roku w Łubkach, l°voto Dulczewską nauczycielką szkoły powszechnej, uczestniczką tajnego
nauczania, opiekunką drużyny harcerskiej. Miał córki Hannę (ur. 1932, zam. Kryworuczko), ukończyła liceum
ogólnokształcące -„Reginki” w Płocku, mieszkała w Otwocku, była księgową i Krystynę (ur. 1948, zam. Małowiejską), ukończyła Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku, była kasjerką oraz syna Jerzego (ur.1936, zawodowego wojskowego), ukończył zasadniczą szkołę zawodową, później wieczorowe liceum ogólnokształcące. Wszystkie jego dzieci w szkołach należały do harcerstwa, ale nie poszły w ślady ojca, nie były instruktorami harcerskimi.
We wspomnieniach żyjących harcerzy pozostał jako druh całym życiem oddany pracy z młodzieżą. Był wzorem
dla licznych pokoleń harcerzy, a prawo harcerskie, lilijka i krzyż harcerski wyznaczały jego niezłomne ideały, którym pozostał wierny do końca.
Źródła:
Błażejewski W., Bibliografia harcerska 1911-1960, Warszawa 1981, s. 112, 192; Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985; Jabrzembski J., Harcerze z Szarych Szeregów, Warszawa 1997;
Jarzembowski K. Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i Harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w
latach 1920-1949,. Kraków 2006, s. 215; Jarzembowski K. Kuprianowicz L., ZHP w Niemczech Zachodnich
(1945-1953), organizacja, komendanci, stany liczbowe, [w:] Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992.
Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29-30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp., [red.]
Szczerbiński M., Gorzów Wlkp. 1992; Kurpiewski T., Z żałobnej karty, Płock 2004, s. 87-88; Ołdakowski R.,
Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich w Łodzi. Uchwały, referat, głosy w dyskusji, Warszawa 1957, s. 104; Nauczyciele Jagiellonki 1906-1981, Płock 1981, s.35-36; Wojno A., Z dziejów harcerstwa w Niemczech w latach
1945-1946, [w:] Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992. op. cit.; Żelazowski Ł., Życiorys harcerski
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autora, maszynopis 4 s., Muzeum Mazowieckie; Żelazowski Ł. Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach19331945, Notatki Płockie, kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1980, Nr 4/105, s.36-41 i 1981, nr
2/107, s.22-28; informacje syna Jerzego z Płocka.

6. Radiokluby w płockim LOK
Od 1945 do 1967 roku w Płocku nie istniał żaden radioklub. W 1959 roku powołano Płocki Oddział PZK , który
istniał do 1961 roku. Po krótkim okresie działania został wchłonięty przez oddział warszawski.
W latach 60. i później 80. duży wkład w rozwój radioklubów i szkolenie krótkofalowców w Płocku wniosła Liga
Obrony Kraju.
Rozwój krótkofalarstwa w Płocku, w okresie powojennym rozpoczął się dopiero z chwilą powstania pierwszego
radioklubu przy Zarządzie Powiatowym LOK w Płocku. Prezesem klubu był Bogdan Ablewski. Radioklub został zarejestrowany w Zarządzie Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie, w dniu 25 kwietnia 1967 roku pod Nr 43/War i na początek otrzymał znak nasłuchowy SP5 0001/K, a wkrótce przyznany przez
Państwową Inspekcję Radiową znak nadawczy SP5KKR. Kierownikiem radiostacji był Jerzy Abramowicz
SP5DHW, a późniejszy znak SP5SY.
Pierwszą łączność stacja SP5KKR nawiązała w dniu 6 grudnia 1970 roku ze stacją SP1CZQ, z operatorem Romeo, QTH Koszalin, modulacja CW w paśmie 3,5 MHz.
Tak wspomina tamte czasy „Waciek”73 SP5GNH: …Zanim dostaliśmy pomieszczenia na ul. Bieruta74, po
„czerwoniakach75”, nasz radioklub mieścił się w schronie przy ul. Obrońców Stalingradu (niedaleko mieszkania
„Grubego”76). Potem jeszcze długo leżał tam mniej użyteczny sprzęt.
Pierwszy nadajnik na lampie GU-50 był zrobiony – częściowo - w warsztatach mechanicznych „kryminału77”
(chassis i podstawka lampy), wzmacniacz na GU-80 i „zasiladło”78 już w nowym pomieszczeniu na ul. Bieruta.
Jako RX79służył nam „Halicrafters SX-28”.
Radioklub SP5KKR do połowy lat 70. „nie splamił się” łącznością foniczną. Pracowaliśmy tylko CW. Oprócz
akcji przeciwpowodziowych, gdzie pracowaliśmy fonią na RBM 1 – z kaszanką w ręku. Wtedy „Abel”80 miał do
wyżywienia jeszcze trzech swoich chłopaków i niepracującą żonę. Zawsze to podkreślał, żebyśmy nie narzekali
na kaszankę.
Członkami radioklubu między innymi byli: Tadek Rybak, który posiadał zabytkowy motocykl81, Jurek Abramowicz SP5DHW, Tomek Rogowski SP5AUC82, Grześ Rutkowski SP5GQJ83, Wojtek Fritz – nielicencjonowany84,
Tadek Rybak - starszy brat Tomka – nielicencjonowany85. Jak widać na kilku przykładach nasz radioklub sku73 Waldemar Hau SP5GNH, QTH Jamno koło Iłowa – instruktor WOSiSŁ LOK w Płocku.
74 Obecnie ul. Misjonarska.
75 Baza i warsztaty autobusów komunikacji miejskiej.
76 Jerzy Abramowicz SP5DHW, później SP5SY.
77 Zakład karny w Płocku.
78 Zasilacz nadajnika.
79 Odbiornik krótkofalowy.
80 Bogdan Ablewski.
81 W tym czasie pięknie odrestaurowywał też sześciocylindrowego „Merca” z lat 30-tych.
82 Wtedy był automatykiem na kombinacie i „grajkiem do kotleta” w płockiej resteuracji „Piast”. Do połowy 2012 r. - panem wiceambasadorem Polski w Korei Płd..
83 W tym czasie był majstrem na warsztatach w płockim „kryminale” i później prezesem radioklubu SP5KKR.
84 Był studentem, w latach 90 -tych radcą prawny w ZUS - Płock.
85 Później, razem ze Zbyszkiem Moskwą byli informatykami w FMŻ (Fabryka Maszyn Żniwnych). Przed „stanem wojennym” wyemigrował do Australii. Tadek by właścicielem motocykla BMW „Sahara”.
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piał krótkofalarzy o jeszcze innych ciekawych zainteresowaniach: fanów starej motoryzacji, fotografii, nurkowania, strzelectwa, lotnictwa i popularnych alkoholi (ale bez przesady)...
Po reformie administracyjnej kraju w 1976 roku86 swoją działalność ten radioklub kontynuował przy Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Wojewódzkiego LOK. Kierownikiem WOSiSŁ był
w tym czasie Jerzy Abramowicz SP5DHW.
Po wielu latach działalności przy Zarządzie Powiatowym, a później Wojewódzkim LOK radioklub SP5KKR został przeniesiony do Iłowa i kierował nim Waldemar Hau SP5GNH do czasu ogłoszenia stanu wojennego w
1981 roku. Po stanie wojennym radioklub nie reaktywował już swojej działalności.
W 1979 roku kierownikiem WOSiSŁ był Benedykt Sandomierski, który zorganizował po raz pierwszy bezpłatny
kurs krótkofalarski. Wykłady teoretyczne odbywały się w wynajętej sali Spółdzielczego Domu Kultury, a nauka
telegrafii w pomieszczeniach Ośrodka. Po tym szkoleniu przybyli w Płocku nowi krótkofalowcy ze znakami,
których sufiksy zaczynały się na L („Lajzerstwo”): SP5LGU Bogdan Bielawski, SP5LGQ Ryszard Bielawski,
SP5LGN Grzegorz Paćko, SP5LGM Tomasz Rybak87, SP5LGS Jarosław Górczyński, SP5LGW Włodzimierz
Polańczyk, SP5LYB Bogdan Szadkowski, SP5LXR Tomasz Romanowski („Manek”). Byli to krótkofalowcy –
telegrafiści, którzy w przyszłości brali udział w zawodach LOK: „Telegrafistów”, „Radiopelengacji Amatorskiej”, „Wieloboju Łączności” - na szczeblu lokalnym i krajowym.
B. Sandomierski tak wspomina ten okres:
…Wieloletnim pracownikiem WOSiSŁ, członkiem radioklubu SP5KKR, później kierownikiem tej radiostacji
i prezesem klubu był Waldek SP5GNH. „Waciek” cały czas szkolił i przygotowywał młodych chłopaków do
zawodów łącznościowych LOK. „ Szlifował” z nimi telegrafię. Efektem tego było zdobycie przez R. Bielawskego SP5LGQ na krajowych zawodach telegraficznych LOK tytułu pierwszego wicemistrza w kategorii juniorów.
W Ośrodku Łączności stała cała skrzynka głośnikowych lamp EL84 o znamionowej mocy 5 W. Po uzyskaniu licencji krótkofalarskiej „Lajzerzy” - Tomek i Grzesiek - zbudowali nadajnik telegraficzny z tych lamp. Przy wysokim napięciu anodowym z lampy tej uzyskiwali kilkadziesiąt wat mocy. Lampa długo nie wytrzymywała.
Anoda cały czas była czerwona. Spaloną wyrzucali do kosza i wstawiali w cokół nową lampę. Rozmowy między
sobą na odległość kilku metrów prowadzili telegrafią.
Po jakimś czasie przyszedł do mnie ojciec Grześka i poprosił żeby zawiesić ich obydwu w klubie LOK. Nie
chodzili do szkoły (Technikum Elektryczne) i groziło im „oblanie” roku szkolnego. Po takiej informacji oczywiście zawiesiłem chłopaków w działalności w klubie na okres pół roku. Po dwóch tygodniach ponownie przyszedł
do mnie ten sam ojciec z pretensją, że nie spełniłem jego prośby. Odpowiedziałem, że chłopcy są zawieszeni do
czasu, aż poprawią oceny w szkole.
- To gdzie oni są? Bo w szkole ich nie ma – zapytał.
- Skąd ja mogę to wiedzieć ? - dparłem.
- Panie, odwieś ich Pan. Przynajmniej będę wiedział, gdzie oni przebywają.
„Lajzerzy” jakimś cudem ukończyli „Elektryk”. Jeden emigrował do USA, a drugi ukończył studia w kraju.
W późniejszym okresie załatwiłem w ZG LOK dla płockich radioklubów LOK dwa transceivery: japoński –
„TS520S” i polski produkowany w Postominie –„ Jowisz”. Dobrze, że do takiego załatwiania interesów brałem
pomocnika „Waćka”. Miał potem, kto prowadzić mój samochód z Warszawy.
W LOK w Płocku - w sportach łączności - brakowało grupy młodzików. Zrezygnowałem z połowy mojego etatu
i w to miejsce powstały dwa ćwierćetaty dla instruktorów łączności88. Instruktorami zostali Ryszard Bielawski
SP5LGQ i Grzegorz Paćko SP5LGN. W czwartych klasach, w szkołach podstawowych nr 4 i nr 12 dokonałem
naboru 20 młodych chłopców. Chłopcy bawili się łącznością w sieci radiostacjami RBM-1 oraz ćwiczyli „Łowy
na lisa” i strzelanie z KBKS. Ulubionym ich instruktorem był Grzesiek, który nosił ich „na barana”. Potem niektórzy z nich brali udział w zawodach sportów obronnych LOK. Grupa tych chłopców była zalążkiem powstałej
później Harcerskiej Drużyny Łączności nr 220 z siedzibą w Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej w Płocku...

86 W 1976 r. w ramach reformy administracyjnej kraju powstało Województwo Płockie a także Zarząd Wojewódzki LOK
87 Obecny znak WV7A
88 W tym czasie prowadziłem prywatną firmę – kwiaciarnię „Magnolia” w Płocku i mogłem sobie na to pozwolić.
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W 1983 roku WOSiSŁ, którego kierownikiem był Michał Ogłoszka, zorganizował szkolenie krótkofalarskie, po
którym przybyli w Płocku też nowi krótkofalowcy: SP5MXL Robert Laskowski, SP5NON Marcin Niśkiewicz,
SP5NOD Marek Duda, Paweł Boczek SP5WLY.
Drugim radioklubem był Klub Łączności Ligi Obrony Kraju przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
powstał na początku lat siedemdziesiątych. Tak wspomina historię swojego radioklubu Jerzy Fijołek SP5GBM:
…Klub został utworzony przez grupę radioamatorów pod kierunkiem Jerzego Fijołka pełniącego obowiązki instruktora SDK. Klub ten stanowił jedną z form działalności politechnicznej powadzonej przez Spółdzielczy Dom
Kultury, w którym funkcjonowały też: kółko fotograficzne, modelarnia szkutnicza i lotnicza oraz zespoły artystyczne.
Po zarejestrowaniu - w Polskim Związku Krótkofalowców - 5 grudnia 1972 roku klub otrzymał początkowo nasłuchowy znak SP2070/K, a członkowie klubu indywidualne znaki nasłuchowe. Jednocześnie klub czynił starania o uruchomienie radiostacji nadawczej, którą wykonano już - we własnym w zakresie - z demobilowych części. Stacja nadawcza zbudowana była na lampach o mocy wyjściowej 50 W, na trzy pasma amatorskie 3,5 MHz,
7 MHz i 14 MHz do pracy emisją CW i AM. Zezwolenie na nadawanie klub otrzymał w maju 1974 roku ze znakiem wywoławczym SP5KQS. Pierwszą łączność nawiązał ze stacją SP6HUC w Czernicy koło Wrocławia.
Oprócz działalności krótkofalarskiej w klubie prowadzone były zajęcia praktyczne dla młodzieży szkolnej, w
zakresie budowy różnych urządzeń radiowych. Przez następne lata klub brał czynny udział w różnego rodzaju
zawodach krótkofalowych krajowych i zagranicznych zdobywając wiele dyplomów. W 1978 roku podczas krajowych zawodów „Wieloboju Łączności LOK” w Zdworzu koło Łącka pracowała klubowa radiostacja
SP5KQS/5.
Wobec zwiększonego zainteresowania krótkofalarstwem w latach 1978-79 w Spółdzielczym Domu Kultury - dla
wszystkich chętnych - zostały zorganizowane szkolenia krótkofalarskie. Po tych szkoleniach licencje otrzymali
nowi krótkofalowcy: SP5BNI, SP5ILP, SP5IOC, SP5IVV, SP5LGM, SP5LGU, SP5LGO, SP5 LGW, SP5LGN,
SP5LGQ. W uznaniu za całokształt działalności klub w 1978 roku otrzymał medal „Za zasługi dla Ligi Obrony
Kraju”.
Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku cofnięto wszystkie zezwolenia krótkofalarskie klubowe i
indywidualne, a sprzęt nadawczy obowiązkowo zdeponowany był w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym w Płocku. Działalność klubu była czasowo zawieszona. Po zniesieniu stanu wojennego i pozytywnej „politycznej” weryfikacji w 1985 roku klub ponownie otrzymał zdeponowaną licencję i kontynuował działalność.
Jednym z ważniejszych wydarzeń w Płocku była IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II w czerwcu 1991
roku. Z tej okazji w klubie została uruchomiona - specjalnie na tę uroczystość – okolicznościowa stacja ze znakiem SN5PP. Operatorami okolicznościowej stacji byli płoccy krótkofalowcy: Jerzy Fijołek SP5GBM i jego syn
Andrzej SP5OXA, Wojciech Wiśniewski SP5NZE i jego syn Maciej SP5XML, Jarosław Górczyński SP5LGS,
Grzegorz Paćko SP5LGN, Wiesław Kowalski SP5BNI, nasłuchowiec Jan Dzięgielewski SP0001PL oraz zaproszony z Poznania Jerzy Górski SP3DG. Specjalną kartę okolicznościową ufundował klubowi ksiądz Wiesław
Gutowski – pierwszy dyrektor Katolickiego Radia w Płocku.
W tym okresie - niezależnie od przygotowań do pracy okolicznościowej stacji krótkofalowej - płoccy krótkofalowcy pracowali przy uruchomieniu Katolickiego Radia w Płocku. Instalowali zakupioną aparaturę i montowali
na maszcie anteny nadawcze przy ul. Wieczorka89. W pracach tych uczestniczyli: Jerzy Fijołek SP5GBM, jego
syn Andrzej SP5OXA, Wiesław Kowalski SP5BNI, Krzysztof Wiśniewski SP5CPE i nasłuchowiec Benedykt
Sandomierski SP0052PL. Andrzej Fijołek - jako jedyny spośród płockich krótkofalowców - uczestniczył w pożegnaniu na lotnisku w Płocku Ojca Świętego przed odlotem do Warszawy90.
Kolejnym znaczącym wydarzeniem w Płocku była beatyfikacja siostry Faustyny ze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Płocku. Z tej okazji - z klasztoru, gdzie przebywała Siostra Faustyna - klub w dniach 1718 kwietnia 1983 roku uruchomił kolejną stację okolicznościową pod znakiem SP0SF. Okolicznościowe karty
QSL ufundował mgr Wiesław Kowalski Dyrektor Towarzystwa Naukowego w Płocku. Operatorami stacji byli
Grzegorz Paćko SP5LGN, Wiesław Kowalski SP5BNI, Jan Janicki SP5GBJ, Jarosław Górczyński SP5LGS, Jerzy Fijołek SP5GBM, Wojciech Wiśniewski SP5NZE,Robert Laskowski SP5MXL, Maciej Wiśniewski
SP5XML, Piotr Nowak SP5 2068, Benedykt Sandomierski SP0052PL.
89 Ul. Wieczorka, obecnie ul. Jana Kazimierza.
90 Rankiem 8 czerwca 1991 r.
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W następnych latach wobec wzrostu zainteresowania krótkofalarstwem klub nasz w 1994 roku współorganizował kurs krótkofalarski. Kurs zakończył się egzaminem w Płocku przeprowadzonym przez warszawską komisję
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Następny kurs krótkofalarski odbył się w 1995 roku.
W 1994 roku w październiku odbyło się w SDK w Płocku spotkanie krótkofalowców z klubów SP5ZBA,
SP5KQS i SP5KDK z Kutna z przedstawicielami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK z Warszawy, na którym omówiono wiele zagadnień związanych z działalnością krótkofalarstwa w naszym płockim województwie .
W tym czasie aktualna liczba nadawców indywidualnych wynosiła około 80 osób.
Z okazji „500 lecia powstania Województwa płockiego” w SDK w Płocku krótkofalowcy płoccy uruchomili
okolicznościową stację SP0PL, która czynna była w dniach 15.08 -15.11.1995 roku. Dyplom z tej okazji wydawał Harcerski Klub Łączności SP5ZBA91. Okolicznościowe karty QSL wdrukowała Komenda Chorągwi ZHP.
Dyplom zdobywać mogli nadawcy i nasłuchowy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.
W 1997 roku Klub Łączności LOK - SP5KQS obchodził uroczystość z okazji 25 lecia działalności. Z tej okazji
odbyło się uroczyste spotkanie - w sali SDK w Płocku – płockich krótkofalowców, członków klubu z zaproszonymi na tę okazję gośćmi: Jerzym Jakubowski SP7CBG – wice Prezesem Zarządu Głównego PZK, Jerzym Pełką – Prezesem Zarządu Okręgowego LOK, pułkownikiem Marianem Mioduniem – Dyrektorem Biura ZO LOK
w Ciechanowie, Andrzejem Józefowskim - Prezesem Płockiej Sp. Mieszkaniowej, Stanisławem Kostrzewskim wice Przewodniczącym Rady Nadzorczej PSM, kierownictwem SDK i przedstawicielami ZOW PZK z Warszawy.
Jedną z form popularyzacji krótkofalarstwa było uruchamianie stacji krótkofalowej w terenie przy różnego rodzaju imprezach otwartych, jakie odbywały się w Płocku. W 2005 roku - przy okazji odbywającej się dla młodzieży Parafiady Diecezji Płockiej - klub demonstrował pracę stacji amatorskiej zainstalowanej w otwartym terenie przy świetlicy parafialnej w Radziwiu. Dzięki temu wielu uczestników Parafiady mogło bezpośrednio zobaczyć i posłuchać, jak wygląda praca na stacji amatorskiej. W czasie trwania Parafiady klubową stację wizytował wice Prezydent Płocka Tomasz Kolczyński.
Innym wydarzeniem w Płocku, w którym brał udział klub był „Piknik Europejski” w 2006 roku. Było tam wiele
imprez towarzyszących. Stacja klubowa zainstalowana była w Centrum Kulturalno Oświatowym w Domu
Darmstadt. Stację obsługiwali: Grzegorz Bieniek SP5SSK, Grzegorz Paćko SP5LGN, Jerzy Fijołek SP5GBM,
Robert Laskowski SP5MXL. Stację klubową odwiedził Prezydent Płocka Mirosław Milewski i vice Prezydent T.
Kolczyński.
W dalszych latach stopniowo zmniejszała się aktywność klubu. Były to przyczyny niezależne: śmierć kilku
członków klubu oraz przejście niektórych członków do innych klubów krótkofalarskich w Płocku. Łatwość zaopatrzenia się we własny sprzęt krótkofalarski przyczynił się znacznie do wzrostu czynnych indywidualnych stacji amatorskich w płockim eterze. Tym samym praca na klubowej radiostacji nie była już tak atrakcyjna
W ogóle duże znaczenie na zmniejszenie się atrakcyjności krótkofalarstwa miał wpływ błyskawiczny rozwój
techniki komputerowej i internetu.
Z powodu zanikającej działalności klub opuścił najpierw część zajmowanych pomieszczeń w Spółdzielczym
Domu Kultury. Wobec zaniku dalszej aktywności członków w 2012 roku Klub Łączności LOK SP5KQS przy
SDK w Płocku zakończył działalność i został rozwiązany.
Następnym radioklubem, który na krótko był utworzony, był Klub Łączności LOK przy Wojewódzkim Ośrodku
Szkolenia i Sportów łączności LOK w Płocku. Założony został z inicjatywy trzech młodych krótkofalowców:
W. Polańczyka SP5LGW, G. Paćko SP5LGN, T. Rybaka SP5LGM. Właściwie to chłopcy ci opuścili radioklub
SP5KQS w SDK - z którym byli w konflikcie - i założyli swój radioklub w miejsce klubu SP5KKR przy WOSiSŁ. Prezesem klubu był Marian Padlewski. Klub ten został zarejestrowany w Zarządzie Oddziału PZK w Warszawie 7 grudnia 1979 roku pod Nr 210/War i otrzymał z PIR znak nadawczy SP5KUT. Kierownikiem radiostacji był W. Polańczyk SP5LGW. Pierwsza łączność przeprowadzona była pod tym znakiem 9 kwietnia 1980 roku
z radziecką stacją RA9AJ, QTH Czelabińsk, modulacją SSB.
B. Sandomierski tak wspomina ten radioklub:

91 Dyplom zafundowała i wydrukowała prywatna firma Jarosława Górczyńskiego SP5LGS.
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... Młodzi chłopcy mieli ambicję wygrania zawodów SPK92. Oczywiście wyposażeniem radioklubu był nowiutki
TS520S. Włodek Polańczyk SP5LGW, Tomek SP5LGM i Grzesiu SP5LGN „natłukli” sto kilkadziesiąt łączności w czasie tych zawodów. Pierwsze miejsce było „murowane”. Po zawodach „zwinęli manatki” i poszli do
domów. Brudnopisy z zawodów zostały na stole. Po pewnym czasie ukazał się komunikat klasyfikacyjny tych
zawodów wydany przez ZG LOK - z uwagą – „Klub LOK SP5KUT nie przysłał dziennika zawodów”. Nikomu
w kraju nie zaliczono łączności nawiązanych ze stacją SP5KUT. „Cała robota poszła na marne”. Chłopcy byli
zdziwieni, że nikt za nich nie „zrobił biurokracji”. Oni byli tylko od „żucia szmat w eterze”, a Dziennik Zawodów miał się „napisać sam”.
Drugim zdarzeniem związanym z działalnością radioklubu SP5KUT była niespodziana wizyta inspektorów
93
PIR . Okazało się, że do PIR- u wpłynęły dwie skargi na pracę radiostacji SP5KUT. Pierwsza - to były zakłócenia telewizora na sąsiedniej ulicy Kolegialnej. Inspektorzy PIR stwierdzili tam uszkodzenie instalacji antenowej. Zakłócenia ustały po wymianie przez właściciela kabla antenowego. Druga - to były zakłócenia domofonu
sekretarsko - dyrektorskiego w gabinecie Dyrektora Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Płocku.
Dyrektor lepiej słyszał w domofonie radiostację SP5KUT niż własną sekretarkę. Gabinet Dyrektora był w odległości 20 mb od anteny nadajnika KF. Sprawę załatwiły dwa kondensatory blokujące w tych domofonach, które
wlutował Wojtek SP5BNI.
Było i ale...
W czasie pomiarów nadajnika TS520S okazało się, że moc jest za duża – ponad 200 W. „Licencję” radioklub
posiadał tylko na 50 W. Jeden z inspektorów odlutował z jednej lampy końcowej kabel od anody. Moc spadła do
około 50 W. Radiostację oplombowano (kapslami z plasteliną) odciskiem „referentki” PIR z zastrzeżeniem, że
za naruszenie plomb grozi utrata przez radioklub „licencji” nadawczej. Tylko inspekcja odjechała, Tomek
i Grzesiek z zaplombowaną miękką plasteliną radiostacją pobiegli do domu. Transceiver wsadzili do zamrażarki
w lodówce. Po stwardnieniu plasteliny w kapslach plomby udało się odkręcić. „Naprawili” to co „popsuli” inspektorzy PIR. Plomby nie były naruszone przez kilka lat.
Na zawodach strefowych i krajowych LOK przy każdej „rozróbie” organizatorzy, jak tylko dowiedzieli się, że to
rozrabia grupa z Płocka machali ręką i odchodzili. Mówili - „to u nich normalne, szkoda na nich słów”. Już nie
będę opisywał: skrzynki po amunicji z namalowaną „trupią czaszką”, którą brali na zawody, Grzesia „LGN”,
który jako zawodnik podczas biegu „Radiopelengacji Amatorskiej” prowadzał po lesie ładne dziewczyny , żeby
się nie pogubiły i pokazywał im gdzie są ukryte „Lisy”, a sam zajął jedno z ostatnich miejsc. Przynajmniej jest
co wspominać ...
Działalność klubu zakończono w 1985 roku członkowie rozjechali się po kraju i za granicę.
Po wielu latach w 2011 roku nastąpiła reaktywacja radioklubu. Reaktywowali go siwiejący już i łysiejący byli
członkowie klubu. Siedzibą radioklubu jest obecnie strzelnica LOK w Płocku. Prezesem klubu i kierownikiem
radiostacji jest Paweł Boczek SP5WLY.94

7. Płocki Oddział PKRN i PZK
W Płocku kilkakrotnie próbowano powołać Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców. Oddział taki istniał
krótko lub brak było odpowiedniego zainteresowania krótkofalowców z powodu bliskości Oddziału Warszawskiego. Należy cofnąć się do okresu przedwojennego i w kilku zdaniach opisać losy płockich Oddziałów. Właściwie będą to selektywnie wybrane fragmenty z rozdziału: „Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego
Radiotelegraficznego w Płocku” 95 oraz dodana informacja z Krótkofalowca Polskiego z 1959 roku96.
1936 rok
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W tym okresie SPK były mistrzostwami krótkofalarskimi Polski dla radioklubów Ligi Obrony Kraju.
Państwowa Inspekcja Radiowa w Warszawie.

94 Więcej aktualnych informacji o profilu działalności klubu na stronie internetowej www.sp5kut.com
95 Notatki Płockie, nr 4/105, 1980r., nr2/107, 1981r.
96

Krótkofalowiec Polski, nr.3, 1959r., Z Życia Oddziałów PZK - jest mowa o powołaniu do życia Oddziału Płockiego PZK.
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W Płocku nastąpił wzrost liczby osób interesujących się krótkofalarstwem. W styczniu 1936 roku zorganizowano klub krótkofalowców. Zgłosiło się 25 radioamatorów. Zarząd Polskiego Klubu Radio Nadawców (PKRN)
w Warszawie dokooptował do swojego składu hm. Ładysława Żelazowskiego SP1RG – komendanta Żeglarskiego Hufca Harcerzy, powierzając mu zorganizowanie Oddziału płockiego PKRN. 2 marca 1936 roku odbyło się
zebranie radioamatorów z udziałem wiceprezesa PKRN Pruszkowskiego z Warszawy. Do zarządu oddziału
płockiego PKRN wybrano: prezesa - prof. Faustyna Piaska, wiceprezesa - sędziego Stanisława Rogowskiego,
sekretarza i skarbnika - Janusza Pniewskiego, kierownika technicznego - Leona Fuza, gospodarza lokalu - Władysława Majewskiego, delegata do zarządu PKRN - Ładysława Żelazowskiego.

1938 rok
W roku 1938 Naczelnik Harcerzy na podstawie umów ZHP z Polskim Związkiem Krótkofalowców
z kwietnia 1935 roku i z lutego 1937 roku regulujących ostatecznie stosunek harcerskich jednostek organizacyjnych jak również poszczególnych harcerzy krótkofalowców do PZK podaje, że organem nadrzędnym nad
wszystkimi harcerzami krótkofalowcami i harcerskimi jednostkami krótkofalarskimi, spełniającymi jak gdyby
zarząd klubów lokalnych PZK - jest Główna Kwatera ZHP.
W związku z powyższym i rozkazem Naczelnika Harcerzy z dnia 10 października 1938 roku (p. 2) Komenda
Hufca wystąpiła do zarządu PKRN w Warszawie o skreślenie z listy członków PKRN stacji SPIJ, gdyż została
ona zarejestrowana przez Główną Kwaterę Harcerzy w PZK.
W Głównej Kwaterze Harcerzy w Warszawie powstał samodzielny referat krótkofalarstwa, którego pierwszym
kierownikiem był hm. Ładysław Żelazowski z Płocka.
W czasie II Wojny Światowej płoccy krótkofalowcy działali w ramach płockich Szarych Szeregów- Tajnego
Hufca Harcerskiego w Płocku97.
Po II Wojnie Światowej Płock nie miał „farta” z organizowaniem u siebie Oddziału zrzeszającego krótkofalowców.
1950 rok
Na początku lat 50. powstała Liga Przyjaciół Żołnierza, a przystąpiły do niej: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza,
Towarzystwo Przyjaciół ORMO i Polski Związek Krótkofalowców. Dołączyły do nich kolejne stowarzyszenia.
Efektem było powstanie nieudolnego tworu, który nie był w stanie poświęcić należytej uwagi żadnej z dziedzin
swej działalności.
W ruchu krótkofalarskim zaobserwowano znaczny spadek aktywności. W 1954 roku funkcjonowało tylko 9 stacji klubowych i 39 indywidualnych!
1957 rok
PZK odseparował się od LPŻ. 11 stycznia uchwałą Naczelnej Rady Radioklubów przy LPŻ reaktywowano go
jako organizację samodzielną. 24 kwietnia krótkofalowcy wzięli udział w trzecim po wojnie zjeździe. Wybrano
zarząd z Wacławem Ponikowskim SP5FD na czele. Powołano 20 oddziałów.
1959 rok
Jako jeden z pierwszych w tym okresie powołano Oddział Płocki PZK.W biuletynie Polskiego Związku Krótkofalowców, nr 3, 1959 rok „Krótkofalowiec Polski” podano: ...Godnymi zanotowania były prace związane z dalszym wzrostem stowarzyszenia, wyrażające się powołaniem dwóch nowych oddziałów PZK. Są to oddziały w
Płocku i Jaśle.
Płock na odcinku krótkofalarstwa ma dawne i dobre tradycje. Wychowała się tam wartościowa kadra krótkofalowców – harcerzy. W okresie powojennym panował w Płocku zastój. który został przełamany dzięki inicjatywie OM Ładysława Żelazowskiego (ex SP1IJ i ex SP2RG). Zgrupował on w Płocku 14 amatorów, na których
wniosek powołany został odział obejmujący zasięgiem działania miasto Płock oraz powiaty: gostyniński, płocki,
płoński i sierpecki.
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B. Sandomierski, M. Kacprzak, Dzieje harcerstwa płockiego 1912-2012,Płock 2012, s. 255-279.
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Oddział został zorganizowany 8 lutego br. W walnym zgromadzeniu wziął udział prezes PZK, OM Anatol Jagliński, SP5CM. Do władz Oddziału, jako członkowie zarządu, zostali powołani OMs: Ł. Żelazowski (prezes),
S. Trębacz, J. Hanisek, J. Szwajgert, A. Wiśniewski i W. Łabiński.
Ogólnie ocenić należy, że Odział w Płocku ma dobre warunki rozwoju. Z liczby zrzeszonych, co najmniej 3–ch
członków posiada gruntowne wykształcenie z dziedziny radiotechniki, kilku jest doskonałymi telegrafistami.
Jeśli uwzględnić, że Odział posiada już własny lokal, oraz skupia się przy nim duża grupa młodzieży – można
założyć, że wkrótce będzie to jeden z aktywniejszych oddziałów...
1961 rok
Po restrukturyzacjach krótkofalarstwa polskiego oddział został wchłonięty przez Warszawę i w 1961 roku przestał istnieć.
1979 rok
Do akademika „Wcześniak” – siedziby Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP5ZBA - zaproszono na spotkanie wszystkich krótkofalowców z województwa płockiego. Celem spotkania miało być powołanie w Płocku oddziału PZK. Z powodu małego zainteresowania krótkofalowców tym tematem, nic z tego nie wyszło. Ustalono
jedynie, że SP5EVW Henryk Miszczak będzie reprezentował płockich krótkofalowców w PZK.

8. Klub PZK - SP5PJM 98
9 marca 1982 roku 99 został zorganizowany w Płocku klub Polskiego Związku Krótkofalowców pod nazwą
„Mazowiecki Klub Krótkofalowców” przy Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, który z Państwowej Inspekcji Radiowej otrzymał znak radiostacji SP5PJM. Klub mieścił się w Płocku,
w hotelu MZRiP przy ul. 3 Maja nr 18, w pokojach nr 401 i 402.
Organizatorem radioklubu i kierownikiem radiostacji był Henryk Miszczak SP5EVW. Prezesem tego klubu był
inż. Zbigniew Nawrocki SQ5DAK100 - pracownik MZRiP, a aktywnymi członkami: Krzysztof Wiśniewski
SP5CPE, Wojciech Wiśniewski SP5NZE, Grzegorz Rutkowski SP5GQJ, Marcin Niśkiewicz SP5NON, Robert
Laskowski SP5MXL i Jerzy Abramowicz SP5SY101. Wyposażenie radioklubu to nadajnik R-118, odbiornik R250 i antena „zamknięty poziomy kwadrat” rozwieszony między dwoma wieżowcami na wysokości czwartego
piętra. Radiostacja pracowała tylko na telegrafii (CW). Klub głównie nastawiony był na działalność sportową.
Brał udział w różnych zawodach krajowych i międzynarodowych, między innymi w zawodach SP DX Contest.
Klub wydał w 1987 roku dyplom krótkofalarski: „750 Lecie Nadania Praw Miejskich Płocka”. W niedługim
czasie, po rezygnacji z funkcji kierownika radiostacji przez Henryka Miszczaka SP5EVW, nastąpiła utrata pomieszczeń klubowych i klub przestał działać. Na dzień dzisiejszy klub ten nie istnieje.
Tak wspomina ten radioklub Robert SP5MXL: ...W czasie kiedy istniał radioklub SP5PJM uczyłem się w Technikum Elektrycznym w Płocku. Miałem upoważnienie - od kierownika radiostacji Henryka SP5EVW - do pobierania z portierni kluczy do pomieszczeń klubowych. Wszystkie wagary szkolne - do południa - razem z moim
imiennikiem Robertem Paradowskim SP5GRP spędzaliśmy w klubie pracując telegrafią na radiostacji. Pojawiał
się tam też „młodziak” Marcinek SP5NON. Robiliśmy łączności na demobilowym wojskowym sprzęcie z całym
światem. Klub SP5PJM do południa odwiedzali nasi rówieśnicy: Jarek SP5LGS - z klubu SP5ZBA, Grzesiu
SP5LGN, Tomek SP5LGM i Włodek SP5LGW - z klubu SP5KUT. Oczywiście do południa były w klubie też i
„dziewczynki”. Starsi koledzy przychodzili do radioklubu dopiero po południu i wieczorem. Jak pamiętam w radioklubie – za sprawą kierownika radiostacji Henryka – panowała prawie „wojskowa dyscyplina”. Trochę zaczęła się psuć w klubie atmosfera, od kiedy wprowadził się ze swoim łóżkiem i czarnym dużym psem do jednego z
pomieszczeń klubowych Jurek SP5SY. Odbyło się to wbrew woli kierownika radiostacji. Prezes klubu Zbyszek
SP5DAK pracował już w Kuwejcie. Po jakimś czasie Henryk SP5EVW zrezygnował z funkcji kierownika radiostacji. W niedługim czasie utraciliśmy pomieszczenia i radioklub uległ rozwiązaniu. Jako krótkofalowiec z

98 98 Źródło: www.sp5zba.net, strona internetowa Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, Historia, 30 lat SP5ZBA (1968-98),
Chronologia wydarzeń, oprac. hm. B. Sandomierski SQ5AZB (15.11.2013 r.).
99 Zgoda Dyrektora Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku na założenie klubu. Innych danych brak.
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przyjemnością wspominam tamte moje młode lata. Było fajnie. Nie interesowaliśmy się żadną polityką. Ważna
była tylko radiostacja i łączności z całym światem...

9. Harcerski Klub Krótkofalowców - SP5ZBA (1968-1983) 102
W 1945 roku rozpoczęła się reaktywacja płockiego harcerstwa. Komendantem hufca płockiego był phm. Ryszard Wodzyński (1909-1987). Hm. Ładysław Żelazowski (1901-1993) - przedwojenny komendant hufca i
pierwszy operator harcerskiej radiostacji SP1IJ - po upadku powstania warszawskiego – członek AK, jako jeniec
przebywał w różnych obozach na terenie Niemiec. Wyzwolenie zastało go w Lubece. W czerwcu 1946 roku
wraz z wieloma harcerzami powrócił do kraju i został nauczycielem Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku.
Od 1.09.1946 roku otrzymał płatny urlop celem pełnienia funkcji kierownika Wydziału WF Głównej Kwatery
Harcerzy w Warszawie (1946-1948).
W latach 1945-1968 był marazm w harcerskim krótkofalarstwie w Płocku. Nikt nie podjął się reaktywowania
harcerskiego radioklubu. Zorganizowano nawet w 1959 roku Płocki Oddział PZK, na którego czele stanął hm.
Ładysław Żelazowski SP2RG, ale tylko na krótko ponieważ wchłonęła go Warszawa.
W czerwcu 1968 roku przybył z Warszawy hm. Jerzy Pułjan i dopiero to on reaktywował harcerskie krótkofalarstwo w Płocku.
Na spotkaniu założycielskim klubu, które zorganizował J. Pułjan, w czerwcu 1968 roku powstał Harcerski Klub
Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku. Pierwszy zarząd klubu to: prezes - Jerzy Pułjan, sekretarz - Łukasiewicz, uczeń Technikum Elektrycznego, gospodarz klubu - Tadeusz Rybak, skarbnik - Jerzy Fijołek. Opiekunem klubu z ramienia Technikum Elektrycznego był mgr inż. Mariusz Portalski, nauczyciel z technikum. Jeszcze w tym roku Jerzy Pułjan uzyskał indywidualną licencję krótkofalarską ze znakiem SP5JO.
W tym roku Polski Związek Krótkofalowców prowadził akcję „WISŁA-68”. W czasie tej akcji zainstalowana
była radiostacja 10-RT, pracująca w paśmie służbowym ZHP, którą obsługiwał Harcerski Klub Krótkofalowców
z Płocka.
1 października 1968 roku Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku ul. Jachowicza 4 został zarejestrowany, w Oddziale Warszawskim PZK, pod Nr 57/War.
Latem 1969 roku członkowie klubu wzięli udział z drużyną harcerską z Technikum Elektrycznego w obozie harcerskim na Mazurach, w miejscowości Ruciane.
W 1970 roku radioklub otrzymał licencję klubową: Zezwolenie Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie
dla Harcerskiego Klubu Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku, ul. Jachowicza 4 na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji krótkofalarskiej, z dnia 25 luty 1970 r. Nr 382/K/70 oraz posługiwanie
się znakiem SP5ZBA. Dopuszczalna moc nadajnika 250 Wat. Operatorzy odpowiedzialni radiostacji: Stanisław
Kopeć SP5JW i Jerzy Pułjan SP5JO. 15 Marca 1970 roku o godz. 15.06 czasu GMT, w paśmie 3,5 MHz, wołana
przez stację - SP8BSQ, QTH - Biała Podlaska; Operator – Henryk, modulacją A3 radiostacja SP5ZBA zrobiła
pierwszą łączność. Raport nadany - 58; Raport odebrany - 57; koniec QSO GMT-15:08.
W latach 1970-75 Słupno koło Płocka było terenową bazą radiostacji SP5ZBA. Początkowo pracowali tam operatorzy: Jerzy Pułjan, Zbigniew Stankiewicz i Grzegorz Konopka W 1972 roku dołączyli do nich: Jacek Pietryszyn, Krzysztof Wiśniewski i Teresa Maliszewska.
W 1970 roku w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku powstał Studencki Krąg Instruktorski. Krąg liczył
około 25 instruktorów ZHP. Szefową kręgu była Marysia Kowalska. Całym motorem i opiekunem kręgu był hm.
dr Roman Gołębiowski. 10 czerwca 1970 roku hm. Roman Gołębiowski zorganizował nad Jeziorem Białym, koło Gostynina zobowiązanie instruktorskie dla Studenckiego Kręgu Instruktorów przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Honorowym uczestnikiem tej uroczystości był hm. Ładysław Żelazowski, który wspominał czasy przedwojenne, a także okres wojny i działalność harcerzy w tym okresie.
102 Źródło: www.sp5zba.net, strona internetowa Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, Historia, 30 lat SP5ZBA (1968-98),
Chronologia wydarzeń, oprac. hm. B. Sandomierski SQ5AZB (15.11.2013 r.).
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W 1970 roku była akcja odsłonięcia pomnika Władysława Broniewskiego w Płocku. Harcerze hufca płockiego
stanowili oprawę artystyczną tego wydarzenia i przygotowywali się do niego na zgrupowaniu w Słupnie. Pracowała wtedy terenowa radiostacja SP5ZBA. Obsługiwana była przez członków klubu oraz gościnnie przebywającego w Płocku kolegę SP5YQ Karola Cierpiała z Warszawy.
W dniach 12-30 lipca 1970 roku członkowie klubu wzięli udział w wyprawie tratwą z Włocławka do Gdańska,
w ramach studenckiej akcji Szlakami Walki i Zwycięstwa „Tratwa-70”. Na tratwie pracowała okolicznościowa
radiostacja SP 0 ZBA /m.
Z inspiracji hm Romana Gołębiowskiego Studencki Krąg Instruktorów ZHP przy Filii Politechniki w Płocku
zorganizował wyprawy jedno i dwudniowe dla wszystkich harcerzy starszych w Płocku. Początkowo brało w
nich udział około 50 osób, a w późniejszym okresie 200 osób. Dzięki inspiracji hm R. Gołębiowskiego i Studenckiego Kręgu Instruktorskiego Hufiec Płock - w ramach akcji letniej – organizował obozy wędrowne na trasie: od Jeleniej Góry po Sudety.
W 1971 roku powodu wyprowadzenia się Technikum Elektrycznego z budynku Politechniki, do innych budynków w Płocku, nastąpiła zmiana promotora klubu: z Technikum Elektrycznego na Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku i nazwy na: Harcerski Klub Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku ul.
Jachowicza 4. Rektorem Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku był doc. Edward Kowalczyk, późniejszy minister łączności. Opiekunem klubu z ramienia uczelni był początkowo dr Roman Gołębiowski - kierownik laboratorium fizyki, a potem jego następca dr Wahtl, który klubowi udostępnił nawet swój gabinet w pracowni fizyki.
W tym roku członkowie klubu wzięli udział w obozie szkoleniowym łączności w Glinie nad Bugiem - Jerzy Pułjan i Jolanta Woźnicka (Wojtulanis). W 1971roku drużyna harcerska z Technikum Elektrycznego w Płocku wystawiła ekipę, a radioklub kadrę na Manewry Techniczno-Obronne ZHP, które odbywały się w Mińsku Mazowieckim. Na tych manewrach spotkały się ośrodki harcerskie z: Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Grodziska i
Płocka.
W styczniu 1971 roku na prośbę Okręgowego Zarządu Wodnego Oddziału w Płocku członkowie klubu zainstalowali na lodołamaczach „Lemur” i „Wydra” radiotelefony do łączności z dyrekcją tego przedsiębiorstwa. Lodołamacze pracowały na zalewie włocławskim. Jednocześnie klub brał udział, razem z radioklubem LOK, w instalowaniu radiostacji wzdłuż Wisły, od Płocka do Wyszogrodu.
W 1971 roku radiostację kontrolowali inspektorzy Państwowej Inspekcji Radiowej z Warszawy. Klub mieścił
się w Al. Jachowicza 4. Posiadał zezwolenie na pracę stacji Nr 382/K/70, dopuszczalna moc nadajnika - 250
Wat. Operatorzy odpowiedzialni za stację: Stanisław Kopeć SP5JW i Jerzy Pułjan SP5JO. Inspektorzy zawiesili
pracę stacji z powodu: …Urządzenie nie jest zabezpieczone przed osobami niepowołanymi...
W lutym 1972 roku klub otrzymał małe pomieszczenie na radiostację. Była to portiernia warsztatów Filii Politechniki przy ul. Jachowicza 4. Radiostację kontrolowali ponownie inspektorzy PIR z Warszawy: ... Klub mieści
się w Al. Jachowicza 4. Posiada zezwolenie na pracę radiostacji Nr 382/K/70, dopuszczalna moc nadajnika - 250
Wat. Operatorzy odpowiedzialni za pracę stacji: Stanisław Kopeć SP5JW i Jerzy Pułjan SP5JO. Zakłóceń w odbiorze nie stwierdzono. Zabezpieczenie pod względem BHP i Ppoż. - spełniało wymagania. Zalecenia pokontrolne: Stacja pracowała prawidłowo...
W tym roku klub był dumny ze zdobycie przez członka klubu SP5HQZ Zbyszka Stankiewicza tytułu „Młodzieżowego mistrza techniki” w Płocku.
W 1972 roku po raz pierwszy klub wziął udział w zawodach Maraton Warszawski i zajął jedno z czołowych
miejsc w kraju. W tym okresie, w tych zawodach czołówkę stanowiły: SP5PSL z Zegrza, SP2 KFR z Malborka
i SP5ZBA z Płocka. Te trzy stacje, przez kilka lat konkurowały ze sobą o czołową lokatę w tych zawodach.
W 1973 roku na bazę SP5ZBA do Słupna przyjechał Andrzej Sikorski SP5BXY, który przywiózł ze sobą radiostację SSB. Klub prowadził wtedy pierwsze łączności modulacją SSB w paśmie 14 MHz. Andrzej SP5BXY
przez długie lata współpracował z klubem.
W 1974 roku klub przeniósł siedzibę do nowego pomieszczenia, w akademiku politechniki przy ul. Pszczelej 7.
W piwnicy akademika klub otrzymał trzy pomieszczenia, które członkowie klubu adaptowali do potrzeb krótko-

30
falarskich (malowanie, zrobienie instalacji elektrycznej). W skład pomieszczeń wchodziły: duża otynkowana
salka z okienkiem, w której zorganizowano pracownię radiotechniczną; małe pomieszczenie z okienkiem, nieotynkowane, bez oświetlenia i drzwi, które zostało przeznaczone na stację nadawczą; drugie takie samo pomieszczenie, które przeznaczono na magazyn. Dzięki pomocy Politechniki, pomieszczenie przeznaczone na stację zostało otynkowane i zaopatrzone w drzwi. Na wyposażenie piwnic klub otrzymał 10 szt. stolików uczniowskich oraz stół. Z Komendy Chorągwi Mazowieckiej klub otrzymał: wyposażenie pomiarowe, materiały i 2000
zł na zabezpieczenie drzwi, oświetlenie itp. Hufiec Płock zakupił wiertarkę elektryczną i inne narzędzia za sumę
1500 zł. Klub był wizytowany przez Radę Chorągwi Mazowieckiej. Z ramienia politechniki opiekę nad klubem
sprawował Prorektor doc. Andrzej Bukowski, dzięki któremu klub otrzymał znaczną pomoc ze strony uczelni
i rozwijał się.
Jurek SP5JO przywiózł do klubu nadajnik RSO. Był to nadajnik z modulacją SSB. Do tego nadajnika było dorobione w klubie VFO. Jednocześnie, do klubu sprowadzony był cały zestaw odbiorczy „Marconiego” ze stacji nasłuchowej PIR. W 1974 r. klub, przy pomocy kolegów z Łęczycy oraz Kutna, uruchomił radiotelefon FM-302 i
zaczął pracować w paśmie UKF.
8 kwietnia 1974 roku inspektorzy PIR przeprowadzili kontrolę klubu. Klub posiadał zezwolenie na pracę radiostacji Nr 25/1/K/73. Dopuszczalna moc nadajnika 250 Wat. Odbiornik R-107. Antena - dipol 2 x 20 m. Radiostacja pracowała z pomieszczeń przy ul. Pszczelej 7, bez zgody PIR. Stałe miejsce zainstalowania było w Al. Jachowicza 4. Postanowienie: ...Zezwolenie zawiesza się na okres 6-ciu miesięcy...
W 1974 roku klub wziął udział w akcji letniej organizowanej przez Hufiec Płock. Na obozach: w Słupnie koło
Płocka, Pustkowiu koło Kamienia Pomorskiego oraz w Kotlinie Kłodzkiej pracowała radiowa sieć służbowa na
radiostacjach RBM-1 i 10-RT.
Po reorganizacji państwa i powstaniu województwa płockiego w maju 1975 roku została powołana Chorągiew
Płocka im. Władysława Broniewskiego z Komendą Chorągwi w Płocku. Poprzednio Hufiec Płock podlegał Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie. Klub wziął udział w obozie harcerskim w ramach akcji „MAKI-75”, w miejscowości Łupstych na Mazurach. Z terenu obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4 z operatorką Teresą Maliszewską SP5LRE. Członkowie klubu brali udział w akcjach „Maki” też wcześniej, w 1973 i 1974 roku.
Przez kilka lat pracy klub zdobył prawie wszystkie dyplomy krótkofalarskie wydawane w kraju oraz dyplom
kontynentalny „WAC” i strefowy „WAZ”. Z tych dyplomów nic nie ocalało. Po usunięciu klubu z terenu
„Wcześniaka103”, wszystkie dyplomy wiszące na tablicy w klubie zostały wyrzucone na śmietnik.
Klub uczestniczył w rajdzie po Sudetach. Z bacówki, w miejscowości Komorów pracowała radiostacja terenowa
SP5ZBA. Była to radiostacja RBM z dopalaczem 20 Wat. Z powodu braku napięcia w bacówce na górze, akumulatory trzeba było ładować na dole i donosić na górę.
W latach 1975 i 1976 klub instalował radiotelefony, w czasie zbioru buraków cukrowych w cukrowni Borowiczki i w punktach skupu buraków. W 1976 roku klub organizował radiową sieć służbową do obsługi harcerskiego zlotu w Słupnie oraz imprez związanych z Centralnymi Dożynkami w Płocku. W 1977 roku z powodu
powodzi, jaka wtedy nastąpiła, wspólnie z Obroną Cywilną Kraju członkowie klubu instalują radiotelefony
wzdłuż Wisły, od Wyszogrodu do Płocka.
W Harcerskim Klubie Krótkofalowców zaczęli wykruszać starzy członkowie. W celu nowego „naboru” do radioklubu przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku druhowie: hm. Zbigniew Stankiewicz i pwd. Zdzisław Zieliński założyli drużynę harcerską. W ramach programu harcerskiego zajmują się nauką telegrafii, radiotechniki,
budową odbiorników radiowych, ale przede wszystkim grami harcerskimi. Harcerze zajmowali się także łącznością, przy użyciu małych radiotelefonów „Echo-4”. Drużyna harcerska działała do ogłoszenia stanu wojennego.
1978 roku zainstalowano radiostację SP5ZBA, w budynku głównym Politechniki przy ul. Łukasiewicza 17
w pokoju nr 150, ale wkrótce ówczesny Rektor Politechniki zaproponował klubowi nowe pomieszczenia, w nowo otwartym akademiku „Wcześniak”. W lipcu 1978 roku klub otrzymał nowe pomieszczenia klubowe, w nowo
wybudowanym akademiku Politechniki „Wcześniak”.
10 Marca 1979 roku klub kupił od Henryka Miszczaka SP5EVW nadajnik pięciopasmowy CW i SSB.

103 Dom Studenta „Wcześniak”.
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W 1979 roku do akademika „Wcześniak” zaproszono na spotkanie wszystkich krótkofalowców z województwa
płockiego. Celem spotkania miało być powołanie w Płocku oddziału PZK. Z powodu małego zainteresowania
krótkofalowców tym tematem, nic z tego nie wyszło. Ustalono jedynie, że SP5EVW Henryk Miszczak będzie
reprezentował płockich krótkofalowców w PZK.
W miesiącu lipcu 1980 roku klub zorganizował obóz szkoleniowy łączności w Gorzewie koło Gostynina, ale z
powodu braku warunków technicznych, z terenu obozu nie pracowała radiostacja SP5ZBA/5 pomimo otrzymania zezwolenia z PIR.
Z okazji „Dnia Chemika” 6 i 7 czerwca 1981 roku pracowała stacja SP5ZBA z terenu Domu Technika w Płocku.
Z tego tytułu Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku wydrukowały okolicznościowe karty QSL dla klubu.
W lipcu 1981 roku klub, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, zorganizował obóz szkoleniowy
łączności w lasach koło wsi Ruda nad jeziorem Roś w pobliżu Białej Piskiej. Komendantem obozu był hm. J.
Pułjan, zastępcą komendanta hm. B. Sandomierski. W obozie uczestniczyło 45-ciu harcerzy. Radiostacja
SP5ZBA /4 pracowała z budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Ruda. W tym okresie, na terenie zgrupowania obozów harcerskich Chorągwi Płockiej działał pamiętny student medycyny „Medyk”, który „robił psikusy”
łącznościowcom i pozostałym podobozom. W drugim turnusie, w miesiącu sierpniu pracowała nadal ze wsi Ruda radiostacja SP5ZBA/4. Nowymi operatorami radiostacji byli: SP5YQ Karol Cierpiał, SP5LGQ Ryszard Bielawski, SP5HQZ Zbigniew Stankiewicz.
15 grudnia 1981 roku na polecenie ppłk Pasternaka sprzęt nadawczo-odbiorczy z klubu SP5ZBA został zdeponowany, w magazynie Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,. Wpisu dokonano w zeszycie pokwitowań, pozycja 9-16. Pomieszczenia warsztatu i magazyn sprzętu na ul. Pszczelej 7 został zaplombowany pieczęcią do pakietów Studium Wojskowego. Sprzęt nadawczo odbiorczy nie powrócił po stanie wojennym do klubu. Przechowywany w wilgotnym magazynie skorodował i później pomyłkowo został przekazany do
Ligi Obrony Kraju.
Przed ogłoszeniem „stanu wojennego” wyprowadził się z Płocka J. Pułjan. 13 września 1982 roku J. Pułjan
SP5JO, z powodu przeniesienia się do Warszawy, zrezygnował z funkcji prezesa i kierownika radiostacji Harcerskiego Klubu Krótkofalowców w Płocku. Nowym prezesem i kierownikiem radiostacji SP5ZBA został hm.
Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ, a kierownikiem klubu pwd. Zdzisław Zieliński. Radioklub w 1982 roku przeżywał kryzys.
Z dniem 30 września 1983 roku Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku wypowiedziała Harcerskiemu Klubowi Krótkofalowców SP5ZBA korzystanie z pomieszczeń uczelni. Najpierw we „Wcześniaku”, a potem przy
ul. Pszczelej z taką motywacją: ...Na neutralny teren uczelni nie mają wstępu „władze”, które chcą mieć pod
kontrolą krótkofalowców i sprzęt nadawczo-odbiorczy...
Dla niektórych klubów krótkofalarskich nastąpiła „odwilż”. Klub zwracał się poprzez naszego pełnomocnika w
PZK – Henryka SP5EVW do Państwowej Inspekcji Radiowej o zwrot naszej zdeponowanej u nich klubowej licencji krótkofalarskiej. Obiecano, że na zawody „SPDX Contest” otrzymają licencję klubową i licencje indywidualne. Klub prowadził tylko zajęcia harcerskie z młodzieżą. W tym okresie przeprowadzono rewizje w klubie
i prywatnych domach. Wypłoszono młodzież z klubu. W klubie zawieszono praktycznie wszelką działalność. W
kilka tygodni później radioklub otrzymał wiadomość z Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie, że wniosek o zwrot licencji został odrzucony i w żadnym wypadku radioklub nie otrzyma licencji. Kierownictwo radioklubu odwoływało się od tej decyzji. Wniosek jednak został ponownie odrzucony. Radioklub nie otrzymał z depozytu swojej licencji.
Kierownictwo klubu rozliczyło się z Komendą Chorągwi Płockiej ZHP i to był koniec działalności radioklubu
i radiostacji SP5ZBA w tamtym okresie.

32

10. Harcerski Klub Łączności
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- SP5ZBA (1981-2014) 105

przy Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej
•
•

220 Harcerska Drużyna Łączności
Uczniowski Klub Sportowy

Od 1981 roku w Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej na „Międzytorzu” w bloku przy ul. Piaska 4 istniała pracownia radioamatorska, a w bloku przy ul. Piaska 2 pracownia modelarska. Instruktorem w pracowni radioamatorskiej był harcmistrz Benedykt Sandomierski. Do pracowni uczęszczały dzieci i młodzież spółdzielców i nie tylko. Spośród nich rekrutowali się uczestnicy różnych wycieczek, biwaków i obozów.
W lipcu 1982 roku w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej był zorganizowany obóz szkoleniowy
łączności w lasach koło wsi Ruda, nad jeziorem Roś, w pobliżu Białej Piskiej. Komendantem obozu był hm. B.
Sandomierski, zastępcą komendanta Jerzy Fijołek. W obozie uczestniczyło 45. harcerzy.
16 i 17 kwietnia 1983 roku Centralny Ośrodek Łączności w Łosicach zorganizował szkolenie instruktorów łączności ZHP w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy. Tematem szkolenia było zapoznanie
się z budową i obsługą radiostacji będących na wyposażeniu wojska, które w niedługim czasie zostały przekazane do klubów łączności ZHP. W szkoleniu uczestniczył z Chorągwi Płockiej hm. B. Sandomierski.
W lipcu 1983 roku łącznościowcy wspólnie z modelarzami, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej zorganizowali obóz szkoleniowy łącznościowców i modelarzy w lasach koło wsi Ruda, nad jeziorem Roś, w
pobliżu Białej Piskiej. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta hm. Henryk Rychlik. W obozie uczestniczyło 125. harcerzy.
W dniu 8 marca 1984 roku rozkazem L 2/84 Komendant Hufca Płock, hm. Jerzy Pacek powołał Harcerską Drużynę Łączności Nr 220 „Międzytorze” przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, a drużynowym
mianował hm B. Sandomierskiego. Drużyna otrzymała pomieszczenie od Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Piaska 4.
22-23 czerwca 1984 roku harcerze łącznościowcy z 220 HDŁ „Międzytorze” z Płocka wzięli udział w zorganizowanych w Międzychodzie IX Centralnych Manewrach ZHP, w konkurencji Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Odbiorniki na 3,5 MHz były wykonane dla harcerzy w Bydgoszczy, a na pasmo 144 MHz wypożyczone
z LOK.
W lipcu 1984 roku w lasach koło wsi Sokole Kuźnica nad Zalewem Koronowskim (15 km od Koronowa) w województwie bydgoskim, w ramach zgrupowania Hufca Płock był zorganizowany obóz szkoleniowy łączności.
Ilość uczestników - 45 osób. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta pwd. Zdzisław Zieliński, kwatermistrzem dh Zbigniew Kalinowski. Podczas tego obozu łącznościowcy, z powodu braku
autobusu, z pieszej wycieczki powracali z Koronowa do Sokole Kuźnicy taksówkami.
W 1984 roku harcerze łącznościowcy z 220 Harcerskiej Drużyny Łączności „Międzytorze”, jako zawodnicy
LOK-u (brak „młodzików” w klubach LOK) wzięli udział w międzynarodowych zawodach radiolokacji sportowej i zajęli drużynowo 3. miejsce. Zawodnicy startowali w zawodach ze sprzętem harcerskim na 3,5 MHz.
Nowe zezwolenie PIR z Warszawy, na pracę radiostacji, z dnia 9 maja 1985 roku Nr 25/1/K/85. Kierownikiem
radiostacji był Jacek Pietryszyn SP5BAW, a operatorami byli: Waldemar Pytel SP5AUH i Teresa Borowska

104 Harcerski Klub Łączności w Płocku z amatorską radiostacją SP5ZBA jest jednostką organizacyjną Hufca ZHP Płock im. Obrońców
Płocka 1920 r. Wcześniej Hufiec nosił imię I Dywizji Piechoty, a w okresie międzywojennym im. gen. Z. Padlewsiego. Hufiec ZHP Płock
wchodził w skład Chorągwi Mazowieckiej ZHP z siedzibą w Warszawie, potem Chorągwi Płockiej im. Władysława Broniewskiego i ostatnio Chorągwi Mazowieckiej im. W. Broniewskiego z siedzibą w Płocku. Członkami HKŁ w ZHP mogli być harcerze i instruktorzy ZHP z
różnych drużyn i kręgów harcerskich oraz cywilni licencjonowani krótkofalowcy, którzy byli „szkoleniowcami”.

105 Źródło: www.sp5zba.net, strona internetowa Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, Historia, 30 lat SP5ZBA (1968-98),
Chronologia wydarzeń, oprac. hm. B. Sandomierski SQ5AZB (15.11.2013 r.).
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(Maliszewska) SP5LRE. Kategoria zezwolenia: I-sza. Moc nadajnika 50 Wat. Adres zainstalowania: Płock ul.
Piaska 4.
W lipcu 1985 roku w lasach koło wsi Różanna nad Zalewem Koronowskim, w województwie bydgoskim, w ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, był zorganizowany obóz szkoleniowy łączności. W obozie
uczestniczyło 45 harcerzy i harcerek. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta pwd
Z. Zieliński, kwatermistrzem dh Z. Kalinowski Na obozie tym łącznościowcy walczyli ze żmijami i posilali się
miodem przywiezionym przez hm Zbyszka Stankiewicza SP5HQZ. Grupa harcerzy łącznościowców zbudowała
z dh Zbyszkiem Kalinowskim tratwę i pływała nią po zalewie. W odległości 1km od obozu (przy leśniczówce)
pracowała radiostacja SP5ZBA/2. Operatorem odpowiedzialnym za radiostację był Bogdan Bielawski SP5LGU.
W lipcu 1986 roku w lasach wsi Wężewo koło Orzysza nad Jeziorem Tyrkło, w pobliżu Jeziora Śniardwy, w
ramach zgrupowania Komendy Chorągwi Płockiej, zorganizowany był obóz szkoleniowy łączności. Ilość
uczestników 50 osób. Komendantem obozu był hm. B. Sandomierski, zastępcą komendanta pwd. Z. Zieliński.
W 1983 roku został rozwiązany Harcerski Klub Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.106 W 1987 roku rozkazem Nr L 2/87 Komendant Chorągwi Płockiej ZHP im. Władysława Broniewskiego,
hm. Andrzej Markowski powołał na osiedlu „Międzytorze” - Harcerski Klub Łączności w Płocku oraz mianował
kierownikiem klubu hm Benedykta Sandomierskiego, a kierownikiem radiostacji hm Jacka Pietryszyna. Od tej
pory była już podstawa prawna istnienia takiego radioklubu ZHP w Płocku.
W tym samym okresie hm. B. Sandomierski został powołany na Inspektora Łączności Chorągwi Płockiej.
23-24 maja 1987 roku łącznościowcy z 220 HDŁ wzięli udział w Ogólnopolskich Nocnych Zawodach na orientację, w Dziewiczej Górze koło Poznania, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Wojsk Kwatermistrzowskich
w Poznaniu. W kategorii Młodzików zajęli 1. miejsce.
W lipcu 1987 roku w szkoleniu łącznościowców w miejscowości Wężewo koło Orzysza udział wzięło 16 osób
(dwa zastępy). Łącznościowcy mieli wspólny obóz z kursem drużynowych zuchowych w ramach zgrupowania
Komendy Chorągwi Płockiej. Instruktorami łączności na obozie byli: hm. B. Sandomierski i pwd. Z. Zieliński. Z
terenu obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4 na pasmach UKF i KF. Zasilanie było z agregatu prądotwórczego
220 V.
Pod koniec 1987 roku Komenda Chorągwi Płockiej zakupiła dla Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA japoński transceiver TS520S. Transceiver został zakupiono w komisie w Poznaniu i przywieziony w plecaku, pociągiem przez hm B. Sandomierskiego i Andrzeja Karpińskiego.
24 kwietnia 1988 roku radioklub zorganizował, w ramach Hufcowych Manewrów Techniczno-Obronnych ZHP,
wielobój „Łowy na lisa” w Płocku, a 220 Harcerska Drużyna Łączności wzięła udział w manewrach na trasie
Płock - Dobrzyków.
W miesiącu lipcu 1988 roku Harcerski Klub Łączności z Płocka i 220 Harcerska Drużyna Łączności z Płocka
brała udział w Zlocie ZHP pod Grunwaldem w ramach podobozu Chorągwi Płockiej, który nazywał się gniazdo
„Tumskie Wzgórze” Podobozy chorągwi: płockiej, bydgoskiej, toruńskiej i włocławskiej wchodziły w skład
zgrupowania „Radwan”. Zgrupowanie to było zlokalizowane na dużej łące PGR w miejscowości Gąsiorowo
gmina Olsztynek, około 10 km od Grunwaldu. Komendantką podobozu Chorągwi Płockiej była hm. Anna Skorus. Dziesięcioosobowy zastęp łącznościowców z 220 HDŁ z Płocka rozwinął linię telefoniczną do sztabu zgrupowania i obsługiwał centralę telefoniczną, a także sieć radiotelefonów R-115 wypożyczonych z Obrony Cywilnej w Płocku, pracujących na częstotliwości 148 MHz. Oprócz tego zastęp łącznościowców wraz z innymi
uczestnikami gniazda „Tumskie Wzgórze” pełnił służbę wartowniczą w obozie i zgrupowaniu. Z terenu podobozu płockiego pracowały stacje SP5ZBA/4 i zaproszona z Kutna stacja LOK SP5KDK/4. Obydwie stacje pracowały na KF i UKF. Operatorami na stacjach byli: Piotr Cieślak SP5HJJ z Kutna, Kazimierz Targalski SP5CKH z
Kutna i hm. B. Sandomierski SQ5AZB - drużynowy 220 HDŁ z Płocka, który jednocześnie pełnił służby instruktorskie w „zgrupowaniu” i przygotowywał przemarsz podobozu „Tumskie Wzgórze” na pola grunwaldzkie.
W dniach 8-28 sierpnia 1988 roku w miejscowości Białka koło Parczewa, na obozie szkoleniowym łączności
(kurs krótkofalarski) zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Łączności w Łosicach, przebywało ośmiu har106 Brak jest w ZHP dokumentów (rozkazów) powołujących ten radioklub i rozwiązujących go. Istnieją tylko dokumenty rejestracji harcerskiego radioklubu w Oddziale Warszawskim PZK.
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cerzy z 220 HDŁ „Międzytorze”: Rafał Stobiński, Adam Januszewski, Jacek Malinowski, Sławomir Adamkowski, Marek Studziński, Andrzej Waliszewski, Tomasz Kargulewicz. Wszyscy zdali egzaminy przed komisją państwową PIR ale z poprawką: …Brak doświadczenia w pracy na radiostacji… Jak przekazał nam komendant obozu Roman Kasprowicz - powód był jeden: …Za niewłaściwe zachowanie często sprzątali - za karę - obozową latrynę, zamiast pracować na radiostacji... Oczywiście na poprawkę do Warszawy nie pojechali.
W lipcu 1989 roku na obóz harcerski, na szkolenie do Wężewa koło Orzysza wyjechał zastęp 10 osób z 220
HDŁ „Międzytorze”. Zastęp łącznościowców wchodził w skład obozu z Radzanowa. Zgrupowanie obozów zorganizowała Komenda Chorągwi Płockiej. Szkolenie łącznościowe prowadził hm. B. Sandomierski. Z terenu
obozu pracowała radiostacja SP5ZBA/4, w pasmach KF i UKF. Radiostacja była zasilana z agregatu prądotwórczego 220 V. Radiostację obsługiwali: Krzysztof Wiśniewski SP5CPE z Płocka, Piotr Cieślak SP5HJJ z
Kutna i hm. B. Sandomierski - kierownik klubu.
W lipcu 1991 roku w miejscowości Olechowiec nad Sociną w Bieszczadach, Centralny Ośrodek Szkolenia
Łączności ZHP z Łosic zorganizował obóz szkoleniowy łączności połączony z kursem krótkofalarskim. W obozie tym uczestniczył Maciek Wiśniewski z Płocka.
W lipcu 1992 roku w miejscowości Białka koło Parczewa, Centralny Ośrodek Szkolenia Łączności ZHP z Łosic
zorganizował obóz szkoleniowy łączności połączony z kursem krótkofalarskim. W obozie tym, z Płocka uczestniczył ponownie M. Wiśniewski, który po kursie zdał egzaminy przed komisją PIR i otrzymał znak SP5XML.
5 października 1993 roku zmarł hm. Ładysław Żelazowski - inicjator i legenda harcerskiego krótkofalarstwa, były komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku oraz były komendant Tajnego Hufca Harcerskiego w czasie 2. Wojny Światowej. Pogrzeb odbył się w Płocku, z udziałem pocztów sztandarowych ZHP - Hufca Płock i
Chorągwi Płockiej.
W 1994 roku klub wydał okolicznościową kartę QSL, w związku z 60. rocznicą powstania w Płocku pierwszej
harcerskiej radiostacji amatorskiej. Radiostację tę, pracującą pod znakiem SP1GW, a później SP1IJ zorganizował w 1934 roku ówczesny Komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku hm. Ł. Żelazowski. Kartę QSL
opracowali: hm. B. Sandomierski SQ5AZB i Jarosław Górczyński SP5LGS.
W grudniu 1994 roku z inicjatywy hm B. Sandomierskiego SQ5AZB Harcerski Klub Łączności zorganizował i
uruchomił amatorski przemiennik UKF, pracujący na częstotliwościach: nadajnik 145,125 MHz i odbiornik
145,725 MHz. Przemiennik pracował pod znakiem SR5P. Konstruktorem przemiennika był SP7CSG Jerzy Komos z Łodzi. Przemiennik był zainstalowany w pomieszczeniach Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej: odbiornik
ul. Powstańców Styczniowych, nadajnik ul. Wyszogrodzkiej. Zezwolenie Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie z dnia 4.08.1994 roku Nr 5/B/94 (było ważne na jeden rok). Operatorem odpowiedzialnym
za pracę przemiennika był Wojciech Wiśniewski SP5NZE. W dn.27.11.1995 roku zezwoleniem Nr 5/B/95 PAR
przedłużył pracę przemiennika na pięć lat z mocą dopuszczalną 15 Wat.
W 1995 roku - w związku z obchodzoną rocznicą „500 lecia województwa płockiego” - Klub wydał okolicznościowy dyplom krótkofalarski. Autorem i fundatorem dyplomu był kierownik radiostacji SP5ZBA – J. Górczyński SP5LGS oraz wydał okolicznościową kartę QSL, w związku z pracą w Płocku okolicznościowej stacji krótkofalarskiej „SP0PL”.. Radiostacja pracowała w lokalu klubu LOK - SP5KQS. Koszty wydruku kart opłaciła
Komenda Chorągwi Mazowieckiej w Płocku.
Od 3 do 15 sierpniu 1995 roku HKŁ brał udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego, który miał miejsce
na poligonie Wyższej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu. Chorągwie: bydgoska, mazowiecka, toruńska i włocławska stanowiły gniazdo Nr 10 –„Wisła”. Z terenu gniazda Wisła pracowała klubowa radiostacja SP5ZBA/5
na pasmach KF i UKF. Operatorami stacji byli: Piotr Cieślak SP5HJJ z Kutna, Darek Szadkowski SQ5AXX z
Płocka, hm. B. Sandomierski SQ5AZB - kierownik klubu z jamnikiem „Plaplutkiem”.
W 1935 roku na podobnym zlocie, w Spale pracowała też harcerska radiostacja z Płocka SP1IJ pod kierownictwem hm Ł. Żelazowskiego. Następny Zlot Harcerstwa Polskiego jest planowany przez GK ZHP w 2000 roku w
Gnieźnie.
W październiku 1995 roku Mazowiecka Sp. Mieszkaniowa zmieniła lokal radioklubowi na mniejszy. Klub przeniósł się z ulicy Piaska 4 na sąsiednią ulicę Lachmana 2.
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5 grudnia 1995 roku – nowe zezwolenie PAR Nr 25/B/95, kat. I, - wraz ze zmianą miejsca pracy radiostacji
QTH, nastąpiła zmiana operatorów. Jacek Pietryszyn SP5BAW i Teresa Maliszewska - Borowska SP5LRE wyjechali z kraju. Nowym kierownikiem radiostacji został Jarosław Górczyński SP5LGS, a operatorami: Zbigniew
Stankiewicz SP5HQZ i Marcin Niśkiewicz SP5NON.
W 1995 roku w pomieszczeniu klubowym przy ul. Lachmana 2, druhowie: hm. Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ
i pwd. Zdzisław Zieliński SQ5BPX zainstalowali stację „Packet Radio”. BBS pracował pod znakiem SP5ZBA-5.
Stacja pracowała początkowo na częstotliwości 144,625 MHz, a później 144,825 MHz. Operatorem odpowiedzialnym - sysopem BBS był hm. Z. Stankiewicz SP5 HQZ.
W październiku 1995 roku radioklub i 220 HDŁ brały udział w Ogólnopolskiej Grze Specjalnościowej ZHP w
Gorzewie koło Gostynina. Kierownikiem grupy był hm. B. Sandomierski SQ5AZB. W wieloboju „Łowy na lisa” grupa z Płocka zajęła drużynowo drugie miejsce. Na terenie Gorzewa pracowała radiostacja klubowa
SP5ZBA/5. Operatorami radiostacji byli: SP5LGS Jarosław Górczyński, SQ5BPX Zdzisław Zieliński, SQ5AXX
Dariusz Szadkowski, SQ5AXD Jerzy Kaliński.
2 grudnia 1995 roku w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbywał się 2. Zjazd Mazowieckiej Chorągwi
ZHP w Płocku. W czasie trwania zjazdu, z holu SDK pracowała radiostacja SP5ZBA/5.
1 marca 1996 roku przy Hufcu ZHP w Płocku powstał Uczniowski Klub Sportowy. UKS powstał na bazie HKŁ
i 220 HDŁ „Międzytorze” i zajmował się radioorientacją sportową oraz strzelectwem sportowym. UKS był stowarzyszony w Polskim Związku Radioorientacji Sportowej w Warszawie. Zarząd UKS to: prezes - Zdzisław
Jóźwiak SQ5EBQ, sekretarz - Jarosław Więczkowski - SQ5EKW, skarbnik Adam Bąk - SQ5AXA.
W 1996 roku w ramach Hufcowej Gry Specjalnościowej, nad brzegiem Wisły radioklub zorganizował wielobój
„Łowy na lisa”. „Bieg” z przyczyn obiektywnych został przerwany w połowie.
W 1996 roku Harcerski Klub Łączności SP5ZBA opracował i wydał „Biuletyn informacyjny Nr 1” dla krótkofalowców w Płocku.
W 1996 roku Komenda Chorągwi Mazowieckiej w Płocku otrzymała z demobilu wojskowego kilkanaście samochodów terenowych „Star-66” z radiostacjami „R-118”. Jeden z tych samochodów został przekazany HKŁ SP5ZBA.
19 października 1996 roku w Soczewce zostały przeprowadzone Mistrzostwa województwa płockiego w Radioorientacji Sportowej, które zorganizował UKS przy Hufcu ZHP w Płocku. Pierwsze miejsce zajęła drużyna HKŁ
- SP5ZBA z Płocka, drugie miejsce zajęła 220 HDŁ „Międzytorze”, trzecie miejsce zajęła drużyna UKS, czwarte miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 25 w Górach.
Pod koniec 1996 roku i na początku 1997r. w Harcerskim Klubie Łączności przy ul. Lachmana 2 przeprowadzony został kurs nauki telegrafii. Wykładowcą na kursie był Henryk Miszczak SP5EVW.
22 lutego 1997 roku rozkazem L 2/97 Komendant Chorągwi Mazowieckiej hm. Grzegorz Woźniak w Płocku
przeniósł bezpośrednią podległość HKŁ, z Komendy Chorągwi Mazowieckiej do Hufca Płock.
18 kwietnia 1997 roku rozkazem Nr L 6 Komendantka Hufca Płock im. 1. Dywizji Piechoty - hm. Jolanta Wojtulanis nadała HDŁ „Międzytorze” Nr 220 w Płocku imię hm. Ładysława Żelazowskiego - byłego hufcowego
oraz inicjatora i organizatora w 1934 roku harcerskiej łączności przy Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy
w Płocku - z życzeniami: …Aby nadane imię było przykładem umiłowania Ojczyzny i wzorem służby harcerskiej...
25 kwietnia 1997 roku zmarł Jerzy Pułjan SP5JO - założyciel i wieloletni kierownik w latach 1968-1982 Harcerskiego Klubu Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku SP5ZBA. Pogrzeb odbył się 30
kwietnia 1997 roku w Warszawie, w którym uczestniczyli krótkofalowcy z Płocka.
26 kwietnia 1997 roku nastąpiło wyświęcenie przez Biskupa płockiego i uroczyste otwarcie przez Naczelnika
ZHP oraz Wojewodę Płockiego Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul. Krótkiej 3a w Płocku.
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W maju 1997 roku w związku z przyjęciem przez 220 HDŁ „Międzytorze” w Płocku imienia hm Ł.. Żelazowskiego, drużynowy tej drużyny i kierownik HKŁ hm. B. Sandomierski SQ5AZB opracował i wydrukował broszurę „Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1934-1945”.
W 1997 roku w ramach rocznicy Komenda Hufca Płock wydrukowała okolicznościowe karty QSL „85 lat ZHP
w Płocku”.
27 czerwca 1997 roku w ramach Hufcowej Gry Specjalnościowej radioklub zorganizował i przeprowadził wielobój „Łowy na lisa”. 1. miejsce zajęła 220 HDŁ.
W czerwcu 1997 roku 220 HDŁ wzięła udział w Hufcowej Grze Specjalnościowej zorganizowanej w ramach
obchodów „85 lat ZHP w Płocku”. Zastępy z tej drużyny zdobyły cztery pierwsze miejsca i puchary dla najlepszych patroli w konkurencjach: Wieloboju Łowy na Lisa”, Wieloboju Pożarniczym, Wieloboju Rowerowym
i Wieloboju Sprawnościowym.
W 1997 roku z samochodu terenowego Star 66107 w ramach „Dni Historii Płocka” pracowała terenowa stacja
SP5ZBA /5 nad Wisłą w Płocku.
W czasie akcji letniej „Lato 97” w Stanicy Harcerskiej w Soczewce z samochodu terenowego Star-66 pracowała
radiostacja terenowa SP5ZBA/5, na której operatorem dyżurnym był Tomek Bąk SQ5AXO. Członkowie klubu
mieli rozstawiony namiot dziesięcioosobowy i każdy weekend spędzali w Soczewce. W czasie trwania akcji letniej w Soczewce radioklub przeprowadzał: mini zawody radioorientacji sportowej, zawody strzeleckie z wiatrówek, pracę sieci służbowej na radiostacjach R-105.
16 czerwca 1997 roku Harcerski Klub Łączności w Płocku otrzymał z Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie dwa zezwolenia na zainstalowanie i używanie przemienników UKF: SR5Z pracującego na
częstotliwościach - 145.0625 MHz i 145.6625 MHz, operatorzy odpowiedzialni: Jarosław Więczkowski
SQ5EKW i B. Sandomierski SQ5AZB. Zezwolenie Nr 8/B/97 oraz SR5PL pracującego na częstotliwościach 431.525 MHz i 439.125 MHz, operatorzy odpowiedzialni: Mieczysław Kosmatka SP5GUN i B. Sandomierski
SQ5AZB. Zezwolenie Nr 9/B/97. Członkowie radioklubu przystąpili do budowy przemienników.
30 października 1997 roku druhowie: SP5HQZ Z. Stankiewicz i SQ5BPX Z. Zieliński zbudowali bramkę Packet
Radio SR5ZBA. Płocka bramka Packet Radio umożliwiała połączenie z całym światem wszystkim krótkofalowcom zajmującym się techniką Packet Radio. Bramka pracowała na częstotliwości 144.850 MHz i po skończeniu
testów weszła na stałe do pracy na paśmie UKF.
2 grudnia 1997 roku zmarł Zdzisław Jóźwiak SQ5EBQ - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Hufcu
ZHP w Płocku. Pogrzeb druha Zdzisława odbył się z udziałem pocztu sztandarowego Hufca Płock. Zmarłego w ostatnim słowie - pożegnała komendantka hufca hm. J. Wojtulanis.
W czerwcu 1998 roku Harcerski Klub Łączności w Płocku obchodził 30-lecie powstania harcerskiej amatorskiej
radiostacji SP5ZBA. W tę rocznicę ukazał się w Świecie Radio artykuł związany z tą rocznicą.108
(...)Właściwie początki harcerskiej łączności w Płocku wywodzą się od wiosny 1933 roku, kiedy to w Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku, dzięki inspiracji hufcowego hm. Ładysława Żelazowskiego, zostało
przeprowadzone szkolenie dla harcerzy starszych - z zakresu budowy odbiorników radiowych.
W 1934 roku powstał Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, a przy nim 29
kwietnia 1934 roku nastąpiło uroczyste otwarcie radiostacji nadawczej. Stacja otrzymała z Ministerstwa Poczty i
Telegrafu amatorski znak SP1GW, a później SP1IJ, natomiast hm. Ładysław Żelazowski otrzymał znak SP2RG.
W latach 1945-1968 nastąpił marazm w harcerskim krótkofalarstwie w Płocku.
W pięćdziesiątych latach w Domu Harcerza przy ul. Kolegialnej 21 prowadzona była przez Aleksandra Wiśniewskiego pracownia radioamatorska.

107 radiostacja wojskowa R-118.
108

Źródło: Świat Radio, Lipiec 1998r., s.47
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Dopiero w 1968 roku przybył do Płocka z Warszawy Jerzy Pułjan. Dzięki jego inicjatywie powstaje w czerwcu
Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku, przy ul. Jachowicza 4, który został
zarejestrowany w Zarządzie Oddziałowym Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie 1. października
1968 roku pod nr 57/War i otrzymał z PIR znak nadawczy SP5ZBA. Pod tym znakiem dnia 15 marca 1970 roku
ze stacją SP8BSQ, z operatorem Henrykiem QTH Biała Podlaska, w paśmie 3,5 MHz przeprowadzono pierwsze
klubowe QSO. W późniejszym okresie klub zmienił promotora na Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Pierwszy zarząd klubu to: prezes - Jerzy Pułjan, sekretarz - Łukasiewicz, uczeń Technikum Elektrycznego, gospodarz klubu - Tadeusz Rybak, skarbnik - Jerzy Fijołek. Opiekunem klubu z ramienia Technikum Elektrycznego był mgr inż. Mariusz Portalski, nauczyciel z technikum.
Harcerski klub prowadził nadal swoją działalność w Płocku na osiedlu "Międzytorze" pod nazwą: Harcerski
Klub Łączności SP5ZBA przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Początkowo klub mieścił się przy ul.
Piaska 4, a obecnie przy ul. Lachmana 2. Kierownikiem klubu był hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB. Kierownikami radiostacji był Jacek Pietryszyn SP5BAW, później Jarosław Górczyński SP5LGS.
Działalność Harcerskiego Klubu Łączności w Płocku polegała na:
Pracy radiostacji SP5ZBA w pasmach KF i UKF;
Pracy i konserwacji przemiennika UKF - SR5P (145,725MHz);
Budowie następnych przemienników: 2m - SR5Z (145,6625MHz) oraz 70cm - SR5PL (439,125MHz);
Pracy na Packet Radio - BBS (SP5ZBA-144,850MHz);
Sysopi: Zbyszek SP5HQZ i Zdzicho SQ5BPX eksperymentowali z bramką (gate), która na próbach pracowała
pod znakiem SR5ZBA;
Organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnie z PL-CB Radio trzech kursów krótkofalarskich kategorii II, które
zakończyły się egzaminami PAR;
W 1997 roku w klubie przeprowadziliśmy kurs nauki telegrafii;
Braliśmy udział w zawodach radioorientacji sportowej. Klub był drużynowym mistrzem województwa płockiego w tej dyscyplinie sportu;
W ramach obchodów rocznicy "60-lecia harcerskiej łączności w Płocku" wydaliśmy okolicznościową kartę
QSL;
Uczestniczyliśmy w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu, gdzie pracowała radiostacja SP5ZBA/5
na pasmach KF i UKF;
Opracowaliśmy i wydaliśmy dyplom krótkofalarski "500 lat województwa płockiego";
Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy karty QSL SP0PL - dla radiostacji okolicznościowej pracującej z okazji
"500-lecia województwa płockiego";
W ramach Hufcowej Gry Specjalnościowej kilkakrotnie organizowaliśmy dla Hufca ZHP Płock wielobój łącznościowy "Łowy na lisa";
Posiadaliśmy samochód Star 66 po radiostacji R-118, z którego pracowała terenowa radiostacja SP5ZBA/P;
Braliśmy czynny udział w obchodach "85 lat ZHP w Płocku". Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową kartę
QSL;
Z okazji 30-lecia SP5ZBA opracowaliśmy i wydaliśmy monografię klubu ze zdjęciami (...)
***
1998 – 2005 - brak danych, nie pamiętam, nie robiłem notatek B.S.
***
Od 15 marca 2006 roku stacja SP5ZBA pracowała w programie „Echo Link” w trybie sysop bez używania serwerów proxy na częstotliwości 144.675 MHz. Link obejmował swym zasięgiem Płock i okolice w promieniu do
50 km.
24 czerwca 2006 roku w Kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku zostali połączeni sakramentem małżeństwa
Magdalena Nowacka i Michał Zieliński SQ5DAC.
Po długich i ciężkich cierpieniach odeszła z naszego grona Ewa Harazińska SQ5EBU (żona Krzysztofa
SQ5EBV). Pogrzeb odbył się 10 października 2006 r. (wtorek) na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.
...„Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku, ciut z wyrachowania, trochę dla porządku, kapkę dla tradycji,
tyci dla reklamy, oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!”. Olga Nowalińska i Marcin Strzałkowski
SQ5GRQ wraz z Rodzicami zaprosili koleżanki i kolegów z klubu SP5ZBA na uroczystość zaślubin, która od-
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była się15 września 2007 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Płocku przy
ul. Gierzyńskiego.
Protest krótkofalowców płockich. 6 marca 2008 roku wysłaliśmy pismo do UKE następującej treści: (...)Pani
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20,01-211 Warszawa. Dotyczy: zakłócania telewizji kablowej. ...My krótkofalowcy płoccy protestujemy przeciw dalszemu utrzymywaniu przez telewizję kablową „Multimedia” w Płocku kanału TVN w pobliżu pasma krótkofalarskiego UKF 144 - 146 MHz (kanał kablowy S 4). Nasze nadajniki powodują zakłócenia odbioru programu na tym kanale. Program TVN cieszy się dużą
oglądalnością w Płocku. W programie tym (między innymi) są nadawane filmy, które lubią oglądać kobiety.
Każde uruchomienie nadajnika o tej porze powoduje awantury w naszych rodzinach oraz interwencje (u nas) naszych sąsiadów. Całą winę w Płocku za zakłócanie programu TVN przypisuje się krótkofalowcom. Próbuje się
skłócić społeczeństwo z krótkofalowcami. Utrzymywanie kanału TVN na tej częstotliwości uniemożliwia nam w
Płocku pracę w paśmie UKF. Na jednym ze spotkań krótkofalowców nawet padło podejrzenie, że „Multimedia”
celowo utrzymują ten stan rzeczy w ramach bojkotu i walki z programem TVN. A przecież można inaczej. Program TVN umieścić na innej częstotliwości. Natomiast na tym kanale umieścić program o niskiej oglądalności.
Wystarczy trochę dobrej woli ze strony firmy „Multimedia”. Uszczelnianie sieci kablowej nic nie daje, ponieważ
telewizory nie są ekranowane. Prosimy Panią Prezes o interwencję. Z góry serdecznie dziękujemy za pozytywne
załatwienie naszej sprawy. Krótkofalowcy płoccy(…)
4 marca 2008 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Małgorzaty Siuty: (…)Sąsiedzkie waśnie na fali
UKF. Krótkofalowcy z Płocka nie mają lekko. I ich sąsiedzi też. Konflikt tli się od kilku lat i nikt nie potrafi go
rozwiązać. W czym rzecz?
Krótkofalowcy na całym świecie nadają na tej samej częstotliwości - opowiada Benedykt Sandomierski,
kierownik klubu SP5ZBA zrzeszającego płockich krótkofalowców.
- Przydzieliła nam ją międzynarodowa organizacja. Problemy w Płocku zaczęły się kilka lat temu, kiedy powstał
TVN. „Multimedia”, operator miejskiej kablówki, zaczęły nadawać ten program w pasmach znajdujących się w
pobliżu pasma krótkofalarskiego (UKF 144 - 146 MHz). Nasze nadajniki powodują zakłócenia odbioru programu w tym kanale. Krótkofalowcy przyznają, że problem byłby mniejszy, gdyby na tej częstotliwości był inny
program o niskiej oglądalności.
- Pewnie, gdyby była to jakaś telewizja arabska, nikt nie zwróciłby nam uwagi - żartuje Benedykt Sandomierski.
- Ale jak na złość wieczorami, gdy krótkofalowcy zaczynają ze sobą rozmawiać, w TVN puszczają same seriale.
I ludzie protestują, głównie nasi sąsiedzi. Jest nas w całym Płocku kilkudziesięciu, więc siłą rzeczy utrudniamy
życie sporej grupce osób. Problemy są nie tylko w blokowiskach.
- Jeden z członków naszego klubu mieszka w domu jednorodzinnym, a pretensje mają do niego mieszkańcy całego pobliskiego bloku - tłumaczy kierownik klubu.
- Ludzie uważają, że robimy to złośliwie i wszelkie gromy skupiają się na nas. A my przecież nie robimy nic
złego. Członkowie klubu już kilka lat temu interweniowali w ówczesnym Urzędzie Regulacji Telekomunikacji
i Poczty.
- Przyjechali, przeprowadzili pomiary i nakazali „Multimediom” uszczelnić sieć - opowiada Benedykt Sandomierski.
- Nic to nie dało, bo uszczelnić można tylko kabel, a nie telewizor. Chyba, że włożylibyśmy go w metalową
skrzynkę.
Członkowie klubu twierdzą, że interweniowali także w „Multimediach”.
- Pismo, które wysłaliśmy już dawno, pozostało bez odzewu i gdzieś przepadło - mówi Benedykt Sandomierski.
- W eterze jest pewien ład - tłumaczy rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawniej Urząd Regulacji
Telekomunikacji i Poczty) Jacek Strzałkowski.
- Organizacje międzynarodowe i krajowe mają obowiązek tak poukładać częstotliwości, żeby sobie wzajemnie
nie przeszkadzać. Zupełnie inne częstotliwości są jednak przewidziane dla użytkowników takich jak telewizja
kablowa, inne dla pasm obywatelskich. Na korzystanie z tych pierwszych trzeba mieć pozwolenie i takie telewizja Multimedia na pewno otrzymała. My przed wydaniem pozwolenia zawsze przeprowadzamy dokładne pomiary. Rzecznik UKE nie wyklucza jednak, że zakłócenia mogą się pojawiać.
- Może być tak, że któryś z użytkowników wchodzi na pasmo dla niego nieprzewidziane - wylicza.
- Przyczyną zakłóceń może być także „rozszczelnienie” sieci, wada sprzętu albo działalność człowieka, który na
własną rękę przerabiał domowe urządzenia. Bez dokładnych pomiarów nie można jednak tego stwierdzić. Jeśli
strona poszkodowana zgłosi jakieś nieprawidłowości, na pewno to sprawdzimy. Jednocześnie rzecznik przyznaje, że przypadki różnych zakłóceń w eterze nie są wcale rzadkie.
- Pamiętam przypadek z Łodzi - wspomina.
- Dotyczył telefonów radiowych. Także w tamtym przypadku chodziło o TVN. Na jednym z osiedli ludzie oglądający program tej stacji słyszeli rozmowy prowadzone za pośrednictwem telefonów radiowych. Innym razem,
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pod Warszawą, całkiem poważne zakłócenia telekomunikacyjne w okolicy powodował niesprawny silnik jakiegoś starego urządzenia w piekarni. Takie przypadki też są możliwe.
Płoccy krótkofalowcy przygotowali kolejne pismo. Zamierzają prosić o interwencję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chcą, aby „Multimedia” umieściły program TVN na innej częstotliwości. W „Multimediach”
jednak już teraz odpowiadają, że nie będzie to możliwe.
- Niestety, mimo najszczerszych chęci, nie możemy zmienić częstotliwości nadawania stacji TVN w Płocku na
inną - tłumaczy starszy specjalista ds. kontaktów z mediami w „Multimediach” Michał Rosiak.
- Powodem jest ograniczona szerokość pasma, które w większości miasta zajmujemy w stu procentach. Michał
Rosiak dodaje także, że teoretycznie sygnał krótkofalowców nie jest w stanie zakłócić odbioru programów
„Multimediów”.
- Sieć operatora jest, bowiem „hermetycznie zamknięta”, co oznacza, że nie przyjmuje fal zewnętrznych bezpośrednio na kable - wyjaśnia.
- Zakłócenia u klientów mogą się jednak pojawić w trzech przypadkach - w momencie, kiedy krótkofalowiec ma
uszkodzony własny nadajnik lub stosuje nielegalny wzmacniacz, tzw. dopalacz, oraz gdy klient ingeruje w założone przez Multimedia okablowanie lokalu (zastosuje rozgałęziacze lub zmieni kable, np. na cieńsze, nieekranowane). Każdy klient może zgłosić nam zakłócenia, które technik bardzo szybko i w prosty sposób może zweryfikować i ewentualnie usunąć(...)
[Typowa „spychotechnika”: Ci specjaliści nie bardzo wiedzieli lub nie chcieli wiedzieć, jak tłumaczyć takie zakłócenia. Fale radiowe emitowane przez krótkofalowców „wchodziły" w odbiorniki telewizyjne nastrojone na
częstotliwości, na których nadawali krótkofalowcy. Co ma z tym wspólnego szczelnie ekranowany kabel koncentryczny? Telewizor nie był ekranowany szczelną metalową skrzynką. B.S.]
Problem z „Multimediami” został rozwiązany z chwilą zmiany Kierownictwa w Płocku. „Wystarczyło tylko
chcieć”.
Od 28 czerwca do 06 lipca 2008 roku pracowała z Płocka stacja SN3PAT (karty via SP5PPK - biuro 37). Stacja
pracowała z okazji trzecich warsztatów Profilaktyka a Teatr organizowanych przez Komendę Główną Policji. W
tym roku po raz pierwszy włączyliśmy z grupą zgłoszonych osób do programu Profilaktyka a Krótkofalarstwo.
Główny cel programu to zachęcenie młodych ludzi do naszego hobby oraz oddziałowywanie poprzez naszych
wolontariuszy na młodzież w celu przeciwdziałaniu narkomani i alkoholizmowi w środowiskach szkolnych i nie
tylko. Trzeci Przystanek Pat - Profilaktyka a Teatr ( Pat) to program, którego autorem jest młodszy inspektor
Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, a realizatorem - Gabinet Komendanta Głównego Policji.
Celem programu było:
1. Oddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii i alkoholizmu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Inspirowanie młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej.
3. Współpraca z lokalnymi Samorządami, Policją, Dyrekcją Szkół i Kuratoriami Oświaty w zakresie działań
skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej.
W dniach 1-5 lipca w MEGAPOLIS TEATR (Gimnazjum nr 8 w Płocku) spotkali się wolontariusze z całej Polski. Nie zabrakło wśród nich także młodych ludzi z Płocka.
Po raz pierwszy w tym programie wzięli udział krótkofalowcy, którzy realizowali program „Profilaktyka a Krótkofalarstwo” (Pak). Czynnie włączyli się członkowie Klubu SP5ZBA z Płocka. Czynna była stacja okolicznościowa SN3PAT, której operatorzy na falach eteru przekazywali informację o tym programie oraz propagowali
nasze hobby wśród młodych ludzi przybyłych z całej Polski
27 września 2008 roku zmarł członek naszego klubu Wojciech Wiśniewski SP5NZE. Kolega Wojtek wraz z bratem Krzysztofem SP5CPE (SK) był konstruktorem wielu urządzeń i anten109 w Płocku. Wykładowcą na kursach
krótkofalarskich organizowanych przez PL-CB RADIO i kluby w Płocku. Wojtek był autorytetem zwłaszcza w
sprawach UKF. Zawsze uczynny dla kolegów krótkofalowców.
4 października 2008 roku Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku, obchodził jubileusz 40. lecia powstania
radioklubu.

109 Skonstruował większość płockich anten „Big Star”.
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W lipcu 2009 roku Zdzicho SQ5BPX podarował klubowi komputer 1GHz, który został adoptowany na stacji KF
do pracy w PSK-31, a Maciek SP5XML w spadku po ojcu (Wojtku SP5NZE - SK) przekazał rurki aluminiowe
(materiał na anteny), stare radiotelefony i książki o tematyce krótkofalarskiej.
W lipcu 2009 roku zamontowaliśmy antenę 5. elementową Yagi na pasmo 50 MHz (Benek SQ5AZB i Robert
SP5MXL).W sierpnia tego roku zamontowaliśmy antenę Big Star na 145 MHz przekazaną przez Wojtka
SP5BNI.
22.08.2009 roku radiostacja SP5ZBA/5 pracowała w terenie – na strzelnicy LOK w Płocku. Na stacji KF (transceiver TS440S) pracowali: Robert SP5MXL, Daniel SQ5AXS, Benek SQ5AZB, Andrzej SQ5AXG.W ramach
zawodów sprawnościowych LOK krótkofalowcy zdobyli dyplomy indywidualne LOK.
10.10. 2009 roku ożenił się Maciek SP5MXL. Na ślubie obecni byli: SQ5AZB, SQ5BPX, SQ5AXX, SQ5AXA.
W 2009 roku klub wziął udział w zawodach o „Puchar Syrenki”. Na stacji pracowali Daniel SQ5AXS i Andrzej
SQ5AXG. Pomimo, że pomyłkowo koledzy podłączyli antenę Delta na 14 MHz, zamiast na 3,5 MHz i tak zajęli
1. miejsce w grupie, i zdobyli „Puchar Syrenki”.
W lutym 2010 roku Rada Klubu powołała Daniela Korzana SQ5AXS na stanowisko QSL–Managera klubu.
W lutym 2010 roku klub wziął udział w zawodach SPK (pracowali SQ5AXS i SP5BPX). Dziennik wysłany
pocztą elektroniczną nie został przyjęty. Od tej pory nie startowaliśmy w tych zawodach.
3 marca 2010 roku zmarł w Warszawie i odszedł z naszego grona Jan Janicki SP5GBJ. Msza żałobna odbyła się
8 marca 2010 roku w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Płocku przy ul. Bielskiej.
14 lipca 2010 roku w szpitalu w Gdańsku zmarł i odszedł też z naszego grona Jerzy Kaliński SQ5AXD
„Orzech”. Pogrzeb odbył się w dniu 20 lipca 2010 roku na Cmentarzu Rzymskokatolickim (Starym) w Płocku
przy al. Kobylińskiego. Jurek zginął tragicznie 10 lipca 2010 roku wypadku rowerowym w Gołębiewie Wielkim
pod Gdańskiem w czasie wycieczki rowerowej Płock-Gdańsk.
W listopadzie 2010 roku z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymaliśmy 10 szt. radiotelefonów
przenośnych Motorola MT-2100 i 20 szt. radiotelefonów samochodowych Motorola MC-2100 wycofanych z
użytkowania w policji. Zdzicho SQ5BPX i Benek SQ5AZB przy użyciu programu „Wookie” przystosowali je
do potrzeb amatorskich. Radiotelefony zostały przeznaczone na wyposażenie klubu, zbudowano na nich przemiennik SR5P, pozostałe, za pokwitowaniem, wypożyczono licencjonowanym członkom klubu.
W lipcu 2010 roku zgłosił się do Klubu Zbyszek Nawrocki. Przyjechał już na stałe z Kuwejtu do Polski. Dostał
nowy polski znak SP5ON („olej napędowy”).
W grudniu 2010 roku rozpoczęła się akcja zgłaszania anten i radiostacji do „ochrony środowiska”. Jak zwykle
wyniknęły niedopowiedzenia i brak odpowiedniej informacji.
22 lutego 2011 roku radiostacja SP5ZBA brała udział w „Dniach Myśli Braterskiej”.
W 2011 roku po wielomiesięcznych przygotowaniach przez Daniela SQ5AXS została przeprowadzona łączność
pomiędzy Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), a Harcerskim Klubem Łączności SP5ZBA w Płocku w ramach programu ARISS. Tak opisał ten moment B. Sandomierski:
(…)17.03.2011 r. godz. 09:21 (UTC) Daniel SQ5AXS rozpoczął wołać Międzynarodową Stację Kosmiczną (International Space Station - ISS). Słuchaliśmy na częstotliwości 145.800 MHz: OR4ISS this is SP5ZBA. Do you
copy? Over! Policzyłem ilość wywołań. Było ich 28. Przez siedem minut nikt nie odpowiadał. Na sali szmer
zwątpienia wśród obserwatorów (około 120 osób).
Nerwy - organizatorów - Daniel: (k.....) Chyba nas nie słyszą? Już chciał przeprosić wszystkich za nieudaną
łączność i wyłączyć transceiver. Sytuację uratował pomagający mu Maciek SP5XML. - Wołaj jeszcze! I wreszcie usłyszeliśmy kobiecy (bardzo wyraźny) głos. Była to amerykańska kosmonautka Catherine Grace Coleman.
Nerwy puściły. „Powietrze zeszło”. Kilkanaścioro dzieci ze szkoły podstawowej z Płocka zadało jej pytania…
Poniżej pytania, które zadali uczniowie klasy VIb 2. Prywatnej Szkoły Podstawowej „Profesor” w Płocku:
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1. Jakub: What do you eat?
2. Mikołaj: How many people are there with you? How many could be on the ISS?
3. Maciej: How do you repair malfunctions on the ISS? What was the biggest one?
4. Rafał: Did you see an UFO?
5. Elżbieta: What do you do in your free time?
6. Aleksandra: What planets did you see?
7. Laura: How do you produce fresh air?
8. Ludwika: Why did you choose this Job?
9. Piotr: What do you know about Area 51?
10. Roza: How do you sleep?
11. Mateusz: How big is the ISS?
12. Jakub: Is there a toilet on the ISS?
13. Rafał: Is it comfortable on board the ISS?
14. Elżbieta: Would you like to come back to Earth now?
15. Aleksandra: What is the best view from Space for you?
16. Ludwika: How do you prepare for such a long flight?
17. Piotr: Is it difficult to wear a space suit?
18. Aleksandra: What is the most difficult task of your job?
19. Piotr: When and how will you come back home?
20. Piotr: Can you send us any photos from the ISS?
Łącznie z długim wywołaniem łączność trwała około 14 min. Głos pomału przycichał. W ostatniej chwili Daniel
SQ5AXS pożegnał już ledwo słyszalną stację ISS. Na pokładzie ISS znajdowali się Rosjanin Dmitrij Kondratjew, Włoch Paoli Nespoli i Amerykanka Catherine Coleman, którzy mieli wrócić na Ziemię mniej więcej za trzy
miesiące.
Pomysłodawcą i inicjatorem w Harcerskim Klubie Łączności SP5ZBA nawiązania łączności ze stacją ISS był dr
Daniel Korzan SQ5AXS, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku jako część badawczych planów w Katedrze Technologii Kształcenia i Komputeryzacji. W pracy naukowej zajmuje się m.in. edukacją na odległość. Łączność tę traktuje także właśnie jako jej niecodzienną i nietypową - kosmiczną formę.
Była - i jest obecnie - to część międzynarodowego programu edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on The International Space Stasion), który powstał dzięki współpracy krótkofalowców z krajów uczestniczących w budowie ISS. Jego celem była popularyzacja astronautyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Realizacji programu patronowali m.in. amerykańska agencja kosmiczna NASA, Międzynarodowa Unia Radioamatorska oraz
krajowe agencje kosmiczne Francji, Japonii, Kanady i Rosji.
Daniel SQ5AXS w scenariuszu (przygotowanym już rok temu) skrupulatnie odhaczał punkt po punkcie. W programie tym wzięły udział: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2. Prywatna Szkoła Podstawowa
„Profesor”, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Szkoła Podstawowa w Liszynie, Towarzystwo Naukowe Płockie
oraz Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku.
Przysłuchiwała się też i obserwowała lekcję o astronautyce czterdziesto osobowa grupa uczniów z Żuromina, z
którą przyjechał Wiesław SQ5ABG oraz wielu warszawskich i płockich krótkofalowców(...)
Wiosną w 2011 roku Klub nasz odwiedził Tomek Rybak WV7A z USA110, który decyzją Rady Klubu został
członkiem naszego Klubu111.
25 maja 2011 r. radiostacja SP5ZBA/5 pracowała z terenu Słupna w ramach pikniku integracyjnego parafii
i gminy. Pracę stacji organizowali Zbyszek SP5ON i Daniel SQ5AXS.
W sierpniu 2011 roku Na strzelnicy LOK w Płocku został oficjalnie otwarty radioklub SP5KUT. W uroczystości
tej uczestniczyli: SP5MXL Piotr i SQ5AXS Daniel.
110 Tomek SP5LGM.
111 Tomek do klubu przyszedł ubrany w koszulkę z krótkim rękawem, było ciepło. Jak wychodził wieczorem, był przymrozek i na dodatek
na postoju nie było żadnej taksówki.
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W miesiącu wrześniu 2011 roku otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu następną partię wycofanych z policji – radiotelefonów Motorola MC 2100 i MT 2100.
30 września 2011 roku z terenu szkoły przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku - okazji nadania imienia Marii CurieSkłodowskiej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 i poświęcenia sztandaru szkoły – pracowała radiostacja
SP5ZBA/5. Stacja pracowała na 2. piętrze na KF i UKF (fonią i PSK-31). Daniel SQ5AXS uruchomił na UKF
łączność przez satelity. W tym celu zainstalował anteny (kierunkowe Yagi) i rotor sterowane komputerem. Pozostali operatorzy to: SQ5BPX, SQ5AXA, SQ5AXX, SQ5AZB i Sebastian uczący się operatorki. Czynna była
też wystawa historyczna dotycząca związku Klubu SP5ZBA z „Elektrykiem”.
17 grudnia 1911 r. odbyła się Klubie wigilia. Przybyło 34 osoby. Ponieważ pomieszczenia klubowe były za małe
część przybyłych na spotkanie kolegów urzędowała na korytarzu i klatce schodowej. Na zakończenie wykonaliśmy zbiorowe zdjęcie, które jest umieszczone na sztandarowej QSL klubu.
Od stycznia 2012 roku posługiwaliśmy się nowo wydrukowanymi kartami QSL.: „Sztandarową” ze zdjęciem
krótkofalowców112 oraz „100 lat harcerstwa w Płocku”.
W lutym 1912 roku Klub ponownie odwiedził Tomek SP5LGM, ale już był ciepło ubrany.
8 i 9 maja 2012 roku gościł w Klubie Wiktor EA8AB („Ocio, Ocio”) z Hiszpanii. Wiktor decyzją Rady Klubu
został członkiem naszego Klubu.
W czerwcu 2012 roku ponownie uruchomiliśmy przemiennik SR5P (145,725/145,125 MHz). Nadajnik zainstalowany był na ul. Powstańców, a odbiornik na końcu ul. Wyszogrodzkiej. Anteny przemiennika montowali:
SQ5AXX Darek, SQ5EKW Jarek, SQ5EBV Krzysiek i SQ5AZB Benek. W sierpniu (po burzy) uszkodzoną antenę „Big Star” nadajnika zamieniliśmy na pałkę.
W lipcu 2012 r. Zdzicho SQ5BPX i Daniel SQ5AXS uruchomili „Echo-Link” połączony z przemiennikiem
SR5PL.
W miesiącu lipcu 2012 roku pracowała harcerska stacja SP5ZBA/5 z terenu Zgrupowania Harcerskich Obozów
ZHP Chorągwi Mazowieckiej w Gorzewie w powiecie gostynińskim. Radiostacja pracowała w pasmach KF
i UKF. Harcerze z Hufca Mińsk Mazowiecki zdobywali sprawność „Radiooperatora” i w pierwszym turnusie
nawiązali 120 łączności krajowych i zagranicznych. Radiostację SP5ZBA/5 i obozy harcerskie odwiedził Wojewoda Mazowiecki.
16 lipca 2012 roku w wyniku tragicznej śmierci odszedł z naszego grona Wiesław Kowalski – Wojtek SP5BNI.
Pogrzeb odbył się 20 lipca 2012 r. na Cmentarzu Komunalnym. Dzięki Wojtkowi klub wzbogacił się o wiele
przyrządów elektronicznych i radiotelefonów wycofanych pracowni radiotechnicznej WKTS113, której był kierownikiem. Wojtek adoptował z morskiej ratowniczej szalupy pływający po Wiśle kuter. Nie zrealizowaliśmy
planów związanych z wyprawą Wisłą do Gdańska z klubową radiostacją SP5ZBA/m.
Dnia 5 września 2012 roku odbyło się spotkanie Rady Klubu. Druh Zdzisław SQ5BPX w imieniu Remigiusza
SP5ILP / KG2KJ - wieloletniego członka Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP5ZBA, który przebywa obecnie w USA - wystąpił z wnioskiem o reaktywowanie Jego członkostwa w Harcerskim Klubie Łączności
SP5ZBA. Rada Klubu stwierdziła, że obecny Klub kontynuuje harcerską działalność krótkofalarską w Płocku,
której początki sięgają 1934 roku. Tym samym dh Remigiusz SP5ILP / KG2KJ ex DJ0MBF był i jest nadal
członkiem Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA w Płocku, ponieważ nigdy nie zgłaszał ustnego lub pisemnego wniosku o rezygnacji z członkostwa w Klubie. W dniu 29 czerwca 2012 roku Remigiusz przysłał z USA
przekazał Klubowi transceiver Kenwood TS-440S.
2012 roku obchodziliśmy 100 LAT istnienia harcerstwa w Płocku (1912-2012). 9 listopada 2012 roku w płockim
Ratuszu, pod przewodnictwem Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, odbyły się uroczystości związane
z 100 rocznicą powstania w 1912 roku płockiego harcerstwa. Rocznicę tę obchodziły wspólnie dwie płockie organizacje ZHP i ZHR. Hm. B. Sandomierski w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz środowiska
harcerskiego w Płocku został uhonorowany przez Pana Prezydenta medalem „Laude Probus”. W godzinach wieczornych Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Leonard Sobieraj otworzył wystawę „Służba i przygoda
112 Jurek SP5GBM – śpi, a Daniel SQ5AXS - dojada kawałek kiełbasy.
113 Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Płocku.
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- 100 lat harcerstwa na Tumskim Wzgórzu”, która była czynna w okresie od 9 listopada do 5 grudnia 2012roku.
Jedna z plansz i gablota z eksponatami poświęcona była harcerskiemu krótkofalarstwu.
W tym dniu od godziny 10:00 do 20:00 na terenie Muzeum Mazowieckiego w Płocku pracowała harcerska radiostacja SP5ZBA/5 z operatorami: Daniel SQ5AXS, Zdzisław SQ5BPX i Adam SQ5AXA. Klub z tej okazji
wydrukował specjalną QSL- „100 LAT harcerstwa w Płocku (1912-2012)”.
Dnia 22 grudnia 2012 roku w klubie SP5ZBA odbyła się Wigilia Klubowa oraz 03.01.2013 roku - Spotkanie
Noworoczne. Na obydwu spotkaniach był obecny nasz kolega klubowy - goszczący w Płocku - Wiktor EA8AB.
Wiktor przekazał klubowi swój transceiver UKF Kenwood TM-733.
Przesłanie Wiktora EA8AB: …Kochani przyjaciele, jestem krótkofalowcem [radioamatorem] od 1969 roku. Jestem bardzo dumny z zajmowania się tym hobby. Zainteresowałem się krótkofalarstwem dzięki mojemu dziadkowi Manuelowi Fernandez Padron - pionierowi radia - które miało miejsce z jego przyjaciółmi Nikola Teslą i
Albertem Einsteinem podczas jego pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał z racji wykonywanej
pracy. Jeszcze posiadam jego DRAKE TR 4 C - nadal sprawnego i wiele książek o początku ery radia, niektóre
z nich są z 1907 roku. Mam - portret malowany węglem - Einsteina, namalowany przez mojego dziadka, który
dzisiaj wisi w moim domu. Kiedy byłem dzieckiem, On mi wyjaśniał, że rzeczywistym wynalazcą radia był jego
przyjaciel Nikola Tesla. Historia tego odkrycia nie jest taka jak jest przez wielu opowiadana. Marconi wykorzystywał 12 opatentowanych wynalazków Tesli i wykonał - 5 lat później - swoją sławną łączność na CW. Nikola
Tesla używał radia w publicznych pokazach, w których zdalnie sterował łodzią po jeziorze przy Centralnym
Parku w Nowym Jorku, podczas Wystawy Elektrycznej 8 listopada 1898 roku. Wszystko to zdarzało się dziesięć
lat wcześniej zanim Guillermo Marconi ogłosił się wynalazcą radia. Jest to kompletne i wielkie kłamstwo. Rzeczywisty szwindel. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczone Ameryki w 1943 roku uznał to za historyczną pomyłkę
i stwierdził, że prawowitym patentem wynalazku radia był jednak patent Tesli. Wiele już lat minęło i aktualnie ja
też kontynuuję pogląd, że Marconi był oportunistą, a nie wizjonerem. Z tego powodu, te słowa są moja osobistą
daniną dla tego wielkiego nieznanego i pokornego wynalazcy. Dzięki Ci Nikola Tesla. Będąc dzieckiem dzieliłem te cudowne chwile z moim dziadkiem. On opowiedział mi rzeczywistą historię o Twoim wynalazku,
RADIU. Jeżeli chcesz poznać trochę bardziej historię o działalności Tesli, polecam Ci stronę internetową:
www.teslasociety.com Czas minął, a ja jestem skromnym radiooperatorem [krótkofalowcem], ale wnukiem
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wielkiego, ważnego Ham Radio. Serdeczne pozdrowienia z Teneryfy, Victor, EA8AB (...)
2012 rok- w związku ze zmianą przepisów URT zmienił klubowe Pozwolenie Radiowe (licencję). Kierownikiem
radiostacji został Benedykt Sandomierski a operatorami Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ i Jarosław Więczkowski SQ5EKW oraz zmienił klubowe Pozwolenia Radiowe na przemienniki SR5P i SR5 PL. Operatorem odpowiedzialnym za obydwa przemienniki został Jarosław Więczkowski SQ5EKW.
W 2013 roku Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku ogłosił nowy nabór harcerzy z Płocka (od 12 lat) do
Klubu Krótkofalowców. W Klubie będzie prowadzone szkolenie przygotowujące przyszłych harcerzy krótkofalowców do: Samodzielnej pracy na amatorskiej radiostacji klubowej i indywidualnej. Zdanie egzaminu przed
Państwową Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem uzyskania indywidualnej „Licencji Krótkofalarskiej”. Pracy w służbowej sieci łączności ZHP. Umiejętności zlokalizowania radiostacji polowej w terenie –
„Łowy na lisa”. Zgłoszenia przyjmujemy drogą internetową na adres: sp5zba@wp.pl i telefonicznie pod tel.:
518-258-304.
Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku brał udział w zorganizowanym przez Hufiec Płock obozie harcerskim w dniach 3-18 sierpnia 2013 roku. Obóz był zlokalizowany w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Hufca Częstochowa „Pająk”, w Konopiskach koło Częstochowy. (QTH Konopiska, lokator
JO92MR, skrót do dyplomu SPPA – G-CZ07.) Ilość uczestników 59 osób.
Program obozu Hufca był ciekawy i urozmaicony. Cztery wyprawy autokarowe po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Jak za dawnych czasów była i pionierka. Mieli trochę inny materiał, bo zakupiony w tartaku,
ale i na tym harcerze nauczyli się rąbania i piłowania drewna. Wiedzą, do czego służy młotek. Budowali: bramy
wejściowe do swoich podobozów, regały pod plecaki, stoły, ławki. Trochę był kłopot z okopywaniem namiotów.
Nie było „saperek’. Szpadlami i łopatami harcerze wykopali prawie „rowy przeciwczołgowe” wokół swoich
namiotów. Pod koniec obozu na placu apelowym stanął nawet maszt flagowy i brama ze szlabanem. Najdziwniejsze były sznurki (od snopowiązałek), którymi ogrodzono obóz. To chyba był jakiś „nowy zwyczaj” współczesnego płockiego harcerstwa. Chyba w przyszłości to się zmieni. Był i nocny alarm. Ogniska odbywały się w
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Tłumaczenie z j. angielskiego B. Sandomierski.
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każdy wieczór. Kąpiel odbywała się w „Oceanie” – zbiorniku wodnym w pobliżu obozu. Z posiłków zastępy
wracały do obozu (obowiązkowo) śpiewając.
W czasie trwania obozu prowadziliśmy szkolenia „łączności” dla wszystkich uczestników obozu. Każdy zastęp
w ciągu turnusu przechodził 4. godzinne szkolenie. W zakres szkolenia wchodziły: podstawy elektrotechniki i
radiotechniki - połączone z praktycznymi ćwiczeniami na przyrządach, łączność służbowa w ZHP – zakończona
praktyczną pracą w sieci całego zastępu i oczywiście łączność amatorska. Szkolenia z radiopelengacji amatorskiej („Łowy na lisa”) nie prowadziliśmy - zabrakło czasu.
W specjalnym namiocie „Łączności”, do którego doprowadzono napięcie 230 V zainstalowaliśmy radiostację
SP5ZBA/9: KF – TS440S i UKF – Motorola MC-2100. Anteny KF to rozwieszone między drzewami dipole na
pasma 80 i 20 metrów. Natomiast na UKF anteny to „Pałka” i „J-ka”. Pracowaliśmy fonią i modulacją cyfrową
robiąc łączności krajowe i zagraniczne. Dipole w lesie marnie się sprawdzały. Nie ma to, jak dobra delta pozioma.
Pod koniec obozu odwiedził nas nasz kolega EA8 AB Viktor z wysp Kanaryjskich.
W sieci służbowej ZHP pracowały: na „bazie” Motorola MC-2100 (moc 1 W) o kryptonimie „Pasieka” i w terenie 6 szt. radiotelefonów przenośnych Motorola MT-2100 o kryptonimach „Ul” od 1do 6 (moc 1 W).
Uczestnicy obozu przystąpili do zdobywania sprawności: „Sygnalista” i „Radiooperator”. Sprawność „Sygnalista” – zdobyli wszyscy. Machać chorągiewkami każdy umiał i dawał sobie radę z alfabetem Morse’a. Sprawności „Radiooperator” nikt nie zdobył – zabrakło czasu.
„Wchodzi mi na kark 70 lat”. Zauważyłem, że młodzież harcerska była bardzo zadowolona z tego obozu. Przyczyniała się do tego młoda kadra instruktorska. Brak stresów, nieporozumień. Urozmaicony, ciekawy program
harcerski i turystyczny. Zajęcia z Łączności były pewnym nowum dla harcerzy. Mimo, że byłem najstarszy wiekiem i stopniem harcerskim do niczego się nie wtrącałem. Raczej służyłem radą. Na pytanie czy mi się coś podoba? Odpowiadałem tak lub nie. Czasem wyjaśniałem, dlaczego nie. Pojechałem na obóz harcerski pod namiot
z pewnym celem. Cel został osiągnięty. Utworzyłem „Zastęp Łączności Hufca Płock”. Na koniec obozu uhonorowano mnie tytułem „Harcerska Osobowość Obozu Hufca ZHP Płock – 2013”. (B.S.)
Na obozie został powołany 12. osobowy Zastęp Łączności Hufca Płock. Od 5 września z tym zastępem w Klubie
prowadzone były zajęcia teoretyczne i praca na radiostacjach KF i UKF. Na zajęcia uczęszczało 4- 9 osób. Niektórzy już wkrótce zdobędą sprawność „Radiooperatora”. Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy niektórzy prawdopodobnie przystąpią do egzaminów w UKE.
17marca 2014 roku otrzymaliśmy pozwolenie radiowe na używanie znaku okolicznościowego HF80 PLOCK.
Od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku radiostacja Harcerskiego Klubu Łączności
SP5ZBA pracowała z terenu Płocka pod znakiem okolicznościowym HF80PLOCK.
Jarek Górczyński MM0LGS opracował okolicznościowy dyplom, a Daniel SQ5AXS kartę QSL. QSL Manager'em i Avard Manager'em dyplomu okolicznościowego był Marcin SP5NON.
30 kwietnia odbyła się inauguracja obchodów 80. lecia płockiego krótkofalarstwa na starym Rynku. Pracowała
okolicznościowa radiostacja HF80PLOCK.
3 i 4 czerwca 2014 roku był planowany Bieg Gwiaździsty dla uczniów 4. klas Szkół Podstawowych z Płocka,
który organizował Krąg Instruktorski „Myśli Braterskiej”. Ze względu na złą pogodę (było zimno i padał deszcz)
bieg odwołano. Natomiast pracowała w budynku Domu Darmstadt radiostacja okolicznościowa HF80PLOCK.
Operatorzy to: Daniel SQ5AXS i Zdzisław SQ5BPX. Sprzęt pomagał rozstawić i zwinąć Darek SQ5AXX i
Adam SQ5AXA. Radiostacja początkowo miała pracować z terenu „Małachowianki” ale ze względu na remont
tej szkoły zmieniono QTH.
W dniach 12 i 13 czerwca 2014 roku - w ramach przeprowadzanego rajdu "Bieg Gwiaździsty" dla uczniów szkół
podstawowych w Płocku - pracowała radiostacja okolicznościowa HF80PLOCK. Natomiast harcerze z Zastępu
Łączności Hufca Płock przeprowadzili dla wszystkich patroli szkolenie z zakresu telefonicznych numerów alarmowych w Płocku. Członkowie patroli biorących udział w rajdzie pracowali na radiostacjach w sieci służbowej
ZHP.
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HKŁ SP5ZBA w miesiącu sierpniu brał udział w zorganizowanym przez Hufiec ZHP Płock obozie harcerskim.
Obóz był zlokalizowany w sercu Borów Tucholskich, w Leśnej Hucie, z którego pracowała radiostacja
SP5ZBA/2.
W 2014 roku obchodziliśmy 80. rocznicę powstania krótkofalarstwa w Płocku (1934-2014). W Płocku działały
dwa amatorskie kluby krótkofalarskie: Harcerski Klub Łączności Związku Harcerstwa Polskiego, którego radiostacja pracowała pod znakiem SP5ZBA, a kierownikiem był hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB oraz reaktywowany Klub Krótkofalowców Ligi Obrony Kraju, którego radiostacja pracowała pod znakiem SP5KUT, a
prezesem był Paweł Boczek SP5WLY.
Spośród płockich krótkofalowców powołaliśmy roboczy komitet organizacyjny tych obchodów: Daniel Korzan
SQ5AXS - przewodniczący, Zdzisław Zieliński SQ5BPX, Jerzy Fijołek SP5GBM, Grzegorz Paćko SP5LGN,
Marcin Niśkiewicz SP5NON, Jarosław Więczkowski SQ5EKW.
Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski objął patronatem tę uroczystość i został Honorowym Przewodniczącym Komitetu.
W ramach upamiętnienia jubileuszu zaplanowaliśmy:
Zorganizować wystawę tematyce krótkofalarskiej w Muzeum Mazowieckim. Odpowiedzialnymi byli Daniel
SQ5AXS i Benek SQ5AZB;
Opracować i wydać monografię płockiego krótkofalarstwa. Odpowiedzialnym był Daniel SQ5AXS;
Zbudować replikę pierwszego płockiego nadajnika z 1934 roku. Odpowiedzialnymi byli: Jurek SP5GBM i Jarek
SQ5EKW;
Uruchomić na terenie płockich szkół radiostacje pracujące pod okolicznościowym znakiem, w tym rozmowy z
Dyrektorami szkół. Odpowiedzialnymi byli: Zdzisław SQ5BPX i Grzegorz SP5LGN;
Wydrukować okolicznościowe karty QSL oraz opracować dyplom „80 Lat Krótkofalarstwa w Płocku” i regulamin jego zdobywania, koordynować prace związane z wysyłką tych dyplomów. Odpowiedzialnym był Marcin
SP5NON;
Rozpropagować akcję przez środki masowego przekazu. Odpowiedzialnym był Daniel SQ5AXS.
Eksponaty i materiały na wystawę miały dostarczyć kluby krótkofalarskie.
Wszystkie te działania miały służyć szeroko rozumianej pedagogizacji społeczeństwa regionu płockiego w zakresie historii najnowszej, a także rozwoju techniki, ze szczególnym uwzględnieniem radiotechniki i technik
łączności, które współcześnie towarzyszą nam licznie na każdym kroku, stanowiąc nieodzowny element naszej
kultury i cywilizacji.
Uzyskaliśmy z Urzędu miejskiego pozwolenie na wjazd na ulicę Tumską samochodem oraz na zainstalowanie
anteny delty poziomej przed Muzeum Mazowieckim.
W dniu 23 października 2014 roku odbyła się uroczystość w Muzeum Mazowieckim w Płocku związana z 80.
leciem krótkofalarstwa w Płocku.
Program uroczystości:
Wystąpienie dr Tomasz Kordala – zastępca dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Wystąpienie dr Daniela Korzana SQ5AXS.
3. Wystąpienie Prezydenta Płocka Romana Siemiątkowskiego.
4. Wręczenie dyplomów uznania zasłużonym dla rozwoju krótkofalarstwa w Płocku.
5. Wystąpienie Komendantki Hufca ZHP hm. Aleksandry Ziółek.
6. Otwarcie wystawy.
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Roman Siemiątkowski wręczył Dyplomy Uznania Prezydenta o następującej treści: „Dyplom Uznania - w roku jubileuszu osiemdziesięciolecia krótkofalarstwa płockiego, w podziękowaniu za wieloletnią pomoc i wspieranie środowiska krótkofalarskiego w rozbudzaniu pasji wśród młodych
pokoleń płocczan, Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski” następującym organizacjom i zakładom
wspomagającym płockie krótkofalarstwo:
1. Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku,
2. Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców,
3. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Płock im. Obrońców Płocka 1920 r.,
4. Komenda Miejskiej Policji w Płocku,
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5. Komenda Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu,
6. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
7. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
8. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
oraz Dyplomy Uznania - Komendantki Hufca ZHP Płock i Prezydenta Miasta Płocka o następującej treści: „Dyplom Uznania, w roku jubileuszu osiemdziesięciolecia krótkofalarstwa płockiego, w podziękowaniu za wieloletnią społeczną służbę na rzecz środowiska krótkofalarskiego i rozbudzanie pasji wśród młodych pokoleń w Płocku, Komendantka Hufca ZHP Płock – hm. Aleksandra Ziółek i Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski” zasłużonym krótkofalowcom:
1. Jerzy Fijołek SP5GBM
2. Zbigniew Stankiewicz SP5HQZ
3. Waldemar Hau SP5GNH
4. Zbigniew Nawrocki SP5ON
5. Henryk Miszczak SP5EVW
6. Jacek Pietryszyn SP5BAW
7. Jarosław Dyś SP5CTD
8. Paweł Boczek SP5WLY
9. Grzegorz Paćko SP5LGN
10. Waldemar Pytel SP5AUH
11. Mieczysław Kosmatka SP5GUN
12. Piotr Cieślak SP7HJJ
13. Kazimierz Targalski SP7CKH
14. Robert Laskowski SP5MXL
15. Marcin Niśkiewicz SP5NON
16. Grzegorz Bieniek SP5SSK
17. Bogdan Kaczyński SP5XHX
18. Marek Rybicki SP5XME
19. Marek Dankowski SP5JLQ
20. Maciej Wiśniewski SP5XML
21. Piotr Ładno SP5XMS
22. Adam Bąk SQ5AXA
23. Andrzej Lewandowski SQ5AXG
24. Tomasz Bąk SQ5AXO
25. Daniel Korzan SQ5AXS
26. Dariusz Szadkowski SQ5AXX
27. Marta Kleniewska SQ5AZC
28. Marek Kleniewski SQ5AZD
29. Piotr Nowak SQ5AZH
30. Zdzisław Zieliński SQ5BPX
31. Waldemar Seidler SQ5CZN
32. Bronisław Broniecki SQ5CZQ
33. Michał Zieliński SQ5DAC
34. Radosław Gzylewskii SQ5DAE
35. Krzysztof Haraziński SQ5EBV
36. Jarosław Więczkowski SQ5EKW
37. Anna Jóźwiak (Bąk) SQ5EWA
38. Marcin Strzałkowski SQ5GRQ
39. Jarosław Górczyński SP5LGS / MM0LGS - Szkocja
40. Remigiusz Pawlak SP5ILP / KG2KJ - USA
41. Tomasz Rybak SP5LGM / WV7A - USA
42. Victor Albertos Fernandez EA8AB – Hiszpania
43. Benedykt Sandomierski SQ5AZB
Następnie nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej 80. rocznicy krótkofalarstwa w Płocku, podczas której - na
planszach i krótkim filmie - przedstawiliśmy: co to jest krótkofalarstwo, krótką historię światowego i polskiego
krótkofalarstwa oraz krótkofalarstwa płockiego. Pointą wystawy było: Jak zostać krótkofalowcem w Płocku?
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W muzealnych gablotach pokazaliśmy: stary i nowy sprzęt krótkofalarski, klucze telegraficzne, karty QSL i literaturę. Nawiązaliśmy też do łączności radioklubu SP5ZBA z ISS w ramach programu ARISS.
Prezentowaliśmy następujące plansze:
Krótkofalarstwo - co to takiego?
Rozwój krótkofalarstwa [na świecie i w Polsce]
Początki krótkofalarstwa w Płocku [2. plansze]
2011 rok - Łączność z kosmiczną stacją ISS
Krótka historia płockich radioklubów [4. plansze]
Radiostacja SP5KUT [widok klubu]
Radiostacja SP5ZBA [widok klubu]
Jak zostać krótkofalowcem w Płocku?
Organizatorami wystawy byli:
Muzeum Mazowieckie w Płocku i Hufiec ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku.
Wystawa współfinansowana była ze środków Miasta Płocka.
Wernisaż wystawy odbył się 23 października 2014 roku o godzinie 17:00 w Muzeum Mazowieckim w Płocku
ul. Tumska 8.
Wystawa czynna była do 13 listopada 2014 roku.
Autor scenariusza: Benedykt Sandomierski.
Komisarz wystawy: Bernadeta Kamińska.
Oprawa plastyczna: Bernadeta Kamińska, Benedykt Sandomierski.
Oprawa graficzna: Benedykt Sandomierski, Grzegorz Brzeziński.
Multimedia: Daniel Korzan.
Współpraca: Bernadeta Kamińska, Zbigniew Chlewiński, Grzegorz Brzeziński.
Montaż: Bogdan Józwik, Stanisław Konczewski, Piotr Mazurowski, Jerzy Wiącek.
Druk: drukarnia on-line www.mediakolor.pl.
Wystawa ze zbiorów: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Harcerskiego Klubu Łączności w Płocku i osób prywatnych: Adama Bąka, Jerzego Fijołka, Daniela Korzana, Piotra Ładno, Henryka Miszczaka, Zbigniewa Nawrockiego i Benedykta Sandomierskiego.
Organizatorzy podziękowali wszystkim za pomoc przy realizacji wystawy. Szczególne podziękowania należały
się zwłaszcza krótkofalowcom.
Po oficjalnych uroczystościach na terenie wystawowym uruchomiona została okolicznościowa radiostacja
HF80PLOCK. Radiostacja okolicznościowa do końca 2014 roku gościła w płockich szkołach.
W numerze 8/2014 magazynu "Świat radio" w sekcji poświęconej "Z życia klubów i oddziałów PZK" ukazał się
artykuł dotyczący "80 lat krótkofalarstwa w Płocku"115:
...„80 lat krótkofalarstwa w Płocku (1934-2014)”
Początki działalności radioamatorów w Płocku sięgają 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 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. Ale początek działalności krótkofalarskiej miał miejsce w 1934 roku. W roku tym w ŻHH początkowo powstał Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, a przy nim 29 kwietnia 1934 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. Po nawiązaniu łączności po linii
wojskowej rozpoczęły się łączności stacji SP1GW.
Początkowo radiostacja była zainstalowana w lokalu komendy hufca w gimnazjum St. Małachowskiego (jedna z
najstarszych polskich szkół, której tradycje sięgają 1180 r.), a od 1935 r. w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul. Kolegialnej 21.Komendantem Harcerskiego Ośrodka PWR i pierwszym operatorem stacji był
porucznik hm. Żelazowski, drugim operatorem Wacław Łabiński. Pierwszą zagraniczną łączność przeprowadzo115
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no telegrafią w październiku 1934 r. 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. W 1936 roku wobec wzrostu
liczby interesujących się w Płocku krótkofalarstwem zorganizowano klub krótkofalowców. Zgłosiło się 25 radioamatorów. Zorganizowano też Płocki Oddział Polskiego Klubu Radionadawców (PKRN). W 1938 roku został rozwiązany płocki oddział PKRN, a harcerski klub z radiostacją SP1IJ został zarejestrowany w Polskim
Związku Krótkofalowców w Warszawie. Krótkofalowcy płoccy nawiązali do 1939 roku setki łączności telegrafią i fonią ze wszystkimi prawie krajami europejskimi i z wieloma spoza naszego kontynentu.
W drugiej połowie sierpnia 1939 roku 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.
W czasie wojny harcerscy krótkofalowcy działali w ramach Tajnego Hufca Harcerskiego w Płocku. Wielu z nich
zostało zamordowanych przez Niemców.
W latach 1945-1968 nastąpił marazm w harcerskim krótkofalarstwie. Dopiero w czerwcu 1968 roku przybył z
Warszawy hm. Jerzy Pułjan i reaktywował harcerskie krótkofalarstwo w Płocku.
W 2014 roku krótkofalowcy płoccy obchodzili rocznicę 80 lat krótkofalarstwa w Płocku. W związku z tym harcerska radiostacja SP5ZBA pracowała w dniach 29.04-30.12.2014 roku pod okolicznościowym znakiem
HF80PLOCK. Radiostacja pracowała też - z terenowego QTH - z płockich szkół w ramach promocji krótkofalarstwa w Płocku.
Wydany był dyplom okolicznościowy 80 lat krótkofalarstwa w Płocku oraz okolicznościowa karta QSL. Więcej
informacji na www.sp5zba.net oraz www.qrz.com.
23 października br. w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbędzie się wernisaż wystawy poświęcony płockiemu
krótkofalarstwu. W opracowaniu jest książka "Dzieje płockiego krótkofalarstwa od 1934 r." (brudnopis znajduje
się na www.sp5zba.net).
W historii Płocka - na przestrzeni powojennych lat - istniały kluby krótkofalarskie: SP5KKR, SP5KQS,
SP5KUT i SP5PJM. Powstał też na krótko odział PZK.
Obecnie są w Płocku dwa kluby krótkofalarskie.
SP5ZBA - Harcerski Klub Łączności przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku mieści się w bloku, w małym pokoiku na VII piętrze, przy ul. Lachmana 2, a jego kierownikiem jest harcmistrz Benedykt Sandomierski SQ5AZB. Obecnie klub pracuje w pasmach KF i UKF. Między innymi nawiązał łączność ze stacją
ISS w ramach programu ARIS. Posiada dwa automatyczne przemiennik UKF - SR5P na pasmo 2 m oraz SR5PL
na pasmo 70 cm - połączony z Echo Linkiem. Wyposażenie radioklubu to: dwa transceivery TS440S pracujące
na KF; transceiver duobander Kenwood TM-733; dwa radiotelefony Motorola MC-2100 pracujące w paśmie
UKF - 2 m i 70 cm oraz 12 szt. radiotelefonów przenośnych Motorola MT-2100 pracujące w pasmach służbowych ZHP, nadajniki i odbiorniki do łowów na lisa. Na pasmach KF radiostacje pracują z antenami: delta pozioma wielopasmowa, delta kierunkowa wielopasmowa obracana rotorem, dipol na 3,5 MHz. W pasmach UKF
radiotelefony pracują na antenach Big Star. Strona internetowa klubu: www.sp5zba.net.
SP5KUT - Klub Krótkofalowców LOK - został założony w 1979 roku. Po wieloletniej przerwie w 2011 roku nastąpiła reaktywacja klubu z siedzibą na strzelnicy LOK w Płocku. Prezesem klubu i kierownikiem radiostacji jest
Paweł Boczek SP5WLY. Wyposażenie klubu to: transceiver Icom IC-706 oraz Motorola MC-2100. Anteny to:
FD-4, GP dla 10 m oraz Yagi i dipol na 20 m.
Powyższą informację przesłał Benek SQ5AZB, a więcej aktualnych materiałów z działalności radioklubu można
znaleźć na stronie internetowej www.sp5kut.com. oraz www.sp5zba.net.pl ...

11. „PL- CB Radio”- Oddział Wojewódzki
w Polsce CB-Radio obejmowało częstotliwości od 26,960 MHz do 27,410 MHz i miało 40 kanałów. Pracować
można było modulacją AM, FM i SSB z mocą 4 W. Ratownicy drogowi PL CB-Radio mieli zezwolenia na radiotelefony o mocy 10 W.

49
W Województwie Płockim był następujący podział pasm na CB- Radio:
- kanał nr 2 – TAXI,
- kanał nr 7 – informacyjny.
- kanał nr 9 – ratowniczy,
- kanał nr 14 – próby i strojenie,
- kanał nr 15 - wywoławczy dla sieci i firm,
- kanał nr 19 – drogowy (wywoławczy dla kierowców),
- kanał nr 28 – wywoławczy, ogólny.
W Łodzi powstał ogólnopolski Zarząd Główny Polskiego Radia Obywatelskiego PL CB-Radio, którego Prezesem był Jerzy Płókarz.
W Płocku grupa założycielska „sibistów” złożyła do Zarządu Głównego w Łodzi akces powołania w Płocku oddziału wojewódzkiego tego stowarzyszenia.
9 grudnia 1990 roku w Województwie Płockim powstał Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Użytkowników
Radiotelefonów Pracujących Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO. Odział powstał na podstawie następującego postanowienia ZG PL-CB Radio:
…Stowarzyszenie Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO, Polskie Radio Obywatelskie Zarząd Główny, Łódź, ul. Piotrkowska 238, skr. poczt. 32, 90-954 Łódź-4, tel.: 48-42370474, FAX: 48-42-370464. Łódź, dnia 1990. 12. 09. Postanowienie: W sprawie powołania Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB
RADIO. Na podstawie art. 10 ust.2 Prawa o stowarzyszeniach, oraz § 4 Statutu Stowarzyszenia powołuje się z
dniem 1990. 12. 09.Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie
Niestrzeżonym PL-CB RADIO w Płocku. Struktura oraz zasady działania - zgodne ze Statutem Stowarzyszenia.
Kierownictwo Oddziału ma obowiązek powiadomić o założeniu oddziału: Urząd Wojewódzki w Płocku, dołączając: egzemplarz Statutu Stowarzyszenia, egzemplarz niniejszego postanowienia, wykaz składu zarządu i adres siedziby oddziału.
Prezes Zarządu Głównego PL-CB RADIO- Jerzy Płókarz ...
21 kwietnia 1991 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku. A oto protokół z tego spotkania:
...Protokół nr 1/90 zebrania założycielskiego Oddziału Wojewódzkiego w Płocku Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB Radio.
W dniu 21 kwietnia 1991roku grupa założycielska stowarzyszenia spotkała się w kawiarni „Nowoczesna” w
Płocku przy ul. Kolegialnej.
1) Ustalono, że obszarem działania Oddziału PL-CB Radio będzie teren województwa płockiego.
2) Adres korespondencyjny Oddziału PL- CB Radio – Płock, ul. Gronowa 14.
3) Wybrano Zarząd Wojewódzki w następującym składzie:
Prezes Oddziału - Benedykt Sandomierski - Płock,
Wiceprezes – Szef Sztabu Ratownictwa – Waldemar Seidler - Płock,
Sekretarz – Jacek Lubiński – Płock,
Skarbnik – Ewa Tomaszewska – Płock, i Chojnacki Romuald – Wrocław.
Przewodniczący Komisji Eterowej – Zieliński Zdzisław – Płock,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jóźwiak Zdzisław - Płock.
Ponadto w skład Zarządu wchodzić będą automatycznie Prezesi Klubów PL-CB Radio powołanych na terenie
działania Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia. Na tym protokół zakończono. W załączeniu lista obecności
na spotkaniu.
Protokółował - Benedykt Sandomierski, Płock, 21.04.1991roku ...
Lista obecności ze spotkania założycielskiego Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w
Paśmie Niestrzeżonym pod nazwą „CB - Radio Płock” z dnia 21 kwietnia 1991 roku:
Malinowski Janusz – „Ranczo”,
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Sikorska Marzena – „Enka”,
Sikorski Sławomir – „Stolarz”,
Kwiatkowski Waldemar – „Szofer”,
Stypik Adam – „Adam”,
Sławiński Wojciech – „Wojciech”,
Wiśniewski Sławomir - „Krokodyl”,
Lewandowski Mieczysław – „Miecio”,
Waszak Andrzej – „Wodnik”,
Jóźwiak Zdzisław – „ Nysa”,
Nowogórski Waldemar – „Zielony”,
Rybicki Marek – „Skłodowska”,
Malanowski Janusz – „Jacek”,
Kaczyński Bogdan – „Kaczor”,
Kiełczewski Krzysztof - „Dziadek”,
Sandomierski Benedykt – „Benek”,
Dobrzyński Marian – „Marian”,
Kaliński Jerzy – „Orzech”,
Rachubiński Waldemar – „Waldek Model”,
Nowak Piotr – „Kwiatek”,
Garwacki Paweł – „Italiano”,
Szałkowsi Jarosław – „Jarek Nisan”,
Kuczkowski Adam – „Zajączek, Poziomka”,
Płocharczyk Piotr – „Świeży”,
Jagiełło Krystyna –„Sindi”.
W Płocku, mimo dużego zapotrzebowania - między innymi wśród sybistów - był zastój w szkoleniu radioamatorów. Prowadzono tylko szkolenia dla członków klubów: harcerskiego - SP5ZBA oraz Ligi Obrony Kraju SP5KQS by wysłać ich na egzamin do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie. Oficjalnie do
prowadzenia szkoleń w zakresie krótkofalarskim w Płocku posiadał tylko i wyłącznie Ośrodek Zawodowego
Szkolenia Kierowców i Przysposobienia Obronno–Politechnicznego Ligi Obrony Kraju w Płocku116. Ośrodek
ten nie był zainteresowany prowadzeniem takich kursów. Utrzymywał się ze szkolenia kierowców. Szkolenie
kierowców dawało mu odpowiednie dochody.
W 1994 roku Wojewódzki Odział Stowarzyszenia PL-CB RADIO w Płocku za pośrednictwem Zarządu Głównego PL-CB Radio w Łodzi117 wystąpił z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Płocku o pozwolenie na prowadzenie szkoleń z zakresu: ratowników PL-CB Radio i kursów krótkofalarskich. Otrzymał takie pozwolenie o następującej treści:
... KURATOR OŚWIATY W PŁOCKU. Płock, 14 kwietnia 1994 roku WP.2.45O-18/94/AK,
ZAŚWIADCZENIE,
o wpisie do ewidencji organizatorów pozaszkolnej działalności oświatowej. Stosownie do art. 82 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, póz. 425 i z 1992 roku Nr 26, póz, 113), a także zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października
1993 roku (Dz. U. Hr 1O3, póz. 472) Zaświadcza się, że do prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Płocku ewidencji organizatorów pozaszkolnej działalności oświatowej dokonano w dniu 14 kwietnia 1994 roku pod numerem 90 następującego wpisu:
l. Organizator: Stowarzyszenie Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB
Radio Zarząd Główny.
2. Adres: 9O-954 Łódź, ul. Piotrkowska 236
3. Nr rejestru sądowego: RST Dział A 212/92 Sąd Wojewódzki w Łodzi Wydział I Cywilny
4. Nazwa i siedziba placówki; Oddział Wojewódzki w Płocku, ul. Gronowa 14.
4. Rodzaj działalności szkoleniowej: kursy ratowników PL-CB Radio, kursy krótkofalarskie (zgodnie z dokumentacją programową złożoną w Kuratorium Oświaty).
5. Data rozpoczęcia działalności: l maja 1994 roku.
Z upoważnienia Kuratora Oświaty – Wizytator: mgr Alicja Kaliszuk
116Zezwolenie Kuratorium Oświaty.
117 Tylko ZG PL-CB Radio posiadał osobowość prawną.

51
Otrzymują:
1. ZG Stowarzyszenia Użytkownik PL-CB Radio.
2. Benedykt Sandomierski - Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Płocku.
2. Urząd Skarbowy w Płocku.
POUCZENIE
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia dla prowadzonej przez siebie działalności:
- planów i programów nauczania,
- kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
- odpowiedniego nadzoru wewnętrznego,- warunków lokalowych wraz z wyposażeniem dydaktycznym,
- niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych- warunków przewidzianych dla uruchomienia danego rodzaju działalności, o ile wynikają one z odrębnych przepisów.
W przypadku niepodjęcia przez placówkę działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu następuje wykreślenie jej z ewidencji (art. 63 ust. l ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku).
Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje kurator oświaty zgodnie z art. 33 ust. i pkt 1,3 i 4 ustawy o systemie oświaty ...
Mając takie zaświadczenie Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących
Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO powołał Ośrodek Szkolenia Łączności i Ratownictwa Drogowego Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku:
... Protokół nr 4/94.
W dniu 16.04.1994 roku o godz.17:00 w kawiarni „Hortex” w Płocku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB
RADIO w Płocku.
Porządek posiedzenia:
1. Preliminarz kursu krótkofalarskiego.
2. Powołanie pozaszkolnej placówki oświatowej prowadzonej przez Oddział Wojewódzki PL-CB RADIO w
Płocku pod nazwa: „Ośrodek Szkolenia Łączności i Ratownictwa Drogowego Stowarzyszenia PL-CB RADIO w
Płocku ul. Gronowa 14”.
3. Powołanie Dyrektora Ośrodka.
4. Uchwalenie statutu Ośrodka.
Posiedzenie prowadził Prezes Benedykt Sandomierski.
Ad.1. Kol. Sandomierski przedstawił preliminarz kursu krótkofalarskiego II-giej kategorii, który odbywał się
w dniach 16 marzec-10 kwiecień 1994 roku.
Planowane wpływy: 30 kursantów x 300 000 zł = 9 000 000 zł.
Planowane wydatki:
a) Wynajęcie sali wykładowej:10 dni x 300 000 zł = 3 000 000 zł,
b) b) Wynagrodzenie wykładowców: 40 godz. x 100 000 zł = 4 000 000 zł.
c) Koszty :materiałów pomocniczych:1 000 000 zł.
d) Koszty przeprowadzenia egzaminów: 1 000 000 zł.
Razem wydatki: 9 000 000 zł
Bilans: 0 zł
Ewentualne oszczędności będą wpływały na rzecz OW PL-CB Radio. Kurs krótkofalarski praktycznie trwa jeszcze i jest prowadzony w formie korepetycji społecznie przez wykładowców w ramach pracy klubów krótkofalarskich SP5ZBA i SP5KQS. Egzaminy przed państwową komisją PAR przewidywane są w Płocku 7.05.1994r.o
godz.10:00 w SDK w Płocku ul Krzywoustego 3.
Ad.2. Kol. Sandomierski omówił rozmowy przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Płocku na temat obowiązujących przepisów w dziedzinie prowadzonej działalności oświatowej pozaszkolnej. Podjęto uchwałę następującej treści:
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Stowarzyszenie Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO Oddział
Wojewódzki w Płocku powołuje pozaszkolną placówkę oświatową pod nazwą: Ośrodek Szkolenia Łączności i
Ratownictwa Drogowego Stowarzyszenia PL-CB RADIO w Płocku, Płock ul. Gronowa 14.
Ad. 3. Podjęto następującą uchwałę: Na Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zarząd OW PL-CB RADIO powołuje
się kol. Benedykta Sandomierskiego. Kierowników kursów powołuje Dyrektor.
Ad. 4. Podjęto następującą uchwałę:
...Zarząd OW PL-CB RADIO w Płocku uchwala „Statut Ośrodka Szkolenia Łączności i Ratownictwa Drogowego Stowarzyszenia PL-CB RADIO w Płocku o następującej treści: (w załączeniu).
Na tym protokół zakończono. Lista obecnych w załączeniu.
Sekretarz: Jacek Lubiński...
Statut Placówki pozaszkolnej prowadzonej przez Oddział Wojewódzki w Płocku Stowarzyszenia Użytkowników
Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO.
1. Stowarzyszenie Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO Oddział Wojewódzki w Płocku, prowadzi szkolenie radioamatorów i ratowników drogowych.
2. Ośrodek podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Płocku.
3. Nadzór bezpośredni nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Główny PL-CB RADIO w Łodzi.
4. Terenem działalności oświatowej Ośrodka jest teren województwa płockiego.
5. Siedzibą Ośrodka jest Płock ul. Gronowa 14.
Cele i zakres działania Ośrodka
1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie przeszkolenia radioamatorów i ratowników drogowych..
2. Zapewnienie odpowiednich programów i materiałów dydaktycznych.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością oświatową.
Zasady organizacyjne
1. Ośrodkiem zarządza jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i odpowiada za jego
działalność.
2. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy:
a) Organizowanie pracy Ośrodka.
b) Organizowani naboru słuchaczy.
c) Zapewnienie prawidłowego przebiegu nauczania.
Gospodarka finansowa
1. Środki finansowe na prowadzenie działalności pochodzą: z opłat wniesionych przez słuchaczy, z darów, subwencji i dotacji.
2. Gospodarka finansowa prowadzona jest wg zasad określonych dla organizacji społecznych, a jej podstawą jest
preliminarz finansowy.
3. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
Postanowienia końcowe
Niniejszy statut został przyjęty przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie niestrzeżonym PL-CB RADIO w Płocku w dniu 16.04.1994 roku protokół nr
4/94.
Prezes: Benedykt Sandomierski ...

11.1 Kursy krótkofalarskie
Organizowaniem i prowadzeniem kursów krótkofalarskich zajął się Dyrektor Ośrodka B. Sandomierski. Natomiast organizował i prowadził kursy Ratowników Drogowych PL-CB Radio Szef Sztabu Ratownictwa PL-CB
Radio – Waldemar Seidler.
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W maju 1994 roku OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z Harcerskim Klubem Łączności
i Klubem Łączności LOK, zorganizował w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w Spółdzielczym Domu Kultury, kurs krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs zakończony był egzaminem przed komisją Państwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej z Warszawy. Kurs ukończyło 30 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu był Benedykt
Sandomierski. Wykładowcami byli: Jerzy Fijołek, Wojciech Wiśniewski, Zdzisław Zieliński, Benedykt Sandomierski.
W maju 1995 roku (podobnie jak w 1994 roku) OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku, wspólnie z
HKŁ i KŁ LOK zorganizował w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w SDK, kurs krótkofalarski kategorii
drugiej. Kurs zakończony był egzaminem przed komisją PAR z Warszawy118. Kurs ukończyło 35 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu (jak w 1994 roku) był B. Sandomierski. Wykładowcami byli: J. Fijołek, W. Wiśniewski, Z. Zieliński, B. Sandomierski.
Po zakończonym kursie i egzaminach na świadectwo uzdolnienia w maju 1995 roku okazało się, że jest nadal
zapotrzebowanie na następne szkolenie. Do zorganizowania następnego kursu najbardziej przyczynił się Zdzisław Jóźwiak „Nysa”, później SQ5EBQ. Ukazało się następujące ogłoszenie zachowane w aktach:
... Stowarzyszenie Użytkowników Radiotelefonów w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB Radio.
Uwaga radioamatorzy. Ośrodek Szkolenia Stowarzyszenia PL-CB Radio Oddziału Płockiego przy współpracy z
klubami krótkofalarskimi w Płocku - SP5ZBA i SP5KQS organizuje kurs krótkofalarski kat. II. Kurs odbywać
się będzie w lokalu ZNP w Płocku ul. Kościuszki (dom Broniewskiego). Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek
12 września br. od godz. 16:00 do 20:00. Koszt kursu 30 zł. Kurs będzie trwać 40 godz. Egzaminy na świadectwo uzdolnienia przed komisją Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej z Warszawy odbędą się w Płocku w
dniu 27.10.br. o godz. 14:00. Informacje dodatkowe w godz. wieczornych pod tel. 63-60-04. Dyrektor Ośrodka
Szkolenia Benedykt Sandomierski (...)
We wrześniu 1995 roku (podobnie jak w maju 1995 roku) OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku,
wspólnie z HKŁ i KŁ LOK, zorganizował w pomieszczeniach wynajętych odpłatnie w Związku Nauczycielstwa
Polskiego (dom Broniewskiego kurs krótkofalarski kategorii drugiej. Kurs zakończony był egzaminem przed
komisją PAR z Warszawy119. Kurs ukończyło 40 osób. Organizatorem i kierownikiem kursu, jak w maju 1995
roku, był B. Sandomierski. Wykładowcami byli: J. Fijołek, W. Wiśniewski, Z. Zieliński, B. Sandomierski.
OSŁiRD Stowarzyszenia PL-CB Radio w Płocku zorganizował w Płocku w latach 1994 i 1995 trzy kursy krótkofalarskie kategorii drugiej. Łącznie szkolenia ukończyło 105 osób. Część słuchaczy była spoza województwa
płockiego.
W Płocku powstały dwa kluby PL-CB RADIO zrzeszające sybistów posiadających radiotelefony CB stacjonarne
i zainstalowane w samochodach: klub „Cezar” przy klubie dyskotekowym - Płock ul. Gałczyńskiego oraz klub
„Międzytorze” przy Harcerskim Klubie Łączności - Płock ul. Piaska 4.

11.2 Program kursu krótkofalarskiego II-stopnia
I. Wiadomości techniczne.
1) Teoria elektryczności, elektromagnetyzmu i radiotechniki:
a) przewodnictwo elektryczne,
b) źródła elektryczności,
c) pole elektryczne,
d) pole magnetyczne,
e) pole elektromagnetyczne,
f) sygnały sinusoidalne,
g) sygnały niesinusoidalne,
h) sygnały zmodulowane,
i) moc i energia.
2) Elementy obwodów:
118 Egzaminy odbywały się w Płocku.
119 Egzaminy odbywały się w Płocku.
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a) rezystory,
b) kondensatory,
c) cewki,
d) transformatory - budowa i zastosowanie,
e) diody,
f) tranzystory i układy scalone,
g) inne elementy elektroniczne.
3) Układy:
a) łączenie elementów układów,
b) filtry,
c) zasilacze,
d) wzmacniacze,
e) demodulatory,
f) generatory,
g) pętla synchronizacji fazowej,
10 godzin wykładów. Wykładowca: Zdzisław Zieliński.
4) Odbiorniki:
a) rodzaje,
b) schematy blokowe,
c) budowa i działanie poszczególnych stopni,
d) parametry odbiornika.
5) Nadajniki:
a) rodzaje,
b) schematy blokowe,
c) budowa i działanie poszczególnych stopni,
d) parametry nadajnika.
6) Anteny i linie zasilające:
a) typy anten,
b) charakterystyki anten,
c) linie zasilające.
7) Propagacja fal radiowych.
8) Pomiary:
a) Wykonywanie pomiarów napięć i prądów stałych, przemiennych, wysokiej częstotliwości, pomiarów
rezystancji, mocy, głębokości modulacji, częstotliwości, współczynnika fali stojącej,
b) przyrządy do wyżej wymienionych pomiarów.
9) Zakłócenia radioelektryczne:
a) źródła zakłóceń,
b) przyczyny zakłóceń w sprzęcie elektronicznym,
c) urządzenia przeciw zakłóceniowe.
10 godzin wykładów. Wykładowca: Jerzy Fijołek
II. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych.
1) Przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka – porażenie prądem.
2) Udzielanie pierwszej pomocy.
3) Ochrona przeciwporażeniowa.
4) Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki.
5) Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
6) Ochrona odgromowa.
7) Przepisy przeciwpożarowe przy urządzeniach elektrycznych.
2 godziny wykładów. Wykładowca: Benedykt Sandomierski.
III. Przepisy i procedury operatorskie krajowe i międzynarodowe.
1) Alfabet fonetyczny międzynarodowy.
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2) Kod Q.
3) Skróty operatorskie.
4) Sposoby porozumiewania się w przypadku niebezpieczeństw i klęsk żywiołowych.
5) Znaki wywoławcze.
6) Plan pasm częstotliwości dla służ radioamatorskich krajowych i według Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU).
10 godzin wykładów. Wykładowca: Wojciech Wiśniewski.
IV. Przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące służby radioamatorskiej i satelitarnej łączności radioamatorskiej.
1) Przepisy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji (ITU) [o których mowa w () 2 u.2 Rozporządzenia].
2) Wyciąg zalecenia Europejskiej Konferencji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) [stanowiący załącznik nr 7 do
rozporządzenia].
3) Przepisy krajowe, postanowienia i warunki licencyjne.
10 godzin wykładów. Wykładowca: Wojciech Wiśniewski.
V. Praktyczna praca na radiostacji UKF.
1) Praca fonią.
2) Praca RTTY.
3) Łączności przez przemienniki fonią.
4) Łączności satelitarne.
7 godzin zajęć praktycznych. Wykładowca: Wojciech Wiśniewski.
VI. Sprawy organizacyjne i administracyjne.
1 godzina. Kierownik kursu Benedykt Sandomierski.

11.3 Kursy Ratowników Drogowych PL-CB Radio
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 22. godzinnego szkolenia Ratowników PL - CB RADIO
Temat: Ratownictwo w stanach zagrożenia życia
I. Temat główny:
1. Wiadomości wstępne. Anatomia i fizjologia układu oddechowego i układu krążenia:
1.1. Anatomia układu oddechowego i układu krążenia; wzajemna ich korelacja i związek z pracą Centralnego
Układu Nerwowego. l. 2. Fizjologia układu oddechowego, układu krążenia, serca i CUN. 1.3. Funkcje tych
układów w pracy organizmu życiowego. l .4. Istota wymiany gazowej i usuwanie produktów rozpadu.
1.5. Objętość oddechowa, objętość krwi krążącej /dane liczbowe w zarysie/.
1.6. Określenia podstawowych pojęć związanych z resuscytacją.
2. Wstrząs - patogeneza i leczenie:
2. l. Wstrząs - definicja, istota i znaczenie.
2.2. Patogeneza wstrząsu.
2.3. Postępowanie przeciwwstrząsowe na miejscu wypadku.
2.4. Nowoczesne podejście do zagadnienia uzupełnienia objętości płynów krążących.
3. Postępowanie w różnych stanach zagrożenia życia:
3.1. Postępowanie z nieprzytomnym /ułożenie, zasady transportu/.
3.2. Postępowanie w przypadkach rażenia prądem elektrycznym.
3.3. Postępowanie z utopionym.
3.4. Ratowanie powieszonych.
II. Temat główny:
4. Pierwsza pomoc chirurgiczna:
4. l. Wiadomości wstępne - budowa układu ruchu.
4.2. Określenie urazu i podstawowych pojęć z tym związanych.
4.3. Ranny:
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4.3.1. rodzaje ran,
4.3.2. prawidłowe zaopatrywanie ran, rodzaje opatrunków, tamowanie krwotoków,
4.3.3. specyfikacja ran głowy, szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej,
4.3.4. postępowanie ratownicze w przypadku oparzeń.
4.4. Złamania i zwichnięcia:
4.4. l. rodzaje złamań,
4.4.2. zasady unieruchomienia,
4.4.3. specyfikacja złamania kości czaszki, żeber, kości obręczy miedniczej,
4.4.4. uszkodzenia kręgosłupa - niebezpieczeństwa, postępowanie i zabezpieczanie na czas transportu,
4.4.5. zwichnięcia i skręcenia.
4.5. Postępowanie ratownicze w urazach wielonarządowych.
5. Traumatologia i desmurgia - ćwiczenia;
5.1. Opatrunki - ich rodzaje i właściwe stosowanie:
5.1.1. opatrunki jednoosiowe, wieloosiowe i dwuosiowe,
5.1.2. turban, czapka Hipokratesa, opatrunek procowy, zaopatrywanie ran palców.
5.2. Sposoby unieruchomienia złamań:
5.2.l. zasada modelowania opatrunków unieruchamiających,
5.2.2. kołnierz Schanza, szyna Kramera, Thomasa, opatrunki improwizowane, zastosowanie chusty trójkątnej,
5.2.3. unieruchamianie żuchwy i miednicy.
5.3. Sposoby ułożenia chorych i zasady bezpiecznego transportu.
III. Temat główny:
6. Resuscytacja krązeniowo-oddechowo-mózgowa:
6.1. Fizjopatologia podstawowych czynników biologicznych.
6.2. Pojęcie śmierci.
6.3. Kryteria rozpoznawania śmierci klinicznej.
6.4. Wskazania do rozpoczęcia postępowania ratowniczego.
6.5. Resuscytacja oddechowa:
6.5.1. zapewnianie drożności dróg oddechowych,
6.5.2. oddech sztuczny metodami bezprzyrządowymi:
- usta-usta,
- usta-nos,
- usta-usta-nos,
6.5.3. metody przyrządowe prowadzenia oddechu zastępczego:
- maseczka twarzowa,
- zestaw do sztucznego oddychania /worek samorozprzężalny/.
6.6. Resuscytacja krążenia:
6.6.1. ułożenie chorego,
6.6.2. technika prowadzenia pośredniego zewnętrznego masażu serca:
- ułożenie dłoni ratownika,
- siła ucisku,
- rytm ucisku,
- kryteria skuteczności prowadzonej reanimacji /tętno, źrenice/,
- czas trwania akcji ratowniczej.
6.6.3. błędy w stosowaniu pośredniego masażu serca.
6.7. Możliwości powikłań po reanimacji.
6.8. Przygotowanie chorego po reanimacji do transportu i transport /pozycja boczna ustalona/.
6.9. Znaczenie ratownictwa przedmedycznego na miejscu wypadku w postępowaniu terapeutycznym.
7. RKOM - zajęcia praktyczne.
7. l. Ćwiczenia w zakresie sztucznego oddychania na fantomach Ambu ABC.

57
7.2. Ćwiczenia w zakresie prowadzenia sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca na fantomach
Ambu Simulator i Recording Resusci Annę.
7.3. Użycie prostych przyrządów w czasie prowadzenia akcji reanimacyjnej /maseczka twarzowa
Laerdala,
zestaw do sztucznego oddychania f-my Ambu/.
7.4. Projekcja filmowa ilustrująca technikę prowadzenia akcji ratowniczej na miejscu wypadku /film pt. "CPR
for citizen" z komentarzem/.
IV. Temat główny:
8. Odrębności anatomiczno-fizjologiczne małych dzieci i niemowląt i ich wpływ na technikę resuscytacji:
8.1. Odrębności anatomiczno-fizjologiczne noworodków, dzieci i dorosłych.
8.2. Technika prowadzenia resuscytacji noworodków i dzieci.
8.3. Postępowanie w różnych stanach zagrożenia życia u dzieci:
8.3.1. stany drgawkowe,
8.3.2. ostra duszność krtanowa,
8.3.3. biegunki.
8.4. Ciała obce w drogach oddechowych i sposoby ich usuwania.
9. RKOM - zajęcia praktyczne:
9.1. Ćwiczenia w zakresie prowadzenia sztucznego oddychania oraz pośredniego masażu serca na fantomach
Resusci Baby.
9.2. Ćwiczenia w zakresie udrażniania górnych dróg oddechowych u noworodków i małych dzieci /technika/.
9.3. Ćwiczenia w prowadzeniu reanimacji dorosłych /organizacja akcji ratowniczej przez jednego i dwóch ratowników/.
10. SEMINARIUM
10. l. Sprawdzenie wiadomości teoretycznych. 10.2. Sprawdzenie umiejętności praktycznych /określenie skuteczności prowadzonej reanimacji poprzez analizę wykresów Recording Resosci Annę/.
V. Temat główny:
l. Zagadnienia z dziedziny pożarnictwa.
VI. Temat główny:
l. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
VII. Temat główny:
l. Zagadnienia z dziedziny Obrony Cywilnej.

Został powołany Wojewódzki Sztab Ratownictwa Drogowego Pl-CB Radio cdn.

12. Działalność radioamatorska „w paśmie CB Radio” - Klub „AlfaTango” w Płocku i okolicach
30 sierpnia 1992 roku redaktor Jan Brzost w „Nowym Tygodniku Płockim” nr 34 zamieścił wywiad z „Peterem
first class operatorem” 161 Alfa Tango 144 w Płocku:
… Jesteśmy obywatelami świata.
Radio CB - dla wszystkich.
Dzięki wynalazkom w dziedzinie łączności mamy możliwość uzyskania szybkiej informacji - niejednokrotnie
decydującej o naszym życiu, podejmowaniu przez nas właściwych decyzji, a także o pozyskiwaniu przyjaciół.
Trochę historii.
W latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych ustalono na potrzeby łączności w dziedzinie transportu
PASMO OBYWATELSKIE częstotliwości radiowej, tzw. CB. Szybko określono przepisy jego użytkowania w
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specjalnej ustawie. Okazuje się, że do dzisiejszego dnia nigdzie nie wydano w tej dziedzinie lepszych przepisów.
Dlatego wszyscy na świecie przestrzegają zawartych w niej praw. No, może to powiedziane na wyrost, bo w
Polsce... wiadomo. Ale o tym potem.
O organizacji CB.
Użytkowników radia CB jest na świecie ok. 200 min, w Polsce ok. 300 tysięcy, a w całym Płocku ok. 1 tysiąca.
Ich liczba ciągle rośnie. W naszym województwie (płockim B.S.) są też specjalne kluby CB, zrzeszające użytkowników - prawdziwych pasjonatów i zarazem przyjaciół. Najlepiej zorganizowanym klubem CB w naszym
województwie okazuje się być ten w Gostyninie. Tam wiedzą jak utrzymać w eterze porządek i dyscyplinę, że:
kanał 2 i 3 użytkowany jest wyłącznie przez taksówkarzy, 5 - jest dla służb technicznych miejskich, 9 - jest ratunkowy dla pogotowia, straży poż., policji, ratownika drogowego, 19 - dla kierowców, pomocy i informacji
drogowej, 28 - kanał wywoławczy. Również wiedzą, że CB nie wykorzystuje się do działalności reklamowej lub
handlowo-ofertowej.
Coś o użytkownikach.
Gorzej jest z dyscypliną w eterze w dużych miastach, w tym i w Płocku. Często okazuje się, że jesteśmy gadułami. Przeważnie młodzież, która dopiero, co sobie kupiła „radyjko CB” np. w imieninowym prezencie.
Owszem, dzięki radiu CB chłopak rozmawia z dziewczyną ile chce i kiedy chce. Również rozwija swój zmysł
techniczny przy montażu i użytkowaniu tego radia. Tylko - młody człowiek, początkujący użytkownik - musi
pamiętać, że pasmo częstotliwości radia C B jest dla wszystkich, nie tylko dla niego i niepotrzebnie je zaśmieca.
Kto najczęściej użytkuje radio CB? Okazuje się, że w Polsce - podobnie jak i na świecie - najbardziej jest przydatne w transporcie (70 proc. użytkowników), użytkowane przez osoby niepełnosprawne (15 proc.) i całą resztę
(w dużej mierze przez osoby bezrobotne).
Trochę o elicie.
Jest też wśród użytkowników radia CB arystokracja. Tworzą ją ci, dysponujący najlepszym sprzętem, którzy
wykorzystują radio CB do kontaktów międzynarodowych. Zrzeszeni są w elitarnym, światowym klubie ALFA
TANGO. Z Polski należy do niego aktualnie 106 członków, w tym największa jest grupa z Płocka i okolic - licząca aż 8 członków.
Warunkiem „wejścia” do klubu jest uzyskanie minimum 20 potwierdzonych łączności międzynarodowych
(obowiązuje język angielski). Najlepszym z nich w naszym regionie jest p.s. ADAM 161 Alfa Tango 137, który
uzyskał już 85 potwierdzeń łączności z 98 krajami (przeprowadził ok. 1 tyś. rozmów). Ma ogromną liczbę przyjaciół na całym świecie. Twierdzi, iż otrzymał tyle zaproszeń, że jednego życia by nie starczyło, aby wszystkich
odwiedzić będąc non-stop w podróży. Angielskiego biegle nauczył się dzięki radiu CB - w jeden rok. Często korzysta z rozmów na kanale polonijnym (przeważnie z polonią amerykańską, australijską i angielską), gdzie mówi
się po polsku.
Okazuje się, że „złapać” łączność ze światem nie jest tak trudno. Gorzej jest ze znalezieniem odpowiednich pamiątek, suwenirów, pocztówek, proporczyków, folderów, wydrukowanego godła, a nawet „głupiej” taśmy białoczerwonej, żeby przesłać coś z tego dla nowego przyjaciela gdzieś na Antypodach, który nazwę POLSKA usłyszał po raz pierwszy w życiu.
O sprzęcie. Dobrze zainstalowane i zestrojone radio CB nie zakłóca odbioru w odbiornikach telewizyjnych czy
radiowych. W Płocku montuje CB - całkiem nieźle - kilka firm. Również jest kilka sklepów sprzedających sprzęt
wcale nie gorszy niż aktualnie oferowany do sprzedaży w ojczyźnie radia CB - choćby na nowojorskim Manhattanie.
Przeciętny koszt pojedynczego zestawu CB to 1,5 min zł. A potem, jaka frajda, jaka wygoda i nagle jak wielu
możemy mieć przyjaciół, którzy razem z nami rozwijają swoje zainteresowania! Pamiętajmy, jednak, że radio
CB na niezbyt odpornych amatorów działa jak narkotyk. Ono może im zabrać czas nawet na jedzenie i spanie.
Jeżeli macie jakieś interesujące doświadczenia z radiem CB, napiszcie do naszej redakcji - najciekawsze listy
opublikujemy. A jeśli chcecie poznać tajniki międzynarodowego CB, połączcie się lub, choć zadzwońcie do Petera (first class operator 161 Alfa Tango 144) pod telefon w Płocku nr 209-92. Z pewnością powie Wam wszystko o tym, jak zostać OBYWATELEM ŚWIATA...

59

13. Indywidualne wspomnienia krótkofalowców
13.1 [1901-1993] hm. Ładysław Żelazowski [Biogram] hm. Benedykt Sandomierski
ŻELAZOWSKI (1901-1993) Ładysław, Tadeusz, pseud. „Zygfryd”, „D-18”, „Wiąz”, „Sowa”, „Kiwi” (1901–
1993) nauczyciel, harcmistrz, hufcowy Żeglarskiego Hufca Harcerzy (1932-1938) i komendant Tajnego Hufca
Harcerskiego w Płocku (1939-1943), komendant Chorągwi „Kresowej” w Niemczech (1945-1946), pionier krótkofalarstwa w harcerstwie.
Urodził się 18 grudnia 1901 roku w Warszawie w rodzinie Antoniego, Ludwika, płk., mgr. farmaceuty, szefa zaopatrzenia medycznego i Józefy, Pauliny Bilickiej. Miał starszą siostrę Irenę (niezamężną), która była łączniczką
w powstaniu warszawskim i młodszego brata Stefana, który był księgowym w Warszawie.
Ładysław szkołę powszechną, gimnazjum i Szkołę Nauk Społecznych ukończył w Warszawie. W 1914 roku
wstąpił do 1 Warszawskiej Drużyny Skautowej im. Romualda Traugutta. Od 10.X.1914 do października 1921
roku był w niej szeregowcem, zastępowym, plutonowym i przybocznym. W 1918 roku jako gimnazjalista zgłosił
się na ochotnika do wojska, został ranny w nogę podczas ofensywy pod Lwowem. W 1920 roku odbywał służbę
wojskową w 201 Pułku Piechoty. Od 1922 roku pełnił funkcję drużynowego 33WDH im. H. Kołłontaja w Warszawie. W 1922 roku był też referentem Wydziału Prasy i Propagandy komendy Warszawskiej Chorągwi Męskiej. W 1923 roku został hufcowym 3. Hufca Harcerzy przygotowawczego (szkoły powszechne) w Warszawie.
1 IV 1923 roku został mianowany rozkazem przodownikiem, natomiast 18 V 1923 roku – podharcmistrzem
(równoznaczny ze stopniem harcmistrza po zmianie systemu stopni instruktorskich). W latach 1923-1925 pełnił
funkcję wizytatora warszawskich drużyn harcerzy. W latach 1926-1927 przeszedł przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy, którą ukończył w stopniu podporucznika.
Do Płocka przybył w 1927 roku i podjął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego. Od 1 IX 1936 roku do wybuchu wojny był nauczycielem wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. W latach
1928-1930 był kierownikiem Wydziału Programowego i Wydziału Wyszkolenia Harcerskiego komendy Płockiej Chorągwi Męskiej, a od 1 X 1927 roku był zastępcą komendanta Płockiej Chorągwi Męskiej, a następnie
Płocko-Włocławskiej do czasu jej rozwiązania w 1931 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym
kraju. Opublikował wspólnie z W. Olędzkim Wychowanie fizyczne w obozach letnich (Warszawa 1932).
W latach 1932-1938 był hufcowym Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku. W tym czasie wysunął i zrealizował
szereg cennych inicjatyw. Od roku 1932 hufiec płocki stał się hufcem żeglarskim i rozwinął szeroką działalność
w tej specjalności. Harcerze sami budowali jednostki pływające. Powstała stanica hufca ze schroniskiem nad
Wisłą. 5 V 1935 roku hufiec otrzymał z rąk szefa Głównej Kwatery Harcerzy hm J. Sosnowskiego oraz kierownika Wydziału Drużyn Żeglarskich GK Harcerzy hm W. Bublewsiego patent flagowy tj. prawo używania bandery harcerskiej. Ładysław Żelazowski był także pionierem powstania i rozwoju krótkofalarstwa w harcerstwie. W
1934 roku został kierownikiem samodzielnego Referatu Krótkofalarstwa przy GK Harcerzy i zorganizował w
Płocku pierwszy Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radio-Telegraficznego, a 29 IV 1934 roku –
pierwszą harcerską radiostację krótkofalową. Stacja otrzymała znak wywoławczy dla Harcerskiego Ośrodka
PWR radiotelegraficznego SPWR 4, a z ramienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów znak amatorski – SP1GW
(później SP1IJ) i dla hm Ładysława Żelazowskiego – SP2RG. W lipcu 1935 roku Żeglarski Hufiec Harcerzy z
radiostacją harcerską i jej pierwszym operatorem Ładysławem Żelazowskim wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale. W 1936 roku w porozumieniu z Referatem Lotniczym GK Harcerzy zorganizowano w hufcu w Płocku kurs spadochronowy i szybowcowy.
W październiku 1939 roku powstał w Płocku Tajny Hufiec Harcerski, którego komendantem został Ładysław
Żelazowski, a zastępcą hm. Jan Laszkiewicz pseud. „Sas”. Tworzyły go 4 drużyny harcerzy (łącznie ok. 40) i
niewielka drużyna harcerek. Po nawiązaniu kontaktu z Komendą Okręgu Polskiej Organizacji Zbrojnej (która
weszła potem w skład AK) w grudniu 1941 r. cały tajny Hufiec Harcerski wszedł jako Oddział Wywiadu w
skład Okręgu POZ. Ładysław Żelazowski przyjął pseudonim „Zygfryd” i został Szefem Oddziału II. W maju
1943 roku, uciekając przed aresztowaniem przez gestapo, przedostał się przez „zieloną granicę” do Warszawy i
został powołany do Sztabu Podokręgu AK na tereny północno-zachodnie byłego województwa warszawskiego.
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Po wybuchu powstania warszawskiego walczył początkowo w ramach zgrupowania „Chrobry”, a następnie wykonywał odpowiedzialne zadania w kwatermistrzostwie Komendy Powstania. Po upadku powstania jako jeniec
przebywał w różnych obozach na terenie Niemiec. Wyzwolenie zastało go w Lubece. Od pierwszych dni po wyzwoleniu rozpoczął organizowanie harcerstwa wśród młodzieży i dzieci polskich wywiezionych do Niemiec. Na
terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej z siedzibą w Lubece powstała Chorągiew o nazwie „Grunwald” (później
„Kresowa”), której został pierwszym komendantem (1945-1946).
W czerwcu 1946 roku wraz z wieloma harcerzami powrócił do kraju i został nauczycielem Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku. Od 1 IX 1946 roku otrzymał płatny urlop celem pełnienia funkcji kierownika Wydziału
WF Głównej Kwatery Harcerzy (1946-1948). W latach 1947-1948 pełnił także obowiązki przewodniczącego
Komisji Dyscyplinarnej GK Harcerzy i był kierownikiem Wydziału WF i Zdrowia (1948) oraz Wydziału Kultury Fizycznej (1948-1949) Naczelnictwa ZHP. W 1947 roku wstąpił do PPS, a po zjednoczeniu partii został
członkiem PZPR, pełniąc funkcję członka Egzekutywy POP przy Naczelnictwie ZHP. W GK Harcerzy pracował
do stycznia 1950 roku.
Następnie zawiesił działalność harcerską. Po powrocie do Płocka nie podjął już pracy nauczycielskiej. Jako były
członek Armii Krajowej został usunięty z PZPR i nie mógł znaleźć pracy. Pracował potem jako księgowy. Dopiero po politycznej odwilży został rehabilitowany i ponownie przyjęty w szeregi PZPR. W latach 1956-1959
był członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej. Jako emeryt pracował nadal społecznie w harcerstwie, ZBoWiD i
Komitecie Osiedlowym. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Płocku. Od 1965 do 1984 roku był członkiem
Komisji Rewizyjnej Hufca Płock oraz w latach 1985-1993 członkiem i przewodniczącym Komisji Historycznej
Hufca.
W okresie pracy w Liceum im. Władysława Jagiełły opracował w oparciu o źródła i fotografie początki ruchu
skautowego w 1912 roku w pierwszej polskiej szkole średniej, zbudowanej przez polską Macierz Szkolną po
rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim. Swoje ustalenia opublikował w artykule pt. Pierwszy zastęp skautów w Płocku – Staszewski, Broniewski, Betley i inni („Notatki Płockie”, kwartalnik Towarzystwa Naukowego
Płockiego, 1986, nr 4/129, s.39-49). Opublikował także swoje wspomnienia o harcerskich krótkofalowcach działających w latach 1933-1945 na terenie Płocka w artykule Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach1933-1945
(„Notatki Płockie”, kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1980, Nr 4/105, s.36-41 i 1981, nr 2/107,
s.22-28.). Zebrane materiały przekazał Muzeum Mazowieckiemu.
Zmarł 5 października 1993 roku w Płocku. Został pochowany z honorami harcerskimi na cmentarzu przy Al.
Kobylińskiego w Płocku.
Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzeniu Polski (14 VII 1976), Złotym Krzyżem Zasługi (16 VII
1971), Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami (20 I 1943), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1939), Medalem Za wojnę 19181921, Medal „10.lecia Niepodległości" (1928), Medalem 3 Maja (1925), Złotym medalem „15 lecia Odzyskania
Dostępu do Morza (1938), Krzyżem Partyzanckim (28 VIII 1959), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (5 I 1983), Medalem „Za Warszawę" (21 VII 1946), Medalem „Zwycięstwa i Wolności" (9 V 1946), Odznaką Grunwaldzką (27 VII
1946), Medalem 30-lecia Polski Ludowej (25 VII 1974), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (22 VII 1984), Złotym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego (19 III 1977), Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość
(17 I 1939), Złotym Krzyżem Harcerskiego Odznaczania Honorowego „Za Zasługę dla ZHP" (14 VII 1947), Honorową Odznaką „Za Zasługi dla ZHP" (22 VII 1969), Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP" (10 III 1981) oraz „Rozetą-Mieczami", Honorowa Odznaką Komendanta PW (1939), Odznaką 25-lecia Harcerstwa i Odznaką 25-lecia Harcerstwa na Mazowszu Płockim. 26 XI 1942 roku. otrzymał wyróżnienie za wyjątkowo ofiarną pracą w służbie Polskiej Organizacji Zbrojnej od Komendanta Głównego POZ.
W 1930 roku zawarł związek małżeński z Janiną, Leokadią Deczyńską, (córką Stanisława i Wandy Piwnickiej),
urodzoną w 1903 roku w Łubkach, l°voto Dulczewską nauczycielką szkoły powszechnej, uczestniczką tajnego
nauczania, opiekunką drużyny harcerskiej. Miał córki Hannę (ur. 1932, zam. Kryworuczko), ukończyła liceum
ogólnokształcące -„Reginki” w Płocku, mieszkała w Otwocku, była księgową i Krystynę (ur. 1948, zam. Małowiejską), ukończyła Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku, była kasjerką oraz syna Jerzego (ur.1936, zawodowego wojskowego), ukończył zasadniczą szkołę zawodową, później wieczorowe liceum ogólnokształcące. Wszystkie jego dzieci w szkołach należały do harcerstwa, ale nie poszły w ślady ojca, nie były instruktorami harcerskimi.
We wspomnieniach żyjących harcerzy pozostał jako druh całym życiem oddany pracy z młodzieżą. Był wzorem
dla licznych pokoleń harcerzy, a prawo harcerskie, lilijka i krzyż harcerski wyznaczały jego niezłomne ideały, którym pozostał wierny do końca.
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13.2 Pogrzeb Ładysława Żelazowskiego Jerzy Fijołek SP5GBM120
W dniu 5 października 1993 roku zmarł w wieku 92 lat ś.p. Ładysław Źelazowski, długoletni zasłużony harcmistrz z Płocka, przedwojenny krótkofalowiec.
Całe swoje długie życie związany był z harcerstwem i pełnił w nim wiele odpowiedzialnych funkcji. Był pionierem powstania i rozwoju krótkofalarstwa w Płocku.
Jako Komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku, w 1933 roku wraz z grupą płockich harcerzy powołał
do życia Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, który w tym czasie był jednym
z sześciu takich ośrodków w Polsce (Warszawa, Wilno, Lwów, Kraków, Łódź i Płock). W 1936 roku hm. Ładysław Żelazowski organizował w Płocku Oddział Polskiego Klubu Radio Nadawców, a w styczniu 1937 roku jako delegat z Płocka na Walny Zjazd, został wybrany na członka Zarządu Głównego PKRN w Warszawie. Za
swoją działalność otrzymał w marcu 1939 roku, jako jeden z nielicznych polskich przedwojennych krótkofalowców, Srebrny Krzyż Zasługi.
Po wybuchu II wojny światowej i napaści niemieckiej na Polskę został organizatorem i Komendantem Tajnego
Hufca Harcerzy w Płocku, który zajmował się nasłuchem i kolportażem wiadomości nadawanych z Londynu do
okupowanego raju. W 1943 roku, ostrzeżony grypsem z więzienia, wyjechał do Warszawy, gdzie powołany został do Sztabu podokręgu ciechanowskiego Armii Krajowej ps. "Zygfryd". W Warszawie współpracował z innym członkiem AK, Aleksandrem Wiśniewskim, ps. "Aleksandrowicz", od którego odbierał produkowane w
ukryciu odbiorniki nasłuchowe dla ruchu oporu typu "OBA". Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego
upadku dostał się wraz z innymi oficerami do oflagu k/Lubeki w Niemczech. Po wyzwoleniu wrócił do Płocka i
na nowo organizował harcerstwo i krótkofalarstwo. Był jednym z pierwszych, którzy uczestniczyli w reaktywowaniu krótkofalarstwa po wojnie w Polsce. W 1959 roku organizował Oddział Płocki Polskiego Związku Krótkofalowców.
Do końca swojego życia starał się być użyteczny i potrzebny. W ostatnich latach pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Historycznej przy Komendzie Hufca w Płocku.
Za swoje zasługi otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych. Na miejsce wiecznego spoczynku druha
Ładysława Żelazowskiego odprowadzali oprócz rodziny licznie płoccy harcerze młodszego i starszego pokolenia, a także liczni przedwojenni koledzy i znajomi. Odszedł od nas zasłużony Płocczanin i prawy człowiek, serdeczny przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń harcerzy.
Cześć Jego pamięci!

120

Źródło: Krótkofalowiec Polski Nr 12 / 1993 r., s.45
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13.3 Wspomnienia z Płocka hm. Jerzy Pułjan 121
Gawęda druha hm Jerzego Pułjana (1942-1997) - SP5JO, który w 1968 r. reaktywował harcerską łączność w
Płocku i zorganizował Harcerski Klub Krótkofalowców ze znakiem SP5ZBA.
W 1967 roku w maju dostałem propozycję pracy na nowotworzonej Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Moim szefem został dr Roman Gołębiowski fizyk, kierownik laboratorium fizyki. Pełnomocnikiem rektora do
prac Filii w Płocku był doc. Edward Kowalczyk. Do pracy zgłosiłem się w budynku, który dzierżawiła politechnika razem ze szkołą elektryczną w Alejach Jachowicza. Mieliśmy do dyspozycji drugie piętro i kawałek parteru.
Wybierając się do Płocka odwiedziłem kolegów w Zarządzie Głównym PZK i kolegów w Zarządzie Stołecznym
PZK: Wacka Łukasiewicza - SP5WL oraz Gucia Potockiego - SP5ZP (popularnie: „Zośka, Parasol”). Oni od razu postawili mi jedno zadanie: Jurek, musisz założyć w Płocku klub krótkofalowców - harcerski, dlatego, że
przed wojną Płock był jednym z silniejszych ośrodków krótkofalarstwa w harcerstwie. Tym bardziej, że przed
wojną i w czasie wojny Komendantem Hufca był SP2RG - hm. Ładysław Żelazowski, który zorganizował w
Płocku harcerską radiostację klubową SP1IJ.
Harcerzem byłem już od 1957 roku, a instruktorem harcerskim od paru lat. Miałem już dużą działalność harcerską za sobą.
Po przyjeździe do Płocka odwiedziłem wszystkich kolegów, którzy zajmowali się krótkofalarstwem i łącznością
w LOK oraz w innych miejscach. Zorientowałem się, jaka jest sytuacja z krótkofalarstwem w Płocku. Na spotkaniu, które odbyło się u mnie w hotelu przy ul. Jachowicza 4, gdzie mieszkałem potem przez kilka lat, byli koledzy: Jurek Fijołek, Bogdan Ablewski, Jurek Abramowicz i jeszcze kilka innych osób. Abramowicz najbardziej
dążył do tego, żeby powołać w Płocku silny klub krótkofalarski i łącznościowy. Na tej naradzie postanowiliśmy
powołać Klub Krótkofalarski przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Po naradzie zgłosiłem się do pełnomocnika rektora z prośbą o zgodę na założenie klubu. Dostałem od niego jednoznaczną odpowiedź:
- Proszę zakładać, ja Pana będę popierał.
Otrzymawszy takie błogosławieństwo i zmówiwszy się z dr Romanem Gołębiowskim - kierownikiem laboratorium - założyliśmy klub póki, co z siedzibą w laboratorium fizyki Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Zajęcia klubowe odbywały się dwa razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki po południu, kiedy w pracowni nie było zajęć ze studentami. Do klubu zgłaszała się młodzież. Zorganizowaliśmy pierwszy kurs krótkofalarski, na którym prowadziliśmy zajęcia praktyczne i teoretyczne. Na kursie wykładowcą był inż. Olszewski -elektronik z
Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, zapalony nasłuchowiec. (Nie wiem gdzie on teraz
jest.) Szybko ruszyliśmy z robotą.
Założyliśmy klub, ale pod nazwą: Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku. Za
to Technikum Elektryczne zaprosiło nas na obóz harcerski, który był zorganizowany w Rucianem w 1968 roku.
Na obozie był zastęp łącznościowców o nazwie „Unlisi”. Z naszego małego zastępu chłopaków z klubu powstał
potem trzon łącznościowców i krótkofalowców w Płocku.
Członkiem klubu swego czasu był kolega Tadeusz Rybak, Wojciech Fritz - syn głównego mechanika MZRiP,
Wiktor Sławiński -student naszej politechniki. Oprócz tych przychodził do klubu kolega Jurek Fijołek i Jurek
Abramowicz. Było nas około 30 osób zwartej grupy.
W 1968 roku zrobiłem indywidualną licencję krótkofalarską - SP5JO i trzeba było już pomyśleć o uruchomieniu
stacji, która byłaby pierwszą w Płocku po wojnie. Bo od czasów wojny w Płocku były próby robienia stacji
i założenia klubu, ale jakoś to nie wychodziło. Robili koledzy na różnych „demobilach” próby łączności, ale
pierwsza stacja, która wystąpiła pod znakiem amatorskim była SP5JO, czyli mój znak.

121 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej 11 grudnia 1992 r. z Jurkiem Pułjanem (1942-1997) SP5JO opracował i napisał hm. Benedykt
Sandomierski SQ5AZB w rocznicę „30 lecia harcerskiej radiostacji SP5ZBA”.
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Jak ja uruchomiłem stację w czerwcu 1968 roku to za parę dni zrobił znak SP5DHW Jurek Abramowicz. Podczas nawiązywania łączności z politechniki zgłosił się SP5DHW Jurek. Notabene, nawet był ze mną w Warszawie i wiózł nadajnik, ale nie chcąc mi go pokazać schował go w kurtce. Była to wielka tajemnica, że kupił nadajnik i wiezie go do Płocka.
Na obóz harcerski w Rucianem w 1968 roku pojechałem jako uczestnik. Na miejscu zostałem mianowany zastępcą komendanta obozu. A, że miałem duże poczucie humoru, przed swoim namiotem wystawiłem napis „Jama Hama”. „Ham” w języku krótkofalowców znaczy licencjonowany krótkofalowiec. Dostałem pseudonim
„Prezes”, ponieważ byłem prezesem klubu i tak wszyscy na mnie wołali. Z zaznaczeniem, że małe „p” i dwa „s”
na końcu. Zrobili mi wtenczas koledzy flagę z napisem „prezess” i wszystko, co było związane ze mną na tym
obozie było pod tytułem prezes. Jeżeli to był mój namiot - idę do „prenamiotu”, żeby wziąć, „premenażkę” albo
„prełyżkę”. Dobre to były czasy. To był ostatni obóz harcerski, gdzie byłem stuprocentowym harcerzem, takim,
jakim powinno się być na obozie. Bardzo czule wspominam drużynę z Technikum Elektrycznego. Byliśmy
zgraną paczką i tak przyjemną, że do pozazdroszczenia. Na obozie mieliśmy radiostację. Nie był to sprzęt ekskluzywny, ale radiostacja czołgowa 10 RT. Próbowaliśmy ją uruchomić, ale z powodu braku akumulatorów nie
chodziła na obozie.
Pierwszy nadajnik to nam pomagał zrobić śp. Pan SP5DCM. Przyjechał do Płocka i mieliśmy go uruchomić. Po
uruchomieniu nic nie było słychać w odbiorniku. Za chwilę przylatuje z sąsiedniej ulicy Jurek Abramowicz
(SP5DHW) i mówi, że nas odbiera. Jurek w domu posiadał hitlerowski odbiornik nasłuchowy R-3. Wszyscy
chcieliśmy lecieć do niego do domu posłuchać jak pracuje nasz nadajnik, ale nie miał, kto nadawać. Włączyliśmy stację, spięliśmy mikrofon na krótko, przed mikrofonem położyliśmy zegarek i biegiem do DHW do domu,
do odbiornika słuchać. Usłyszeliśmy charakterystyczne: tik, tik, tik... Była wielka radość.
Był to naszej konstrukcji amatorski nadajnik. Był to taki nadajnik, jak mnie uczył robić Gucio Potocki:
- Najlepszy nadajnik jest na „szasy” od „Pionierka”, a od „Mazurka” jeszcze lepszy, bo nóżki ma... To był na
różnych starych kawałkach blachy zrobiony nadajnik. W końcówce było GU-50.
Potem przenieśliśmy ten nadajnik na politechnikę i tam zrobiliśmy próby. Nadajnik nie działał. Byłem zmartwiony, że to nie chodzi. Wołałem, nikt mi się nie odzywał przez parę dni. Postanowiłem ten nadajnik rozwalić
na części i budować od nowa. Już przygotowałem narzędzia, nożyce do blachy, lutownicę, ale odruchowo jeszcze raz włączyłem nadajnik, dmuchnąłem w mikrofon i „zrobiłem wywołanie”. Odbiornik stał w sąsiednim pokoju. Poszedłem tam i słyszę, że ktoś mi odpowiada. Z radości, że nawiązałem pierwszą łączność powiedziałem
tylko raport i że to jest pierwsza łączność w Płocku. Wyłączyłem stację i uciekłem na kawę do kawiarenki. Po
drodze spotkałem dr Gołębiowskiego i krzyknąłem mu:
- Panie Romanie, Panie Romanie nawiązałem pierwszą łączność!
Tylko wróciłem z kawy, Roman już stał nade mną, żeby pokazać mu tę łączność. Nic z tego nie wyszło. Akurat
nie było propagacji. Na drugi dzień Roman też był i ta sama stacja z Mogilna, z okręgu SP4 odezwała się. Jeszcze raz nawiązałem z nią łączność.
Jak już wcześniej wspominałem, członkiem klubu był kolega Wojciech Frytz. On był dobrym konstruktorem.
Naprawdę miał zacięcie na elektronika. Uczył się w Technikum Elektrycznym. Przyniósł mi nowy modulator do
nadajnika z regulowaną falą nośną. Podłączyliśmy go. No i nastąpił wielki szum. Od razu zrobiliśmy trzydzieści
stacji. Radość była nie z tej ziemi. Okazało się, że miałem zbyt słabą modulację. Nośna była, ale nie byłem czytelny. Nowy modulator służył nam przez wiele lat.
W międzyczasie do Płocka sprowadził się kolega SP5AZZ i powiedział mi, że ma w piwnicy „demobilowe” nadajniki, które odkupił od kogoś. SP5AZZ to był aptekarz z Bielska, ale on krótko był w Płocku. Pojechałem z
nim do Bielska i okazało się, że ma dwie RSB-5. Radiostacje z samolotów bombowych, bardzo dobre. Ja te stacje znałem i przerabiałem. Oczy mi się zaświeciły. Szybciutko skrzynki zabrałem do laboratorium. Pierwsze
uruchomienie RSB-5 polegało na tym, że poodłączałem kable od przetwornic, a na to miejsce powłączałem laboratoryjne zasilacze. I puściłem. Moc piekielna. Sto wat mocy leciało mi elegancko. Ucieszyłem się. Potem skonstruowałem już przyzwoity zasilacz. Taki w panelach „demobilowych”, żeby był ładny. Tych zasilaczy później
zrobiłem dwa, czy trzy. I to była pierwsza stacja z prawdziwego zdarzenia. Zaczęliśmy wtedy chodzić ładną mocą. Byliśmy chwaleni jako stacja, która dobrze chodzi.
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Pod koniec 1974 roku, z powodu przeniesienia się Technikum Elektrycznego w inną dzielnicę miasta, zmieniliśmy promotora i nazwę na: Harcerski Klub Krótkofalowców przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Do
1974 roku pracowaliśmy z budynku politechniki przy „Stanisławówce”. Z początku nie mogliśmy dorobić się
własnego pomieszczenia. W pewnym okresie dostaliśmy portiernię przy warsztatach, ale to było malusieńkie
pomieszczenie. Stamtąd „chodziliśmy” króciutko. W tym czasie powstał nowy akademik przy ul. Pszczelej 7
i Rektor pozwolił mi zagospodarować w nim piwnice. W piwnicy jedna sala była duża z okienkami i dwa małe
pomieszczenia. Do dużej sali, przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie, załatwiłem wykładzinę
(chodniki izolacyjne). Wymalowaliśmy ściany, położyliśmy instalację elektryczną. Teraz mieliśmy naprawdę z
prawdziwego zdarzenia klub. Cały czas przez klub przewijało się około 30 osób. Miałem dobre wejścia w Komendzie Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie. Byłem bardzo wdzięczny Komendzie Chorągwi Mazowieckiej,
która miała ludzi dbających o harcerską łączność. Byli to: Tadziu Krzeczkowski, który pełnił funkcję jakby inspektora łączności i jego kolega Bartnik. Obydwaj byli studentami w Warszawie.
W 1971 roku byliśmy na obozie szkoleniowym w Glinie koło Małkini nad Bugiem. Był to obóz specjalistyczny
łączności. Jedną z uczestniczek tego obozu była Jolka Wojtulanis, wtedy Woźnicka - obecna Komendantka Hufca Płock. Także uczestnikiem tego obozu był Roman Kasprowicz - obecny Komendant Centralnego Ośrodka
Łączności Głównej Kwatery Harcerstwa, którego notabene wtedy ja ganiałem.
My z klubu rok rocznie wyjeżdżaliśmy na akcje letnie do sławetnego Słupna. Naprawdę był to piękny ośrodek
harcerski, 12 km pod Płockiem, gdzie instalowaliśmy radiostację SP5ZBA. Do Słupna było blisko. Mogłem zostawić chłopaków samych na obozie i pojechać do pracy. Po pracy, za godzinkę, znów byłem na obozie do rana.
Cały czas byliśmy pod opieką druha Wodzyńskiego, który jak pamiętam zawsze był tam Komendantem. W
Słupnie przeważnie było około dziesięciu łącznościowców.
Na pierwszym obozie był Wojciech Fritz i Tadeusz Rybak. Więcej nie pamiętam nazwisk. Później do naszej
paczki dołączyli: Krzysiu Wiśniewski SP5CPE, Jacek Pietryszyn SP5BAW i Jolka Woźnicka (Wojtulanis).
Teresa Maliszewska ( Borowska) SP5LRE do klubu była skoptowana na którymś z obozów. W 1971 czy 1972
roku, jak przyjechałem na obóz, patrzę na stacji siedzi jakieś nowe dziewczę i truje, i pluje w ten mikrofonik.
Ona się tak zapaliła do krótkofalarstwa, że potem wyjeżdżała z nami na wszystkie obozy.
Jeden z obozów był w 1976 roku w Łukęcinie nad morzem. Była tam nas grupka, trzy czy cztery osoby. Była
tam też Teresa Borowska - SP5LRE. To był obóz pożegnalny. Ostatni rok Komendy Chorągwi Mazowieckiej. Z
żalem wspominam te czasy, kiedy naprawdę były dobre obozy. To był obóz, który miał cechy nowoczesnego,
współczesnego obozu specjalistycznego. Na terenie obozu było cztery czy pięć sekcji: podobóz orkiestry dętej,
podobóz judoków, podobóz artystyczny i podobóz techniczny z łącznością. Każdy podobóz coś chciał zademonstrować, dlatego że na terenie działali reporterzy. Reporterzy jeździli, robili sprawozdania, a na miejscu mieli
ciemnię i wywoływali filmy. Podobóz techniczny zapewniał im energię oraz łączność radiową.
Podobóz judoków trenował. Komendantem podobozu był akademicki mistrz judo, notabene, cichy, skromny,
maleńki doktor prawa. Kiedyś go złapali chuligani w Olsztynie i chcieli mu „dołożyć zdrowia”. On im mówi:
- Słuchajcie kochani, ja jestem judokiem, ja was uprzedzam.
Na to oni się roześmieli i powiedzieli, co to oni judoce potrafią zrobić. Okazało się, że musiał jeszcze dwóm
udzielić pierwszej pomocy.
W 1978 roku dostaliśmy propozycję z ramienia władz miasta i Komitetu Wojewódzkiego PZPR, bo w tym czasie powstało województwo płockie, zorganizować łączność dla wojewody i pierwszego sekretarza KW PZPR na
Centralnych Dożynkach w Płocku z udziałem władz centralnych.
To była duża akcja, którą mile wspominam. Najpierw wyjechaliśmy z grupą harcerzy do Zuzinowa. Tam trwały
przygotowania. Ja w międzyczasie jeździłem po instytucjach i zbierałem sprzęt. Nawiązaliśmy współpracę
z Obroną Cywilną, która udostępniła nam trochę swojego sprzętu oraz instruktora. Uczyliśmy się obsługiwać radiotelefony.
Do obsługi radiotelefonów dostałem drużynę ze Szkoły Łączności w Żychlinie. Były to miłe panienki, które
przez trzy tygodnie uczyliśmy musztry, meldowania się i pracy na radiotelefonie. Było takie założenie, że sprawą techniczną zajmą się chłopcy z klubu, a stronę reprezentacyjną i patrole do obsługi radiotelefonów stanowiły
harcerki z Żychlina. Potem przyjechaliśmy na dożynkowe zgrupowanie obozów harcerskich do Słupna.
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W czasie trwania dożynek dobrze ustawiliśmy łączność. Było to ważne zadanie. Dostaliśmy „błogosławieństwo”
z komitetu PZPR. Mieliśmy prawo pobrać sprzęt łączności z całego miasta. I tam, gdzie był Sekretarz Gierek,
stały z boku dwie dziewczynki z radiotelefonem, żeby zapewnić łączność wojewodzie i sekretarzowi z komitetem organizacyjnym.
W czasie już samych dożynek mieliśmy naszą centralę łącznościową na nowym budynku Politechniki. Stamtąd
kontrolowaliśmy wszystkie szosy wjazdowe do Płocka. Był tam człowiek z komitetu organizacyjnego, który jak
trzeba było podejmował decyzje. Mieliśmy wtedy łączność z wystawą bydła w Bronowicach i z wszystkimi
punktami, gdzie były jakieś uroczystości. Do naszej dyspozycji było wiele stacji. Były to radiotelefony wzięte
z Obrony Cywilnej i Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Obrona Cywilna
miała na wyposażeniu: FM-302, FM-315 i FM-3001. Był to nowoczesny sprzęt. W tym czasie myśmy nie mieli
takiego sprzętu.
Na szosy wylotowe dostaliśmy cztery „Żuczki” z radiami. Nie musieliśmy rozstawiać namiotów i stolików na
tych punktach. W punkcie dowodzenia chodziły trzy stacje i chodziły trzy niezależne sieci na trzech różnych
częstotliwościach.
W tym czasie istniał już harcerski klub krótkofalarski w Żychlinie SP5ZEJ, któremu nasz klub dopomagał
w wyposażeniu w sprzęt.
Oprócz dożynek, była jeszcze duża akcja powódź w 1977 roku Instalowaliśmy całe radiostacje wzdłuż Wisły od
Wyszogrodu do Dobrzynia. Radiostacje były z Obrony Cywilnej. Jeździliśmy i instalowaliśmy je przez trzy dni.
W 1969 roku dotarł do mnie z Pomaturalnego Technikum Chemicznego w Płocku Zbyszek Stankiewicz SP5HQZ, a z Jagiellonki Jolka Woźnicka. To była moja kadra. W 1976 roku do klubu przybył Zdzicho Zieliński
SQ5BPX. Remigiusz Pawlak - SP5ILP i Jarek Górczyński - SP5LGS przybyli do mnie później. Wcześniej, w
1970 roku odeszli z naszego klubu Wojciech Fritz oraz Tadeusz Rybak, do klubu w LOK-u SP5KKR. Co roku
organizowaliśmy obozy harcerskie, które były zlokalizowane w: Zuzinowie, Gorzewie, Słupnie i Rudej. Na
pierwszym obozie w Rudej na Mazurach zastępcą komendanta obozu był Benek Sandomierski SQ5AZB.
W 1978 roku następuje zmiana na stanowisku pełnomocnika Rektora Politechniki, gdzie nadal jestem pracownikiem. Zostaje nim Pan doc. Bukowski, który naprawdę popierał działalność klubu. Nie było żadnych spraw, których nie można byłoby załatwić u Pana Rektora. On sam czasem cichcem brał klucze od klubu i sprawdzał czy
jest coś nowego. Jeżeli na planszy nie było nowych kart czy dyplomów, to jak mnie spotykał to mi to wypominał. Starałem się, żeby w klubie jedno pomieszczenie było reprezentacyjne, posprzątane, a na planszy wisiały aktualne: karty QSL, dyplomy i inne rzeczy. Uwagi Rektora mnie mobilizowały. Rektor lubił pochwalić się moją
działalnością na terenie uczelni. Pan Rektor oprowadzając różne delegacje po Politechnice, pokazywał im też
nasz klub krótkofalarski.
W nagrodę za to, że nasza działalność była stuprocentowa, pełna społecznego zaangażowania, dostaliśmy pomieszczenia w nowym akademiku Wcześniaku. Ja nawet nie marzyłem o ty i nie prosiłem o to. A tu mnie Rektor
wzywa i mówi:
- Panie Kolego, ja dla Pana zaplanowałem dwa pokoje na górze. Proszę pójść i wybrać, które to mają być pokoje.
Wybrałem takie, żeby były na środku budynku, żeby mi antena pasowała w lewo i prawo. Nawet zmieniałem
pokój, bo mi był za skrajny. To był naprawdę człowiek, który dużo pomógł klubowi.
Trzeba też powiedzieć, że klub oprócz działalności społecznej, pracy na radiostacji, wyjazdów na akcje letnie
prowadził też działalność techniczną. Coś żeśmy majstrowali. Miałem wyposażone laboratorium przy ul. Miodowej 7. Miałem naprawdę dużo złomu pomiarowego ściągniętego z całej Warszawy. Była tego pełna piwnica.
W tej dziedzinie byłem potentatem w Płocku.
W 1978 roku już w nowym pomieszczeniu klubowym, zaczynamy działalność. W tym czasie dobił do nas kolega, który przyjechał ze Szczecinka Heniu Miszczak SP5EVW. Już wtedy była mowa o tym, że trzeba zrobić w
Płocku jeden silny „Mazowiecki Klub Krótkofalowców”. To jakoś nie wychodziło. W tym czasie nasz klub był
najmocniejszy. Oprócz nas działały w Płocku jeszcze dwa kluby: klub SP5KQS założony przez Jurka Fijołka
SP5GBM w Spółdzielczym Domu Kultury oraz klub SP5KKR założony przez Jurka Abramowicza SP5SY
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(wcześniejszy znak SP5DHW) przy Zarządzie Wojewódzkim LOK, który potem przeniósł do Iłowa Waldek Hau
SP5GNH, a na jego miejsce powstał SP5KUT- założony notabene przez moich byłych członków klubu: Grześka
Paćkę SP5LGN, Włodka Polańczyka SP5LGW, młodszego Rybaka Tomka SP5LGM, Ryśka Bielawskiego
SP5LGQ.
Tak, że mogę powiedzieć, że gro krótkofalowców w Płocku po wojnie to byli ludzie, którzy przewinęli się w jakiś sposób, przychodzili lub działali u mnie w harcerskim klubie. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Mimo tego, że
były różne zagrywki, różne podchody, różne realia, ale na akcje letnie żeśmy się skrzykiwali i zawsze była
współpraca.
Chociaż czasem jedni na drugich psioczyli i podgryzali, ale, jak co, do czego, byliśmy jedną rodziną krótkofalarską.
W 1980 roku zrobiliśmy ogólne spotkanie krótkofalowców województwa płockiego we Wcześniaku - akademiku politechniki. Na tym spotkaniu mieliśmy utworzyć Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Płocku,
ale z powodu małej ilości członków PZK oraz braku zainteresowania kolegów z innych miast woj. płockiego nic
z tego nie wyszło.
Zarząd Główny PZK powołał na naszym terenie swojego pełnomocnika Henryka Miszczaka SP5EVW, który reprezentował płockich krótkofalowców w ZOW PZK i ZG PZK.
Z Płocka wyprowadziłem się do Warszawy przed stanem wojennym. W czasie stanu wojennego nadajnik z
Wcześniaka został zdeponowany w magazynie Studium Wojskowego Politechniki, a piwnice na ul. Pszczelej 7
zaplombowane przez ppłk Pasternaka ze Studium Wojskowego Politechniki.
W 1981 roku Służba Bezpieczeństwa posadziła wielu naszych krótkofalowców do aresztu na 24 godziny.
W moim byłym klubie SP5ZBA na ul. Pszczelej w piwnicy pośrodku pomieszczenia stało około 50 szt. radiotelefonów, które otrzymałem z milicji. Pod oknem stała pełnosprawna radiostacja krótkofalowa, którą w kilka godzin można było uruchomić. A oni szukali i znaleźli takie rozbabrane Echo-4, które wcześniej przerabialiśmy na
Echo z dopałką i za to posadzili Zdzicha Zielińskiego SQ5BPX i Zbyszka Stankiewicza SP5HQZ.
Poszli do LOK-u - tam stały pośrodku nadajniki 200-stu watowe, ale „ubecja” tego nie widziała. Tylko im się
spodobała płytka od „Bartka”, którą robił Bogdan Bielawski SP5LGU, też go zamknęli. Zamknęli też jego brata
Ryśka Bielawskiego SP5LGQ.
U Benka Sandomierskiego w czasie rewizji w domu znaleźli płytkę do odbiornika homodynowego, też go zatrzymali.
Koleżanki Teresy Borowskiej SP5LRE, jako dziewczyny, nie chcieli posadzić, ale ją walcowali przez kilka godzin na komendzie w ten sposób:
- Zbyszek powiedział, że ty masz sprzęt krótkofalarski.
A Zbyszkowi tłumaczyli, że:
-Tereska mówiła, że on coś tam ma.
W ten sposób pokłócili środowisko krótkofalarskie, że prawie przez trzy lata nastąpił pas w Płocku. Ludzie jedni
drugich spotykali i nie rozmawiali ze sobą.
Po trzech latach, kiedy ja przyjechałem do Płocka i spotkałem Tereskę, ona popłakała mi się wtedy w mankiet i
powiedziała:
-...Bo HQZ na nią wtedy nagadał...,
a HQZ :
...Bo ona na mnie nagadała...
Ja im na to:
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- Słuchajcie, to jest stara „ubecka” metoda napuścić jednych na drugich.
Dopiero wtedy spotkaliśmy się znowu wszyscy razem w nowym pomieszczeniu SP5ZBA przy ul. Piaska 4. Klub
prowadził już wtedy Benek Sandomierski
W 1979 roku spalił mi się radiotelefon RSO-5 i kupiłem od kolegi Heńka Miszczaka SP5EVW amatorskiej konstrukcji nadajnik SSB.
Ale jednak najlepszym nadajnikiem to była RSB-5. Jak chodziliśmy na RSB-5 to cały świat nas wołał, ale mieliśmy słaby odbiornik.
Któregoś dnia, jak byłem w Warszawie to mi mówią:
…Co ty robisz, świat ciebie woła, a ty odpowiadasz tylko Polsce?…
Po przyjeździe do Płocka zmniejszyłem moc nadajnika o połowę. Bo ja miałem prawie 300 Wat w tym czasie.
RSB-5 miała G-813 w końcówce. W lotnictwie RSB-5 była używana jako 100 Wat w antenie. A jak my pracowaliśmy to miała 300 Wat. Najlepszym dowodem na to jest, że ja podłączyłem kuchenkę elektryczną z taką odkrytą spiralą. Jak mi się kuchenka rozżarzyła do białości to był dobrze zestrojony nadajnik. Najpierw podłączałem żarówkę goliat i naciskałem klucz, ale byłem tak oślepiony, że musiałem posiedzieć z zamkniętymi oczami
przez kilka minut, żeby mi wzrok powrócił. Dopiero wtedy podłączyłem kuchenkę.
Jeden z kolegów z naszego klubu, który notabene nie był krótkofalowcem, ale amatorem telewizji - Pan Leszek
Ł. koniecznie chciał skonstruować telewizor kolorowy. Telewizor budował na bazie „Belwedera”. Przeróbki robił w ten sposób, że miał dwa twarde skoroszyty. W tych skoroszytach porobił dziurki, w które wkładał elementy, a od spodu lutował. Przy okazji tak rozstroił tego „Belwedera”, że zakłócał w promieniu 100 metrów wszystkie telewizory.
Pewnego dnia przyleciała do mnie koleżanka z pracy, która mieszkała w tym samym bloku, co Pan Leszek i
mówi:
- Jurek, twoja radiostacja zakłóca nam telewizję.
- Słuchaj, przecież ja od paru tygodni nie pracuję, bo mam zepsuty nadajnik. A kiedy są te zakłócenia?
- No, gdy tylko zaczyna się „dobranocka” to ty wszystko psujesz.
Poszedłem do niej to sprawdzić. Jej mąż Andrzej Trybulec siedzi przed telewizorem. Leci jakieś spotkanie z
ambasadorem wietnamskim. A jak tylko zaczęła się dobranocka pokazał się jeden skośny pas i nic więcej.
Wtedy poszedłem do Leszka i mówię mu:
-Wyłącz swój telewizor, bo zakłócasz nim wszystkim sąsiadom telewizję.
Leszek wyłączył swój sprzęt, ale za parę dni pyta się mnie po cichu:
- Jak tam z zakłóceniami, bo ja już przerobiłem swój telewizor.
Po pewnym czasie przyjechał do mnie na kontrolę z Warszawy PIR wozem namiarowym. Jeden z inspektorów
był moim kolegą i mówi mi:
- Ty wiesz, jaki masz u nas gruby segregator? Na ciebie pisali na pocztę, na milicję, do Polskiego Radia. Wszędzie na ciebie pisali donosy, że ty zakłócasz radio i telewizję.
Myśmy przeanalizowali, bo ludzie opisywali, jakie i gdzie są zakłócenia i doszliśmy do wniosku, że to nie są zakłócenia krótkofalarskie. To jest po prostu rozstrojony czyjś telewizor. Wyjaśniłem im, że sprawa zakłóceń już
jest załatwiona. Zrobili mi pomiar nadajnika. Okazało się, że urządzenie moje jest pełnosprawne. RSB-5 nie dawała żadnych zakłóceń.
Na pierwszej inspekcji, miałem jeszcze własnej konstrukcji nadajnik, ja zapytałem ich:
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-Kto ma taki nadajnik, który nie daje zakłóceń?
A oni mi mówią:
-Taki, Szpakowski Zbyszek, brat tego, Szpakowskiego z telewizji.
Pojechałem do Zbyszka i mówię:
- Zbyszek, pokaż mi swoją stację. PIR powiedział, że to jest jedyna stacja, która nie daje zakłóceń.
On otwiera regał Kowalskiego, a tam stoi RSB-5 -tka.
Potem i ja się przekonałem o tym, że ten nadajnik nie zakłóca. Myśmy pracowali na politechnice ze wspólnego
korytarza razem z płockim przemiennikiem telewizyjnym przez dwa i pół roku. Przez ten okres dwa razy weszliśmy w program telewizyjny. Raz, po wielkich burzach zerwało nam antenę i pracowaliśmy tylko na jednej połówce dipola. Drugi raz odciągi tak nasiąkły, że zaczęły przepuszczać w.cz.
W 1981 roku opuściłem Płock, zmuszony byłem przenieść się do Warszawy, ze względu na sprawy osobiste. W
Warszawie przez wiele lat działałem w harcerskim klubie SP5ZHP oraz wstąpiłem do kręgu instruktorskiego „Z
Tumskiego Wzgórza”, ale to już inna historia.
Kupę lat działałem w Płocku w krótkofalarstwie i harcerstwie. Rok rocznie brałem udział we wszystkich akcjach
letnich oraz wszystkich imprezach organizowanych w Płocku. Potem jeździłem na obozy do Romana Kasprowicza, komendanta Centralnego Ośrodka Łączności w Łosicach. Jak przeniosłem się do pracy do Warszawy, to
skończyły mi się urlopy „społeczne” i jeździłem na obozy tylko na 3-4 dni.
hm. Jerzy Pułjan - SP5JO zmarł w Warszawie 25 kwietnia 1997roku. Żył 55 lat.

13.4 Prezes SP5JO Wojciech Kuczkowski 122
Prezes SP5JO. Telefonuję. Ktoś z tamtej strony podnosi słuchawkę.- Słucham?- Czy to druh Pułjan?- W całości
on sam. Właśnie, to cały on. Harcmistrz Jerzy Pułjan, odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Znak krótkofalarski SP5JO, znany wśród amatorów fal krótkich od Grenlandii po Nową Zelandię.
Pięćdziesiąt do trzydziestu pięciu. A co to takiego? Po prostu - urodził się w 1942. Stuknęła pięćdziesiątka. Od
1957 zaczął służbę w ZHP. Ładnie? Taki pracowity jubileusz...Było to w 53 WDH na Mokotowie. Dostali wtedy
dwie radiostacje UKF. Jurek podjął się uruchomić graty. Udało się. Tak połknął wielkiego bakcyla.
Trafił do tworzącej się Rozgłośni Harcerskiej. Z druhem Tadziem Sznukiem byli chłopakami od „puszczania
taśm”.
Jerzy opowiada o sobie w ciemne, listopadowe przedpołudnie u niego w mieszkaniu, przy Oleksińskiej. Poznałem też Marcina Pułjana, starszego syna, studenta Politechniki Warszawskiej. Od taty przejął zamiłowania, ale
zawężone do CB radio. Młodszy Michał, ośmioklasista, jest krótkofalowcem. Buduje swoją stację. A za kotarą
słychać gadanie eteru. Bez przerwy pracuje radiostacja Jurka SP5JO...
Mocny był początek harcerstwa. Wprawdzie zaczęło się już w 1956 roku, ale tych paru miesięcy można nie liczyć.
1957 rok. Obóz w Bieszczadach. WOP przekazał masę sprzętu łączności. Żołnierze dowieźli do stacji kolejki,
pomogli załadować na wagonik. Na przystanku w Załużu wysiadł, wyładował. I co dalej? Do obozu parę kilometrów. Po bieszczadzkich bezdrożach.
-

Aha - przypomina Jurek - myśmy byli obok obozu Walterowców Jacka Kuronia, a jakże, dobrze go pamiętam.- No i wtedy tak stoję. Główkuję, co robić. A tu podchodzą dwie druhny w mundurach. Pomogły mi za-

122 Źródło: Krótkofalowiec Polski Nr 4 / 1993 r., Prezes SP5JO Wojciech Kuczkowski, s.46-47
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nieść sprzęt i zamaskować w krzakach. Jedna z nich to była Zosia Zakrzewska. Przecież Naczelniczka! Poleciałem do obozu po chłopaków. Był wtedy kwatermistrzem czterdziestopięcioosobowego obozu. Kiedy
wyrażam zdziwienie, że piętnastolatkowi dano tak odpowiedzialną robotę, odpowiada, że przecież była pomoc ze strony Oficerskiej Szkoły WOP. A senior Pułjan pracował właśnie w dowództwie WOP. Z druhną
Zofią spotkał się za rok, w Lubniewicach, w czasie Centralnej Akcji Szkoleniowej. Wtedy był już na tyle
mocny w „fachu”, że założył łączność między podobozami CAS-u.
-

1960 - uczy się dalej harcerskiego stosunku do pracy, do techniki, u nie byle jakiego mistrza harcowania,
uczonego pedagoga "Zimka" Dąbrowskiego, przy tworzeniu Centralnego Harcerskiego Ośrodka Techniki
"Cehot".

1961 rok - to był rok wielkich przygód. W Bieszczadach dla Chorągwi Rzeszowskiej wystawili stacje łączności
radiowej w Rzeszowie, w Kolbuszowej, Łańcucie, Baligrodzie i Jabłonce. Spotykali się z druhem Gustawem Potockim, z Guciem (jak swoim zwyczajem spieszcza Jerzy imię harcerskiego weterana Powstania Warszawskiego), wiceprezesem do spraw szkolenia Polskiego Związku Krótkofalowców. Bardzo pomógł. - Wspaniały człowiek, - wspomina.
Jurek pracował na stacji w Baligrodzie. Dużą musiał mieć siłę przebicia i urok osobisty, skoro lokal dla stacji w
starym, zrujnowanym dworku nadleśnictwa, pomogła załatwić i urządzić milicja. Zaś sekretarz Komitetu Gminnego tak się zaraził krótkofalarstwem, że zdobył licencję i został szefem tej stacji.
- A tak prawdę rzekłszy - niejako na marginesie powiada druh Jerzy - to harcerstwo przyczyniło się do odbudowy krótkofalarstwa polskiego.
Lata 1962-65. Służba wojskowa. Orzysz. Wojska rakietowe. Oczywiście łączność. Podoficerska Szkoła w Sieradzu. I tu był kierownikiem Klubu Łączności.
Po wojsku - kontakt z Chorągwią Mazowiecką. I jak na zamówienie propozycja pracy i osiedlenia się w Płocku,
przy organizowaniu filii Politechniki Warszawskiej. Pracował przy zakładaniu laboratorium fizyki.
- Gucio Potocki - wspomina dh Pułjan - polecił mi zorganizować Harcerski Klub Łączności w Płocku. Pomógł
przedwojenny hufcowy Płocka Ładek Żelazowski. Też krótkofalowiec, też sprzed wojny. Był ze swoją prywatną
stacją na słynnym zlocie w Spale. Na wspomnienie szesnastu lat spędzonych w Płocku Jerzy aż promienieje.
Znany tam był ksywą "Prezes". Zaczęło się na obozie w 1968 roku. Wokół tego Prezesa zorganizowana była cała zgrywna obrzędowość. A na ostatnim (przed podziałem Mazowsza) obozie chorągwianym spotkał młodego
Romka Kasprowicza. I uważa się za jego „ojca chrzestnego” - Romek - szczyci się Prezes - to moja szkoła. Z
kawalerką pożegnał się Prezes po tym słynnym „prezesowaniu” na obozie w 1968 roku. Ale fantazji nie stracił.
Przy tym wszystkim prosiłbym bardzo, aby ktoś nie pomyślał sobie, że Jurek żył z harcerstwa i łączności. Na
życie swoje i rodziny zarabiał jako elektryk przy aparaturze naukowej. Złota rączka. Pomagał między innymi
magistrantom i doktorantom w ustawianiu urządzeń do prac badawczych.
A te szesnaście lat w Płocku! Cała antologia wydarzeń, anegdot. Jerzy wysypuje przede mną cały wór barwnych
wspomnień. Szczególnie w śmieszne wydarzenia obfitowały Centralne Dożynki w Płocku przy organizowaniu, a
jakże, harcerskiej łączności. W tragiczne - sylwestrowa powódź w Płocku w stanie wojennym, jeszcze w pełni
jego drastycznych restrykcji, pełnych groźnego absurdu. Telefony nieczynne. Cały harcerski sprzęt łączności
opieczętowany. A rozdzielone ewakuacją z zalanego Radziwia do Płocka rodziny nie mogły się ze sobą skontaktować. Najbliższy dojazd przez Włocławek - sto kilometrów. Nie mógł wystawić żadnych stacji. A widział rozpacz żon i dzieci, niewiedzących, co z ich mężami i ojcami za Wisłą.
Po 1982 roku wrócił do Warszawy, do starego mieszkania. Zgłosił się do Janka Cheńskiego z propozycją uruchomienia Klubu SP5ZHP. Pomógł też zorganizować Romkowi Kasprowiczowi COŁ w Łosicach. Uczestniczył
w organizacji sieci łączności UKF na potrzeby operacji "Bieszczady 40", choć sceptycy twierdzili, że w warunkach górskich jest to niemożliwe i lansowali pracę na falach krótkich. Największy sukces w jego pracy krótkofalarskiej odnotował w 1987 roku, podczas rajdu szlakiem wojsk Jagiełły z Polichna do Grunwaldu przez Czerwińsk. Byli całą klubową paką SP5ZHP. Planowali 100-150 łączności. Ale im tak znakomicie szło, że zrobili
trzy tysiące! Czuli się jak stacja wyprawy DX-owej. Okazuje się, że człowiek może w ogóle nie spać. Tak się w
tą robotę zanurzyli, że aż sztywnieli...
Największa gorycz przyszła za rok. Podczas Zlotu na Polach Grunwaldu. Zupełnie nie było harcerskiej atmosfery. Wyniki pracy Klubu były jeszcze lepsze niż w poprzednim roku. - Tego jednak żaden z panów naczelników,
ani Szczygielski, ani Nuckowski, nie raczyli zauważyć - żali się Prezes - Nie podziękowali, ani nawet nie dali
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poznać po sobie, że cokolwiek ich obchodzimy. Za trzy tygodnie takiej pracy! Jeden Borys Waszkiewicz, swój
chłop, docenił. Wiadomo, oficer, a nie to, uch, urzędnicy... - Jak to niewiele, zdawałoby się, wystarczy, żeby
podupadł taki dobry klub... No nie, teraz pomału się dźwiga - ciągnie Jurek - Cieszymy się bardzo, że odrodził
się Wydział Specjalności, a jego szefem jest krótkofalowiec. Stąd też i klub SP5ZHP odradza się. A na jego czele stoi, kto? Prezes! Oczywiście - jakżeby inaczej!
Dla miesięcznika CZUWAJ rozmawiał Wojciech Kuczkowski.

13.5 SP5KQS - to już 25 lat Jerzy Jakubowski SP7CBG 123
W 1997 roku jubileusz 25-lecia obchodził znany nie tylko na Ziemi Płockiej, Klub Łączności LOK - SP5KQS.
Założony on został w 1972 roku przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przez grupę kilkunastu zapaleńców
działających pod kierunkiem Jerzego Fijołka SP5GBM. Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej udostępniła pomieszczenia w Spółdzielczym Domu Kultury, na dobry początek wyposażyła
Klub w niezbędne meble, narzędzia i przyrządy pomiarowe, a cała reszta należała już do członków Klubu. W
grudniu 1972 roku, po zarejestrowaniu Klubu w Polskim Związku Krótkofalowców, otrzymują znak nasłuchowy
SP5 2070/K i to umożliwia im rozpoczęcie działalności krótkofalarskiej. Za pośrednictwem ZW LOK w Warszawie otrzymują z demobilu wojskowego sprzęt łączności w postaci radiostacji RBM-1, odbiornika KWM i radiostacji czołgowych 10 RT. Fakt ten mobilizuje członków Klubu do budowy własnej radiostacji i po pewnym
czasie na bazie amerykańskiego urządzenia wojskowego BC 610 powstaje nadajnik o mocy 50 W przystosowany do pracy fonią AM i telegrafią na pasmach 3,5, 7 i 14 MHz, a dach budynku przyozdobiony zostaje dwoma
masztami, pomiędzy którymi zawieszone zostają niezbędne anteny. W dniu 14 maja 1974roku z Państwowej Inspekcji Radiowej otrzymują dla Klubu licencję na używanie radiostacji amatorskiej i znak wywoławczy
SP5KQS. Jednakże na pierwszą łączność pod znakiem klubowym trzeba było cierpliwie czekać do 23 lutego
1975 roku, kiedy to w paśmie 80 metrów zostaje przeprowadzone QSO ze stacją SP6HUC z Czernicy koło Wrocławia.
Uruchomienie radiostacji powoduje natychmiastowy wzrost zainteresowania młodzieży uczestniczącej w pracy
Klubu, która coraz liczniej przybywa na zajęcia praktyczne i naukę pracy na radiostacji. Umożliwia to zorganizowanie kursu na licencję I kategorii i przyczynia się do powiększenia w Płocku liczby licencjonowanych krótkofalowców. W tym czasie członkowie Klubu intensywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach terenowych i zawodach krótkofalarskich, a działalność Klubu rozwija się nadal bardzo pomyślnie.
Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku powoduje zawieszenie działalności Klubu. Będący w tym
czasie na wyposażeniu Klubu transceiver TS-520 S zostaje zdeponowany w WUT w Płocku, a licencja zostaje
odesłana do PIR-u w Warszawie. Klub praktycznie prowadzi bardzo ograniczone formy działalności. Dopiero w
maju 1985 roku Klub ponownie otrzymuje licencję. Niestety, nic wraca do klubu poprzednio użytkowana radiostacja, a w jej miejsce pojawia się wysłużony transceiver produkcji rzemieślniczej typu Jowisz. Niezrażeni tym
faktem członkowie Klubu wznawiają jego działalność i biorą intensywny udział w zawodach i imprezach krótkofalarskich, także związanych z Płockiem. W czerwcu 1991 roku z okazji wizyty papieża Jana Pawła II, uruchamiają stację pod okolicznościowym znakiem SN5PP, przeprowadzając łączności z ok. 40 krajami, do których
ekspediują ponad 2000 szt. kart QSL. Następną okazją do pracy pod znakiem okolicznościowym była beatyfikacja s. Faustyny Kowalskiej z zakonu MBM w Płocku. Radiostacja pracowała w dniach 16 i 17 kwietnia 1993 r.
pod znakiem SP0SF i zainstalowana była w domu zakonnym, w którym przebywała s. Faustyna. Innym ważnym
wydarzeniem w Płocku, gdzie znów nie zabrakło płockich krótkofalowców i radiostacji klubowej to obchody
500-lecia utworzenia województwa płockiego. Wydarzenie to upamiętniała praca w okresie od lipca do września
1995 roku stacji pod znakiem okolicznościowym SP0PL.
Długoletni okres działalności Klubu udokumentowany jest wszelkiego rodzaju wyróżnieniami, w tym dyplomami, których doliczono się ponad 70 szt. Innego rodzaju dokument to znacząca kolekcja kart QSL potwierdzająca
niezliczone łączności z amatorskimi radiostacjami z całego świata. Działalność Klubu dostrzegana jest również
przez Urząd Miasta Płocka. Niezależnie od pomocy ze strony Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Ligi Obrony
Kraju, Klub wspomagany jest przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka, a w szczególności przez
Panią mgr Jadwigę Wojnarowską. Przykładem jest zakup ze środków Urzędu Miasta radiostacji FT-250 oraz
wydrukowanie nowego nakładu kart QSL dla potrzeb Klubu.
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Inicjatywa członków Klubu nie zamyka się wyłącznie w pracy klubowej, ale służy całemu środowisku krótkofalarskiego Płocka. Dzięki ich aktywności zostaje uruchomiony w Płocku przemiennik radiowy pracujący w paśmie 2-metrowym pod znakiem SR5P, a jedną z ostatnich inicjatyw stanowi staranie o uruchomienie na jednym
z wieżowców w Płocku i powiązanie z siecią ogólnopolską, stacji przekaźnikowej dla Packet Radio.
Powyższy artykuł powstał na podstawie opracowania Prezesa Klubu Łączności LOK przy PSM w Płocku Kol.
Jerzego Fijołka SP5GBM, pt. 25-lecie działalności Klubu Łączności LOK -SP5KQS przy Płockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Płocku.
Z ogromną przyjemnością informuję, że w dniu 20 września 1997 r. uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 25lecia działalności Klubu SP5KQS, które miało miejsce w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku. Miałem możliwość osobiście zapoznać się z dotychczasową działalnością Klubu i naprawdę nie dziwi mnie fakt, że nie tylko
ja dostrzegłem ogrom pracy, jaką społecznie wykonują jego członkowie. Dorobek Klubu i jego członków uhonorowany pamiątkowym pucharem od Prezesa ZG LOK oraz przyznane medale Za zasługi dla LOK i odznaki Zasłużonego działacza LOK nie wymagają dodatkowego komentarza. O obchodach rocznicowych nie zapomniał
również Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, którego Prezes Kol. Edward
SP5ALV przekazał Klubowi okazały puchar i dyplom. Uroczystościom towarzyszyła wystawa upamiętniająca i
dokumentująca dorobek Klubu SP5KQS od chwili jego powstania po dzień dzisiejszy.
Po części oficjalnej, w swobodniejszej atmosferze, do późnej nocy dyskutowano o sprawach związanych z
dniem dzisiejszym krótkofalarstwa w Polsce, jego dalszym rozwojem i działalnością Polskiego Związku Krótkofalowców. Przyznaję, że jako pełniący funkcję vice Prezesa d/s organizacyjnych PZK, zmuszony byłem kilkakrotnie do udzielania odpowiedzi na padające pod adresem Związku, często ostro sformułowane i dość kontrowersyjne opinie, zarzuty i pytania dotyczące jego działalności. I chociaż nie wszyscy uczestnicy spotkania podzielali moje poglądy, jestem zadowolony, że sprawy rozwoju polskiego krótkofalarstwa stanowiły przedmiot
rzeczowych dyskusji wszystkich uczestników spotkania, bez względu na ich aktualną przynależność.
Tą drogą jeszcze raz dziękuję Jurkowi SP5GBM za zaproszenie i miłe przyjęcie i mam nadzieję, że będzie nam
dane spotkać się ponownie w tak miłej i sympatycznej atmosferze, niekoniecznie z okazji obchodów 50-lecia
Klubu, czego wszystkim jego członkom i sympatykom serdecznie życzę. Jerzy Jakubowski SP7CBG
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Moją gawędę rozpocznę od wspomnień sierpeckich. W 1967 roku, będąc już zawansowanym radioamatorem i
modelarzem, reprezentowałem Sierpc w zawodach modeli sterowanych radiem w Płocku. Radia były jeszcze w
tym okresie na lampach. Poznałem wtedy dwóch krótkofalowców Wojtka SP5CHZ i Janusza SP,5CKD, którzy
ukończyli Technikum Radiowo-Telewizyjne w Pułtusku.
Wojtek SP5CHZ przyjechał do Płocka ze zrobionym przez siebie nadajnikiem. Bardzo szybko nawiązałem z nim
kontakt i przez okres kilku lat razem współpracowaliśmy. Dzięki Wojtkowi, który pokazał mi jak się robi nadajniki, zbudowałem w 1968 roku pierwszy nadajnik lampowy o mocy 10 Wat i nawiązałem pierwszą moją łączność na terenie miasta Sierpca. Posiadałem już wtedy niemiecki odbiornik R-3. Nie miałem jeszcze własnego
znaku i byłem „unlisem”.
W tym czasie, żeby sprawdzić jak to chodzi, przyjechał do mnie Jurek Marzyński SP5DMH, jeden z lepszych
krótkofalowców i telegrafistów pracujących wtedy w Polsce. Miałem nad domem rozwieszoną antenę G5RV.
Wtedy nawiązaliśmy pierwszą łączność z Sierpca, z Wojtkiem SP5CHZ, na telegrafii. Po tym spotkaniu pożyczyłem swój odbiornik R-3 Jurkowi SP5DMH, który z Błonia zaczął nawiązywać pierwsze łączności na paśmie
14 MHz, ponieważ ten odbiornik na tym paśmie nawet znośnie chodził. W 1968 roku dowiedziałem się, że taki
sam odbiornik R-3 w Płocku posiadał SP5DHW Jurek Abramowicz.
Od SP5DHW otrzymałem schemat tego odbiornika z jego pieczątką. W tamtym okresie, każdy krótkofalowiec
był dumny z posiadanego znaku i od razu wyrabiał sobie pieczątkę do stemplowania kart QSL i własnej dokumentacji.
124 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej 5 stycznia 1998r. z hm Zbyszkiem Stankiewiczem SP5HQZ opracował i napisał hm. Benedykt
Sandomierski SO5AZB w rocznicę „30 lecia harcerskiej radiostacji SP5ZBA”.
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W 1968 roku pracując z Sierpca pod znakami SP5CHZ i SP5CKD wielokrotnie nawiązywaliśmy łączności z
Płockiem. Jak pamiętam, dwukrotnie rozmawialiśmy ze stacją SP5DHW Jurkiem, który zapraszał nas do Płocka.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że trafię do Płocka na stałe.
W 1969 roku uzyskałem maturę w Sierpcu i przyjechałem do Płocka kontynuować naukę w pomaturalnej Państwowej Szkole Technicznej, o specjalności technologia przerobu ropy naftowej.
Bardzo szybko poznałem kolegów, którzy zajmowali się krótkofalarstwem. Pierwszego spotkałem w Płocku
SP5DHW Jurka Abramowicza, który zaprosił mnie do radioklubu SP5KKR w LOK-u. Była to późna pora. Zastałem tam kilku ludzi, którzy młodych traktowali po prostu jak intruzów. Ale z chwilą, kiedy dowiedzieli się, że
jestem zaawansowany w budowie urządzeń elektronicznych zmienili zdanie i bardzo szybko chcieli mnie pozyskać do tego klubu. Obiecywano mi tam „złote góry”.
Po drugiej, czy trzeciej wizycie w tym radioklubie spotkałem Jurka Pułjana SP5JO, który zaprosił mnie do magazynku i podarował mi całą walizkę klamotów i części elektronicznych. Jurek SP5JO pełnił w tym czasie w
LOK-u funkcję kierownika radioklubu SP5KKR.
U Jurka, w LOK-u byłem wtedy razem z Grześkiem Konopką. Wtedy jeszcze nie mieliśmy licencji krótkofalarskich. Ja, posiadałem od 1967 roku licencję nasłuchową SP5/2061, którą mam aktualną do dzisiaj. Grzesiek Konopka pochodził ze Strzegowa. Z Grześkiem mieszkałem w internacie szkół chemicznych w jednym pokoju,
gdzie zaczęliśmy się bawić w budowę nadajników, które wychodziły potem w Polskę. Grzegorz, dopiero przy
mnie zaczął się uczyć elektroniki. Na początku miał tylko parę kondensatorów, ale był zdolny i szybko się uczył.
Antenę postawiliśmy na szkole chemicznej i tam sprawdzaliśmy budowane nadajniki.
W 1969 roku w szkole chemicznej była drużyna harcerska prowadzona przez druha Wieśka, który miał licencję
kategorii pierwszej, ale już nie pamiętam jego znaku. W szkole robiliśmy łączności pod indywidualnym znakiem
Wieśka. Na radiostację mieliśmy przeznaczony specjalny pokój.
W tym samym czasie, z nieznanych mi powodów, odszedł z LOK-u Jurek Pułjan SP5JO. Przez kilka tygodni nie
mogłem go spotkać. W LOK-u dowiedziałem się, że zrezygnował już z prowadzenia klubu SP5KKR.
Któregoś dnia dostałem wiadomość, że Jurek zaprasza mnie do domu na ulicę Bartniczą. Późnym popołudniem
poszliśmy do niego z Grzesiem Konopką. Wtedy dowiedzieliśmy się, że jest założony harcerski klub krótkofalowców, ma sponsora, ale w klubie Jurek nie ma, z kim pracować, bo koledzy, którzy z nim współpracowali
odeszli do klubu LOK. Klub jest przy Technikum Elektrycznym i znajduje się w pracowni fizyki Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 4. Technikum Elektryczne mieściło się w tym samym budynku,
co i Filia Politechniki. Umówiliśmy się, że któregoś dnia tam pójdziemy.
I tak to się zaczęło. Nie było dnia, żebyśmy z Grześkiem w klubie nie siedzieli. Kosztem nauki z Konopką spędziliśmy w klubie, na zapleczu laboratorium fizyki dwa lata. Czas upływał nam miedzy szkołą chemiczną, klubem w Politechnice i domem Jurka.
Budowaliśmy wtedy nadajniki o wysokiej sprawności technicznej. W końcówce były lampy GU-50 i 807, których mieliśmy wtedy sporo. W okresie tych dwóch lat zrobiliśmy w szkole chemicznej sześć czy siedem tych
nadajników.
W 1970 roku Jurek Pułjan przywiózł gdzieś tam zakupione RSB-5 i zaczęliśmy do tych nadajników budować
zasilacze. Zasilacze były o napięciu 2 KV, mocy gdzieś 400 Wat i miały w środek obudowy wbudowany solidnie, zrobiony modulator z formowaniem sygnału, z regulowaną falą nośną na lampach ECC83, EF 89 i EL 34,
która sterowała lampę GK-71. Wspaniale to wszystko chodziło. Było to robione nie na „łapu capu”, tylko z solidnym montażem mechanicznym i elektrycznym.
W tym czasie Jurek podłapał jakąś fuchę na Politechnice, to jest pracę zleconą i przywiózł parę fajnych obudów,
w których „trafa” i lampy można było doskonale „domontować”. Właściwie kosztem jednego lasera zbudowaliśmy zasilacz do GK-71. Wcześniej, nadajnik był zasilany z kilku zasilaczy laboratoryjnych. To wszystko było
montowane w takim małym pomieszczeniu, na zapleczu laboratorium fizyki.
Należy zaznaczyć, że w 1970 roku hm. dr Roman Gołębiowski nie prowadził już laboratorium fizyki w Politechnice, ponieważ odszedł do pracy w „Petrochemii”, w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. W tym czasie do
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laboratorium fizyki na jego miejsce przyszedł dr Wahtl, starszy pan, którego z początku się obawialiśmy. Okazało się, że jest bardzo miły dla członków klubu, tolerował nasze przebywanie w laboratorium, oczywiście po zajęciach ze studentami. Do tego stopnia, ze udostępnił nam nawet swój gabinet, z którego rzadko korzystał.
Harcerski Klub Krótkofalowców mniej zajmował się sprawami harcerskimi, a raczej technicznymi. W 1970 roku
w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku powołany został Studencki Krąg Instruktorów ZHP. Szefem tego
kręgu była Marysia Kowalska, studentka Politechniki. W tym czasie, w Filii Politechniki w Płocku studiowało
ponad 1000 studentów z całej Polski. Krąg instruktorski liczył około 25 osób. Motorem tego kręgu był hm. dr
Roman Gołębiowski. Z klubem krótkofalarskim i kręgiem instruktorskim współpracowali studenci także ze
szkół oficerskich. W skład kręgu instruktorskiego między innymi wchodzili: Bogdan Osiecki, Marek Wiśniewski, który tę grupę ciągnął po wielu obozach.
W 1970 roku, przed otwarciem pomnika Broniewskiego w Słupnie, było zorganizowane zgrupowanie harcerzy
przygotowujących się do tej imprezy. Grupa harcerzy krótkofalowców codziennie dojeżdżała ze Słupna do Płocka. Radiostację RSB-5 przewieźliśmy z Politechniki do sali w LOK-u przy ul. Bieruta. Spotkaliśmy się z krótkofalowcami z LOK-u i z Warszawy. Była nas spora grupa. Z harcerskiego klubu SP5ZBA było 9 osób, które pracowały na radiostacji: Jurek Pułjan, Jolka Chorzelska, Boguś Osiecki, Marek Wiśniewski, Grzegorz Konopka,
Jolka Woźnicka, która była drużynową w „Jagiellonce”, Krzysiu Wiśniewski, który wtedy chodził chyba do 7
klasy szkoły podstawowej, Jacek Pietryszyn i ja Zbyszek Stankiewicz.
Nie mieliśmy jeszcze tak dużego doświadczenia w pracy krótkofalarskiej i aby dodać splendoru tej radiostacji
zaprosiliśmy z Warszawy, do pracy na stacji Karola Cierpiała SP5YQ. Karol do Płocka przyjechał z telegraficznym kluczem lampowym i pokazał nam pracę wyczynową na telegrafii. Wtedy były wspaniałe warunki propagacyjne i z dipola 2 x 20 m można było robić całą Polskę. Karol pracował na CW, a my fonią na AM-ie. Do
łączności służbowej ZHP dostaliśmy z LOK-u wojskowe radiostacje R-105.
Po skończonej imprezie otwarcia pomnika Broniewskiego powiesiliśmy na gmachu Politechniki dipol 2 x 20 m.
Z pomieszczenia na zapleczu pracowni fizyki dzień, w dzień z Grzesiem Konopką pracowaliśmy pod znakiem
SP5ZBA. Jurek Pułjan pracował z tego nadajnika sporadycznie i raczej pod swoim znakiem SP5JO.
Jesienią 1970 roku Jurek SP5JO namówił nas na wyprawę do Słupna. Z Grzesiem Konopką i Jurkiem Pułjanem
SP5JO zawieźliśmy tam sprzęt. Dostaliśmy od opiekuna tego ośrodka klucze od jednego z domków, które były
własnością „Oświaty”. Doprowadziliśmy od najbliższego budynku na dole, do domku kempingowego na górze
(około 400 m) zasilanie 220 Volt. Oczywiście najbardziej dostępnym dla nas kablem telefonicznym PTF.
Na stalowym maszcie wysokości około 40 m, który wybudował druh Ryszard Wodzyński -„Wódz” powiesiliśmy jednym końcem antenę, a drugi koniec rozciągnęliśmy po okolicznych drzewach w lesie. To była „frajda”.
Nie było tam żadnych zakłóceń.
Mieliśmy nadajnik o mocy około 100 Wat, z modulacją AM, ale z regulowaną falą nośną. Nadajnik AM z regulowaną falą nośną nie był tak skuteczny jak z modulacją SSB, ale umożliwiał łączność z całą Europą. Otrzymywaliśmy z Europy raporty 58, 59.
W tym czasie słuchali nas w Płocku koledzy z LOK-u i wtedy zaczęła się wojna między harcerzami, a LOK-iem,
między klubem SP5KKR i SP5ZBA. Zaczęto nam zazdrościć uzyskanych w tym czasie łączności przez
SP5ZBA. Jeden z kolegów, którego nazwiska nie chcę wymieniać, stawiał nam nośną utrudniając łączności.
Walka, walką, ale i w LOK-u była też grupa młodych chłopaków, którzy dowiedzieli się o naszych wyprawach
do Słupna. Któregoś dnia przyjechali do Słupna całą grupą. Tadek Rybak, jakimś starodawnym motocyklem
przywiózł końcówkę „jednokilowatową” Jurka Abramowicza SP5DHW. Ta ekipa, potem w każdą sobotę przyjeżdżała do nas do Słupna.
Terenowa stacja w Słupnie stała się otwarta dla wszystkich krótkofalowców. W tym okresie była możliwość tak
zwanego oddelegowania z pracy zawodowej do pracy społecznej. Od 1970 roku do 1975 roku praktycznie, co
rok, w okresie letnim Komenda Chorągwi Płockiej załatwiała nam takie oddelegowania z pracy. Słupno, wtedy
było naszą letnią bazą klubową.
Ze Słupna, przez okres dwóch lat pracowaliśmy na radiostacji w trójkę: Jurek Pułjan SP5JO, Grzesiu Konopka i
ja, Zbyszek Stankiewicz. Od 1972 roku pracowali na stacji w Słupnie też Jacek Pietryszyn, Krzysiu Wiśniewski i
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Teresa Maliszewska. Oczywiście, na stacji mieliśmy dyżury. Przez Słupno kursowały wtedy cysterny z asfaltem,
którymi można było się dostać tam i z powrotem za „darmochę”.
Po akcji otwarcia pomnika Broniewskiego poznaliśmy się z Jolką Woźnicką, która do Studenckiego Kręgu Instruktorów przy Filii Politechniki przyciągnęła nową grupę harcerzy. W tym czasie hm. Roman Gołębiowski zaczął organizować obozy wędrowne, które dla nas były wielką frajdą. To było wtedy nie teoretyczne, a praktyczne harcerstwo.
Na terenie Płocka było wiele szkół średnich i pomaturalnych. Młodzież, głównie spotykała się w kawiarniach.
Żeby zachęcić młodzież do harcerstwa hm. Roman Gołębiowski wpadł na pomysł i skontaktował nas z opiekunami harcerskimi w szkołach: Szkoła Pielęgniarska, Szkoła Mechaniczna Nr 70, Technikum Elektryczne, Małachowianka, Jagiellonka i Igiełki. Ogłosiliśmy wszystkim, że organizujemy dla harcerzy, co sobotę jednodniowe
lub dwudniowe rajdy i wyprawy. Na początku 1970 roku wyjeżdżało z nami na te wyprawy około 50-ciu harcerzy. Natomiast, w 1972 roku na każdej imprezie było nas 100, a nawet 250 osób.
Dzięki naszej inspiracji, akcję naszą przejęła Komenda Hufca w Płocku, która zakupiła sprzęt turystyczny, ileś
tam nowych namiotów i zaczęła organizować obozy wędrowne w ramach akcji letniej. Były zorganizowane stałe
bazy - od Jeleniej Góry po Bieszczady,- w których, w ramach obozów wędrownych przebywały grupy harcerzy
30-40-sto osobowe, i po 3-ech dniach grupy te wymieniały się systemem wahadłowym. Bazy rozmieszczone były od siebie w odległości 30-40 km. Na tych obozach wędrownych, co roku wędrowało 200 - 350 osób.
Prawdziwi harcerze szukali przygody. Nie tak jak obecne obozy harcerskie zamienione na kolonie letnie w bardziej lub mniej luksusowych pawilonach, praktycznie organizowane dla wszystkich dzieci pod płaszczykiem
harcerstwa. W klubie była organizowana tylko robota czysto techniczna, natomiast członkowie klubu w pracy
harcerskiej mogli wyżyć się tylko w terenie, na zbiórkach i innych imprezach.
Pierwszą imprezą techniczną klubu był wyjazd w 1971 roku na Manewry Techniczno-Obronne do Mińska Mazowieckiego. Drużyna harcerska przy Technikum Elektrycznym w Płocku wystawiła ekipę, a z klubu pojechała
kadra na manewry. W 1971 roku było czynnych kilka harcerskich ośrodków łączności: Mińsk Mazowiecki,
Grodzisk, Warszawa i Płock. Te ośrodki, najbardziej aktywne spotkały się na Manewrach TechnicznoObronnych. Pokazano nam wtedy trochę nowoczesnego na tamte czasy sprzętu z zachodu, zarekwirowanego na
granicy przez celników. A praca była na RBM-kach i innych stacjach wojskowych, które jak zwykle w najważniejszych momentach nie chciały działać. Praktycznie było to spotkanie towarzyskie harcerskich ośrodków łączności z klubów: SP5ZBU, SP5ZIK, SP5ZBL.Takim napędem pracy klubu SP5ZBL w Mińsku Mazowieckim był
hm. Janek Ładno SP5XM. Po tym spotkaniu na manewrach zaczęli odwiedzać nas w klubie koledzy z innych
ośrodków harcerskich, między innymi warszawiacy, żeby zobaczyć jak ta praca SP5ZBA idzie.
10 czerwca 1970 roku hm. Roman Gołębiowski zorganizował nad Jeziorem Białym koło Gostynina spotkanie
wszystkich instruktorów ze Studenckiego Kręgu Instruktorskiego przy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Wtedy złożyliśmy zobowiązanie instruktorskie. Była to dla nas pamiętna chwila. Honorowym naszym gościem
był przedwojenny hufcowy Harcerskiego Hufca Żeglarzy w Płocku, hm. Ładysław Żelazowski, który w gawędzie wspominał czasy przedwojenne, a także okres wojny i działalność harcerzy w tym okresie. Część z tych
wspomnień była zapisana i Jurek SP5JO przekazał je SP5ZK Kupczykowi z Warszawy.
W 1971 roku Dyrektor „Żeglugi na Wiśle” w Płocku poprosił nas o pomoc. Na częstotliwości 3,410 MHz nie
mogli nawiązać łączności z radiostacji, która była zainstalowana w Płocku. Zainstalowaliśmy na lodołamaczach
RBM-ki, ale i to nie chodziło. Obejrzeliśmy w Dyrekcji nadajnik i przerobiliśmy go, tak jak się buduje nadajniki
amatorskie, to znaczy dorobiliśmy w końcówce „pi filtr”. Powiesiliśmy inną antenę, dipol 2 x 20 metrów. Oni
poprzednio mieli „miotłę”, która nigdzie nie chciała się stroić. Pożyczyliśmy im swój odbiornik klubowy.
Sprzęt, który im przygotowaliśmy działał sprawnie i niezawodnie. Jak lodołamacze podpływały do Karolewa, to
nadajnik z bazy nawet zatykał im odbiorniki. Poprzednio, przy nadajniku 50 Wat baza w Płocku nie mogła połączyć się z Karolewem. Zarząd Wodny za naszą pracę obiecał nam, że wspomoże nas finansowo oraz wydrukuje
nam karty QSL. „Obiecanki, cacanki”.... Było wręcz odwrotnie, jak skończyła się akcja to mieliśmy kłopoty z
odzyskaniem zamontowanego u nich sprzętu.
Dyrekcja nie chciała oddać nam pożyczonego im naszego odbiornika, a jedna z naszych radiostacji pojechała z
lodołamaczem do Gdańska i tam przepadła. Tak nieprzyjemnie skończyła się dla nas pomoc i współpraca z „Żeglugą na Wiśle”. Mimo wszystko jeszcze wielokrotnie pomagaliśmy wodniakom w czasie późniejszych zagrożeń powodziowych.
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W 1972 roku jednostka wojskowa w Płocku zwróciła się do nas o pomoc. Nasze anteny nadawcze były odległe
od siebie około 100 metrów. Naszą stację słyszała cała Polska i Europa, a na nich skarżyły się inne stacje wojskowe w kraju, że ich nie odbierają i nie mogą z nimi nawiązać łączności. Jednostka wojskowa posiadała radiostację R-118. Nasz nadajnik RSB-5 obejmował ich częstotliwość. Przez okres dwóch, czy trzech tygodni operatorzy z jednostki wojskowej prowadzili łączności służbowe z naszej radiostacji w klubie. Prosili nawet nas, żebyśmy przekonstruowali radiostację R-118, żeby to chodziło jak nasz nadajnik.
Ówczesny Rektor Politechniki polecił nam urządzić klub reprezentacyjnie. Najlepiej widoczną na zewnątrz wizytówką klubu jest antena. Postanowiliśmy zbudować najbardziej efektowną antenę „dipol Nadinienki”. W Warszawie kupiliśmy cztery modne wtedy koła hula hop. Od kogoś dostaliśmy sporo drutu miedzianego. Zrobioną
antenę rozwiesiliśmy nad budynkiem Politechniki. Antena była dumą naszego klubu. Wisiała przez kilka lat.
Umożliwiała nam pracę na wyższych pasmach 7 i 14 MHz. Oprócz niej wisiał też dipol 2 x 19 metrów.
Obok naszego klubu na Politechnice działał Płocki Ośrodek Telewizyjny, który posiadał przekaźnik telewizyjny.
Retransmitował on program telewizji warszawskiej na teren Płocka. W tym czasie pracowała tam żona Grzegorza Konopki. Szefem tego Ośrodka był Pan Portalski. Do tego Ośrodka ściągnięto masę telewizyjnego sprzętu,
ale praktycznie nikt tego złomu nie uruchamiał. Pamiętam, że raz nasza stacja zakłóciła dziennik telewizyjny i
było nas słychać w telewizorach w Płocku.
W 1972 roku pracownicy Politechniki zwrócili się do mnie o pomoc w konserwacji sprzętu liczącego UCMS-1.
Sprowadzono maszynę komputerową, która zajmowała pomieszczenie o powierzchni około 80 metrów. Nikt tego urządzenia nie znał. My, wymienialiśmy lampy, a pracownicy Politechniki sprawdzali, czy coś tam chodzi.
W tym czasie dostałem w Politechnice pracę na pół etatu oraz poznałem inż. Andrzeja Pawińskiego. Razem uruchamialiśmy tę maszynę. Jak się potem okazało, w komputerze spalony był silnik napędu dysku.
W tym samym czasie zacząłem pracę w „Petrochemii” na instalacji Destylacji Rurowo - Wieżowej. Inż. Andrzej
Pawiński zaproponował mnie i Grześkowi Konopce przejście do pracy w Wydziale Głównego Automatyka,
gdzie był mistrzem. Jeszcze jak chodziłem do szkoły chemicznej, to miałem: pół etatu na Politechnice, pół etatu
na Petrochemi i jeszcze robiłem fuchy - naprawiałem telewizory.
1972 roku jako pracownik Petrochemi za zbudowanie jakiegoś urządzenia technicznego dla zakładu, razem z
inż. Andrzejem Pawińskim otrzymałem tytuł Młodzieżowego Mistrza Techniki. Dla mnie i Wydziału Automatyki ten tytuł był dużą satysfakcją, a ja, osobiście byłem dumny z tego. Nawet w którejś z gazet płockich ukazał
się wielki artykuł na ten temat.
Od 1972 roku zaczyna się ściąganie ludzi z Petrochemi do klubu krótkofalarskiego. Przychodzą wtedy do klubu:
Leszek Łabiszewski, Janusz Targalski i inni. W dni klubowe pojawia się w klubie 10, 15 osób. Na jednym z zajęć Leszek Łabiszewski stroił radio na Wolną Europę. Ktoś z Politechniki nas podkablował i bezpieka nas pozamykała. Później była kontrola PIR-u i z powodu:...źle zabezpieczonych urządzeń nadawczo - odbiorczych przed
osobami postronnymi... - zabrano nam licencję nadawczą.
W 1972 roku wyjechaliśmy na okres lata do Słupna. Praktycznie przez okres półtora miesiąca pełnione były dyżury operatorów na radiostacji. Część osób wyjechała na obóz wędrowny, a druga grupa w tym czasie pracowała
na radiostacji KF w Słupnie. Radiostacja zainstalowana była na stałe w kempingu, który mieliśmy pod rząd
przez pięć lat. Łączności robiło się tak dużo, że czasem nie nadążamy ich zapisywać. W tym czasie prowadziliśmy dwa rodzaje dzienników stacyjnych. Oprócz dziennika głównego, był też wydany przez PZK specjalny
dziennik na zawody, po wypełnieniu, którego wyrywało się kartki i wysyłało do organizatora zawodów. Dlatego
też, łączności robione w zawodach nie były wpisywane do dziennika głównego. Zaczynało nam już brakować
kart QSL. Nie mieliśmy sponsora, który by te karty wydrukował. Część kart QSL robimy z wybrakowanych w
MPiK-u widokówek, które odpowiednio ostemplowaliśmy.
W 1972 roku klub po raz pierwszy startował w zawodach krótkofalarskich Maraton warszawski. Były to trudne
zawody kilkudniowe, po 24 godziny na dobę. Po trzech dniach okazało się, że jesteśmy na bardzo wysokim
miejscu. Pracowaliśmy w Maratonie praktycznie we dwóch, ja i Grzesiek Konopka. Z naszą stacją SP5ZBA
konkurowały w czołówce tylko dwie stacje: SP5PSL stacja wojskowa z Zegrza i SP2KFR stacja LOK z Malborka. Przez kilka lat między tymi stacjami trwała rywalizacja o czołowe miejsce w Maratonie Warszawskim. Po
trzech latach powinniśmy zdobyć puchar za te zawody, ale mieliśmy pecha, zmieniono regulamin i puchar zrobiono przechodni. W tym czasie był to nasz pierwszy krótkofalarski, największy wyczyn sportowy.
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Drugim krótkofalarskim wyczynem sportowym było zrobienie 320 łączności modulacją AM, w tym kilkanaście
krajów potwierdzonych kartami QSL, w ciągu jednej doby. Po dwóch dniach, jak z Jurkiem SP5JO wracaliśmy
ze Słupna do domu, to nadal odbiornik grał nam w uszach.
Do Słupna w 1973 roku przyjechał do nas SP5BXY Andrzej Sikorski. Przywiózł ze sobą radiostację SSB. Klub
prowadził wtedy pierwsze łączności na 14 MHz modulacją SSB. Współpraca z Andrzejem trwała przez kilka lat.
Nawet po wyjeździe na stałe Jurka SP5JO do Warszawy, Andrzej współpracował z nim w klubie SP5ZHP.
W 1974 roku otrzymałem z PIR-u w Warszawie indywidualną licencję krótkofalarską ze znakiem SP5HQZ i pod
tym znakiem rozpocząłem też pracę na pasmach KF i UKF.
W 1974 roku otrzymaliśmy nowe pomieszczenia przy ul. Pszczelej 7. W tym czasie, w szkołach średnich były
już wprowadzone drużyny HSPS. W ramach drużyn HSPS działały też drużyny specjalnościowe. Odbyło się
wtedy w klubie spotkanie wszystkich komendantów grup specjalistycznych łączności, działających w ramach
Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej (HSPS) z Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie. Przyjechali wtedy
przedstawiciele z: Żychlina, Łęczycy, była też delegacja z SP5PSL z wojskowego klubu w Zegrzu, (w tym okresie w wojskowym klubie w Zegrzu było bardzo dużo harcerzy), byli też przedstawiciele klubów warszawskich.
Omawiane wtedy były kierunki pracy z młodzieżą.
W 1974 roku po otrzymaniu nowego lokalu przy ul. Pszczelej bardzo często przychodzi do nas SP5GNH Waldek Hau, SP5ILP Remigiusz Pawlak. Na stacji pracowało coraz więcej ludzi. W okresie pracy przy ul. Pszczelej
przez klub przewija się około 200 osób. Przychodziło bardzo wielu studentów, którzy robili prace dyplomowe.
W tym okresie część studentów budowała wzmacniacze, a część jakieś inne urządzenia. W tym czasie klub miał
bogate wyposażenie. Jurek SP5JO przywiózł dwa samochody ciężarowe sprzętu laboratoryjnego z Instytutu
Łączności i Wydziału Elektroniki Politechniki w Warszawie. Były to: generatory, oscyloskopy, częstościomierze. Za pieniądze otrzymane z Hufca Płock Jurek zakupił wiertarkę elektryczną i inne narzędzia. Można było w
tym klubie coś porobić. Ruch jest bardzo duży.
W tym czasie uruchomiliśmy w klubie przerobiony nadajnik RSO z modulacją SSB. Jurek przywiózł z Warszawy ze stacji nasłuchowej cały zestaw odbiornika Marconi oraz z jednostek wojskowych różny sprzęt łącznościowy. Pomieszczenia klubowe były tak zapełnione sprzętem, że już brakowało miejsca. Część sprzętu przetrzymywaliśmy w gmachu głównym przy ul. Łukasiewicza.
Otrzymaliśmy wtedy też radiotelefony: FM-302, FM-305, FM-306 i FM-3001. W 1974 roku pierwszy raz uruchamiliśmy łączność UKF na radiotelefonie FM-302 przy pomocy kolegów z Łęczycy i z Kutna.
W tym czasie zdobyliśmy prawie wszystkie wydawane dyplomy krajowe oraz dyplomy międzynarodowe kontynenty i strefy - WAC i WAZ. Z tych dyplomów nic się nie zachowało, ponieważ w czasie likwidacji klubu we
Wcześniaku wszystkie dyplomy i ciekawe karty QSL wiszące na ścianie i reprezentacyjnej tablicy klubowej zostały przez sprzątaczki, po stanie wojennym, wyrzucone na śmietnik.
W 1975 roku pracowała radiostacja na obozie wędrownym w Sudetach, z bacówki w miejscowości Komorów
(tam gdzie jest pętla śmierci). Pracowała tam RBM-ka z dopałką 20 Wat. Warunki były trudne. Nie wiedzieliśmy, że w bacówce na górze nie ma prądu. Akumulatory od radiostacji ładowaliśmy na dole i donosiliśmy je na
górę. Radiostacja pracowała przez trzy dni.
W latach 1976-77 klub instalował posiadane radiotelefony UKF w okresie akcji buraczano -cukrowniczej w cukrowni w Borowiczkach oraz w skupach buraków cukrowych.
W ramach przygotowań do powodzi mieliśmy ćwiczenia z LOK-iem z obsługi radiostacji R-105. Wcześniej radiostacje do pracy przygotował LOK. Mieliśmy oddelegowanie z pracy na tydzień. Porozwoziliśmy radiostacje
w teren. Utworzone patrole kontrolowały stan wałów wzdłuż Wisły. Radiostacje stały u sołtysów lub w takich
miejscach, gdzie można było szybko dobiec i przekazać meldunek do sztabu przeciwpowodziowego.
Pamiętam, że wtedy było bardzo zimno. O określonym czasie nawiązywaliśmy łączności kontrolne celem
sprawdzenia, czy radiostacje są sprawne. Wisła w tym okresie nie przerwała wałów.
Jedną z większych naszych akcji klubowych były Centralne Dożynki w Płocku, w 1978 roku Z naszej strony było bardzo duże zaangażowanie. Zapewniliśmy łączność ze wszystkimi punktami na pożyczonym sprzęcie. Znów
zapewniano nam złote góry po dożynkach, ale skończyło się tylko na obiecankach. Z komitetu PZPR otrzymaliśmy tylko podziękowanie na piśmie z czerwoną pieczęcią.
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W 1978 roku, po wakacjach zorganizowaliśmy spotkanie we Wcześniaku wszystkich krótkofalowców województwa płockiego celem powołania Oddziału PZK w Płocku. Frekwencja była zbyt mała. Nie dojechali koledzy z terenu. Powołano tylko wtedy osobę, która będzie reprezentowała płockich krótkofalowców w PZK. Na tę
funkcje wybrano SP5EVW kolegę Henryka Miszczaka.
Będąc już w nowych pomieszczeniach klubowych we Wcześniaku zakupiliśmy od kolegi Henryka Miszczaka
SP5EVW amatorski, wielopasmowy nadajnik SSB i CW. Nadal była czynna radiostacja RSB-5.
Zmontowaliśmy także antenę Yagę na dachu 10-cio piętrowego akademika i uruchamiliśmy radiostację na UKF.
Z tego budynku są wspaniałe warunki antenowe na UKF. Łączność była pewna w promieniu 100 km i więcej.
Mieliśmy też wspaniałe warunki lokalowe. We Wcześniaku dwa pomieszczenia oraz na ul. Pszczelej w piwnicach trzy pomieszczenia. Nadal współpracowaliśmy z innymi klubami krótkofalarskimi i wymienialiśmy doświadczenia. Odwiedzało nas dużo harcerzy z Płocka i innych miast, między innymi z Warszawy, Przasnysza z
klubu SP5ZIM, Zegrza z klubu wojskowego SP5PSL.
W tym czasie była wspaniała propagacja na 28 MHz. Nadajnik od SP5EVW pracował też na tej częstotliwości.
Klub po raz pierwszy nawiązał w tym paśmie łączności z zachodnią Europą oraz kontynentalne z Azją. W tym
czasie było popularne na zachodzie pasmo CB Radio. Dla Polaków pasmo CB Radio w tym czasie nie było dostępne. Słyszeliśmy tylko, że dużo osób na świecie pracowało w tym paśmie.
W 1981 roku, na obozie harcerskim w Rudzie w II-gim turnusie, w sierpniu pracowała radiostacja SP5ZBA/4.
Operatorami byli: SP5YQ Karol Cierpiał, SP5LGQ Ryszard Bielawski i ja SP5HQZ Zbigniew Stankiewicz. W
tym okresie też zrobiliśmy sporo łączności na KF.
Jeszcze o jednym należy wspomnieć. Klubowi zaczynało brakować „młodego narybku”. Podjeliśmy pracę nie
tylko z młodzieżą szkół średnich, ale i podstawowych.
W 1978 roku w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku ze Zdzichem Zielińskim założyliśmy drużynę harcerską.
Było tych dzieci około 40 osób. Na zbiórki przychodzi bardzo liczna grupa. Zajmowaliśmy się nauką telegrafii,
radiotechniki, ale przede wszystkim harcerskimi grami.
Cały czas mieliśmy nadzieję, że z tych chłopców kilku trafi do klubu i będzie w końcu ten „nowy narybek”.
Część osób z tego starszego pokolenia praktycznie nie przychodzi do klubu. Klub zaczyna świecić już pustkami.
Z tymi młodymi chłopcami zajmowaliśmy się budową odbiorników radiowych oraz pracą na małych radiotelefonach typu „Echo - 4”.Otrzymaliśmy tego sprzętu dużo z Zakładu Energetycznego w Płocku. Koledzy z Politechniki - członkowie klubu naprawiali je tak, że w klubie tych radiotelefonów było kilkanaście sprawnych
sztuk. Był to doskonały sprzęt do pracy z dziećmi. Biegaliśmy po lesie. W odległości 300 m wszystkich było
słychać. Była to wspaniała zabawa. Dzieci garną się do nas. Tak to się działo do stanu wojennego, w 1981 roku.
Po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku zdeponowaliśmy sprzęt nadawczo - odbiorczy, ale tego
było tak dużo, że potrzebny był samochód ciężarowy. Otrzymaliśmy polecenie od pułkownika Pasternaka, że
wszystko z akademika Wcześniaka mamy zdeponować w Studium Wojskowym Filii Politechniki, a resztę zaplombowano nam na ul. Pszczelej 7 w pracowni radiowej i w magazynie. Z Warszawy przyjechał przedstawiciel
Państwowej Inspekcji Radiowej i wziął od wszystkich licencje krótkofalarskie do depozytu. Własny sprzęt też
zdeponowaliśmy w magazynie klubowym.
Po kilku tygodniach klub został rozplombowany i niby praca klubowa trwała nadal, ale bez możliwości pracy na
radiostacji. Nie wolno też było konstruować żadnego sprzętu nadawczego. Praca klubu nie została zawieszona.
Nadal spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą w pomieszczeniach klubowych.
Przed stanem wojennym z Płocka do Warszawy wyprowadził się SP5JO Jerzy Pułjan - Prezes klubu. Klub w
1982 roku przeżywał kryzys. Politechnika wymówiła nam korzystanie z lokali we Wcześniaku, a potem przy ul.
Pszczelej motywując to tym, że na neutralny teren uczelni nie mają wstępu „władze”, które chcą mieć pod kontrolą krótkofalowców i sprzęt nadawczo - odbiorczy.
Dla niektórych klubów krótkofalarskich nastąpiła odwilż. Zwróciliśmy się poprzez naszego pełnomocnika w
PZK - SP5EVW do Państwowej Inspekcji Radiowej o zwrot naszej zdeponowanej u nich klubowej licencji krót-
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kofalarskiej. Obiecano nam, że na zawody SPDX Contest otrzymamy licencję klubową i licencje indywidualne.
Prowadziliśmy tylko zajęcia harcerskie z młodzieżą.
W tym okresie przeprowadzono rewizję w klubie i prywatnych domach. Wypłoszono i praktycznie wygoniono
młodzież z klubu. Zawiesiliśmy wtedy praktycznie wszelką działalność. W kilka tygodni później otrzymaliśmy
wiadomość z Zarządu Głównego Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie, że wniosek nasz o zwrot licencji został odrzucony i w żadnym wypadku nie otrzymamy licencji klubowej. Odwoływaliśmy się kilkakrotnie.
Wniosek nasz został odrzucony i licencji klubowej nie otrzymaliśmy.
Po wypowiedzeniu nam lokali przez Politechnikę rozliczyliśmy się z Komendą Chorągwi Płockiej ZHP i to był
koniec naszej działalności z tamtego okresu.
W 1995 roku na spotkaniu krótkofalowców płockich w „Dziupli” u Benka zostałem wybrany Sysopem Packet
Radio w Płocku. W pomieszczeniach klubu przy ul. Lachmana 2 zainstalowałem ze Zdzichem Zielińskim
SQ5BPX stację Packet Radio - BBS pracującą pod znakiem SP5ZBA-5 na częstotliwości 144,625 MHz.
30 października 1997 roku założyliśmy ze Zdzichem Zielińskim SQ5BPX Bramkę (Gate) Packet Radio, która
umożliwia wszystkim krótkofalowcom zajmującym się techniką Packet Radio łączność cyfrową z całym światem. Bramka pracowała na częstotliwości 144,850 MHz. Po okresie prób i testów weszła na stałe do pracy w paśmie UKF.

13.7 Dwadzieścia pięć lat poza krajem, to szmat czasu Zbigniew Nawrocki SP5ON
Obudziło mnie delikatne dotknięcie w ramię:
- We are going to land, sir. Fasten the seat belt, please. (Będziemy lądować, proszę zapiąć pas.)
Młoda Tajka w uniformie stewardessy emirackich linii lotniczych uśmiechnęła się i odeszła budzić następnych
pasażerów. Spojrzałem na zegarek, dochodziła druga w nocy. Wyjrzałem przez okno. Powinienem być do tego
przyzwyczajony, ale zawsze widok z góry na Kuwejt w nocy wywoływał zachwyt. Tysiące, a może miliony
świateł na dole, oświetlone autostrady, ulice, domy, a nawet pojedyncze palmy stwarzały fantastyczny pejzaż.
Każdy powrót z wakacji i za każdym razem to samo wrażenie i to samo odczucie, wreszcie po 6. tygodniach
nieobecności będzie można znowu usiąść przy radiu.
Moja przygoda z radiem zaczęła się dość dawno. W 1967 roku byłem w II klasie Technikum Radiowego w Pułtusku. Pod koniec tego roku, krótko przed świętami Bożego Narodzenia szkołę odwiedziło kilku przedstawicieli
Polskiego Związku Krótkofalowców aby zademonstrować na czym polega krótkofalarstwo. Panowie przywieźli
ze sobą odbiornik radiowy i amatorski nadajnik wykonany przez jednego z nich. Jako antena posłużył naprędce
pomierzony i powieszony między oknem pracowni i pobliskim drzewem kawałek przewodu elektrycznego. Nigdy nie zapomnę widoku całej klasy, zbitej w ciasnym kręgu i z zapartym tchem słuchającej rozmów na początku
z polskimi nadawcami a potem z całej Europy. Akurat wówczas trafił się rok o wyjątkowo dobrej propagacji.
Późnym wieczorem przy radiu z całej klasy pozostało nas 12 i wtedy właśnie operator odezwał się:
- Aha, chodzi coś ciekawego, chyba KH6.
Nikt z nas nie wiedział o co właściwie chodzi ale w zachowaniu doświadczonego krótkofalowca było coś takiego, że wszyscy ucichli i w napięciu oczekiwali, co się teraz wydarzy. Usłyszeliśmy kilka krótkich zdań po angielsku a potem:
- No panowie, właśnie udało się nam zrobić Hawaje.
To wydarzenie zostawiło już trwały ślad i od tej chwili cała nasza dwunastka zaczęła naprzykrzać się dyrektorowi szkoły, aby zorganizował kurs dla chętnych uczniów. Po dwóch miesiącach „dyro” zmiękł i obiecał nam kurs.
Od marca 1968 roku dwie godziny w tygodniu zaczęły odbywać się zajęcia, które w czerwcu, krótko przed końcem roku szkolnego zakończyły się egzaminem. Komisja egzaminacyjna przyjechała z Warszawy i po egzaminie
od razu od wszystkich, którzy zdali egzamin, zabrała podania i wnioski o licencje. Nie byłem jeszcze wtedy pełnoletni i jak najszybciej musiałem dostarczyć jeszcze zgodę rodziców. Po miesiącu niespodziewanie do Internatu
przyjechał ojciec, przerażony tym, że u sąsiadów, a potem w moim pojawił się milicjant w sprawie opinii o
mnie. Wyjechał uspokojony, a ja dowiedziałem się że już chyba wkrótce otrzymam swoją wymarzoną licencję.
Tak się też stało, na początku nowego roku szkolnego wręczono wszystkim dwunastu szczęśliwcom licencję.
Otrzymałem znak SP5CHY, i jako że nie byłem pełnoletni tylko 20 W mocy „Input”. Pierwszą łączność z LZ1
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zrobiłem na telegrafii, na poczciwej RBM-1 i dipolu za oknem. Po skończeniu technikum studiowałem na wydziale elektroniki Politechniki Gdańskiej a potem pierwsza praca w „rafinerii płockiej”125.
Niestety na hobby było bardzo mało czasu, a przede wszystkim środków, cała działalność ograniczała się do pracy z klubu, na początku SP5ZBA, potem SP5PJM. Potem był stan wojenny i zawieszone licencje. I wtedy to
przekonałem się, jak bardzo o naszym życiu decyduje przypadek. W dalszym ciągu pracowałem w Rafinerii
Płockiej (dzisiejszy ORLEN), w międzyczasie wysłany zostałem na ponad dwuletnie studia podyplomowe do
Paryża dotyczące oprogramowania w czasie rzeczywistym, co zaowocowało dodatkowo niezłym opanowaniem
języka angielskiego. Na początku stanu wojennego do rafinerii zwróciła się firma amerykańska z prośbą o „wypożyczenie” kilku inżynierów automatyków w celu uruchomienia nowo wybudowanej rafinerii na pograniczu
Iraku i Iranu. Wyjechałem na roczny kontrakt, niestety Irak był w tym czasie w stanie wojny z Iranem i nie było
wówczas szans na uzyskanie zezwolenia na pracę na pasmach. Po roku wróciłem do kraju i po kilku miesiącach
otrzymałem indywidualne zaproszenie z tej samej firmy, tym razem do pracy w rafinerii w Kuwejcie. Po wielu
perypetiach związanych z uzyskaniem paszportu udało się wreszcie pod koniec 1986 roku wyjechać. Pełne 2 lata
zajęła aklimatyzacja zarówno w pracy jak i dosłownie. W tym czasie też dojechała cała moja rodzina, a więc żona z córką. Był to trudny okres organizowania mieszkania, szkoły dla córki, przeorganizowywania pracy oraz
przystosowywania się do zupełnie innej mentalności i warunków życia.
Od samego początku jednak należało rozeznać możliwość uzyskania lokalnego zezwolenia i radia. Kuwejt jest
małym krajem, gdzie władzę sprawuje jedna duża rodzina spokrewniona z wieloma innymi. Szybko można było
się więc zorientować, że większość spraw zależy od nieformalnych powiązań rodzinnych i układów. Ponadto
bardzo ciekawa jest miejscowa struktura społeczna. Kraj, gdzie mieszka i pracuje ok. 2 milionów ludzi, liczy
tylko około 400 tysięcy osób obywatelstwa Kuwejtu. Większość pracowników i mieszkańców to „Azja”, a więc
Indie, Tajlandia, Filipiny, Afganistan i Bangladesz. Stanowiska kierownicze to Kuwejtczycy i biali, których było
tylko kilka tysięcy.
Pierwsze spotkanie z miejscowym krótkofalarstwem to oczywiście sklepy ze sprzętem. Na szczęście wybór był
prosty. Ogromny magazyn „Marafi”, który miał wyłączność na sprzęt „Kenwood’a” oraz „Al Asfoor”, wyłączny
przedstawiciel firmy „Icom”. Wizyta u „Icoma” i zaskoczenie, właściciel, Kuwejtczyk to znany tutaj 9K2FR.
Anwar uświadomił mi, że należy przede wszystkim pojawić się w tutejszym klubie, zostać członkiem i wystąpić
o zezwolenie na pracę z Kuwejtu, podkreślił również, że uzyskanie zezwolenia na pracę amatorską to jedna
sprawa, druga to uzyskanie zezwolenia z Ministerstwa Łączności na zakup sprzętu. Jednocześnie podpowiedział,
że nie pamięta, aby kiedykolwiek jakiś cudzoziemiec takie zezwolenie otrzymał. Cóż, wieści pocieszające nie
były, ale należało mimo wszystko działać. Następna wizyta to salon „Kenwood’a”, niestety tutaj te same informacje.
Po dwu tygodniach pierwsza wizyta w klubie 9K2RA, jedynym w Kuwejcie i jednocześnie formalnym przedstawicielem tutejszego związku krótkofalowców. Przynależność do klubu i do związku nie jest obowiązkowa ale
mile widziana, zwłaszcza że klub opiniuje wszystkie prośby do Ministerstwa Łączności o wydanie licencji amatorskiej. W klubie zastałem tylko sekretarza, hindusa, który mi wyjaśnił, że tylko tutaj pracuje, a wszystkie
sprawy można załatwić jedynie we wtorki popołudniem, który jest dniem klubowym. Najbliższy wtorek, pojawiam się w klubie. Bardzo wiele osób w „disdaszach”, wszyscy bardzo mili i sympatyczni, każdy ze znakiem
9K2… Spotkanie z szefem klubu i ulga. Obietnica uzyskania licencji już po dwóch tygodniach. Mile zaskoczony
wstępuje do klubu. Robią kopię mojej polskiej licencji jeszcze ze znakiem SP5CHY, nie jest potrzebne tłumaczenie, wystarczy że można odczytać znak. W międzyczasie dowiaduje się, że Polska nie ma podpisanej z Kuwejtem umowy o wzajemnej akceptacji zezwoleń radiowych, ale zgodnie z zapewnieniem szefa klubu, nie będzie to stanowić problemu. Fajnie, po pierwszym dniu pobytu w klubie jestem już członkiem tutejszego związku
i co najważniejsze mogę już pracować z radiostacji klubowej oczywiście pod znakiem klubu 9K2RA. Nie zamierzam nie skorzystać z takiej możliwości. Sprzęt klubowy to „Kenwood” 820TS, antena 11 elementów „Yagi” –
TH11DX na maszcie „Rohna” wysokości 60m. Obrót „Yaesu” G-2700SDX. Pierwsze łączności z Europą i USA,
praktycznie nie ma różnicy w sile sygnałów z Europy i Stanów. Trudno przywyknąć do jednego, każde wywołanie skutkuje ogromnym „pile-upem”. Miło, tylko że chciałbym zrobić kogoś z SP. Jest pierwsze wołanie z okręgu 2, odpowiadam po polsku, po tamtej stronie cisza, a za chwilę już kilkanaście stacji wołających po polsku.
Siedziałem tego wieczoru do północy robiąc około 300 łączności w tym ponad 100 z Polską.
Od tego momentu stałem się stałym bywalcem klubu. Poznawałem też coraz więcej tutejszych nadawców. Coraz
częściej też okazywało się, że większość problemów technicznych ze sprzętem przerasta ich możliwości,
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co kończyło się stałym unieruchomieniem urządzeń albo wysyłaniem ich do producentów do naprawy. Kiedyś
jednemu z kolegów naprawiłem radio, drugiemu wzmacniacz, trzeciemu obrót antenowy itd. Wieści rozeszły się
szybko i podobnych napraw było coraz więcej. W klubie zaś wszystko niestety toczyło się bardzo powoli. Pierwsze nieśmiałe pytanie po miesiącu o licencję z własnym znakiem i odpowiedź, że najprawdopodobniej za 2 tygodnie. Cóż, znając już trochę tutejsze realia, nie pozostawało nic innego, jak cierpliwie czekać.
W pracy zaczęło się dziać coraz ciekawiej. Szef zaproponował mi, abym zatrudnił asystenta, oczywistą reakcją
było ściągnięcie kogoś z kraju. Przyjechał mój serdeczny przyjaciel, Krzysiek Wiśniewski SP5CPE, teraz było
już nas dwóch z polską licencją. Zaraz po przyjeździe Krzyśka odwiedziliśmy klub już razem. Krzysiek dołączył
gładko do tutejszego grona, ze mnie zaś spadła część napraw sprzętu na niego. Od przyjazdu Krzyśka regułą stał
się wyjazd do klubu w każdy wtorek. Jednocześnie coraz więcej kolegów przychodziła do nas ze swoimi problemami technicznymi. W ten sposób poznawaliśmy coraz więcej miejscowych nadawców, chociaż nie było ich
zbyt wielu. Kiedy wyjeżdżałem z Kuwejtu liczba wydanych licencji nie przekraczała 250, ale aktywnych
nadawców było około 30. Dzięki nam w klubie zaczęli też pojawiać koledzy posiadający zezwolenia ale nie należący do związku.
W ten sposób jakiegoś dnia poznałem Abdullaha – 9K2GS, jednego z najbardziej aktywnych nadawców. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo i utrzymujemy kontakty do dzisiaj. Abdullah mieszkał na przedmieściach Kuwait City, we
własnej willi. Na dachu stał maszt kratowy „Rohna” o wysokości ponad 40m. Na maszcie zamontowane dwie
jednopasmowe 5-elementowe „Yagi”. Na pierwszym piętrze zorganizowany został jego „zestaw” składający się
z kilkunastu urządzeń fabrycznych wszystkich znanych marek oraz dwa wzmacniacze mocy, jeden z nich o mocy wyjściowej 1 kW a drugi o mocy 10 kW. Ten drugi był używany najczęściej i stwarzał mnóstwo kłopotów
związanych z bardzo częstym brakiem dopasowania do anteny. Z tego też powodów byliśmy częstymi bywalcami u Abdullaha, zarówno Krzysiek jak i ja. Nie zawsze jednak powrotu od niego były łatwe. Abdullah jest dość
znaną osobistością w Kuwejcie i prowadzi bardzo szerokie życie towarzyskie. Czwartkowe spotkania
u niego znane były w całym środowisku. Spotykało się u niego nieraz około dwudziestu osób. W ten sposób poznaliśmy Mortadę – 9K2MU, Hamida – 9K2HN i wielu innych. Czwartek jest początkiem weekendu, jako że w
kraju islamskim niedziela przypada w piątek. Jednocześnie, ponieważ jest to kraj islamski, panuje tutaj całkowita
prohibicja, dlatego też jest to jednocześnie kraj o jednej z największej liczbie wypadków spowodowanych przez
nietrzeźwych kierowców.
Minęły dwa lata i ciągle słyszałem, że licencja będzie już wkrótce. Powoli zacząłem godzić się ze świadomością,
że jedyną możliwością pracy na radiu pozostanie klub i „gościnne występy” u 9K2GS. Na jednym ze spotkań
u Abdullaha spotkałem Ahmeda, wysokiego oficera tutejszej armii. Ze szklaneczką „Johny Walkiera” skarżyłem
mu się na biurokrację w Kuwejcie. Zapytał:
- W czym masz problem Zbig?.
Opowiedziałem o całych perypetiach związanych z otrzymaniem zezwolenia. Odpowiedział:
- Daj mi kopie wszystkich twoich dokumentów, coś postaram się przyśpieszyć.
Bez zbytniej nadziei dałem mu wszystkie papiery. Następnego dnia rano około godziny dziewiątej telefon od
Ahmeda:
- Jestem u ministra łączności, przyjedź zaraz i odbierzesz licencje.
- OK, Ahmed, ale mam jeszcze kolegę, który też czeka na zezwolenie.
- OK, weź jego papiery i przyjeżdżaj.
Po około godzinie byłem w ministerstwie. Wprowadzono mnie do gabinetu, obydwaj panowie siedzieli i pili
herbatę. Ahmed przedstawił mnie, minister wziął dokumenty Krzyśka i wezwał sekretarza:
- Proszę przygotować licencję również dla tego znaku.
Po godzinie wracałem do domu z dwoma licencjami w kieszeni – 9K2/SP5CHY oraz Krzyśka 9K2/SP5CPE.
Załatwienie zezwolenia na zakup sprzętu było już formalnością. Po kilku dniach pojawiliśmy się w sklepie
„Kenwooda” po upragniony sprzęt. Sprzedawca, a potem kierownik salonu długo oglądał dokumenty i wreszcie
stwierdził:
- Przepraszam panowie, ale muszę zadzwonić, pierwszy raz widzę, aby cudzoziemcy otrzymali zezwolenie na
zakup sprzętu nadawczego.
Potwierdził prawdziwość dokumentów i tak po piętnastu minutach staliśmy się właścicielami nowiutkich TS –
180S.
Pozostały sprawy anten i instalacji. Mieszkałem na południowych przedmieściach Kuwejtu nad samym morzem
w kompleksie mieszkalnym składającym się z kilku pięciopiętrowych budynków. Pojawiłem się u właściciela
kompleksu z licencją i prośbą o pozwolenie postawienia na dachu masztu antenowego. Pieczęć ministerstwa
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i wizyta Europejczyka otwierała większość drzwi. Decyzja była natychmiastowa, można montować co tylko zechcę, jeśli coś na dachu przeszkadza, mam go powiadomić, a obsługa techniczna przygotuje wszystko, co potrzebne. Po dwóch tygodniach na dachu stanął 12 m maszt kratowy z anteną TH7DX. Pozostało już tylko podłączyć radio, ale pojawił się problem, okazało się, że prawdopodobnie moje polskie zezwolenie straciło ważność.
Po kilku telefonach do Polski najgorszy z możliwych wariantów się potwierdził. Na szczęście w bliskiej perspektywie był wyjazd na urlop do kraju. Co roku wyjeżdżaliśmy całą rodziną do kraju w okresie tutejszego tzw.
„mokrego lata”, czyli na przełomie sierpnia i września, kiedy wilgotność wzrasta do 100%, co przy temperaturach dochodzących do 50 stopni w cieniu jest zjawiskiem bardzo nieprzyjemnym. Okres ten trwa około 4- 5 tygodni, tak więc cały ten czas spędzaliśmy w kraju. Pierwszą rzeczą po przyjeździe do Polski było wznowienie licencji.
Najszybszą i najprostszą drogą okazało się powtórne zdanie egzaminu i uzyskanie nowego zezwolenia. Życzliwość i chęć pomocy wielu kolegów z Warszawy pomogła mi to przejść. Okazało się jednocześnie, że mój stary
znak SP5CHY jest już przydzielony komuś z okręgu czwartego, tak więc powróciłem po wakacjach z nowym
znakiem SQ5DAK i pojawiłem się jeszcze tego samego tygodnia na antenie jako 9K2/SQ5DAK. Pod tym znakiem byłem aktywny prawie 8 lat.
Wreszcie byłem pełnoprawnym członkiem tutejszej społeczności krótkofalarskiej. Nasza pomoc techniczna tutejszym kolegom wkrótce zaowocowała wieloma ciekawymi wydarzeniami. Bardzo szybko dostałem propozycję
współpracy z tutejszym oddziałem „Icoma” jako konsultant serwisowy. Współpracowałem z firmą kilka lat, aż
do likwidacji oddziału tej firmy w Kuwejcie z okazji jej przeprowadzki do Dubaju.
Kiedyś wracając do domu w samochodzie zadzwonił telefon. Spojrzałem na numer, dzwonił ktoś nieznany
z Kataru. Usłyszałem w słuchawce:
- Witaj Zbig, to Mohammed, rozmawialiśmy wiele razy przez radio. 9K2GS powiedział mi, że potrafisz naprawić mój wzmacniacz.
Zjechałem na pobocze.
- Mogę spróbować, ale jak to sobie wyobrażasz.
- OK, nie ma problemu, prześlę ci kurierem bilet, przylecisz w czwartek do mnie.
Rzeczywiście we wtorek wieczorem pojawił się kurier z biletem „zabukowanym” na poranny lot w czwartek do
Kataru. Około godziny 11 byłem w Katarze na lotnisku. Przy wyjściu z rękawa stało dwóch panów ubranych po
europejsku z tabliczką z moim znakiem. Po przywitaniu wychodzimy z lotniska, pierwsza bardzo dziwna rzecz,
wychodzimy z pominięciem kontroli paszportowej i celnej. Panowie prowadzą mnie do czarnego samochodu
z przyciemnionymi szybami. Pytanie z mojej strony:
- Dokąd jedziemy?
I pełna zdziwienia odpowiedź:
- Jak to dokąd? Do pałacu Emira.
Okazało się, że Mohammed A71... to brat emira Kataru. Naprawa wzmacniacza okazała się bardzo prosta. Wieczorem w piątek wracałem do Kuwejtu z zapewnieniem Mohammeda, że jeśli kiedykolwiek zdecyduje się tu
przyjechać, to osobiście dostarczy mi zezwolenie na pracę z Kataru.
Po wyzwoleniu Kuwejtu, wiele rzeczy się zmieniło, przede wszystkim dużo łatwiej było obcokrajowcom uzyskać licencję amatorską. Pojawiło się szereg nowych znaków „łamanych”. Wielu przedstawicieli armii wyzwalającej Kuwejt uzyskało możliwość pracy na pasmach amatorskich, zwłaszcza amerykanów i Brytyjczyków. Pojawiły się też nowe znaki polskie, między innymi Mirek 9K2/SP5UAM, jeszcze do połowy tego roku nadający z
Kuwejtu. Niemożliwym było w dalszym ciągu uzyskać znak kuwejcki. Toteż bardzo miłym więc zaskoczeniem
dla mnie była propozycja Abdullaha, abym wystąpił o zmianę znaku. Znów okazało się, że w tym kraju wszystko jest możliwe.
Po kilku telefonach wykonanych przez władze klubu 9K2RA i innych wpływowych kolegów zaproponowano mi
oficjalnie zmianę znaku łamanego na krótszy. Wykorzystałem możliwość, że sufiks PL był niezajęty i już po kilku dniach pojawiłem się na pasmach pod nowym znakiem 9K2PL. Było to ogromnym ułatwieniem podczas zawodów oraz podczas pracy z kolegami głównie z Ameryki Południowej, hiszpańskojęzycznych, którzy często
mieli kłopoty z prawidłowym odczytaniem mojego znaku. Pod nowym znakiem po raz pierwszy wystartowałem
w zawodach ARRL. Nie uzyskałem rewelacyjnego wyniku, ale za dostarczenie wielu stacjom amerykańskim
dodatkowego mnożnika zostałem honorowym członkiem klubu „Northern California DX Foundation”, którego
członkiem jestem do dzisiaj.
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W międzyczasie pojawił się nowy sprzęt, a więc Icom 775DSP i wzmacniacz 1 kW IC-4KL. Przy siedmioelementowej antenie i takiej mocy oraz miejsca, z którego pracowałem, łączności Dx praktycznie nie zależały już
od propagacji. Bardzo szybko udało mi się „zrobić” ponad 200 krajów i wszystkie 40 stref. Do dziś
z ogromną nostalgią wspominam długie nocne rozmowy z kolegami PY5ZHP, TG8DJ, KG2BU i wieloma innymi.
Wszystko co miłe i dobre kiedyś się jednak kończy. Podjęliśmy wreszcie z żoną decyzję o powrocie do kraju na
stałe. Była to decyzja dość trudna, po pierwsze firma w której pracowałem nie za bardzo chciała przyjąć do wiadomości, że chcę ją opuścić, a po drugie obawialiśmy się powrotu po tak długiej nieobecności w kraju. Dwadzieścia pięć lat poza krajem, to szmat czasu. W międzyczasie wiele rzeczy się zmieniło, tak więc dla nas był to
powrót do całkiem nowego kraju, tylko z tą różnicą, że wszyscy mówią naszym językiem, do kraju, w którym
trzeba będzie zaczynać wszystko od początku. Przerażało to nas, ale decyzja została podjęta i tak od 2010 roku
zamieszkaliśmy w niewielkiej miejscowości pod Płockiem. Po wybudowaniu domu, jednym z podstawowych
zadań było zorganizowanie „shack'u” i anten. Na szczęście wszystko poszło gładko i obecnie jestem na pasmach
pod znakiem SP5ON. Zapraszam do łączności na wszystkich naszych pasmach.
73! Zbyszek

14. Jak zostać krótkofalowcem w Płocku ?126
1.
2.
3.
4.

Jeśli chcesz zostać krótkofalowcem nadawcą - poszukaj radioklubu .
Zapoznaj się z pracą na stacji krótkofalarskiej.
Pierwszym etapem jest prowadzenie nasłuchów. Jest to wstępne zapoznanie się z pracą w eterze.
Należy zaopatrzyć się podręcznik dla krótkofalowców np. „Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien”. W oparciu o ten materiał oraz o kontakty z innymi krótkofalowcami w klubie lub krótkofalowcem indywidualnym należy systematycznie przyswajać sobie wiedzę z zakresu BHP, techniki oraz wiedzy ogólnej dotyczącej krótkofalarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów prowadzenia łączności.
5. Wiedza ta jest potrzebna do zdania egzaminu. Testy (pytania egzaminacyjne) opublikowane są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z których to komisja typuje pytania egzaminacyjne.
6. Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie się na kurs krótkofalarski. Tu informacje można uzyskać w
klubie.
7. Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) znajduje się harmonogram sesji egzaminacyjnych w radiowej służbie amatorskiej na dany rok. Należy wybrać miejsce i termin egzaminu i
zgłosić się do organizatora egzaminu
8. Cały czas, aż do przystąpienia do egzaminu należy maksymalnie dużo czasu poświęcać na nasłuchy.
Ułatwi to zdanie egzaminu i pozwoli na lepszy start w samodzielnej pracy jako krótkofalowca nadawcy.
9. Po zdanym egzaminie należy poczekać na przesłanie świadectwa operatorskiego (świadectwa uzdolnienia) z UKE .
10. Następnie wystąpić z odpowiednim wnioskiem do właściwej terytorialnie delegatury UKE w celu uzyskania Pozwolenia w Radiowej Służbie Amatorskiej (licencji).
11. Mając już swój znak wywoławczy możemy zgodnie z posiadanym Pozwoleniem (licencją krótkofalarską) i obowiązującymi przepisami samodzielnie pracować w eterze z klubu, z własnego urządzenia lub
od kolegi - krótkofalowca pamiętając o zasadach podawania znaków (korespondenta i swojego).

15. Wykaz ratowników drogowych PL-CB Radio – Płock i województwo
płockie

Bogucki Jarosław
Bębenista Piotr
126

Płock,
Iłów,

nr 1468,
nr 1465,

Opracowane na podstawie tekstów w internecie w 2012 roku.
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Dylewski Ireneusz
Filipiak Grzegorz
Sandomierski Benedykt
Garwacki Alfred
Garwacki Paweł
Igras Sławomir
Jóźwiak Zdzisław
Jankowski Marek
Klimczak Tomasz
Korpoliński Dariusz
Lubiński Jacek
Mikołajczyk Andrzej
Nowak Kazimierz
Pawlak Dariusz
Przewłocki Leszek
Podlewski Dariusz
Politowski Krzysztof
Rogiński Zdzisław
Szadkowski Dariusz
Seidier Waldemar
Kusztelak Marek
Tomaszewska Ewa
Wojciechowski Andrzej
Wiśniewski Sławomir
Starczewski Grzegorz
Zieliński Zdzisław
Zarzyński Arkadiusz,
Żbikowąki Krzysztof,
Woźniak Jerzy
Dzięgielewski Bogdan
Ziarko Włodzimierz
Piotrowski Wiesław
Szczepański Dariusz
Szczygielski Zbigniew
Lewandowski Zbigniew
Lisek Grzegorz
Piórkowski Jerzy
Szymański Zbigniew
Grabowski Dariusz
Struszczyk Tomasz
Kołodziejski Jerzy
Stańczak Józef
Atliński Sławomir
Smolarek Henryk
Woroniecki Jarosław
Malinowski Tadeusz
Lewandowski Mirosław
Ptaśiński Dariusz
Kowalczyk Andrzej
Kozłowski Sławomir
Romanowski Dariusz
Suszyński Jan
Wilewski Andrzej
Chyliński Konrad
Fabisiak Wiesław
Krakowski Stanisław
Olszewski Włodzimierz
Lorenc Sławomir
Ogieniewski Krzysztof
Golatowski Aleksy

Bodzanów,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Iłów,
Płock,
Płock,
Płock,
Łowicz,
Iłów,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Dziarnowo,
Płock,
Płock,
Płock,
Iłów,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Sękowo,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Bodzanów,
Płock,
Radzanowo,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Staroźreby,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Blichowo,
Płock,

nr 1479,
nr 1470,
nr 1450,
nr 1471,
nr1458,
nr 1451,
nr 1448,
nr 1473,
nr 1472,
nr 1455,
nr 1459,
nr 1463,
nr 1467,
nr 1475,
nr 1476,
nr 1461,
nr 1464,
nr 1456,
nr 1454,
nr 1460,
nr 1477,
nr 1449,
nr 1474,
nr 1457,
nr 1469,
nr 1478,
nr 1462,
nr 1453,
nr 1690,
nr 1682,
nr 1683,
nr1666,
nr 1660,
nr 1685,
nr 1679,
nr 1678,
nr 1689,
nr 1687,
nr 1681,
nr 1667,
nr 1654,
nr 1669,
nr 1661,
nr 1659,
nr 1670,
nr 1671,
nr 1668,
nr 1658,
nr 1656,
nr 1652,
nr 1680,
nr 1672,
nr 1691,
nr 1688,
nr 1684,
nr 1662,
nr 1665,
nr 1657,
nr 1663,
nr 1553,
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Lewandowski Grzegorz Płock,
nr 1664,
Szadkowski Paweł
Płock,
nr 1686,
Tomczak Mariusz
Wyszogród,
nr 1674,
Ulicki Jacek
Słomin,
nr 1673,
Bender Piotr
Wola Czerwińska, nr 1675,
Odoliński Jacek
Wyszogród,
nr 1676,
Sliwiński Adam
Płock,
nr 1655,
Wrójcik Paweł
Płock,
nr 1651,
Michalski Jan
Gostynin,
nr 1815,
Rćżycki Kazimierz
Gostynin,
nr 1816,
Trędowski Andrzej
Gostynin,
nr 1817,
Brzeziński Włodzimierz Gostynin,
nr 1818
Borkowski Paweł
Gostynin,
nr 1819,
Furman Józef
Gostynin,
nr 1820,
Ciesielski Krzysztof
Gostynin,
nr 1821,
Celestyn Amroży
Płock,
nr 1822,
Chmielecki Zdzisław
Gostynin,
nr 1823,
Kostrzewski Jacek
Gostynin,
nr 1824,
Rożek Marek
Gostynin,
nr 1825,
Kowalczyk Cezary
Płock,
nr 1826,
Dziołak Adam
Płock,
nr 1827,
Kina Grzegorz
Gostynin,
nr 1828,
Kowalczyk Bożena
Płock,
nr 1829,
Krawczyk Józef
Gostynin,
nr 1830,
Chruśćiński Krzysztof
Kutno,
nr 2090,
Aulich Krzysztof
Kutno,
nr 2091,
Nowakowski Bobert
Płock,
nr 2092,
Pampuch Wiktor
Płock,
nr 2093,
Gajewski Tadeusz
Kutno,
nr 2094,
Komorowski Sławomir Kutno,
nr 2095,
Wójkowski Dariusz
Kutno,
nr 2096,
Kilian Jerzy
Łęczyca,
nr 2097,
Łuniewski Stanisław
Krzyżanów,
nr 2098,
Swiątkiewicz Przemysław Piątek,
nr 2099,
Szczechowicz Zbigniew Kutno,
nr 2100,
Śpionek Andrzej
Żychlin,
nr 2101,
Kaczorowski Piotr
Gostynin,
nr 2102,
Brodzik Emil
Płock,
nr 2103,
Lewandowski Jerzy
Płock,
nr 2104,
Pol Józef
Łokitnica,
nr 2105,
Szudziński Bronisław
Łanięta,
nr 2106,
Sekrecki Grzegorz
Płock,
nr 2107,
Gadomski Sławomir
Piastowo,
nr 3512,
Wiśniewski Tadeusz
Sierpc,
nr 3513,
Bartczak Marek
Reczyn,
nr 3514,
Lendziński Kazimierz
Sierpc,
nr 3515,
Chojnacki Stanisław
Sierpc,
nr 3516,
Laskowski Paweł
Zawidz,
nr 3517,
Łuciński Krzysztof
Płock,
nr 3518
Całka Marek
Sierpc,
nr 3519,
Witkowski Adam
Sierpc,
nr 3520,
Purzycki Krzysztof
Sierpc,
nr 3521,
Nowakowski Paweł
Sierpc,
nr 3522,
Jagliński Jerzy
Sierpc,
nr 3523,
Zakrzewski Robert
Płock,
nr 3524,
Wasiak Waldemar
Gąbin,
nr 3525,
Goszczycki Andrzej
Sierpc,
nr 3526,
Rożniak Jarosław
Sierpc,
nr 3527,
Skorupski Bogdan
Płock,
nr 3528,
Bąk Adam
Płock,
nr 3529/
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Bąk Tomasz
Tomasik Włodzimierz
Kowalewski Mariusz
Miaśkiewicz Ryszard
Lisowski Stanisław
Kobuszewski Ireneusz
Zagajewski Andrzej
Wójcik Janusz
Stachnal Zygmunt
Kaczorowski Bogdan

Płock,
Płock,
Płock,
Płock,
Łąck,
Nowy Wilków,
Sochaczew,
Łowicz,
Łowicz,
Płock,

nr 3530,
nr 3531,
nr 3532,
nr 3533,
nr 3534,
nr 3535
nr 3536,
nr 3537,
nr 3538,
nr 416.

16. Wykaz krótkofalowców województwa płockiego w 1996 roku
1.

SP SP SP
SP5JO

SP SP SP SP SP
Jerzy Pułjan

Płock

2.

SP5SY

Jerzy Abramowicz

Płock

3.

SP5ABB

Marian Kuciński

Kutno

4.

SP5AUH

Waldemar Pytel

Płock

5.

SP5BAW

Jacek Pietryszyn

Płock

6.

SP5BNI

Wiesław Wojciech Kowalski

Płock

7.

SP5BTX

8.

SP5CIG

Hieronim Sawka

Łęczyca

9.

SP5CKD

Janusz Krajewski

Sierpc

10. SP5CKH

Kazimierz Targalski

Kutno

11. SP5CLC

Grzegorz Ciach

Łęczyca

12. SP5CPE

Krzysztof Wiśniewski

Płock

13. SP5DBV

Dariusz Bawej

Kutno

14. SP5DIU

Witold Grzyb

Kutno

15. SP5EQ

Antoni Furman

Żychlin

16. SP5EVW

Henryk Miszczak

Płock

17. SP5EWJ

Ryszard Jagodziński

Łęczyca

18. SP5GBB

Andrzej Kozarski

Płock

19. SP5GBJ

Jan Janicki

Płock

20. SP5GBM

Jerzy Fijołek

Płock

21. SP5GNH

Waldemar Hau

Jamno

22. SP5GRM

Zbigniew Leszczyński

Sierpc

Stanisław Łukasiewicz

SP SP SP SP

Kutno
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23. SP5GUN

Mieczysław Kosmatka

Płock

24. SP5HJJ

Piotr Cieślak

Kutno

25. SP5HPB

Leszek Włodarczyk

Gostynin

26. SP5HPN

Mirosław Sokół

Gostynin

27. SP5HQZ

Zbigniew Stankiewicz

Płock

28. SP5HZM

Grzegorz Winiecki

Kutno

29. SP5IIX

Marian Janowski

Kutno

30. SP5IOC

Michał Mąkowski

Płock

31. SP5ISD

Andrzej Chojnacki

Sierpc

32. SP5IVV

Andrzej Ziemiński

Płock

33. SP5LCR

Jerzy Kuźmiński

Wola Ładowska

34. SP5LGN

Grzegorz Paćko

Płock

35. SP5LGO

Piotr Jankowski

Gostynin

36. SP5LGQ

Ryszard Bielawski

Płock

37. SP5LGS

Jarosław Górczyński

Płock

38. SP5LGU

Bogdan Bielawski

Płock

39. SPSLGW

Włodzimierz Polańczyk

Płock

40. SP5LRE

Teresa Borowska

Płock

41. SP5LRJ

Jan Stanecki

Kutno

42. SP5LXR

Tomasz Romanowski

Gostynin

43. SP5LXS

Stanisław Zakrzewski

Gostynin

44. SP5LYB

Bogdan Szadkowski

Gostynin

45. SP5LYK

Marek Kłosiński

Gostynin

46. SP5MPG

Grzegorz Przybysz

Kutno

47. SP5MXL

Robert Laskowski

Płock

48. SP5MXP

Piotr Smołczyński

Szczytowo

49. 8P5NHC

Józef Wiśniewski

Kutno

50. SP5NHZ

Zbigniew Kaczorowski

Kutno

51. SP5NOD

Marek Duda

Płock

52. SP5NOE

Marek Przybysz

Kutno
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53. SP5NON

Marcin Niśkiewicz

Płock

54. SP5NZE

Wojciech Wiśniewski

Płock

55. SP5NZI

Jacek Nowakowski

Płock

56. SP5NZX

Ireneusz Kornacki

Dobrzyków

57. SP5OAF

Krzysztof Syrek

Płock

58. SP5OAG

Paweł Goździkiewicz

Kutno

59. SP5OAN

Andrzej Pankowski

Płock

60. SP5OGG

Piotr Rafał Trzcianka

Kutno

61. SP5OKG

Zbigniew Żurawski

Gąbin

62. SP5QGR

Władysław Rutkowski

Dobrzelin

63. SP5QGS

Danuta Przybysz

Kutno

64. SP5QGT

Jakub Targalski

Kutno

65. SP5SSE

Włodzimierz Wojciechowski

Żychlin

66. SP5SSH

Ryszard Szóstek

Mysłownia

67. SP5SST

Ireneusz Celmer

Płock

68. SP5SSK

Grzegorz Bieniek

Płock

69. SP5SSM

Paweł Majewski

Gąbin

70. SP5TZE

Krzysztof Kaszubowski

Kutno

71. SP5VIH

Andrzej Karpiński

Płock

72. SP5XAG

Stefan Geras

Iłów

73. SP5XEA

Krzysztof Filipek

Kutno

74. SP5XHX

Bogdan Kaczyński

Płock

75. SP5XME

Marek Rybicki

Płock

76. SP5XML

Maciej Wiśniewski

Płock

77. SP5XMS

Piotr Ładno

Płock

78. SP5XVF

Zbigniew Frątczak

Płock

SQ SQ SQ

SQ SQ SQ SQ

SQ SQ SQ SQ

1. SQ5AAH

Piotr Bawej

Kutno

2. SQ5AAL

Janusz Bawej

Kutno
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3. SQ5AAS

Łukasz Piechocki

Kutno

4. SQ5AAY

Rafał Stobiński

Kutno

5. SQ5AXA

Adam Bąk

Płock

6. SQ5AXD

Jerzy Kaliński

Płock

7. SQ5AXG

Andrzej Lewandowski

Płock

8. SQ5AXH

Jacek Lubiński

Płock

9. SQ5AXI

Sebastian Charlak

Kutno

10. SQ5AXO

Tomasz Bąk

Płock

11. SQ5AXS

Daniel Korzan

Płock

12. SQ5AXX

Dariusz Szadkowski

Płock

13. SQ5AZB

Benedykt Sandomierski

Płock

14 SQ5AZC

Marta Kleniewska

Płock

15. SQ5AZD

Marek Kleniewski

Płock

16. SQ5AZF

Waldemar Broniecki

Mochowo

17. SQ5AZH

Piotr Nowak

Płock

18. SQ5AZR

Piotr Bębenista

Kaptury

19. SQ5BAI

Kuba Głoś

Płock

20. SQ5BPX

Zdzisław Zieliński

Płock

21. SQ5CSQ

Marek Plichowski

Kutno

22. SQ5CZN

Waldemar Seidler

Płock

23. SQ5CZJ

Karol Cyliński

Płock

24. SQ5CZQ

Bronisław Broniecki

Brwilno Dolne

25. SQ5CZK

Andrzej Stachólec

Gostynin

26. SQ5CZL

Robert Wiśniewski

Gąbin

27. SQ5CJF

Marcin Budzynski

Łęczyca

28. SQ5CZM

Jan Michalski

Gostynin

29. SQ5CZP

Przemysław Majchrzak

Gostynin

30. SQ5CZZ

Jakub Marcinkowski

Płock

31. SQ5DAC

Michał Zieliński

Płock

32. SQ5DAE

Radosław Gzylewski

Płock
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33. SQ5DAK

Zbigniew Nawrocki

Płock

34. SQ5EBC

Marcin Szygoski

Płock

35. SQ5EBT

Tomasz Abramski

Płock

36. SQ5EBQ

Zdzisław Jóźwiak

Płock

37. SQ5EBW

Walenty Wincenciak

Płock

38. SQ5EBV

Krzysztof Haraziński

Płock

39. SQ5EBU

Ewa Harazińska

Płock

40. SQ5EBY

Karol Zywer

Płock

41. SQ5JBG

Karolina Broniecka

Brwilno Dolne

42. SQ5JBL

Przemysław Brylski

Kutno

43. SQ5EKA

Konrad Kwiatkowski

Płock

44. SQ5EKB

Paweł Gontarek

Płock

45. SQ5EKC

Piotr Sokołowski

Płock

46. SQ5EKD

Robert Zawadzki

Płock

47. SQ5EKW

Jarosław Więczkowski

Płock

48. SQ5EWA

Anna Bąk

Płock

49. SQ5EWB

Katarzyna Kowalczyk

Płock

50. SQ5EWC

Cezary Kowalczyk

Płock

51. SQ5EWD

Danuta Broniecka

Mochowo

52. SQ5EWT

Władysław Śliwiński

Płock

3Z5 3Z5 3Z5
1. 3Z5AAI

3Z5 3Z5 3Z5 3Z5
Mariusz Gasik

Łęczyca

2. 3Z5AAR

Jacek Głuszczyk

Płock

3. 3Z5AAU

Czesław Czarnecki

Płock

4. 3Z5AAV

Wiesław Lorens

Płock

5. 3Z5AAX

Jan Kalisz

Płock

6. 3Z5AAY

Ewa Tomaszewska

Płock
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