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Byli też bardzo czynni harcerze i na przełomie lat

W dniach od 22 do 24 lutego 1930 r. odbył się w Warszawie

,,Pierwszy ogólnopolski Zjazd Krótkofalowców'',
wołałdo życia Polski Związek KrótkotalowcóW.

-lEJ (łARu'

który po-

Prawdopodobnie iestem ostatnim żyjącym uczestnikiem te-

go zjazdu, toteż chciałbym podzielić się pewnymi wraże-

jednak cofnę się w czasie
niami
- wspominkami. Najpierw
do okresu poprzeózającego zjazd jak i powstanie krótkofalarstwa polskiego.
Ruch nasz wywodzi się z radioamatorstwa, tzn' zamiłowania do budowania i eksploatowania radiowych urządzeń
odbiorczych. Początki zaśradioamatorstwa sięgają począt
przeku tego wieku. Eksperyment Marconiego
- udanego
syłania sygnałów radiowych przez Atlantyk w 1901 r'
stał się bodŹcem dla emerykańskich amatorów d,o eksperymentowania 7 Własnoręcznie budowanymi nadajnikami iskrowymi. Z początkiem drugiej dekady tego wieku istniały
już w USA setki stacji amatorskich obok licznych stacji nządowych i handlowych. Powstała więc konieczność wydania
regulaminów, ustaw, licencji oraz uporządkowania spraw
przydziału długościfal' Radioamatorzy jednak nie mieli |eszcze reprezentującej ich organizacji' toteż zepchnięto ich
na zakresy poniżej 200 metrów (powyżej '1,5 MHz), pozornie nie nadające się do łącznościdalekosiężnych. Amatorzy amerykańscy osiągali łącznościna dalsze odległościza
pomocą .stacji pośredniczących, czyli przekażnikowych,
stąd pierwsza organizacja jaką utworzyli nosi nazwę Amerykańska Liga Radio_PrzekaŹnikowa, czyli American Radio
Relay League. Tymczasem wybuchła l wojna światowa, kładąca na razie kres dalszym amatorskim eksperymentom.
Po wojnie, zezwolenie na eksperymentowanie z nadajnikami uzyskali amatorzy amerykańscy w 1919 r' Jedne z
pierwszych amatorskich (oczywiście nielegalnych) eksperymentóW łącznościurządzeniami iskrowymi w Polsce przeprowadzał.w 1920 r. dr Andruszewski, pracownik naukowy
obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego, póŹniejszy TPSA (sP3sA SP1AJ). Zaczęły wtedy pow-

siawać organizacje radioamatorskie w Wielkiej Brytanii i
we Francji''okazało się, że w zakresie tal 2o0 m i poniżej
można łatwiej nawiązywać dalekie łączności.Z końcem
1921 r. i w roku następnym przeprowadzono zorganizowany nasłuch w Europie amatorskich stacji amerykańskich.
Usłyszano zrazu kilka, póżniej ponad 300 stacji amerykańskich, a także w Ameryce usłyszano pierwsze stacje brytyjskie i lrancuskie. W Bydgoszczy w 1922 r' eksperymentu|ą:
W.A. Trembiński, późniejszy TPAD i Jerzy Mokrzycki' TPBL.

1923/24

powstał w Warszawie Harcerski Radioklub.

Z

końcem 1923 r. nawiązano pierwsze trarlsatlantyckie
łącznościna falach krótkich o długościokoło 100 metrów.
W 1924 r. zorganizowano pierwsze wystawy radioamatorskich odbiornikÓw w Warszawie i w Poznaniu. Poczynania
te były w świetleustawy o poczcie, telegralie i telefonie z
1919 r. nielegalne. Dopiero następna ustawa z 3.06j924 r.
umożliwiała otrzymywanie zezwoleń na posiadanie stacji
odbiorczej. Dzięki niej powstał rodzimy przemysł oraz liczne kluby radioamatorskie w Poznaniu, Warszawie, następnie we Lwowie, Krakowie, Bielsku i Lodzi.
Radioklub w Poznaniu, ktÓry powstał jako pierwszy w Polsce, zapoczątkował w 1924 r. wydawanie czasopisma radioamatorskiego pt. ,,Radio-Ruch", a dopiero 25.09.1924 r.
ukazał się w Warszawie ,,Radio-Amator''. Pismo to stało
się koordynatorem ruchu radioamatorskiego w Polsce, rejestrując kluby i propagując myślo powstaniu ogólnopolskiej organizacji radioamatorskiej. Wciąż jednak nie dotyczyło to amatorskiej radiokomunikacji. A w USA było już w
tym czasie 25 tys. amatorskich stacji nadawczych.
W paŹdzierniku 1924 r. ukazały się wreszcie oczekiwane
przepisy wykonawcze do Ustawy z 3.06.1924 r., co umozliwiło już legalną eksploatację stac'ii klubowych. Rok wczeŚniej przedstawiciele 28 państw powołali w Paryżu Międzynarodowy Komitet Radiowy, który postanowił zwołać w
kwietniu 1925 r. międzynarodowy kongres radioamatorÓw
w Paryżu.

W dniu 15 stycznia 1925 r. uruchomiono w Warszawie

pierwszą w Polsce doświadczalnąstację radiofoniczną, co
dało nowy impuls dalszemu rozwojowi ruchu radioamatorskiego. W lutym tego roku powołano w Warszawie Międzyklubowy Komitet Radioamatorstwa z udziałem 11 istniejących wówczas radioklubów stołecznych' Jako najważniejsze zadanie uznano rozszerzenie działalnościKomitetu na
całą Polskę, przygotowanie do powstania ogólnokrajowego
zw iązku rad iokl u bów, ogól nokrajow ego .zjazdu rad oam atorów i wyznaczenie delegacji polskiej na Kongres w Paryżu.
i

Również W innych miastach powstały radiokluby,. m.in. taki
klub powstał w moim gimnazjum im. św.Jana Kantego w
Poznaniu, obecnie Liceum ogólnokształcące im. M' Kasprzaka, do którego wstąpiłem. Klubem opiekował się nauczyciel fizyki. Starsi uczniowie zbudowali pięciolampowy
odbiornik, zawiesili antenę około 50 m długości'odbierano
emisie z wieży Eiffla w Paryżu, z Bertina i Rzymu, a pózniej takŹe z Warszawy i Budapesztu. Na lekcjach robótl
ręcznych robiliśmy aparaty kryształkowe z cewką nawiniętą

na cylindrycznym wałku drewnianym, dostrajanĘ suwa:
kiem' jako że kondensatory zmienne były zbyl drogie' A
więc zaczynało się od półprzewodników (kryształków)' aby

po latach wrócić znów do półprzewodników.
Na Kongres do Paryża pojechało 9 delegatów na własny
koszt. Tu czekała ich niespodzianka: okazało się, że Kongres dotyczy radionadawców, a nie zwykłego radioamatorstwa. Na Kongresie tym powołano do życia Międzynarodową Unię Radioamatorską |ARU (lnternational Amateur Radio Union) istniejącą do dziś'a Polska stała się jednym z
j ej człon ków_załoŻy cieli. Dokonano przy dzi ału zakresÓw
f al
dla poszczególnych kontynentów oraz podjęto prace nad
usystematyzowaniem znaków wywoławczych.
W połowie 1925 r. ruszają w ,,eter'' pierwsze polskie krótkofalowe amatorskie stacje nadawcze. W dniu 6 grudnia
'1925 r. Tadeusz Heftman, TPAX z Warszawy uzyskuje łącznośćze stacją holenderską NŻPM, potwierdzoną następnie
kartą QSL. Były to narodziny prawdziwego krótkofalarstwa
polskiego.
Na przełomie lat 1925126 istniały już w Polsce 33 amatorskie śtacje nadawcze'
Rok 1926 przyniósł pierwsze transkontynentalne łączności
stacii polskich, m.in.: TPAX z USA i lndiami, TPAI z Argentyną' Brazylią, Tunisem itd. cała ta działalnośćindywidual_
nych stacji nadawczych była nadal w świetleistniejącej
ustawy nielegalna. Znaki indywidualne przydzielały kluby.
W 1928 r. skontaktowałem się z Polskim Klubem Radio-Na_
przydzielił mi znak TPKS.
dawców (PKRN)
- Poznań, który
lstniały wtedy dwa ogólnopolskie kluby: PKRN oraz Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK)' bardzo czynny i skupiający
wspaniałych nadawców' Przy centralach tych klubów' tj. w
Wdrszawie i we Lwowie, zorganizowano biura wysyłki i':art
osL. z dniem 1 stycznia 1929 r' weszły w użycie nowe Ż:naki wywoławcze i Polska zamiast dotychczasowego znaku

,,eTP'' otrzymała ''SP-SQ i sR''. Mój znak zmienił się na
sP3KS.
Sprzęt, jakim posługiwaliśmy się wówczas, był więcej niż
skromny. odbiornik' to reakcy|ny stopień detekcji plus stopień m.cz. z wyjściemna słuchawki lub głośnik'Zasilanie,
to akumulator (4 V) do żarzenia lamp i napięcie anodowe
uzyskiwane wprost z sieci miejskiej 220 Y prądu stałego
przez dzielnik i filtr. Nadajnik, to jednostopniowy generator

samowzbudny. Kondensator zmienny z ,,Detelonu", znanego powszechnie aparatu kryształkowego, przerobiony w celu powiększenia odstępu między płytkami. Klucz (o zgrozo||
w obwodzie anodowym. Modulacja siatkowa przy użyciu
mikrofonu węglowego (wkładka telefoniczna) i transformatora (bez wzmocnienia). Antena typu ,,T".
Wreszcie dochodzi do zwołania pierwszego ogólnopolskiego ziazdu kótkofalowców (radionadawców) w Warszawie od
22 do 24 lutego 1930 r. Jak pamiętam' każdy klub zgłaszał

delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku

Krótkofalowców, które miało się odbyć podczas zjazdu' Najuż wcześzwę przyjęto _ do zatwierdzenia na zjeżdzie
niej.

-

Na zjeŹdzie środowisko nadawców z PKRN_Poznań repre_
zentowali: małżeństwo Jan'ina i Mieczysław Burchardowie
SP3PYL i SP3PB, Emil Jurkiewicz SP3JU, Olgierd Loga
-SP3KL
i ja, tzn. sP3Ks' Dystrykt poznański LKK reprezen_
tował zygmunt Bresiński SP3KX. Zjazd odbywał się w Państwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W pierwszym dniu zjazdu (sobota) oprócz wyboru Prezydium Zjazdu i Prezydium Walnego Zgromadzenia' przy'ięcia poszczególnych klubów jako członkóW Polskiego Związku Krótkofa_
lowców zajęło się organizacją oddziałów terenowych, m.
in' powstał okręg Zachodnio-Polski PZK z siedzibą w Poz28

naniu, obejmujący teren Wielkopolski i Pomorza. Było też
otwarcie Wystawy sprzętu Krótkolalarskiego'''Radiosalonu" firmy Philips oraz odczyty na tematy techniczne. Na
Wystawie sprzętu na czołowym miejscu znajdował się pięknie wykonany, plzykryty przezroczyslym pudłem ze szkła,
pierwszy w Polsce nadajnik sterowany kwarcem, wykonany
przez Emila SP3JU' znanego póŹniej jako SPlCC' a po wojnie SP2CC. Drugiego dnia zjazdu (niedziela) kontynuowano
obrady i wybrano władze PzK' a następnie zamknięto Walne Zgromadzenie.

Pierwszym prezesem PZK został prof. Janusz Groszkowski,
uczony o Światowej sławie w dziedzinie elektroniki.
Trzeciego dnia (poniedziałek) kontynuowano obrady zjazdu, zajęto się organizacją radiotechnicznego przysposobienia Wojskowego, regulaminem pracy krótkofalowców oraz
wyznaczono na sierpień ll Zjazd W Poznaniu, połączony z
s-leciem krótkofalarstwa w Polsce. Po zamknięciu ziazdu
była wspólna kolacja uczestników zjazdu i członków Walne_
go Zgromadzenia PZK.
W czasie zjazdu zwiedzano wystawy, Państwową WytwÓrnię Łączności na Pradze, fabrykę lamp radiowych Philips
(po wojnie Zakłady im. RÓży Luksemburg) oraz krótkofalową radiostację Pułku Radiotelegraficznego na Powązkach.
Było dużo ciekawych wrażeń i bogata prezentacja dorobku
polskiego w dziedzinie radiotechniki. Na zjazd jechaliśmy
na własny koszt' Dotyczyło to zaróWno samej podróży jak i
utrzymania. Noclegi, o ile pamiętam, załatwiło Wojsko w

dawnych fortach na Mokotowie. Nastrój był wyśmienity,
wiele radoŚci z osobistego poznania się kolegów, znanych
dotąd tylko z łączności.Cieszono się z poWołania |ednej
wspólnej organizacji, która będzie mogła walczyć o prawo

i

przywileje polskich krótkolalowców' Powołano też jed.no

ogólnopolskie biuro kart QSL przy LKK we Lwowie.

Dla mnie, młodego wÓwczas ucznia gimnazjum było to
pierwsze zetknięcie się ze stolicą
Warszawą, no i po-

czątek Wielkie| przygody, trwającej po dzień dzisiejszy.
opracował na podstawie

posiadanych'"'i':i!l:r;"r"lczak

SP2A,

O CZYM PISANO PRZED 60 LATY

l

Wg.ogłoszonego sprawozdania biura QsL za m-c marzec 1930 r. W marcu przekazano ogółem 4298 kart, w tym
2654 z kraju i 1644 z zagranicy dla krajowych hams. Miesięczny obrót'przekroczył po raz pierwszy od czasu istnie-

nia biura 4000 kart.
Wobec coraz' częściejpowtarzającego się przesyłania
przez polskich hams w transportach kart, również listów do
nadawców zagranicznych lub krajowych' wyjaśniamy' że
wobec dalszego-ekspediowania kart z LKK jako druku, listy
te na przyszłośćbezwarunkowo przyjmowane i przekazywanę nie będą. Również o ile transporty od hams krajowych, frankowane jako druki, wskutek zawierania poza kartami QSL też koresirondencji ulegną opłacie karnel, przyjęte nie będą, zaśLKK nie bierze żadnej odpowiedzialności
za szkody stąd wynikłe' (Skąd my lo znamy? Mimo upływu
60 lat prawie-nic się nie.zmieniło).
l Nie wszystkim zapewne Wiadomo, że Pierwsza ogólnopolska Wystawa Krótkofalowa we Lwowie została sfilmowa_
na. zdjęć dokonali znani operatorzy panowie zdzisław Gło-

l
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pie i poza Europą. Gwoli informacji to mąż sP1AK jest kpt.

wiński oraz Andrzej Wetrębowicz, dwa dni przed zamknięciem Wystawy. Film pt. ,,Pierwsza ogólnopolska Wystawa
Krótkofalowa we Lwowie'' był wyświetlany peez szereg tygodni jako osobny dodatek do programu w kinoteatrze
,,Apollo'' we Lwowie. CzęŚć filmu nabyła Polska Agencja
Telegraficzna wcielając go do kroniki flmowej nr 63, która
obecnie-WyśWietlana jest kolejno w kinach całej Polski.
Jednak już nawet ta częśćdaje pewne pojęcie o rozmiarach i wartości wystawy' dlatego heŻ zapraszamy wszystkich hams zwłaszcza pozalwowskich' którzy Wystawy nie

pilotem WP.
Z końcem marca br. wyjechał z.ramienia WKK pan Makowski Witold do Francji, Włoch i Afryki, celem nawiązania
znajomości z klubami, oraz poszczególnymi. krótkofalowcami zagranicznymi, przy czym starać się będzie o nawiązywanie łącznościz Wilnem. za pośrednictwem tamtejszych
stacji amatorskich.
l ostatnio zanotować naleŻy znaczne wzmożenie się ruchu w pasmie 10 m. Przyczyniły się do tego głównie próby
organizacji angielskiej RSGB. obecnie można Śpotkać na
28 MHz szereg stacji DX-owych. Warunki jednak są dość
zmienne i kapryśne, odbiÓr zaśbardzo niestały, choć nieraz głoŚny. Martwe strely na większe odległościwchodzą
dopiero wieczorem. Największym powodzeniem, podobnie
jak zeszłego roku, cieszy się pasmo 10 m w niedzielą. Żałować należy, że te tak ciekawe fale tak mało są w Polsce
znane i używane.
l Sterowanie kryształem zaczyna być w Polsce coraz Więce,j popularne. od dawna już pracują na ',cc'' stacje

l

zwiedzili, do oglądnięcia jej na filmie.
l Członkowie Polskiego Klubu Radio Nadawców mogą korzystać z rabatów (za okazaniem legitymacji) w następujących firmach: Polskie Zakłady siemens _ 5%, zakłady Ra10Vo, Firma Rozengarten
diotechniczne ,,Natawis"
10%, Firma Megohm _ 19%, Wschodnia Spółka _ 10%,
Polskie Toń,arzystwo dla handlu z Francją, na przyrządy
pomiarowe _ 25%, Polska żarÓwka ,,osram'', na lampy

,,Telefunken

-

dzień Radiowy"

35%, ,,Radio-Amator-Polski"
10o/o.

2O%, ,,Ty-

Członkowie winni przy zakupach

przede wszystkim- uwzględniać wyżei wymienione firmy' jako popiera|ące polskie krótkofalarstwo.
l Przypominamy wszystkim członkom o obowiązku płacenia sładek, które wynoszą 2 zł miesięcznie. Członkowie za_
legający w opłacaniu składek będą wykreśleni z listy klubowej, a tym samym stracą poparcie klubu u Władz, nie będą
korzystali z rabatów w firmach i pismach oraz nie będą
otrzymywali kart QSL.
l Zgodnie z uchwałą Zarządu okręgu Warszawskiego z
dniem 15 Kwietnia 1930 r.' wszyscy nowi członkowie otrzymają tylko znaki nasłuchowe (PL). Znaki nadawcze przydziela tylko Ministerstwo Poczt i Telegrafów. okręg Warszawski przydziela znaki PL1-PL50 oraz PLl51-PL200, Okręg Wileński PLs'|-PL100' okręg Poznański PL'l01-PL150'

SPICC, SP3AR, SP3DM, SP3EW, SP3GR, SP3OR.

wśchodu!
opracował SP8TK

z ocŁoszEŃ W,,KRóTKoFALoWcu
POLSKIM'' SPRZED 60 LATY

polepszyć ton waszej stacji oraz zwięk-

chcecie
-szyćJeżeli
jej zasięg, sterujcie

l

Nadużywanie cudzych znaków wywoławczych zdarza
się coraz częściej,zwłaszcza celują w tych niemądrych
dowcipach amatorzy rosy|scy, którzy w razie używania AC

noście się krytycznie do wszelkich podejrzanych DX-Ów!
l W związku z lym, że przydzielono radionadawcom Rzeczypospolitei Polskiej przez Konferencję Waszyngtońską
znaku przynależnościpaństwowej SP, Zarząd Wileńskiego
Klubu KrÓtkofalowców z dniem 3 lipca 1930 r. zabrania ka-

tegorycznie członkom tegoż okręgu odpowiadania amatorom państw ościennych, którzy będą wołali polskich hams
znakiem ET lub ETP. znak ET należy obecnie do Etiopii.
l Dzięki'intensywnej pracy, zwłaszcza w ostatnim roku,
ruch krótkofalowców Zachodniego Polskiego okręgu PZK
datuiący się od roku 1925, wzmógł się znacznie. Dowodem
tego Wzmożonego ruchu jest osiągnięcie wyników, zakrojonych na skalę światową. Pierwszy dyplom WAC klubu' zaświadczen ie najwyŹszej sprawności amatorstwa krótkof alowego, uzyskała w roku ub. dla Polski stacja SP3KX z Poznania. W roku bieżącym dalsze dwa dyplomy WAC zdobyły
stacje sP1YL i AP1AK również z Poznania' Nadmienić wypada, Że sP1YL i SP1AK to bezprzykładne w dziejach amatorstwa krótkofalowego małżeństwo, chwalebnie reprezentujące naszych krótkolalowców za granicą. Podnieśćtu
trzeba zasługę stacji sP1YL' której właścicielkąi operatorem jest pani Burchardowa, popularna ,,YL'' w całej Euro-

Wasz nadajnik kryształem kwarcu.

Nadawco! Czy jest celowe pokonywanie 100
-do Amatorze
300 metrowych odległościIonią, na pasmie 4o-metrowym?

*

nie mogą się doczekać odpowiedzi. ostatnio znów pojawiła
się w eterze europejskim stacja W3AOA doskona|e słyszal-

na w dzień i wieczorem na 42 m, ton AC. DośWiadc4eni
krótkolalowcy oczywiście od razu się orientują skąd pochodzą te ,,amerykańskie'' sygnały' początkujący jednak ''łapią'' się łatwo, ciesząc się ze zrobienia DX-a! A zatem od-

Obec-

nie słychać na próbach nowe nadajniki sterowane kwarcem. Jak tak dalej pójdzie to gotowiśmy zostac Anglią

Najbardziej nieekonomicznym jest nadawanie na AC!
KaŻdy Krótkolalowiec polski powinien być współpracow_
-nikiem
swego pisma!
Popierajcie Wasze pismo!
- Czy wysłałeśjużwykaz QSo w zawodach ARRL do tego

,

-klubu?

Dokładne opisy budowy odbiorników krÓtkofalowych, na(od najprostszych do wielostopniowych)' zasilaczy
oraz wszelkie wiadomości potrzebne kÓtkofalowcom zawie-

-dajnikÓw

ra,,PRZEWoDNIK KRÓTKoFALoWCA'' wydany nakłałem
LKK we Lwowie. Cena zniżona 1'50 zł!

Chcesz dopomÓc ,'Krótkofalowcowi Polskiemu"? Przy-

-pilnui,

by wszyscy Twoi koledzy-krótkofalowcy zaabonowali
,,KP"!
Karty QSL tanio można nabyć u skarbnika LKK. Zamó-wienia
kierować należy na odcinku czeków PKo. Setka tylko 0'90 zł.

połączeń lokalnych

pasma

Do
s-metrowego!
używajcie
- Wszystko
dla lal krótkich
zakupisz .najkorzystniej
- RADIO-OENTRALA.
-znanej ze swej solidnościfirmie

w

Przełączniki calitowe
-ci produkuje
firma inż. A'

idealne dla wysokich częstotliwośHorkiewicz z Warszawy.
Roczniki 1935-1938,,Krótkofalowca Polskiego'' stanowią
-prawdziwą ENoYKLoPEDlĘ KRÓTKoFALARSTWA. Przy
tym można je nabyć po nader niskich cenach!

Popierajcie firmy ogłaszające się w
przy zakupach i zapytaniach

Krótkofalowcy!
-,,Krótkofalowcu
Polskim'', a

powołujcie się na ogłoszenia!

opracował SP8TK
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