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Od Redakcji 
 

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie dokumentów, 

które przechowały się w archiwum SP5PSL oraz w Warszawskim Od-

dziale Terenowym PZK. 

 W opracowaniu przedstawiono jedynie część zachowanej do-

kumentacji. Głównym celem przedstawienia poniŜszego materiału jest 

przedstawienie koncepcji do opracowania ksiąŜki o historii klubu. Wy-

danie ksiąŜki planujemy na 2009 rok – wtedy będą obchody 90-lecia 

Zegrzyńskiego Ośrodka Łączności.  

Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich członków i 

sympatyków Klubu SP5PSL o nadsyłanie na nasz adres (patrz str. 2) 

swych wspomnień, informacji historycznych i relacji, które wykorzy-

stamy do opublikowania ksiąŜki. 

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przy-

czynili się do powstania „Zarysu historii krótkofalarstwa w Zegrzyń-

skim Ośrodku Łączności”. 

 
73 de Janusz sp5jxk/sn5j 
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Historia Zegrzyńskiego Ośrodka Łączności1 
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI jest jedynym 

ośrodkiem w kraju, kształcącym od 1919 roku kadry 
wojsk łączności dla potrzeb Wojska Polskiego. Dziedzi-
czy chlubne tradycje wszystkich szkół i ośrodków szko-
lenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych lat 
istnienia II Rzeczypospolitej. 
Początki, wiąŜą się z narodzinami II Rzeczypospolitej i 

odbudową Wojska Polskiego po 123 latach zaborów. 
W niecały rok po odzyskaniu niepodległości, 13 września 1919 roku 
sformowano w ZEGRZU k. WARSZAWY Obóz Wyszkolenia Oficerów 
Wojsk Łączności. W jego skład wchodziły: Szkoła Oficerska Wojsk 
Łączności, Szkoła PodchorąŜych Wojsk Łączności oraz Kurs Aplikacyj-
ny. 31 maja 1921 roku zmieniono nazwę na Obóz Wyszkolenia Wojsk 
Łączności, a 10 kwietnia 1923 roku, na Obóz Szkolny Wojsk Łączno-
ści, który istniał do 1929 roku. 

Z dniem 15 sierpnia 1929 roku, Obóz Szkolny Wojsk Łączności 
w ZEGRZU został przekształcony w Centrum Wyszkolenia Łączności. 
Zmiany nazw wiązały się ze zmianami zadań edukacyjnych. 

W Centrum Wyszkolenia Łączności kształcono oficerów słuŜby 
stałej na kursach doskonalenia, oficerów rezerwy, podoficerów słuŜby 
stałej i nadterminowych oraz podchorąŜych rezerwy, którzy w latach 
trzydziestych stanowili najliczniejszą grupę osobową. Kandydatów na 
oficerów słuŜby stałej dla potrzeb wojsk łączności w latach 1924-1935 
kształcono w Szkole PodchorąŜych InŜynierii w WARSZAWIE. W roku 
1935 kształcenie kandydatów na oficerów słuŜby stałej przejęło po-
nownie CWŁ w ZEGRZU i prowadziło je nieprzerwanie do września 
1939 roku. 

W latach 1927-1936 prowadzono w CWŁ szkolenie telegrafi-
stek Hughes’a zwanych popularnie “juzistkami”. Odbyło się dziesięć 
kursów, które ukończyło około 300 kobiet. 

Absolwenci CWŁ w ZEGRZU stanowili kadrę dowódczą jedno-
stek i pododdziałów łączności w wojnie obronnej 1939 roku, a następ-
nie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Armii Krajowej. Po 
kampanii wrześniowej, juŜ 8 grudnia 1939 roku zostało utworzone 
Centrum Wyszkolenia Łączności w WERSALU, które po klęsce Francji 
w 1940 roku przeniesiono do Szkocji. Tam funkcjonowało ono naj-
pierw w CRAWFORD, potem w ALYTH następnie DUNDEE i ST. AN-
DREWS, AUCHTERMACHTY, a od września 1944 roku w KINROSS-
PERTHSIRE. 

                                                 
1 Opracowano na podstawie „Historii CSŁiI” – źródło – portal internetowy CSŁiI 
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Kształcenie kadr łączności Wojska Polskiego prowadzono pod-
czas wojny takŜe na terenie ZSRR, w Iraku i w Egipcie. W marcu 1942 
roku została utworzona Szkoła PodchorąŜych Wojsk Łączności w Armii 
Polskiej, dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Szkołę tę zor-
ganizowano przy 1 pułku łączności w miejscowości POGRAN-
ORŁOWSKAJA w Uzbekistanie. W sierpniu 1942 roku ewakuowano ją 
do Iranu, miesiąc później do QUZIL RIBAT w Iraku, a w końcu wojny 
do miejscowości MATERA we Włoszech. 

Absolwentów kierowano do słuŜby w oddziałach 2 Korpusu 
Polskiego. Zyskali sobie sławę i uznanie na szlaku bojowym Korpusu, 
w bitwie pod Monte Cassino oraz całej kampanii na Półwyspie Apeniń-
skim. 

Oficerów łączności na potrzeby 1 Korpusu Polskiego, a na-
stępnie I Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. J. Berlinga, 
przygotowywano w 1943 roku w Szkole Oficerskiej Armii Radzieckiej 
w MUROMIU,  a potem od marca do grudnia 1944 roku w Centralnej 
Szkole PodchorąŜych w RIAZANIU. 
 

Jesienią 1944 roku została zorganizowana Oficerska Szkoła 
Łączności w wyzwolonym ZAMOŚCIU. Głównym jej celem było przy-
gotowanie kadr dowódczych dla burzliwie rozwijających się wojsk 
łączności. 
Oficerska Szkoła Łączności, została przeniesiona w październiku 1945 
roku z ZAMOŚCIA do SIERADZA. 
 

6 czerwca 1950 roku, na podstawie rozkazu ministra obrony 
narodowej rozformowano Oficerską Szkołę Łączności i w jej miejsce 
utworzono dwie szkoły: Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w 
SIERADZU i Oficerską Szkołę Łączności Radiowej w ZEGRZU. 
 
22 listopada 1955 roku, wyŜej wymienione dwie szkoły zostały połą-

czone w jedną Oficerską Szkołę Łączności z 
siedzibą w ZEGRZU. 
 
20 maja 1967 roku, szkoła uzyskała status 
wyŜszej uczelni zawodowej I stopnia. Nadano 
jej wówczas nazwę WyŜszej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Łączności. WSOWŁ została rozformo-
wana 30 września 1997 roku. 
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Wstęp 

Początki krótkofalarstwa w Zegrzu miały miejsce 50 lat temu2, 
bowiem sięgają 1957r., kiedy klub łączności w Zegrzu otrzymał klu-
bowy znak nasłuchowy SP5-098.  

Przez kolejne lata trwały starania o 
załoŜenie klubu krótkofalowców na terenie 
wojskowym. Udało się to dopiero w 1965 r. 
Radiostacji amatorskiej przyznano znak z 
sufiksem PSL, wywodzącym się od skrótu 
OSŁ – Oficerska Szkoła Łączności, gdyŜ 
załoŜycielami byli podchorąŜowie z Oficer-
skiej Szkoły Łączności.  

Przez następne lata klub funkcjono-
wał przy WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki. Członkami klubu byli podchorąŜowie i 
kadra dydaktyczna uczelni, a takŜe osoby cywilne, które odbywały 
przeszkolenia w Zegrzu. Z dokumentów ewidencyjnych wynika, Ŝe 
przez 40 lat w pracy klubu uczestniczyło ponad 300 licencjonowanych 
krótkofalowców.  

Dzisiaj reaktywowany klub kontynuuje dotychczasowe osią-
gnięcia i prowadzi pracę z młodzieŜą, osiągając w krótkim czasie 
istotne sukcesy. 

Działalność klubowa w latach 1964-1975 
Wspomnienia Tomka SP7BCA – 1964 
14.06.2007r. 

Grupa entuzjastów łączności radiowej na pasmach amator-
skich podchorąŜych Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu 
k/Warszawy na przełomie 1963/1964 roku postanowiła uruchomić 
stację amatorską z terenu szkoły. Wielkim entuzjastą naszej inicjaty-
wy był Pan płk Pawłusiewicz wykładowca w OSŁ, który został na-
szym opiekunem z ramienia komendy szkoły. 
Grupę inicjatywną stanowili między innymi: 
Józef MISZTAL /obecnie SP1QW/ 
Andrzej WTOREK /obecnie SP7RFD/ 
Tomasz WIZA – SP3-492 /obecnie SP7BCA/ 
Marian WRZOSEK /SP6BYE  SK/ 
Leszek DUNIEC /obecnie SP5BYF/ 
PodchorąŜowie 1-go rocznika oraz Norbert DOLNY /obecnie SP2BBD/ z 
2-go rocznika. 

                                                 
2 Na podstawie relacji SP2PI 

SP3C – Absolwent 
OSŁ-1955 
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Za zgodą bezpośrednich przełoŜonych oraz pisemną zgodą komendan-
ta OSŁ Pana płk Gierasimczyka rozpoczęliśmy starania o licencję. W 

dniu 27 maja 1965 roku osobiście 
odebrałem w Zarządzie Głównym 
PZK w Warszawie zezwolenie dla 
klubu PZK przy OSŁ w Zegrzu o zna-
ku wywoławczym SP5PSL oraz ze-
zwolenie prywatne o znaku SP5BCA. 
Od tego dnia stacja SP5PSL rozpo-
częła pracę na pasmach amator-
skich.  
Konstruktorem pierwszej stacji był 
kol. Józef MISZTAL, który na bazie 
starej wycofanej stacji wojskowej 
zmontował nadajnik na pasma 3,5, 7 
i 14 MHz pracującą emisjami CW i 
AM. Stronę odbiorczą stanowił od-
biornik KWM-2 który klub otrzymał 
od słuŜb technicznych OSŁ. Pierwsze 
pomieszczenie klubowe znajdowało 
się na parterze bloku wyszkolenia w 

starej nieczynnej toalecie hi! a anteną był poczciwy LW zawieszony 
jednym końcem na szczycie masztu kratowego 25m, który stał z tyłu 
budynku wyszkolenia. Pierwsze łączności DX przeprowadzono emisją 
CW na pasmach 7 i 14 MHz. 

Pod koniec 1965r. wobec duŜego 
zainteresowania podchorąŜych pracą w 
eterze, dobrą marką, jaką członkowie 
klubu wyrobili sobie u przełoŜonych i 
wykładowców radiotechniki oraz słuŜby 
ruchu radio, Komendant OSŁ przeznaczył 
pomieszczenie w internacie (poza ścisłym 
terenem OSŁ) obok kasyna dla potrzeb 
klubu, do którego mieliśmy całodobowy 
dostęp przez cały czas naszego pobytu w 
Zegrzu, przeprowadziliśmy kilka tysięcy QSO. Po promocji we wrze-
śniu 1966r. przekazaliśmy klub młodszym kolegom, ciesząc się, Ŝe 
SP5PSL nadal pracuje i jest obecna na pasmach amatorskich do dnia 
dzisiejszego. Wraz z kol. Marianem WRZOSKIEM trafiliśmy po promo-
cji do Legnicy, gdziew 1968r. załoŜyliśmy następny klub wojskowy 
SP6PBB, ale to juŜ inna historia.  
 

SP1QW i SP7RFD 

SP5BYF i SP7RFD 
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Zebranie załoŜycielskie 8 maja 1964 
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Spis członków Radioklubu przy GKO 8 maja 1964 
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Rejestracja Radioklubu 29 maja 1964 
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Pierwsza licencja 27 maja 1965 
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Wspomnienia Staszka SP5COC3 – 1966-1969 
           W latach 1966-1969 byłem jednym z członków klubu SP5PSL 
w Zegrzu k/Warszawy. Klub działał przy Oficerskiej Szkole Łączności 
(OSŁ), licencję otrzymał w roku 1965. ZałoŜycielami byli koledzy An-
drzej SP7RFD, Tomek SP7BCA i 
Józek SP1QW, którzy równieŜ dzi-
siaj są aktywni na pasmach. Opie-
kunem klubu był wykładowca radio-
techniki płk Eugeniusz Pawłusiewicz 
SP5PW. Pomieszczenie klubu (bar-
dzo małe) mieściło się w tzw. bloku 
szkolenia. Sprzęt stanowiły odbior-
niki KWM, USP i uŜyczany czasami 
R-250. Nadajnik został wykonany 
przez ww. kolegów. Była to osobna 
wzbudnica CW (później teŜ AM) oraz stopień końcowy na podzespo-
łach nadajnika RSBF z lampą 813. UŜywano anteny dipol. 
W historii klubu miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. Pamiętam 
na przykład, jak koledzy SP7RFD, SP7BCA i SP1QW ze stacji SP5PSL 
prowadzili łączność ze stacją SP3ZHC z Zielonej Góry. Operator tej 
stacji poszukiwał trudnego do zdobycia leku dla bardzo cięŜko chorej 
osoby. Koledzy natychmiast podjęli działania. W Zegrzu w izbie cho-
rych i w aptekach warszawskich tego leku nie było. Wpadli, więc na 
pomysł i zwrócili się w tej sprawie telefonicznie do Komendanta Woj-
skowej Akademii Medycznej w Łodzi. Komendant podjął decyzję o 
przesłaniu w tym samym dniu tego leku do szpitala, w którym prze-
bywał chory. Otrzymany lek uratował mu Ŝycie. 
Następnego dnia cała trójka została wezwana na dywanik do komen-
danta OSŁ. Byli wystraszeni, bo nie wiedzieli, co się naprawdę stało. A 
komendant Szkoły uroczyście podziękował im za obywatelską posta-
wę. Zostali awansowani na kolejny stopień oraz dostali nagrody, a 
siedziba klubu została przeniesiona do większych pomieszczeń w Ho-
telu Oficerskim przy Kasynie. 
Natychmiast zawieszono antenę typu dipol i przeniesiono radiostację 
do nowego lokum. W jednym pomieszczeniu była radiostacja, a w 
drugim stało kilka odbiorników, które słuŜyły początkującym do pro-
wadzenia nasłuchów.  
W roku 1967 odbył się kolejny kurs krótkofalarski na świadectwo 
uzdolnienia i spora grupa osób przystąpiła do egzaminu. Zdało go 
wiele osób, później otrzymaliśmy licencje. Mi został przydzielony znak 
wywoławczy SP5COC. Przez kolejne dwa lata, do roku 1969, pracowa-

                                                 
3 Artykuł w Świat Radio Sierpień 2006 

SP5COC i SP5IRA 
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łem na stacji oraz wspólnie z kolegami budowaliśmy pierwsze nadaj-
niki i inne amatorskie konstrukcje. Spędzając w klubie popołudnia 
poznałem osobiście kolejnych, wspaniałych kolegów, miedzy innymi 
Stanisława SP7BYG, Leszka SP5BYF oraz Krzysztofa SP5GMK (obecnie 
SP5DU) i Ryszarda SP5COM. Było teŜ dwóch kolegów z duŜym do-
świadczeniem operatorskim: Andrzej SP5BHZ i Janek SP5BHM. W tym 
czasie i później stacja SP5PSL była bardzo aktywna, przeprowadzono 
tysiące łączności, wygrywano zawody i zdobywano dyplomy. Więk-
szość poznanych w Zegrzu kolegów nadal jest aktywna i moŜna ich 
spotkać na paśmie. W roku 1969 przeniosłem się do Warszawy, na 
Ochotę, później Mokotów, a od 1984 roku mieszkam w dzielnicy Rem-
bertów. Praktycznie cały czas jestem aktywny na pasmach. W roku 
2007 będę obchodził okrągłą, 40-tą rocznicę pracy pod swoim zna-
kiem! 

O krótkofalowcach z WyŜszej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Łączności4 - 1967 

Noc – na stacji klubowej cisza, tylko słowa sączą się ze słu-
chawek. Wprawne ręce obejmują pokrętła odbiornika, wzrok goni 
strzałkę na skali, leniwie wędrująca po paśmie amatorskim. 

Słabo dzisiaj idzie nikt się nie zgłasza, a w dodatku cięŜki 
dzień… matematyka, radio-
technika, historia, musztra. 
Ma się jednak to swoje hob-
by: zmęczenie ustępuje 
miejsca pasji krótkofalar-
skiej. Płyna w “eter” słowa: 
“Wywołanie ogólne, wywo-
łanie ogólne w paśmie 40 
metrów podaje SP5PSL, 
Stefan Paweł 5, Paweł, Ste-
fan, Ludwik podaje wywoła-

nie ogólne…”, po czym SP5PSL 
przechodzi na ogólny nasłuch… znowu błądenie po paśmie… no na-
reszcie jest! “SP5PSL, Stefan Paweł 5 Paweł Stefan Ludwik odpowiada 
SP6RE - Stefan Paweł 6 Roman Ewa i SP6RE przechodzi na odbiór”, 
po tradycyjnej wymianie grzeczności następują raporty i wkrótce kol. 
Mietek SP6RE (QTH Głubczyce) zostaje zaliczony w rejestr dobrych 
znajomych. 

                                                 
4 Radioamator 1967 - artykuł nadesłał Janek – SP2BHM (w artykule 
SP5BHM) 

SP5PW i SP5BTY 
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Pora juŜ na odpoczynek, ale coś ciągnie do “zrobienia” jeszcze jednej 
łączności. I tak szybko leci czas odmierzany seansami: w “eter” płyną 
słowa – spotykają się “bratnie dusze”. 

Sekcja krótkofalarska Radioklubu przy WyŜszej Szkole Oficer-
skiej Wojsk Łączności działa od 1964 roku. Jak zwykle początek był 
dość trudny. Garstka zapaleńców, którą kierował ppłk E. Pawłusiewicz 
w dość krótkim czasie pociągnęła za sobą innych. Nowe zaintereso-
wanie podchorąŜych spotkało się z przychylna opinią Komendy ówcze-
snej Oficerskiej Szkoły Łączności. Radioklub otrzymał szereg wybra-
kowanych urządzeń łączności, z których powstał nadajnik radiowy. W 
1965r. Ministerstwo Łączności wydaje zezwolenie na pracę amator-
skiej radiostacji klubowej ze znakiem SP5PSL. Od tego czasu notuje 
się wzmoŜona działalność klubu. Przybywa członków, sprzętu. Pierw-
szy rok działalności klubowej ograniczał się tylko do pracy na radio-
stacji i szkolenia nowych operatorów. Rok 1967 naleŜy odnotować 
jako rok dość aktywnej pracy członków klubu w terenie. Czynnie po-
mogli oni w załoŜeniu Klubu Krótkofalowców w Pułtusku przy Techni-
kum Radiowym5. Organizowali wyjazdy popularyzatorskie z radiosta-
cją klubową do odległej Ostrołęki. RównieŜ na terenie szkoły rozwinię-
to dość szeroką akcję propagandową. Kilkudziesięciu członków klubu 
(oficerów, podoficerów i podchorąŜych) otrzymało zezwolenia na po-
siadanie i uŜytkowanie radiostacji amatorskiej. 

Obecnie napływ członków do klubu jest coraz większy tak, Ŝe 
zachodzi konieczność organizowania kursów przygotowawczych kilka 
razy w roku. 

Przeprowadzono dotychczas ponad 10.000 łączności z krótko-
falowcami w kraju i zagranicą. Niewątpliwym sukcesem jest fakt, Ŝe w 
tak krótkim okresie działalności przeprowadzono łączność z 80 kraja-
mi z całego świata. Za te łączności klub otrzyma wkrótce kilkanaście 
cennych dyplomów z róŜnych państw. NaleŜy nadmienić, Ŝe radiosta-
cja SP5PSL, dwukrotnie brała udział w akcji niesienia pomocy cięŜko 
chorym6. 

                                                 
5 Klub SP5PAU, Pułtusk, rok załoŜenia 1968 – “Na powstanie klubu 
krótkofalowców w technikum radiowo-telewizyjnym w Pułtusku wy-
datny wpływ miał kontakt z Wojskowym Instytutem Łączności i 
WSOWŁ w Zegrzu. W szkole oficerskiej w Zegrzu istniał klub SP5PSL, 
którego to członkowie zaszczepili bakcyla krótkofalarstwa wśród 
uczniów szkoły w Pułtusku. Koledzy z Zegrzyńskiego klubu zorganizo-
wali szkolnie z zakresu radiotechniki, telegrafii oraz metod prowadze-
nia korespondencji radiowych i wszystkiego co potrzeba było do uzy-
skania uprawnień operatorskich i upragnionych licencji! – Ryszard 
SP5DXU” – źródło publikacja na  portalu SP5PSL – czerwiec 2006 
6 “W szkole działa równieŜ sekcja krótkofalowców, w której podchorą-
Ŝowie, doskonaląc swoje profesjonalne umiejętności łącznościowców, 
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NajbliŜsze plany na przyszłość, to oczywiście dalszy rozwój 
sekcji krótkofalarskiej, rozbudowa sekcji radioamatorskiej, a ponadto 
załoŜenie sekcji “łowy na lisa” i radiomodelarskiej. NiezaleŜnie od tych 
zamierzeń w dalszym ciągu prowadzona będzie akcja kontaktów z 
terenem, szczególnie z powiatem ostrołęckim, z którym szkoła juŜ od 
kliku lat współpracuje. MoŜna mieć całkowita pewność, Ŝe te dość 
obszerne plany zostaną zrealizowane, skoro klubem kierują i działają 
w nim tacy aktywiści, jak E. Pawłusiewicz SP5PW, M. Mroziński 
SP5CON, Cz. Kowalik SP5BTY, J. Wielgosz SP5BYH, A. Zieliński 
SP5BHZ, J. Kaliszewski SP5BHM. Nazwisk moŜna by wymieniać jesz-
cze bardzo wiele. 

W styczniu br. Klub odwiedził przedstawiciel Głównego zarzą-
du Politycznego WP oraz ZG i Wojewódzkiego PZK. Podczas spotkania 
z Komendą Szkoły i Zarządem Klubu omówiono działalność klubu i 
plany na przyszłość. Przedstawiciele władz nadrzędnych wyrazili pozy-
tywną opinie o działalności klubu, natomiast wszyscy uczestnicy spo-
tkania mieli zgodne poglądy, co do poŜytecznej działalności tego ro-
dzaju klubów. 

Zajęcia w klubie nie ograniczają się tylko do przyjemnego 
spędzania czasu i kontynuowania zainteresowań osobistych, chociaŜ 
jest to równieŜ waŜne. WaŜniejsze są jednak inne czynniki. MoŜna 
stwierdzić, Ŝe Ŝaden z podchorąŜych krótkofalowców nie ma Ŝadnych 
kłopotów z opanowaniem pracy na sprzęcie radiowym. Rozwijanie 
zainteresowań radiotechnicznych wpływa bardzo korzystnie na przy-
swajanie dość trudnych zagadnień związanych ze znajomością woj-
skowego sprzętu łączności.  

W sumie absolwenci szkoły – krótkofalowcy są na pewno jed-
nymi z lepszych specjalistów łączności. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, Ŝe krótkofalowcy po ukończeniu szkoły rozpoczynają juŜ właści-
wie samodzielną działalność w róŜnych miejscowościach. Organizują 
nowe kluby, szkolą nowe zastępy7….  

                                                                                                            
brali udział w róŜnorodnych akcjach, niekiedy ratując Ŝycie innym. Tak 
było 12 stycznia 1966r. kiedy kapral podchorąŜy Andrzej Wtorek ode-
brał sygnał o poszukiwanym leku dla cięŜko chorego. Zegrzyńska 
SP5PSL dotarła do źródła tego leku, przyczyniając się do uratowania 
cięŜko chorego” – źródło “75 lat kształcenia Kadr łączności WP w Ze-
grzu” – Zegrze wrzesień 1994 
7 Niestety nie posiadamy zakończenia artykułu 
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Meldunek o stanie Radioklubu PZK do Komendanta 
WSOWŁ - 19718 
St. Wykładowca Cyklu Radiotechniki WSOWŁ 
płk Eugeniusz Pawłusiewicz,  Prezes SP5PSL 1964-1975 
Zegrze, 16.11.1971r. 
 Jako prezes radioklubu i członek Zarządu Głównego PZK po-
czuwam się do obowiązku zameldowania o tym, Ŝe praca w radioklu-
bie napotyka na szereg trudności, które uniemoŜliwiają normalną 
działalność klubową. 

Radioklub został zaewidencjonowany 
w Polskim Związku Krótkofalowców jako „Ra-
dioklub przy GKO9 Oficerskiej Szkoły Łączno-
ści” w dniu 29 maja 1964r. Znak stacji klubo-
wej SP5PSL. W radioklubie została utworzona 
sekcja krótkofalarska i radioamatorska. Nale-
Ŝy nadmienić, Ŝe z obu sekcji pracuje tylko 
sekcja krótkofalarska, natomiast sekcja radio-
amatorska istnieje tylko na papierze i nie 
moŜe rozwinąć swej działalności z powodu 
braku odpowiedniego pomieszczenia. 

W chwili obecnej klub dysponuje 
dwoma pomieszczeniami. W jednym z nich 
/duŜym/ zainstalowane są 3 radiostacje w 
tym jedna radiostacja jednowstęgowa. W 
drugim pomieszczeniu /b. małym/ planowane jest utworzenie labora-
torium podręcznego i równocześnie biura QSL. 

Radiostacje klubowe do chwili obecnej przeprowadziły około 
20 000 łączności z wszystkimi krajami świata. Za aktyną wymianę i 
uzyskanie dobrych miejsc w zawodach otrzymaliśmy 8 dyplomów 
zagranicznych i kilka dyplomów krajowych. Ponadto wyszkolono całe 
zastępy operatorów – licencjonowanych nadawców. Do innych osią-
gnięć klubowych naleŜy zaliczyć „Dramatyczną walkę o Ŝycie człowie-
ka” /śołnierz Wolności z dnia 14.01.1966/. Uwieńczeniem, której było 
szybkie sprowadzenie leków z WAM w łodzi oraz ParyŜa. Jak równieŜ 
zajęcie dwóch pierwszych miejsc /pchor. Lisiecki10/ oraz jednego trze-
ciego miejsca w oddzielnych konkurencjach podczas II Ogólnopolskich 
Mistrzostw w Radiopelengacji Amatorskiej – Zegrze - 1971. NaleŜy 
nadmienić, Ŝe pchor. Lisiecki Marek /12 plut/ w dniu 14.11 br. Na 

                                                 
8 Z Archiwum SP5PSL 
9 GKO – Garnizonowy Klub Oficerski 
10 Marek Lisiecki – SP5BCL 

SP5PW (SK) 
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plenum ZG PZK został odznaczony brązowym medalem „Za zasługi 
dla obronności kraju”.  

PoniŜej przedstawiam wykaz podstawowych problemów klu-
bowych z równoczesną prośbą do ob. Komendanta o okazanie pomo-
cy: 
1. Radioklub w chwili obecnej liczy 22 członków oraz 35 kandydatów 

biorących udział w szkoleniu na rozpoczynającym się obecnie kur-
sie krótkofalarskim. Zarówno członkowie jak i kandydaci nie po-
siadają przepustek stałych na bramę koło kasyna i do radioklubu 
przedostają się róŜnymi moŜliwymi sposobami. 

2. Nie ma ustalonych dni i godzin pracy klubowej, w których moŜna 
by prowadzić szkolenie i prace w „eterze”. 

3. Radioklub do chwili obecnej nie posiada magazynu sprzętu. Sprzęt 
w stanie bezładu zgromadzony jest w ubikacji znajdującej się w 
cyklu radiotechniki /Nr.17/ gdzie jest zalewany przez nieczystości. 
Dalsze partie sprzętu znajdują się w prywatnej piwnicy, do której 
dostęp mają róŜne osoby. W ostatnim okresie zanotowano wiele 
wypadków kradzieŜy i dewastacji sprzętu. Sprawa magazynu oraz 
odpowiednich regałów na sprzęt stanowi obecnie zagadnienie 
pierwszorzędnej wagi. 

4. Bardzo niekorzystnie na działalności klubowej odbija się brak po-
mieszczenia do prac sekcji radioamatorskiej. Radioklub dysponuje 
duŜą ilością urządzeń radiowych oraz złomu, który mógłby słuŜyć 
z poŜytkiem radioamatorom przy wykonywaniu prac racjonaliza-
torskich, urządzeń klubowych i prac indywidualnych. 

5. Radiosport jest dziedziną zaniedbaną w naszym klubie. Po ostat-
nich osiągnięciach sportowych  istnieją szanse na osiągnięcie nie-
złych wyników na III Mistrzostwach Polski w radiopelengacji ama-
torskiej, które odbędą się w czerwcu 1972r. w Legnicy. Brak 
sprzętu i dotacji finansowych uniemoŜliwia jednak rozpoczęcie 
treningów. Istnieją moŜliwości zakupu odbiorników do „łowów na 
lisa” w cenie około 2.000 zł. za sztukę. 

6. Klubowe  karty QSL /korespondencyjne/ są brzydkie i wykonane 
na kiepskim kartonie. Nowy wzór karty znajduje się w opracowa-
niu, nierozwiązana jednak pozostaje sprawa druku nowych kolo-
rowych kart na dobrym Bristolu. 

7. Dwa lata temu poczyniono starania o uzyskanie nowej pieczątki 
dla klubu /zamiast OSŁ – WSOWŁ/. Do chwili obecnej nie otrzy-
maliśmy jednak nowej pieczątki i posługujemy się nieaktualną, 
stara pieczątką. 

8. Do łączności amatorskiej wprowadza się obecnie nowa technikę 
tzw. RTTY /dalekopisowa praca przez radio/. W związku z tym 
zwracam się z prośba o przydzielenie do radioklubu dwóch dale-
kopisów /z wybrakowanych aparatowni/. 
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Więź z Krótkofalowcami Polski i Świata11 - 1975 
mjr mgr Piotr Zacharasjewicz 
Zegrze 11.07.1975 

Wśród siedmiuset radioamatorskich klubów krótkofalarskich 
istniejących w Polsce, działają równieŜ liczne kluby wojskowe. Radio-
klub przy WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu działa 
od przeszło jedenastu lat. Jego historii i sukcesom poświecić pragnę 
nieco uwagi.  

W połowie maja 1964 roku grupa oficerów i podoficerów pod 
przywództwem Eugeniusza Pawłusiewicza, działając w oparciu o za-
rządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP12 w sprawie rozwoju ruchu 
radioamatorskiego w wojsku i zgodę Komendanta uczelni, wychodząc 
naprzeciw zainteresowaniom podchorąŜym załoŜyła klub radioamator-
ski. Zarejestrowany w Polskim związku Krótkofalarskim uzyskał na 
początku 1965 roku od Państwowej Inspekcji Radiowej Ministerstwa 
Łączności zezwolenie na pracę radiostacji klubowej podchorąŜych ze 
znakiem SP5PSL13. 

Nowe zainteresowanie podchorąŜych spotkało się z przychylną 
opinią komendy szkoły, dzięki 
czemu otrzymał pomieszczenie i 
róŜne urządzenia łączności, z któ-
rych amatorzy zbudowali pierwszy 
nadajnik radiowy. Odtąd rozpo-
częły się wieczory intensywnego 
szkolenia członków na operatorów 
na radiostacji. Taki był początek 

działalności…. 
W pierwszym dziesięcioleciu przez szeregi radioklubu przewi-

nęło się około 500 radioamatorów. W ciągu tych lat co najmniej poło-
wa jego członków otrzymała licencje na posiadanie i uŜytkowanie ra-
diostacji lub pozwolenia operatorskie. Szkolenie napływającej do klu-
bu młodzieŜy oraz jej ciągła rotacja dobrze przysłuŜyły się krótkofa-
larstwu w Polsce przygotowując przyszłe kadry klubów wojskowych i 
młodzieŜowych w kraju. Radioklub WSOWŁ wychował przez ten czas 

                                                 
11 Archiwmum SP5PSL 
12 Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 77 z dnia 31.VIII.60r 
Dziennik Rozkazów MON nr 18 z 30.09.1960r. 
13 W Zegrzu funkcjonowała wtedy OSŁ – Oficerska Szkoła Łączności 
wystąpiono o znak nawiązujący do skrótu OSŁ – SP5OSL, ale nie było 
takiej moŜliwości kluby PZK przyznawano znaki zaczynające się od 
sufiksu “P” stąd znak SP5PSL 

SP5CON i Lech Głuski 
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wielu krótkofalowców pracujących aktualnie w róŜnych klubach: Ligi 
Obrony Kraju, PZK i ZHP. 

Praca w radioklubie pozwala jego członkom przyjemnie spę-
dzić czas wolny i realizować osobiste zainteresowania w warunkach 
słuŜby wojskowej. Ma to ogromne znaczenie dla odpoczynku i zacho-
wania zdrowia psychicznego podchorąŜych. Rozwijanie zainteresowań 
radiotechnicznych i radiokomunikacyjnych korzystnie wpływa na przy-
swajanie przez podchorąŜych trudnych zagadnień techniki radiowej w 
wyŜszej uczelni wojskowej. 

Udział w zawodach i imprezach oraz codzienne prowadzenie 
łączności z krótkofalowcami krajowymi i zagranicznymi jest celem i 
świadectwem działalności radioklubu. W ciągu pierwszego dziesięcio-
lecia przeprowadzono ponad 30.000 łączności z krótkofalowcami 
wszystkich kontynentów. Radioklub WSOWŁ przeprowadził łączności z 
ponad 120 krajami świata, za co otrzymał wiele cennych dyplomów, 
na przykład:  
− “WAC” – amerykański dyplom za łączności ze wszystkimi konty-

nentami; 
− “200 SPPA” – polski dyplom za łączności z 200-ma powiatami 

naszego kraju; 
−  “NCA” - /”Nicolas Copernicus AWAPI”/ - dyplom w 500 rocznicę 

urodzin wielkiego polskiego astronoma wydany przez ZOW PZK 
w Bydgoszczy; 

− “SPØ Worked” – polski dyplom za przeprowadzenie łączności z 6 
radiostacjami okolicznościowymi wydany przez ZOW PZK w 
Bydgoszczy. 
W ciągu tych lat działalności stacja radioklubu SP5PSL dwu-

krotnie brała udział w niesieniu pomocy cięŜko chorym, włączając się 
do realizacji humanitarnego hasła “ratunek”. 

Stacja radioklubu krótkofalowców w Zegrzu pracowała juŜ pod 
wieloma znakami, i tak: 
− 3Z5PSL w 1969 roku z okazji XXV-lecia PRL; 
− SPØLIS w 1972 roku podczas II Mistrzostw Polski w radiope-

lengacji amatorskiej “£owy na Lisa”; 
− SPØLWP w 1973 roku z okazji XXX-lecia LWP; 
− SQ5PSL w 1974 roku – okolicznościowy znak przyznany z 

okazji XXX-lecia PRL. 
− SP30X okolicznościowy znak przyznany w 1975 roku z okazji 

30-lecia zwycięstwa nad faszyzmem 
Radioklub z Zegrza był organizatorem ogólnokrajowego mara-

tonu krótkofalarskiego14 poświęconemu uczczeniu 30-leciu powstania 
                                                 
14 7-14 października 1973 – w zawodach wzięło udział aŜ 457 stacji a 
uroczyste zakończenie zawodów odbyło się w Dniu PodchorąŜego - 
29.11.1973r. - z Protokołu komisji maratonu i “ w zawodach wzięło 
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na bratniej ziemii radzieckiej i szlaku bojowego Ludowego wojska 
Polskiego. W okresie miesiąca października 1973 roku pod okoliczno-
ściowym znakiem SPØLWP przeprowadzono 2662 łączności z 60 kra-
jami ze wszystkich kontynentów. Do ciekawszych naleŜały łączności z 
Hiroszimą w Japonii, Wyspami Bahama, Nowej Zelandii, Kamczatki 
oraz Polakami z USA i Kanady. Impreza ta zjednała podchorąŜym 
WSOWŁ licznych przyjaciół w kraju i poza jego granicami. 

Czołowe miejsce zdobyła radiostacja klubowa pod okoliczno-
ściowym znakiem SP3ØX z 
okazji 30-lecia niezwycięŜonej 
Armii Radzieckiej i Ludowego 
Wojska Polskiego nad faszy-
zmem, nawiązując 2727 łącz-
ności z 45 krajami w pasmach 
80, 40, 20 m podczas 69 go-
dzin pracy. Ostatnim osiągnię-
ciem członków klubu jest zdo-
bycie pierwszego m miejsca w 
maratonie “Krótkofalarski Ty-
dzień Warszawy”15. Podczas 
192 godzin trwania zawodów na-
wiązano 547 łączności z radiostacjami wszystkich polskich powiatów, 
za co klub otrzymał puchar przechodni Przewodniczącego Rady Naro-

dowej miasta stołecznego Warsza-
wy.  

Na zakończenie kilka zdań o 
działaczach i członkach tego zasłu-
Ŝonego klubu krótkofalarskiego w 
wojsku. Członkowie jego stanowili 
trzy pokolenia: najstarsze reprezen-
towane przez byłych Ŝołnierzy fron-
towców, średnie przez dydaktyków, 
dowódców i wychowawców uczelni a 
najmłodsze przez podchorąŜych i 

Ŝołnierzy słuŜby zasadniczej. Do najstarszych działaczy w kronice 
klubu wpisano: pierwszego prezesa płk rez. Eugeniusza Pawłusiewicza 

                                                                                                            
udział: 133 radiostacje klubowe, 284 radiostacje indywidualne, 40 
stacji nasłuchowych” – nagrodami były - 2 radiostacje RSB-F-3, 10 
radiostacji RBM-1, 3 odbiorniki Lambda-5, 3 odbiorniki Lambda-2. 
15 Operatorzy SP5PSL przedstawieni do wyróŜnienia przez Komendan-
ta WSOWŁ za zawody “Krótkofalarski Tydzień Warszawski” – 
SP7DQN/5, SP3FAS, SP8GAZ, SP8GNF, SP1FQN, SP3HBW 

SP2FAS 
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SP5PW16, oficera łączności 1 Armii Polskiej w ZSRR, rozmiłowanego 
krótkofalowca i radioamatora, autora licznych publikacji i wniosków 
racjonalizatorskich, doświadczonego dydaktyka OSŁ i WSOWŁ, wy-
chowawcy pokoleń adeptów pięknego i poŜytecznego dla obronności 
kraju hobby. Następnie wpisano dalszych pionierów radioklubu, jak: 
ppłk inŜ. Jan Kolasiński SP5EXH, chorąŜy Marian Januszko SP5AFR i 
sierŜant Czesław Kowalik SP5BTY. Do średniego pokolenia, naleŜą 
aktualni działacze i aktywiści, jak: kpt mgr inŜ. Tadeusz Kiszczak 
SP5GQI17 – dziś prezes klubu, kpt mgr inŜ. Artur MalinowskiSP5FVH, 
kpt Marian Mroziński SP5CON, plut. Wacław Staniewicz SP5GPN i inni. 
Do najmłodszej generacji naleŜy aktualnie wielu podchorąŜych, entu-
zjastów krótkofalarstwa. Do nich zaliczyć moŜna instruktorów-
operatorów: Jerzego Jakubowskiego SP7DQN/518 aktualnego kierow-
nika radiostacji, Jana Konończuka SP4ESG19 i Janusza Wasylkowskie-
go SP4FAS20; operatorów Krzysztofa Jareckiego SP8GNF, i Lecha Wci-
słowskiego SP1FQN; posiadających uprawnienia na samodzielne na-
wiązywanie łączności za pomocą radiostacji klubowej  jak: Tadeusz 
Chrastek SP3HBW Jan Majko SP5FUQ. Wśród 28 męŜczyzn jedynacz-
ką klubu jest 16-letnia Lilina Dolińska21, posiadająca juŜ uprawnienia 

operatorskie i ogromne zamiło-
wanie do krótkofalarstwa. 

Wiele spośród osób 
przyczyniło się do sukcesów 
radioklubu, wypracowało jego 
osiągnięcia. Indywidualnie wiele 
z nich uzyskało cenne krótkofa-
larskie trofea. Ich wysoki sto-
pień altruizmu i zaangaŜowania 
w działalności klubu wykazuje 

głębokie oddanie sprawie obron-
ności naszego kraju i przyjaźni z 

miłującymi pokój krótkofalowcami całego świata. 

                                                 
16 SP5PW – Eugeniusz Pawłusiewicz, Prezes Klubu 1964-1975, Silent 
Key – październik 1985r. 
17 SP5GQI – Tadeusz Kiszczak, Prezes Klubu 1975-1990 
18 SP7DQN/5 – Jerzy Jakubowski, SP7TF 
19 SP4ESG – Jan Konończuk, SP2ESG 
20 SP4FAS – Janusz Wasilkowski, SP2FAS 
21 Liliana Dolińska, SP5IWD 

SP7EXJ, SP3C, SP8GNF, SP7TF 
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Działalność Klubowa w latach 1975-1990 
Wspomnienia Tadka SP5GQI22 1975-1990 
Tadeusz Kiszczak - Prezes SP5PSL 1975-1990 

Klub Krótkofalowców przy Garnizonowym Klubie Oficerskim w 
Zegrzu, w czasie gdy byłem jego członkiem, a były to lata 1975-1990, 
działał - zresztą jak zawsze - w środowisku wojskowym. Członkami 
klubu byli pracownicy, podchorąŜowie i kursanci WyŜszej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Łączności, a takŜe mieszkańcy Zegrza i okolic. Organi-
zatorem klubu i zarazem prezesem był nieŜyjący juŜ od wielu lat Eu-
geniusz Pawłusiewicz (SP5PW). Znany wielu pokoleniom absolwentów 
ówczesnej Szkoły Oficerskiej, znakomity wykładowca a zarazem hob-
bysta o róŜnorodnych zainteresowaniach. Po odejściu Pawłusiewicza w 
1975 r. na emeryturę zostałem prezesem klubu i pełniłem tę funkcję 

prawie do końca 1990 roku. 
Skarbnikiem był wówczas 
Marian Lisowski SP5CNA. Pod 
koniec 1990 roku obowiązki 
prezesa przejął Paweł Szmyd 
SP7SP. Klub Krótkofalowców 
w Zegrzu Północnym był klu-
bem specyficznym. Działali w 
nim tzw. “członkowie stali”, 
na stałe związani z Zegrzem, 

oraz tzw. “członkowie tymcza-
sowi”, czasowo przebywający 

w Zegrzu, którzy działali w klubie tylko przez okres pobytu w WyŜszej 
Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności. Ci krótkofalowcy przychodzili do 
Szkoły z licencjami i byli stałymi członkami innych klubów, praktycz-
nie ze wszystkich okręgów SP. KaŜdego roku klub pozyskiwał kilku 
nowych krótkofalowców, ale teŜ kilku odchodziło po ukończeniu Szko-
ły. Oni głównie byli aktywnymi operatorami radiostacji klubowej 
SP5PSL. Pamiętam dwóch operatorów: Jerzego Jakubowskiego, ów-
czesny znak SP7DQN, oraz Janusza Wasylkowskiego SP3FAS. Ich 
zasługą było to, Ŝe radiostację klubową SP5PSL moŜna było spotkać w 
eterze niemal o kaŜdej porze doby. Pamiętam równieŜ naszą jedyną 
wśród wybitnie męskiego towarzystwa operatorkę - Lilianę Winnicką 
SP5IWD. Było jeszcze wielu innych, aktywnych operatorów. 

Na dziesięciolecie klubu zostały zorganizowane zawody. 
Członkowie klubu, a szczególnie operatorzy radiostacji klubowej, 
wnieśli duŜy wkład w ich przygotowanie oraz czuwali nad ich popula-
ryzacją i właściwym przebiegiem. Fundatorem nagród w postaci woj-
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skowego sprzętu łączności przydatnego w pracy amatorskiej był Szef 
Wojsk Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej.  

W tym czasie członkowie klubu mieli do dyspozycji urządzenie 
produkcji jugosłowiańskiej. Była to radiostacja jednowstęgowa, lam-
powa, częściowo zautomatyzowana. Czasem, gdy urządzenie to nie-
domagało, operatorzy pracowali na radiostacji R-118, głównie na te-
legrafii, na niŜszych pasmach amatorskich. 
Dość często trzeba było zmieniać lokum radiostacji klubowej. Wtedy, 
gdy pomieszczenie było potrzebne dla innych, waŜniejszych celów 
słuŜbowych, radiostację trzeba było przenieść do innego, czasem mo-
Ŝe nawet lepszego z punktu widzenia krótkofalarstwa. Ale kaŜde prze-
nosiny dezorganizowały na pewien czas normalną pracę klubu. Trzeba 
było zbudować system antenowy oraz urządzić pomieszczenie radio-
stacji. Wtedy teŜ najczęściej zdarzały się pewne, zazwyczaj niedługie 
okresy nieobecności radiostacji w eterze. Lokum radiostacji w róŜnych 
okresach mieściło się poza terenem koszar w budynku kasyna i w 
budynku hotelu garnizonowego oraz na terenie koszar w budynku 
klubu garnizonowego, w budynku wydziału wydawniczego i wreszcie 
w tzw. bloku szkolnym. W większości powyŜszych lokalizacji warunki 
lokalowe i antenowe były dobre. Ostatnia lokalizacja była chyba naj-
lepsza ze względu na łatwy dostęp do radiostacji bez konieczności 
wychodzenia poza teren koszar, a takŜe moŜliwość korzystania z nie-
których anten systemów antenowych stacjonarnych radiostacji woj-
skowych.  

Jak juŜ wspomniałem, członkami klubu byli podchorąŜowie-
łącznościowcy, którzy uczyli się w szkole m.in. nadawania i odbioru 
telegrafii. Krótkofalowcy umiejętności te juŜ posiadali, ale musieli 
sobie przyswoić zasady prowadzenia łączności zgodne z przepisami 
wojskowymi. Często instruktorzy i wykładowcy mieli zastrzeŜenia do 
krótkofalowców z powodu - jak to określali - złych nawyków w prowa-
dzeniu łączności. Ale na ćwiczeniach właśnie krótkofalowcy byli nieza-
stąpieni. Pracowali na radiostacjach bardzo chętnie, zastępując nawet 
kolegów na dyŜurach, i znakomicie radzili sobie w trudnych warun-
kach. A przy okazji, “w wolnych chwilach”, prowadzili łączności z ra-
diostacjami amatorskimi. Oczywiście było to ich wielką tajemnicą, 
przyznawali się do tego po latach. Byli to prawdziwi hobbyści, za pra-
cę w eterze oddaliby wszystko. Często po ćwiczeniach, na których 
pracowało się na radiostacjach kilka dni i nocy bez przerwy, wymie-
nieni wyŜej operatorzy SP7DQN/5 i SP3FAS, bezpośrednio po powro-
cie udawali się na radiostację klubową. Ich koledzy odpoczywali po 
trudach ćwiczeń, a Jurek i Janusz kontynuowali pracę tylko, Ŝe tym 
razem pod znakiem SP5PSL. 
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Wspomnienia Darka SP1MVE23 – 1976-1980 
Dariusz Rasiński SP1MVE, członek SP5PSL od 1976 roku przez kolejne 
cztery lata. 
Do klubu “przyjmował” mnie Włodek Piesiewicz, obecnie SP5ABL, 
wtedy podchorąŜy IV roku. Podsunął mi sztorcowy klucz i krotko pole-
cił: “nadawaj”. No i “nadawałem”, oczywiście “na sucho” i w ten spo-
sób, po zaakceptowaniu moich starań, zostałem łaskawie dopuszczony 
do rozglądania się po pomieszczeniach radioklubu. 
Na mój wybór szkoły wpłynął właśnie SP5PSL – wahając się miedzy 
wyborem nauki w Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze i WSOWŁ 
w Zegrzu, na mój ostateczny wybór wpłynęła wysoka pozycja klubu 
SP5PSL w róŜnych rankingach zawodów i ugruntowana opinia “silnej 
paczki” jej członków. 
W roku 1974 w klubie dołączyłem do 
Włodka SP5ABL, Sławka SP5IRA, 
Janka SP5GDM, Lidki SP5IWD, 
SP4ELO. W kolejnych latach do klu-
bu dołączyli Zenek SP3GTS, Mariusz 
Zaremba24, Janusz Sadło… 
Poznaliśmy się w latach młodości, 
znamy się do dziś, jesteśmy kole-
gami, przyjaciółmi. MoŜna powie-
dzieć: było, minęło… jest, gdzieś w 
pamięci, w sercu… Minęło…? Nie 
minęło, póki o tym pamiętamy! 
Czasem było i tak: 
”Wyklęty powstań ludu Ziemi…” zabrzmiało z głośników kinoteatru, a 
setki ubranych w mundury świąteczne podchorąŜych, oficerów ko-
mendantury Szkoły, wykładowcy i zaproszeni goście podnieśli się z 
miejsc. W sali kinoteatru WSOWŁ rozpoczęła się uroczysta akademia 
“z okazji…”. Po kilku taktach muzyka zamilkła, śpiewający Międzyna-
rodówkę - po krótkim zamieszaniu - zaczęli ponownie zajmować miej-
sca. Za chwilę na mównicę powinien wkroczyć komendant Szkoły. Ale 
...z głośników ponownie zabrzmiała pieśń i (radzi nie radzi) uczestnicy 
ceremonii ponownie zaczęli podnosić się z miejsc, aby na stojąco i z 
naleŜnym szacunkiem dołączyć do śpiewu ogólnie znanej pieśni. Tym 
razem muzyka dobiegła końca i po zajęciu miejsc przez zebranych na 
mównicę wkroczył Komendant Szkoły. Być moŜe tknięty złym prze-
czuciem (a moŜe na wszelki wypadek) zapukał w mikrofon na mówni-
cy i wszyscy mogli usłyszeć charakterystyczny odgłos w głośnikach - 
wszystko działa poprawnie i z mikrofonu popłynęła przygotowana “na 
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okoliczność” przemowa. Niestety, po krótkiej chwili jedynie siedzący w 
pierwszych rzędach mogli słyszeć słowa Komendanta, system nagła-
śniający ponownie przestał funkcjonować. Tym razem juŜ stało się 
jasne, Ŝe sprawa jest powaŜna i naleŜy natychmiast usunąć awarię 
nagłośnienia - na potrzebny do tego czas ogłoszono krótką przerwę. 
Ech... Gdyby podchorąŜy wiedział, Ŝe to się tak skończy, zamiast iść 
do radioklubu odpoczywałby po całodobowej słuŜbie! Ostatecznie 
sprawdzenie nadajnika CW stacji SP5PSL mogło poczekać do popołu-
dnia... Stało się jednak inaczej – lampa GU-81 o wielkości słoika Wec-
ka musiała zostać wymieniona. No i została wymieniona, a po wymia-
nie podchorąŜy włączył wysokie napięcie nadajnika i nacisnął klucz - 
idzie pięknie, wskazówka pnie się do góry. Zwolnienie klucza, chwila 
zastanowienia i ponowne naciśnięcie klucza.  
SP5PSL był znanym i aktywnym w zawodach klubem, a odpowiednia 
moc nadajnika to konieczność w zawodach CW. Ciekawe, ile da się 
jeszcze wycisnąć z nowej lampy w “Krowie” – jak nazywaliśmy nadaj-
nik CW? 
Być moŜe dałoby się “wycisnąć” więcej, ale próba została przerwana 
głośnym łomotaniem do drzwi klubu: “Otwierać, otwieraaać! Natych-
miast otwierać!” 
Ech... Gdyby podchorąŜy wiedział, Ŝe cienka ściana dzieląca radiolub 
od sali kinoteatru nie jest Ŝadnym ekranem, nie doszłoby do przerwa-
nia akademii z powodu …zatkania systemu nagłaśniającego sygnałem 
z “Krowy”. Nie zostałby ukarany, ZOMZ (dla niewtajemniczonych: 
zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania), nie zostałby wezwany do 
raportu słuŜbowego, nie musiałby się tłumaczyć oficerowi polityczne-
mu i oficerowi kontrwywiadu. Klucz do radioklubu został zdany do 
depozytu u kierownika klubu na ponad tydzień. Tak było... 

Wspomnienia Krzysztofa SP7GIQ25 – rok 1984 
Znak klubowy SP5PSL był mi znany od początku mojej przygody krót-
kofalarskiej. Pracując na początku lat 70- tych w zawodach stacji klu-
bowych SPK zawsze spotykaliśmy się na telegrafii. Była to jedna z 
mocniejszych i bardziej znanych stacji w SP. Parę lat później, był to 
prawdopodobnie rok 1974, będąc na obozie sportowo-krótkofalarskim 
organizowanym przez klub SP5KMB w Wyszkowie, spotkałem Jurka 
SP7DQR i Janusza SP3FAS, którzy byli motorem napędowym klubu 
SP5PSL, a do Wyszkowa zostali zaproszeni w celu poprowadzenia 
kursu krótkofalarskiego. Znajomość z nimi nie skończyła się wraz z 
końcem obozu i jeszcze parokrotnie odwiedzaliśmy Zegrze i klub 
SP5PSL. 
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W tamtych czasach klub mieścił się na terenie jednostki i WyŜszej 
Szkoły Wojsk Łączności. Klub był w budynku znajdującym się na ubo-
czu, z dala od głównych obiektów szkoły. Sporo miejsca na rozwie-
szenie anten, brak zakłóceń, idealne miejsce na zabawę krótkofalar-
ską. 
Dziesięć lat później sam trafiłem do tej szkoły, juŜ jako podchorąŜy, 
na 6-miesięczne szkolenie. Po klubie na terenie jednostki były tylko 
wspomnienia, ale jakoś przypadkowo dowiedziałem się, Ŝe mój do-
wódca plutonu jest krótkofalowcem i szefem reaktywowanego klubu 
SP5PSL, a klub mieści się poza terenem jednostki. Janusz SP5...26 
(ma teraz nowy znak, przepraszam, zapomniałem) był otwarty na 
kaŜdą formę współpracy, a dla mnie kaŜda chwila spędzona poza jed-
nostką i moŜliwość obcowania z ulubionym hobby była najlepszym 
sposobem na przetrwanie.  
Były to czasy, kiedy fabryczne urządzenia były trudno dostępne i 
krótkofalowcy sami budowali sprzęt. Postanowiliśmy z Januszem zbu-
dować przystawkę do odbiornika R-250 pozwalającą na pracę CW na 
wielu pasmach. Takie pomysły na sprzęt wielopasmowy pojawiały się 
często w rosyjskim RADIO, czasopiśmie krótkofalarskim dostępnym 
na naszym rynku i cenionym wśród krótkofalowców. 
Praca postępowała powoli i była uzaleŜniona od moŜliwości "urywania" 
się do klubu, dostępu do elementów, przyrządów itd. Idea byłą 
szczytna, ale nie jestem pewien, jaki był efekt końcowy tych prac i 
czy pojawił się "następca", który prace kontynuował. 

Działalność klubowa w latach 1990-1993 
Paweł Szmyd SP7SP – Prezes SP5PSL w latach 1990-1993 
Autor tekstu nieznany 
 

BodajŜe największym osiągnięciem w historii klubu był zakup 
za „prezesury” Pawła SP7SP transceivera FT-767-GX, bo klub przez 
wszystkie poprzednie lata działalności jako jeden z nielicznych nie 
posiadał profesjonalnego fabrycznego sprzętu. Zakup sprzętu „doko-
nał” się w czasie, kiedy Komendantem WSOWŁ był płk Witold Cieślew-
ski, późniejszy generał dywizji. W tym czasie prawdopodobnie powstał 
poniŜszy tekst: 
 
 W sierpniu 1963 roku w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu 
w środowisku kadry zawodowej i podchorąŜych zawiązała się grupa 
załoŜycielska popierająca ruch krótkofalarski. Liderem tej grupy był 
płk Eugeniusz Pawłusiewicz, wykładowca przedmiotów technicznych, a 
z zamiłowania krótkofalowiec. 
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 Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców działając na 
podstawie zarządzenia Szefa Szt. Gen. Nr 
77 z 1960 r. w sprawie rozwoju ruchu 
radioamatorskiego w wojsku zezwolił na 
załoŜenie w Zegrzu Klubu Krótkofalowców. 
Decyzją Państwowej Inspekcji Radiowej 
przy Ministerstwie Łączności w dn. 
29.05.64r. klub został zarejestrowany i 
przydzielono znak wywoławczy SP5PSL. 

Pierwszymi operatorami działającymi 
przy OSR27 byli: Marian Januszka SP5AFR, 

Jan Wielgosz i Stanisław Duda28.  
 Działalność klubu spotkała się z przychylną opinią ówczesnego 
Komendanta OSR płk. Dypl. Edwarda GIERASIMCZYKA29. Klub otrzy-
mał pomieszczenie i demobilowy sprzęt elektroniczny. Wykorzystując 
bazę laboratoryjną Szkoły, doświadczenie wykładowców i zapał coraz 
większej rzeszy członków zbudowano pierwszy nadajnik radiowy KF. 
Prace krótkofalowców w mundurach sponsorował takŜe ówczesny Szef 
Wojsk Łączności Gen. Bryg. Leon Kołakowski SP5PZ30 przekazując w 
darze fabryczny transceiver produkcji jugosłowiańskiej RU-SSB. 
 Członkowie Klubu pracując na falach „eteru” doskonalili swoje 
umiejętności operatora radiostacji, tak bardzo przydatne im w dalszej 
słuŜbie wojskowej. 
 Renoma Klubu stale rosła, tak w kraju jak i za granicą. W 
minionym okresie przeprowadzono ponad 100 tys. Łączności z 200 
krajami świata. Nowoczesny sprzęt w postaci japońskiego transceive-
ra YAESU FT767GX – dar obecnego Szefa Wojsk Łączności i Informa-
tyki Gen. Bryg. Witolda Cieślewskiego31 umoŜliwił nawiązywanie łącz-
ności międzykontynentalnych (Nowa Zelandia, USA, Japonia). Szkole-
nie napływającej do klubu młodzieŜy wzajemnie uzupełnia się z proce-
sem dydaktycznym Uczelni. Stwierdzenie – „krótkofalowiec to dobry 
dowódca pododdziału radiowego” – stało się wiarygodnym sloganem. 
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30 Gen. Bryg. Leon Kołatkowski – członek Klubu SP5PSL, były Prezes 
ZG PZK, SK w 1988r. 
31 Gen. Dyw. Witold Cieślewski – Komendant WSOWŁ – 1990-1993 
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Wspomnienia Sławka SP5IRA32 - 1997 
Sławomir Szczepański SP5IRA Prezes SP5SL – 1993-1998 
Zegrze 21.03.1997 

Szanowny Panie Ryszardzie, 
 Uprzejmie dziękuję za pełen ciepła list oraz karty QSL. Jak 
zwykle nie było okazji do odpisania. Myślę, Ŝe jest Pan jednym z tych, 
którym bardzo droga jest idea krótkofalarstwa, której podstawą jest 
działalność klubowa. W tym względzie jesteśmy chyba trochę do sie-
bie podobni. 
 Licencję ze znakiem SP4IRA zdobyłem w olsztyńskim klubie 
LOK SP4KGK, gdzie kultywowana była tradycja powszechnej znajomo-
ści alfabetu Morse’a. Być moŜe to miłość z rozsądku, gdyŜ klub nasz 
posiadał stary demobilowy nadajnik (posiadający tylko emisję CW) 
sterowany z RBM-1 oraz odbiornik KWM. Jak widać sprzętu niewiele i 
marnej jakości, ale za to radość z kaŜdej łączności ogromna. 
 Do WSOWŁ przybyłem w 1975 roku jako „znający się na rze-
czy” młody krótkofalowiec…. Od pierwszego dnia po przybyciu do 
WSOWŁ zaopiekował się mną starszy kolega z IV roku Janusz Wasil-
kowski SP3FAS. Klub miał swoją siedzibę w budynku Wydziału Wy-
dawniczego. To taki czerwony, parterowy budynek w rogu ogrodzenia, 
tuz obok przedszkola. Tam zastałem wspaniałe urządzenie oraz kole-
gów. Pracowaliśmy na jugosłowiańskim urządzeniu RU-SSB z przero-
bionym juŜ wtedy stopniem mocy na nieśmiertelne GU-50. Był tam 
takŜe nadajnik na lampie GU 80 lub 81 do pracy na CW. Atmosfera w 
klubie była wspaniała i juŜ chyba nigdy się nie powtórzyła. To był 
wspaniały zespół ludzi. Oprócz Janusza SP3FAS, byli takŜe SP4ESG 
Janek Konończuk, SP7DQN/5 Jurek Jakubowski – 4 rocznik i nieŜyjący 
juŜ SP3HBW Tadeusz Chrastek, SP1FQN Leszek Wcisłowski, Włodek 
Piesiewicz – 3 rocznik, SP8GNF Krzysiek Jarecki 2 rocznik i z 1 roczni-
ka Waldek Bielski SP4ELO i ja czyli Sławek Szczepański SP4IRA. Mieli-
śmy takŜe i amazonkę Lidkę Dolińską, która swoja obecnością wpro-
wadzała tzw. ład językowy w klubie. 
 W 1976 roku przenieśliśmy się do budynku kina. Tam klub 
dosyć długo się zasiedział, bo do 1987 roku. Następnie dostaliśmy 
pomieszczenie na najwyŜszym piętrze nowego Bloku Szkolenia. 
Wspaniałe miejsce do rozwieszania anten, piękny pokój z miejscem 
do pracy tak krótkofalarskiej jak i warsztatowej. Otrzymaliśmy w pre-
zencie od Gen. Cieślewskiego. Wtedy Komendanta Szkoły, a obecnie 
Szefa Wojsk Łączności. Mieliśmy duŜe sukcesy w zawodach krajo-
wych, braliśmy tez udział w zawodach zagranicznych. Przez te 
wszystkie lata byliśmy ciągle słyszani na paśmie. Przez klub „przewi-
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nęło” się prawie 200 osób. Mieliśmy w swoich szeregach i księdza 
kapelana Jana Maliszewskiego SP4TSP. 
 Klub nasz był słyszalny na paśmie w 1993 roku pod okoliczno-
ściowym znakiem SPØSZL (spotkanie Ŝołnierzy łączności), z okazji 
pierwszego Zjazdu Polskich śołnierzy Łączności. W 1994 roku jako 
SPØKKL z okazji 75 lat kształcenia kadr łączności w Zegrzu (załączam 
karty QSL). 
 Próbowaliśmy takŜe pracy na zewnątrz. Nawiązaliśmy kontak-
ty z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Serocku skąd pracowaliśmy pod-
czas ferii zimowych, robiąc tym wielka frajdę miejscowym dzieciom. 
 NajdłuŜej, bo jednak 1,5 roku nasze kontakty trwały ze szkoła 
średnią dla młodzieŜy niepełnosprawnej w Jachrance. Jednak i tu ka-
pitalizm dotarł, bo z braku funduszy ośrodek ten w sierpniu 1996 roku 
zamknięto. 
 Teraz i my juŜ kończymy swoja działalność, gdyŜ WSOWŁ 
zgodnie z Uchwałą Sejmową z dniem 30 września 1997 przestaje 
istnieć!!! Oczywiście nie zaprzestaniemy swej pracy, mimo, Ŝe nie 
mamy do tej pory nowego lokum. Klub chcąc dalej egzystować musi 
przenieść się za bramę. Być moŜe przygarnie nas Ośrodek PAP, który 
ma w Zegrzu swoją siedzibę. JeŜeli nie ominie nas optymizm to ma 
duŜą piwnicę i z tego podłego miejsca będziemy sławić imię polskiego 
łącznościowca. Członkami klubu są jeszcze Ŝołnierze zawodowi, eme-
ryci wojskowi oraz ich dzieci. 
 Panie Ryszardzie, jeszcze raz dziękuję za list i nasza stara 
kartę QSL, której rzeczywiście nie było juŜ w klubie. Przesyłam Panu 
nową. Pana list jest jednym z wielu tych sympatycznych sygnałów, 
które dostajemy od licznych byłych członków oraz takŜe i tych woj-
skowych, których bakcyl krótkofalarstwa dopadł po ukończeniu Uczel-
ni. To miło słyszeć na paśmie kilka ciepłych słów wspomnień. Kiedyś 
spotkałem krótkofalowca, który obecnie mieszka w Niemczech, a na-
szą Szkołę kończył w 1956 roku. W tych latach wraz z kolegami łopa-
tami wykopali basen, a brzegi wykończyli darnią. Bardzo chciał to 
zobaczyć po latach. 
 Na koniec kilka słów o mnie (…) 
 Panie Ryszardzie przepraszam, Ŝe pisze na komputerze, ale 
tak będzie czytelnie, a i kopia w archiwum klubowym zachowa 
się. 
 Przesyłam amatorskie 73, Ŝycząc powodzenia w Ŝyciu osobi-
stym. 



 32

 

Zjazd z okazji 40 lecia SP5PSL – 2006 
Staszek SP5COC, Sławek SP5IRA, Janusz SP5JXK 
W dniach 9 - 11 czerwca 2006 r. w podwarszawskich miejscowościach 
- Białobrzegi i Zegrze odbył się V Zjazd Światowego Związku Polskich 
śołnierzy Łączności. W przebieg tego spotkania włączono uroczystości 
związane z 40 leciem powstania Klubu Krótkofalowców w Zegrzu 
SP5PSL. Głównym celem działania Światowego Związku Polskich śoł-
nierzy Łączności, ŚZPśŁ, jest integracja wszystkich środowisk polskich 
Ŝołnierzy łączności w celu kultywowania i popularyzacji łącznościo-
wych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących 
historię Wojsk Łączności. Na I-szym zjeździe ŚZPśŁ, który odbył się w 
1992 r. przybyła bardzo liczna grupa łącznościowców rozsiana po ca-
łym świecie: z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelan-
dii, Czechosłowacji, Węgier, Litwy, no i oczywiście z Polski. ŚZPśŁ ma 
swoją siedzibę w Zegrzu, gdzie dzięki usilnym staraniom władz związ-
ku utworzono MUZEUM WOJSK ŁĄCZNOŚCI. Zegrze jest jedynym 
ośrodkiem w kraju, kształcącym od 1919 r. kadry łączności dla po-

trzeb Wojska Polskiego. Dziedziczy chlubne tradycje wszystkich szkół i 
ośrodków szkolenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych 
lat istnienia II Rzeczypospolitej. W Zegrzu były dyslokowane: Od 
1919 do 1939 - Centrum Wyszkolenia Łączności, Od 1950 do 1955 - 
Oficerska Szkoła Łączności Radiowej, Od 1955 do 1967 - Oficerska 
Szkoła Łączności, Od 1967 do 1997 - WyŜsza Szkoła Oficerska Wojsk 
Łączności, Od 1997 do dnia dzisiejszego Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki Początki krótkofalarstwa w Zegrzu miały miejsce 50 lat 
temu, bo sięgają 1957 r. kiedy klub w Zegrzu otrzymał klubowy znak 
nasłuchowy SP5-098. Kolejne lata trwały starania o załoŜenie klubu 



 33

krótkofalowców na terenie wojskowym. Udało się to w dopiero w 1965 
r. Radiostacji amatorskiej przyznano znak z sufiksem PSL wywodzą-
cym się od skrótu OSŁ – Oficerska Szkoła Łączności gdyŜ załoŜyciela-
mi byli podchorąŜowie z Oficerskiej Szkoły Łączności. Przez następne 
lata klub funkcjonował przy WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączno-
ści i Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Członkami klubu byli 
podchorąŜowie i kadra dydaktyczna uczelni a takŜe osoby cywilne, 
które odbywały przeszkolenia w Zegrzu. Z dokumentów ewidencyj-
nych wynika, Ŝe przez 40 lat w pracy klubu uczestniczyło ponad 300 
licencjonowanych krótkofalalowców. Relacja z przebiegu Zjazdu 9.VI – 
noc z piątku na sobotę Jednostka Wojskowa - Białobrzegi Pierwsi 
uczestnicy Zjazdu przybyli do Jednostki Wojskowej w Białobrzegach w 
piątek 9.VI wieczorem. Po długich powitaniach przeplatanych wspo-
mnieniami nastała noc i godzina 23.00 – czyli jak powszechnie wia-
domo najlepszy czas dla krótkofalowców, aby rozwijać radiostację i 

sprzęt. Radiostację – transceiver IC-756 
PRO zamontowaną w przyczepie campin-
gowej przywiózł Paweł SP7SP i Jurek 
SP7TF. Kilkanaście przybyłych na spotka-
nie osób sprawnie rozwinięto na placu 
apelowym jednostki antenę – W3DZZ jako 
„inverted V”. Oficer DyŜurny jednostki 
zezwolił na uŜycie skrzynki z zasilaniem. 
Po podłączeniu pierwszym operatorem 
stacji okolicznościowej HF40PSL był Jurek 
SP7TF, a jego pierwszym korespondentem 
Michał SP1FLP. Stacja przeŜywała praw-
dziwe oblęŜenie przez korespondentów, a 
operatorzy HF40PSL – Staszek SP7BYG, 
Mirek SP8UFB, Paweł  

SP7SP, Józek SP1QW, Andrzej SP7RFD, 
Janusz SP5JXK, Staszek SP8BIA zmieniali 

się co kilkanaście minut. Pracę radiostacji w przeplatanej wspomnie-
niami zakończono o 2.30. Sobota, Niedziela 10-11.VI.2006 W sobotę 
o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta zbiórka na której stanęło ponad 
200 uczestników zjazdu. Prezes Światowego Związku Pan Stanisław 
Markowski, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, dokonał przeglądu 
szeregów. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia, gdzie na centralnym 
miejscu wyeksponowano transparent informujący o 40 latach istnienia 
SP5PSL rozpoczęły się oficjalne powitania. W imieniu krótkofalowców 
głos zabrał Staszek SP5COC. Przedstawił m.in. zaangaŜowanie z jakim 
pracowali krótkofalowcy SP przy odbudowie replik radiostacji po-
wstańczych „Błyskawica” i Burza”. Staszek pokazał, Ŝe krótkofalar-
stwo to nie tylko praca na pasmach ale, Ŝe kultywowanie tradycji hi-

SP7BYG, SP7RFD 
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storycznej jest waŜnym aspektem ruchu krótkofalarskiego. W dalszej 
kolejności nastąpiło zwiedzanie bazy szkoleniowej jednostki połączone 
z pokazami nowoczesnego sprzętu łączności będącego na wyposaŜe-
niu wozów dowodzenia. W czasie obrad Światowego Związku Polskich 
śołnierzy Łączności na wniosek kol. Adama Drzewoskiego łączno-
ściowca AK, powstańca warszawskiego i konstruktora sprzętu łączno-
ści, kol. Antoni Zębik SP7LA konstruktor radiostacji Błyskawicy został 
Honorowym Członkiem tego Związku. Informację przekazał rano w 
niedzielę Janek SP3C w porannej łączności na częstotliwości klubu 
OTC. Po obiedzie przystąpiono do uroczystego spotkania w sprawie 40 
rocznicy utworzenia klubu SP5PSL. Spotkanie prowadził Staszek 
SP5COC wspomagany przez Janusza SP5JXK. Staszek przedstawił 
kalendarium historyczne powstania SP5PSL. W następnej kolejności w 
imieniu Prezesa ZG PZK Piotra SP2JMR wręczył pięknie wykonany 
grawerton „w podziękowaniu za wychowanie licznych pokoleń krótko-
falarskich oraz zaangaŜowanie w kultywowaniu tradycji krótkofalar-
skiej”. Byli Prezesi Klubu Tadeusz SP5GQI (1973-1988), Paweł SP7SP 
(1988-1993), Sławek 
SP5IRA (1993-1988) zostali 
uhonorowani przez Prezesa 
PZK dyplomami. Redakcja 
MK QTC przyznała Dyplom 
„Kwarcowe Serduszko” „za 
40-letnią aktywność i wkład 
w szkolenie kadry operator-
skiej SP”, a Komenda Głów-
na ZHP dyplom „W podzię-
kowaniu, za wieloletnią pra-
cę, kultywowanie tradycji 
krótkofalarstwa w Polsce, 
Ŝyczenia następnych wielu 
takich wspaniałych osiągnięć, kolejnych stu lat obecności w eterze, 
wychowania kolejnych pokoleń radioamatorów. Miłym zaskoczeniem 
było przybycie przedstawiciela ZG LOK w osobie Prezesa Klubu 
SP5KCR Staszka SP5BLI, który wręczył puchar i list gratulacyjny przy-
znany przez ZG LOK za aktywną 40-letnia pracę w eterze. Bardzo 
miłym akcentem było przyznanie klubowi własnoręcznie wykonanych 
dyplomów przez byłych członków klubu pamiętających czasy powsta-
nia klubu i Zegrze w latach 1955-1965 – Józka SP1QW i Janka SP3C. 
W dalszej kolejności wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali specjalnie 
przygotowane pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa podpisane przez 
wszystkich Prezesów SP5PSL – SP5GQI, SP7SP, SP5IRA i SP5CNA. Po 
wręczeniu wyróŜnień w dalszej części spotkania wystąpił Zenek 
SP3GTS, który przedstawił bogato prezentowaną unikatowymi zdję-
ciami relację ze swojej aktywności w Iraku jako YI9KT. Janek SP2EXN 

SP7RFD, SP6OF (SK), SP7CKF 
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przedstawił swoje wraŜenia z pobytu w misji pokojowej, ONZ w byłej 
Jugosławii skąd nadawał w latach 1993/1994 pod znakami T9/SP2EXN 
oraz 9A/SP2EXN. Informację o celach działalności zespołu SN0HQ, 
trudach przygotowania zespołu do startu w IARU HF przedstawił Paweł 
SP7SP. Paweł przedstawił „od kuchni” tajniki pracy na przykładzie 
obsady pasma 14 MHz - CW - stacji głównej - stacja RUN SP7GIQ i 
mnoŜnikowej – stacja MULTI SP7SP. Paweł zaapelował o wsparcie 
zespołu SN0HQ. Kolacja odbyła się przy wspaniale przygotowanym 
ognisku w jednostce w Białobrzegach. Do wieczora trwała integracja 
pokoleń łącznościowców i krótkofalowców. W niedzielę w drugim dniu 
spotkania zwiedzano bazę szkoleniową Centrum Szkolenia Łączności i 
Informatyki w Zegrzu oraz Muzeum Wojsk Łączności. Specjalnie z tej 
okazji dla zwiedzających została udostępniona maszyna szyfrująca 
Enigma. W uroczystym zjeździe wzięło udział ponad 40 łącznościow-

ców krótkofalowców, których łączy rodo-
wód zegrzyński oraz pasja uprawiania krót-
kofalarstwa. Była teŜ wielka okazja do oso-
bistych spotkań w szerokim gronie osób 
wszystkich pokoleń łącznościowców. Obec-
ny był nasz Senior Adam Zaleski SP6OF 
oraz załoŜyciele Klubu SP5PSL między in-
nymi Józek SP1QW, Andrzej SP7RFD, Sta-
nisław SP7BYG oraz Leszek SP5BYF. Mło-
dzieŜ z reaktywowanego Klubu SP5PSL 
stanowiła pręŜna grupa Kolegów Czarek 
SP5COF, Marek SP5COR, Chrystian 
SP5WLV i Łukasz SP5WLO, a ich starsi Ko-
ledzy bardzo starali się, aby uroczystość 
40-lecia Klubu dobrze wypadła. Udało się. 
Reaktywowany klub kontynuuje dotychcza-
sowe osiągnięcia prowadząc pracę z mło-

dzieŜą, osiągając istotne sukcesy w krótkim czasie. Planowane jest 
kolejne spotkanie.......... Operatorzy okolicznościowej stacji HF40PSL 
serdecznie dziękują korespondentom za miłe słowa i Ŝyczenia. 
Wszystkie QSO potwierdzone będą specjalnie wydrukowanymi kartami 
QSL. Praca stacji HF40PSL potrwa do 10.IX.2006 na wszystkich pa-
smach KF (włącznie z 1,8 MHz i WARC). Szczególnie wzmoŜona praca 
dla SP planowana jest w czasie weekendów i zawodów krajowych. 

SP5DU, SP5FLA 
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Magia Radia i 40 lat Klubu Radioamatorskiego 
SP5PSL33 - 2006 
Janusz Czerwiński SP5JXK, Marian Lisowski SP5CNA – 
Prezes od 2005 

 
Początki krótkofalarstwa w Zegrzu miały miejsce ponad pół wieku, 
bowiem sięgają roku 1957 – od tego roku trwały 
starania o załoŜenie na terenie szkoły oficerskiej 
amatorskiego klubu krótkofalarskiego. Starania 
zakończyły się powodzeniem w roku 1965. Ra-
diostacji przyznano znak wywoławczy SP5PSL 
wywodzącym się od skrótu OSŁ – Oficerska 
Szkoła Łączności, gdyŜ załoŜycielami byli pod-
chorąŜowie tej szkoły. Przez kolejne lata klub 
funkcjonował przy WyŜszej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Łączności, Centrum Szkolenia Łączności i 
Informatyki a jego członkami byli podchorąŜo-
wie, kadra dydaktyczna i osoby cywilne, które 
odbywały przeszkolenia w Zegrzu. Z dokumen-
tów ewidencyjnych wynika, Ŝe przez ponad 40 
lat działalności przez klub “przewinęło” się ponad 
300 krótkofalowców, którzy przeprowadzili dzie-
siątki tysięcy łączności radiowych z wieloma często bardzo odległymi i 
egzotycznymi krajami świata. W roku 1998 nastąpiło zawieszenie 
działalności klubu. Zabiegi o reaktywację działalności podjęto w 2003 
roku. JuŜ po dwóch latach starań (pisania pism, na które nikt nie od-
powiadał, chodzenia od drzwi do drzwi, rozmawiania z oficjelami, z 
których nic nie wynikało) dzięki Ra-
dzie Osiedla Zegrze i Przewodniczą-
cemu Rady Gminy Serock Panu Sła-
womirowi Osiwiale uzyskano pomoc 
od władz Gminy Serock, które przy-
dzieliły lokum na terenie cywilnym - 
wyłączoną z uŜytku klatkę schodową 
w Zespole Szkół w Zegrzu (szkoła 
podstawowa i gimnazjum). Od Dyrek-
torki Zespołu Szkół w Zegrzu klub 
otrzymał niezbędną, pełną Ŝyczliwości 
i zrozumienia pomoc przy zakładaniu i 
funkcjonowaniu klubu. Praktycznie wszystko trzeba było zaczynać od 
zera – nie było sprzętu, anten, ale był entuzjazm i zapał młodzieŜy. 

                                                 
33 Informator Gminy Serock 10 (46) Październik / listopad 2006 

SP5CNA 

SP5COR, SP5WLO 
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Reaktywacja działalności nastąpiła w dniu 1.V. 2005 startem młodzie-
Ŝy w krótkofalarskiej akcji dyplomowej upamiętniającej 60-tą rocznicę 
zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Klub otrzymał okoliczno-
ściowy znak HF60VD. Przez 15 dni młodzieŜ zrobiła ponad 4.000 łącz-
ności ze 134 krajami świata. Nawiązano Kontakty z harcerskimi klu-
bami łączności z Wrocławia i Lubina, dzięki czemu młodzieŜ mogła w 
2005 i 2006 roku wyjechać na obozy harcerskie i uczestniczyć w bi-

wakach harcerskich.  
W roku 2006 dzięki wsparciu Świa-
towego Związku Polskich śołnierzy 
Łączności (ŚZPśŁ) udało się zorga-
nizować zjazd z okazji 40 lecia po-
wstania klubu, na który przyjechało 
ponad 50-ciu krótkofalowców – w 
tym kilku pamiętających Zegrze z 
lat 50-tych. Dzięki ich inspiracji, 
wsparciu ŚZPśŁ i pomocy Stowarzy-
szenia “Nasze Zegrze” zorganizowa-

no akcję w “eterze” promującą i upowszechniającą historię Zegrza a 
związaną z utworzeniem 13 września 1919 roku w Zegrzu Centrum 
Wyszkolenia Łączności co dało początek istnienia Zegrzyńskiego 
Ośrodka Łączności (ZOŁ) w którym do dnia dzisiejszego kształci się 
kadry na potrzeby wojsk łączności (w roku 2009 będzie “okrągła” 90-
ta rocznica istnienia ZOŁ). Akcja w eterze polegała na 3-miesięcznej 
(od 10.06 do 9.09.2006) pracy stacji okolicznościowej HF4ØPSL, któ-
rej operatorami byli młodzi wychowankowie klubu. MłodzieŜ w tym 
czasie przeprowadziła ponad 5.500 łączności ze 146 krajami świata. 
Za kaŜdą łączność korespondenci otrzymają kartę (format widokówki) 
przedstawiającą historię Zegrzyńskiego Ośrodka Łączności. Kulmina-
cyjnym punktem akcji było zorganizowanie w eterze w dniu 
9.IX.2006r. dwugodzinnych “Zawodów Zegrzyńskich dla uczczenia 87 
rocznicy powstania w Zegrzu w dniu 13.IX.1919 roku Centrum Wy-
szkolenia Łączności”. Zawody krótkofalarskie polegały na tym, aby w 
czasie ustalonych w regulaminie dwóch godzin nawiązać w określo-
nych wycinkach pasm amatorskich, jak najwięcej łączności z jak naj-
większą ilością powiatów Polski. Patronat nad zawodami objął 
Burmistrz Gminy i Miasta Serock – Pan Sylwester Sokolniki, 
honorowy patronat ŚZPśŁ a zawody zorganizowało Stowarzyszenie 
“Nasze Zegrze” i Klub SP5PSL. “Magia Radia” przyciągnęła do udziału 
w zawodach niespotykaną (jak na krótkofalarskie zawody krajowe) 
liczbę uczestników, bo prawie 180 ze 111 powiatów. Burmistrz Gminy 
Serock ufundował dla czołowych stacji pamiątkowe trofea, a kaŜda 
startująca stacja otrzyma pamiątkowy dyplom zaprojektowany przy 
współpracy trzech organizacji zegrzyńskich organizujących zawody.  
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Zawody Zegrzyńskie weszły na stałe do kalendarza za-
wodów krótkofalarskich i co roku będą rozgrywane 15 sierp-
nia.Światowy Związek Polskich śoł-
nierzy Łączności, Nasze Zegrze i klub 
SP5PSL mają cechy wspólne – łączy je 
zamiłowanie do upowszechniania hi-
storii i społeczny prowadzony na za-
sadzie wolontariatu charakter działal-
ności. WaŜnym jest to, Ŝe potrafią 
zjednoczyć i w imię dobra sprawy po-
prowadzić akcję upowszechniająca 
historię Zegrza zarówno na kraj jak i 
na świat. Aktualnie klub radioamatorski 
SP5PSL jest jedynym tego typu klubem w 
powiecie Legionowo i jednym z kilku dzia-
łających w województwie mazowieckim. 
Działalność klubu ukierunkowana jest na 
szkolenie młodzieŜy w trzech kierunkach – 
krótkofalarskim - współpraca z ZHP, spor-
tach obronnych i amatorskiej radiopelen-
gacji tzw. “łowach na lisa” – współpraca z 
Ligą Obrony Kraju. Działalnością klubu kierują społecznie Prezes  - 
Marian Lisowski, kierownik Radiostacji Bogusław Kostrzeński i koordy-
nator ds. szkolenia młodzieŜy Janusz Czerwiński. Informacje o klubie, 
historii Zegrza, znajdziesz na Portalu www.sp5psl.pzk.org.pl 

Krótkofalowcy 
Lista dostępna wyłącznie w wydaniu papierowym. 

Znaki okolicznościowe 
1)  3Z5PSL - 1969/1970 - XXV lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
2)  3ZØPSL - 1969 - V lat krótkofalarstwa w WSOWŁ 
3)  SPØLIS - 1972 - II Mistrzostwa Polski  -  "Łowy na Lisa" 
4)  SPØLWP - 1973 - XXX lat ludowego Wojska Polskiego 
5)  SQ5PSL - 1974 - XXX lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
6)  SP3ØX - 1975 - XXX lat Zwycięstwa nad Faszyzmem 
7)  SPØSZL - 1993 - I Zjazd ŚZPśŁ 
8)  SPØKKL - 1994 - 75 lat Kształcenia Kadr Łączności w Zegrzu 
9)  HF6ØVD - 2005 - 60-ta rocznica zakończenia II Wojny w Europie 
10) HF4ØPSL - 2006 - 40 lat SP5PSL i V zjazd ŚZPśŁ 
11) HF15SZL – 2007 – 15 lat ŚZPśŁ 

SQ5UC 
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Lokalizacje, sprzęt, anteny 
Lata Lokalizacja Sprzet Anteny 

1965 -
1966 
 

Blok Szkolny RX -  KWM, USP i  R-
250. TX – Home Made 
-  osobna wzbudnica 
CW (później teŜ AM) 
oraz stopień końcowy 
na podzespołach na-
dajnika RSBF z lampą 
813. 

Dipole 

1966 – 
1975 

Kasyno/hotel jw. Dipol lub Windom 

1975-1976 Wydział Wy-
dawniczy 

„RU-SSB” – TRX jugosło-
wiańskiej firmy Einis, Na-
dajnijk  - tylko CW na 
lampie GU 81 i RX R – 250 
R-118 BMZ 

 

1976-
1987 

Kinoteatr „RU-SSB” – TRX jugo-
słowiańskiej firmy Einis 

GP na 3,5 MHz, dipole 
na wyŜsze pasma 

 Internat 
Garnizonowy 

„RU-SSB” – TRX jugo-
słowiańskiej firmy Einis 

Dipole 

1987-
1997 

Blok Szkolny FT-767-GX GP na 7, 14 ,21 MHz 

Od 2005 Szkoła Pod-
stawowa  

FT-101-ZD - 1.8, 3.5 MHz Delty 
poziome, 

- 1.8 MHz - Invere-
ted L na 1.8 MHz 
rozwijana na za-
wody, 

- 7 MHz – 28 MHz 
ramka pionowa, 

- 14 MHz - Bevera-
ge nadawcze roz-
wijany na zawody,  

- 144 MHz – 9 el. 
Yaga, pionowa 
Bigstar 
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Zawody34 
Rok Miej-

sce 
Nazwa Zawodów Uwagi 

10.10.1965 IV „Dzień WP i tydzień 
LOK” 

Dyplom 

15.10.1967 III „Dzień WP i tydzień 
LOK” 

Dyplom 

22.04.1968 ---- „Dni Wolności i 
Zwycięstwa” 

Dyplom 

20.05.1972 I „Krótkofalarski Ty-
dzień Warszawy” 

Dyplom, Pu-
char 

22.07.1973 IV „Manifest Lipcowy” Dyplom 
7-14.10.1973 ---- Maraton „Szlakiem 

LWP” 
SP5PSL - Or-
ganizatorem 

10-17.01.1975 I „Krótkofalarski Ty-
dzień Warszawski” 

SP7TF, 
SP2FAS, 
SP5GAZ, 
SP8GNF, 
SP1FQN, 
SP3HBW 

06.04.1975 III „SP-DX-Contest” 
(MOMB) 

Dyplom 

20.04.1978 IX „Dni Leninowskie i 
Hutnika” 

Dyplom 

1978 II „O puchar Naczelni-
ka Miasta  
Jarosławia” 

Dyplom 

1994 I „50 lat i Tygodnia 
LOK” 

Dyplom 

1994 I „SP-K” – Mistrzo-
stwo Polski (MIX) 

Puchar, 
SP5CNA, 
SP5IRA 

01.10.1994 I „W hołdzie uczestni-
kom Powstania 
Warszawskiego 
1944” (MIX)” 

Dyplom 

1995 II „SP-K” (SSB) Dyplom 
01.08.1996 III „W hołdzie uczestni-

kom Powstania 
Dyplom 

                                                 
34 Za 2006 rok podano wyłącznie najlepsze wyniki 



 42

Warszawskiego 
1944” (MIX)” 

15.11.1996 II „50 lat Technikum 
Kolejowego  
w Olsztynie” 

Dyplom 

Od 2006 ---- „Zawody Zegrzyń-
skie” 

SP5PSL - Or-
ganizatorem 

15.07.2006 I „Grunwald” Puchar 
01.08.2006 I „W hołdzie uczestni-

kom Powstania 
Warszawskiego 
1944” (MIX) 

Puchar 

05/06.08.2006 I „Zawody Powiatowe 
– QTC” (MIX) 

Puchar 

30.09.2006 I ‘IV zawody QRP” 
(CW) 

Puchar 

08.10.2006 I „Dzień Nauczyciela” 
(MIX) 

Puchar 

04.12.2006 II „Barbórka” Puchar 
2006 ---- SP-K – dla najlep-

szej stacji PZK 
Puchar 

Dyplomy35 
Rok Nazwa Wydawca 

31.12.1968 „Zemi Mirohewo Tabora” Czechosłowacja 
31.05.1969 OHA – “OH Award” Finlandia 
13.06.1969 WAC – “Worked All Continents” USA 
17.06.1969 WECC – “Worked  European Capital 

Cities” - CW 
? 

03.08.1969 „500 letnia rocznica urodzin Mikoła-
ja Kopernika” 

Polska 

15.10.1969 United Nations USA (?) 
1971 „Worked SPØ” Polska 

15.09.71 PCC – „Pracował z Państwami So-
cjalistycznymi” 

Bułgaria 

27.09.1973 AC15Z – „All Countries 15 Zone” Polska 
27.03.1975 W21M – „Worked 21 Meridian” Polska 

1976 G3ØØ Anglia 
29.01.1976 P-1ØØ-O ZSRR 
10.08.1977 W-1ØØ-U ZSRR 

                                                 
35 Dyplomy historyczne, które zachowały się w archiwum SP5PSL  
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Wykaz Krajów DXCC potwierdzonych QSL 
 3A Monaco 3A2LV 14-07-92 

 3D6 Swaziland 3DA0AV 26-06-89 

 4J Azerbaijan UD6GB 12-01-66 

 4L Georgia UF6QB 22-02-66 

 4S Sri Lanka 4S7PVR 04-07-87 

 4U1\I United Nations [Switz.] 4U1ITU 05-10-80 

 4X Israel 4X4BT 22-12-76 

 5A Libya 5A0A 30-05-87 

 5B Cyprus H22H 26-03-88 

 5N Nigeria 5N/JG1FVZ 26-04-87 

 5Z Kenya 5Z4DZ 16-10-05 

 6W Senegal 6W8DD 23-02-66 

 7P Lesotho 7P8DP 25-10-87 

 7Q Malawi 7Q7XX 03-11-92 

 7X Algeria 7X0AP 22-05-66 

 8P Barbados 8P6AH 25-03-76 

 8Q Maldive Islands 8Q7AF 19-03-93 

 9A Croatia 9A3SM 11-10-93 

 9G Ghana 9G1JW 30-05-76 

 9H Malta 9H1ED 16-12-76 

 9J Zambia 9J2ML 07-04-68 

 9K Kuwait 9K2MJ 05-07-87 

 9M2 West Malaysia 9M2AX 12-03-75 

 9M6 East Malaysia 9M8STA 04-10-89 

 9Q Democratic Rep. of Congo 9Q5QC 21-05-68 

 9V Singapore 9V1XR 16-06-92 

 9Y Trinidad & Tobago 9Y4/EL2CL 15-05-88 

 A7 Qatar A71CW 03-04-93 

 A9 Bahrain A92EM 05-08-87 

 AP Pakistan AP2MQ 07-03-87 

 BV Taiwan BV2TA 22-04-91 

 C3 Andorra C30W 24-10-87 

 C5 The Gambia C56/G3RZ 29-01-92 

 C6 Bahamas C6A/WB8CV 14-06-89 
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 CE Chile CE2BMU 19-06-88 

 CN Morocco CN2BB 23-08-90 

 CP Bolivia CP1HSS 30-05-77 

 CT Portugal CT1HX 23-04-68 

 CT3 Madeira Island CR9BZ 25-10-87 

 CU Azores Islands CU2AT 02-06-87 

 CX Uruguay CX3AL 03-06-77 

 D2 Angola CR6LR 23-06-78 

D DA\B Germany DJ6HE 08-05-72 

 DL Federal Rep. of Germany DL1VVQ 15-06-06 

 DU Philippines DU7/VE3NM 29-04-93 

 E3 Eritrea E31A 04-08-93 

 EA Spain EG4MC 27-06-92 

 EA6 Balearic Islands EA6DP 16-05-77 

 EA8 Canary Islands EA8CL 11-10-87 

 EI Ireland EI4CF 24-01-72 

 EK Armenia UG6EA 12-10-71 

 EL Liberia 5L7F 25-10-75 

 EP Iran EP2DX 28-06-71 

 ER Moldova UO5OBE 04-05-75 

 ES Estonia UR2DU 07-04-74 

 EU Belarus UC2CEJ 09-01-75 

 EX Kyrgyzstan UM8DX 05-04-86 

 EY Tajikistan UJ8AE 22-04-79 

 EZ Turkmenistan UH8HBZ 17-11-76 

 F France F9XA 19-04-68 

 FG Guadeloupe FG7XC 28-05-72 

 FH Mayotte FH8CB 03-04-89 

 FJ St. Martin FS/PA0CRA 06-08-87 

 FP St. Pierre & Miquelon Is FP/KA3B 06-09-88 

 FR Reunion Island FR5GG 07-03-93 

 FY French Guiana FY6GJ 03-06-94 

 G England G0LOG 26-06-89 

 GD Isle of Man GD4UFB 26-03-88 

 GI Northern Ireland GI0DPV 12-05-91 

 GJ Jersey Islands GJ3DVC 10-02-78 

 GM Scotland GM4CXP 20-07-75 
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 GU Guernsey Islands GU4XGU 07-08-87 

 GW Wales GW4KUY 09-01-66 

 HA Hungary HA8AR 16-07-94 

 HB Switzerland HB9AJU 30-07-68 

 HB0 Liechtenstein HB0AZD 27-11-76 

 HH Haiti HH7PV 18-07-87 

 HI Dominican Republic HI8LC 04-07-87 

 HK Colombia HK3AVA 17-07-88 

 HL South Korea HM1JJ 27-06-78 

 HP Panama HP1AC 29-07-71 

 HR Honduras HR2/WB6QP 16-07-88 

 HS Thailand HS0B 21-06-87 

 HV Vatican City HV3SJ 17-03-71 

 I Italy I2ZBX 18-10-78 

 IS0 Sardinia IS0LYN 08-01-79 

 J2 Djibouti J28EO 05-08-87 

 JA Japan JA1CJP 09-08-03 

 JD\O Ogasawara JD1YAH 01-07-78 

 JT Mongolia JT1BH 10-05-91 

 JW Svalbard JW7FD 22-10-71 

 JX Jan Mayen LA5CI/P 01-12-65 

 JY Jordan JY4MB 04-01-78 

 KC4\A Antarctica HF0POL 05-04-86 

 KG4\G Guantanamo Bay, Cuba KG4MM 20-06-78 

 KH2 Guam KG6JIH 12-12-76 

 KH6 Hawaiian Islands KH6/OE6BV 25-05-88 

 KL7 Alaska KL7QK 08-01-72 

 KP2 United States Virgin Isl KV4IJ 26-10-75 

 KP4 Puerto Rico KP4DQS 28-03-76 

D KR6\O Okinawa KA6YL 11-11-76 

D KZ5\C Canal Zone KZ5EK 12-06-78 

 LA Norway LA2HFA 27-10-95 

 LU Argentina LU1KKQ 23-09-91 

 LX Luxembourg LX0RL 25-05-92 

 LY Lithuania UP2KAG 25-08-67 

 LZ Bulgaria LZ1KGB 20-10-71 

 OA Peru OA4ZV 11-08-90 
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 OD Lebanon OD5GB 03-05-75 

 OE Austria OE1LPW 04-04-80 

 OH Finland OH9PH 14-03-72 

 OH0 Aland Island OH0FZ 13-10-65 

 OJ0 Market Reef OJ0MA 02-10-78 

 OK Czech Republic OK1DVX 19-09-96 

D OK\D Czechoslovakia OK1VHF 13-01-66 

 OM Slovakia OM3CCC 03-04-93 

 ON Belgium ON4AWJ 05-06-87 

 OX Greenland OX3SG 07-02-88 

 OY Faroe Islands OY5J 15-09-78 

 OZ Denmark OZ1DCA 04-04-89 

 P2 Papua New Guinea P29DX 23-04-93 

 PA Netherlands PA0TCA 24-03-68 

 PY Brazil PP7JR 30-05-87 

 PY0\F Fernando de Noronha PY0MAG 11-07-78 

 PZ Surinam PZ1AH 30-04-72 

 R1M Malyj Vysotskij Island 4J1FS 24-05-91 

 RA European Russia UZ1ZWA 25-06-93 

 S5 Slovenia S52QR 21-08-93 

 S7 Seychelles S79FIB 12-03-93 

 SM Sweden SM7JP 11-12-65 

 SP Poland SP5GQI 26-02-75 

 SU Egypt SU1EE 19-08-89 

 SV Greece SV1JX 11-10-78 

 SV5 Dodecanese Islands SV5/W4MAT 05-08-87 

 SV9 Crete J49CR 23-05-91 

 T5 Somali Democratic Rep. T5GG 24-05-88 

 T7 San Marino T77C 27-11-86 

 T9 Bosnia - Herzegovina T98U 01-05-05 

 TA Turkey TA1MB 01-11-71 

 TF Iceland TF/DF2UU 10-08-90 

 TI Costa Rica TI2CF 04-07-87 

 TK Corsica FC/F0AAW 25-07-78 

 TR Gabon TR8SA 05-08-87 

 TU Ivory Coast TU2QW 03-11-91 

 UA2 Kaliningrad UA2DC 02-07-67 
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 UA9 Asiatic Russia UA0PY 02-01-71 

 UJ Uzbekistan UI8AM 25-04-68 

 UN Kazakhstan UN7YA 23-06-93 

 UR Ukraine UB5RBD 09-08-75 

 V8 Brunei V85GA 07-07-92 

 VE Canada VO1XC 16-01-93 

 VK Australia VK3XB 07-11-75 

 VP2E Anguilla VP2EEQ 20-12-76 

 VP2V British Virgin Islands VP2VDJ 11-11-76 

 VP5 Turks & Caicos Islands VP5H 08-03-93 

 VP8\O South Orkney Islands VP8JH 23-04-68 

 VP9 Bermuda VP9DX 25-11-78 

 VR2 Hong Kong VS6DO 23-02-76 

 VU India VU2LB 26-02-76 

 W USA W8PQQ 09-09-65 

 XX9 Macao XX9TDM 19-07-87 

D Y2 German Democratic Rep. Y26UH 24-02-86 

 YB Indonesia YC0MCA 15-01-88 

 YI Republic of Iraq YI9CW 20-06-93 

 YK Syria YK1AO 01-07-87 

 YL Latvia UQ2HQ 02-04-67 

 YN Nicaragua YN1Z 02-08-78 

 YO Romania YO2LIM 03-04-93 

 YS El Salvador YS9RVE 06-03-79 

 YV Venezuela YV5KAJ 04-07-87 

 ZB Gibraltar ZB2AM 25-07-65 

 ZC4 UK Sov. Bases on Cyprus ZC4IO 22-11-77 

 ZD7 St. Helena ZD7WT 10-07-78 

 ZF Cayman Islands ZF2JI 02-07-93 

 ZL New Zealand ZL2GQ 27-09-78 

 ZP Paraguay ZP4AA 15-05-92 

 ZS Republic of South Africa ZS6OS 02-03-75 

 ZS8 Pr Edward & Marion Islan ZS8MI 15-10-93 

 
 


