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Wydarzenia lokalne i krajowe

Lwowski Klub Krótkofalowców obchodzi w tym roku 95. rocznicę powstania. Po rocznej przerwie,
spowodowanej covidem w kraju odbyły się różne spotkania w klubach i Oddziałach Terenowych PZK.

Z życia klubów i oddziałów PZK
SP1KBK na szlaku latarnianym
polskiego wybrzeża
W tym roku 20 sierpnia (piątek) team w składzie Piotr SP1GZF,
Jarek SP1C, Darek SQ1OD i Jurek SQ2NIA odwiedzili latarnię
morską w Krynicy Morskiej. Oto
krótka relacja z pracy z latarni sporządzona przez Jurka SQ2NIA,
prezesa OT22:
Rozwinęliśmy anteny (drutowe
i Ground Plane na 40/20 m), rozstawiliśmy pawilon, namiot, podłączyliśmy sprzęt (IC7600 emisje
CW i SSB; IC735 emisje cyfrowe).
Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Ładne miejsce, doskonała
współpraca z latarnikiem, niskie
tło zakłóceń. Pogoda też dopisała.
Pierwszej nocy padał deszcz, ale
nasz namiot i pawilon sprawdziły
się w tych warunkach zapewniając
skuteczną ochronę. Odwiedzili
nas krótkofalowcy przebywający w tym czasie w Krynicy Morskiej i emerytowany latarnik. Piotr
SP1GZF zdał kolejny egzamin na
najlepszego kucharza wśród krótkofalowców, a Jarek SP1C spisał

Operatorzy stacji SN1K

się doskonale w roli foto operatora.
Wspaniała przyjacielska atmosfera
w trakcie tej wyprawy potwierdziła, że warto spotykać się, organizować coś wspólnie.
Od piątkowego popołudnia do
niedzieli, pracując pod znakiem
SN1K przeprowadziliśmy ponad
1000 łączności emisjami CW, SSB,
FT4, FT8.
Składamy podziękowanie dla
Urzędu Morskiego w Gdyni za
udostępnienie latarni morskiej
Krynica Morska, latarnikowi za
doskonałą współpracę, Zdzisławowi SP1II za wsparcie logistyczne
wyprawy.
Dziękuję całemu zespołowi za
wspaniałą atmosferę tych wspólnych dni.
Więcej informacji na stronie
ot22.pzk.org.pl.
Jurek SQ2NIA

Spotkaniu krótkofalowców
OT22 w Darłowie

Latarnia morska w Krynicy Morskiej
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W dniu 11 września w Darłowie
odbyło się otwarte spotkanie Środkowopomorskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców.
Po rocznej przerwie, spowodowanej covidem, kolegów powitał
prezes OT22 PZK Jerzy Matusiak
SQ2NIA.
W imieniu zarządu oddziału

złożył on serdeczne podziękowania pani Agnieszce Lupke, Prezes
Zarządu Portu Morskiego Darłowo
Sp. z o.o., za udostępnienie miejsca
przystani jachtowej na spotkania
krótkofalarskie.
Jak powiedział Jerzy SQ2NIA,
krótkofalarstwo to piękne hobby,
którego nie dzielą granice i polityka. Nasz sprzęt, nasze umiejętności niejednokrotnie zapewniały
łączność w warunkach, gdy inne
środki zawodziły. Były to trzęsienia ziemi, powodzie i inne. Krótkofalowcy byli w oddziałach partyzanckich w czasie wojny, a podczas Powstania Warszawskiego
działała radiostacja „Błyskawica”
wykonana przez krótkofalowca.
Nasze hobby nie jest tylko zabawą, ale to również promocja naszego kraju, ciekawych miejsc i historii. Wielu krótkofalowców nawiązuje łączności z parków narodowych, latarni morskich, zamków,
muzeów oraz dla upamiętnienia
ważnych wydarzeń historycznych.
Nawiązują po kilkaset łączności
z wieloma krajami. Karty QSL potwierdzające te łączności, z opisem
tych miejsc wędrują w różne części
świata, promując m.in. Polskę i jej
piękne miejsca.
Staramy się podtrzymywać tradycje krótkofalarstwa, które rozpoczęły się w naszym kraju w 1924

Medal Braci Odyńców dla redakcji komunikatów oddziałowych OT22, Doroty i Zbigniewa
Sieradzkich

wszystkim propagował ideę polskiego krótkofalarstwa. Imieniem
Braci Odyńców nazwano medal,
który jest odznaczeniem PZK wręczanym za zasługi dla krótkofalarstwa.
Na wniosek Zarządu Środkowopomorskiego Oddziału PZK za
duży wkład dla krótkofalarstwa
Prezydium ZG PZK przyznało medal im. Braci Odyńców Dorocie
i Zbigniewowi Sieradzkim, redakcji komunikatów oddziałowych.
Państwo Dorota i Zbigniew Sieradzcy, niebędący krótkofalowcami, od ponad 10 lat zbierają materiały i przygotowują komunikaty
oddziałowe, które są transmitowane w każdy czwartek poprzez nasze przemienniki radiowe Pomo-

roku. Powstało wtedy pierwsze
pismo Janusza i Stanisława (braci) Odyńców „Radioamator ”, które miało za zadanie krzewienie
i propagowanie radioamatorstwa.
Bracia Odyńcowie wzywali do organizowania radioklubów, których
celem było zbiorowe słuchanie
audycji radiowych i popularyzacja
radia w życiu codziennym polskiego społeczeństwa. Odbiornik
radiowy był wtedy radiostacją odbiorczą i wymagał uzyskania pozwolenia państwowego na jego
używanie.
Aby móc na bieżąco koordynować działalność radioklubów,
zaproponowali powołanie Ogólnokrajowej Organizacji Radioama-

Dekoracja Jarka SP1C Odznaką Honorową PZK

torów. Wiązało się to z pierwszym
Kongresem Radioamatorów, na
którym powołano do życia Międzynarodową Unię Radioamatorską (IARU International Amateur
Radio Union). Kongres odbył się
w kwietniu 1925 roku w Paryżu.
25 września 1925 roku Stanisław
Odyniec zaproponował rejestrację
amatorów nadawców oraz przydzielenie im znaków nadawczych,
stosownie do uchwał Kongresu
w Paryżu. Dotychczas każdy używał znaków własnego pomysłu.
Od tej chwili „Radioamator ” stał
się ośrodkiem, który grupował
nadawców polskich, przydzielał
znaki wywoławcze, pośredniczył
w przesyłkach kart QSL, a przede

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania w Darłowie
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Nestor OT22 Roman SP1CQZ (urodzony w 1935 r.) przy radiostacji QRP w czasie spotkania w Darłowie

rza Środkowego i inne. Zawierają
one informacje dotyczące krótkofalarstwa, ważnych wydarzeń
i osiągnięć.
Kolejnym ważnym odznaczeniem przyznawanym zasłużonym
krótkofalowcom jest Odznaka Honorowa PZK. Na wniosek Zarządu
OT22 za pracę na rzecz oddziału,
za aktywność, za promowanie naszego hobby ZG PZK przyznał
odznakę naszemu koledze Jarkowi
SP1C.
Jarek SP1C jest doskonałym
operatorem, jego pasją są wycieczki rowerowe z radiem po Pomorzu, krajach skandynawskich i filmowanie. Swoim zapałem zachęca
innych do aktywności. Wiele ciekawych filmów z takich wypraw
można obejrzeć na youtube.
Prezes OT22 Jerzy SQ2NIA podziękował także naszemu koledze Piotrowi SP1GZF, który już po
raz kolejny zaprezentował swoje
umiejętności organizacyjne i kulinarne, za sprawne przygotowanie
spotkania.
Na spotkaniu odbył się po kaz łączności w wykonaniu Jarka
SP1C. Była też mini giełda sprzętu
radiowego, zorganizowana przez
Zdzisława SP1II. Odwiedził nas
także redaktor lokalnej prasy. Na
spotkaniu, w którym uczestniczyło
czterdzieści kilka osób, panowała
wspaniała atmosfera.
Po części oficjalnej tańce na nabrzeżu przy ładnej muzyce, które
wzbudzały zainteresowanie wielu
przechodniów. Podchodzili i pytali: jaka to impreza? Niektórzy
z uczestników zostali w Darłowie
do niedzieli, korzystając z miejsca
w pobliskim hotelu.
Bogusław SP2BG
(zdjęcia Jarosław SP1C)
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Fragment nadajnika PR we Lwowie

95 lat Lwowskiego Klubu
Krótkofalowców
Lwowski Klub Krótkofalowców powstał w grudniu 1926 r.
a jednym z jego założycieli był Jan
Ziembicki. Z okazji przypadającej
95. rocznicy powstania LKK, Georgij Czlijanc UY5XE wspomina
członkówh LKK i rozgłośnię Polskiego Radia we Lwowie:
W 2008 roku przeczytałem
w Internecie obszerny artykuł
Chrystyny Bazjuk „Historia pierwszej lwowskiej radiostacji”. Oto
kilka jego fragmentów:
Witold Korecki SP1GYI, członek LKK (nr
71); w latach 1926–1929 – SP3II; prezes
LKK w latach 1932–1938; członek honorowy LKK od 1937 [1, 2]

Pawilon centralny Targów Wschodnich,
1938 r.

Nowa radiostacja Polskiego Radia we
Lwowie

Znajduje się w Parku Stryjskim,
w centralnym pawilonie Targów
Wschodnich (tzw. „Podkowa”) wynajmowanym w 1929 roku. Montaż
wyposażenia radiostacji trwał tydzień,
a prace zakończono 10 stycznia 1930 r.
Oficjalne otwarcie radiostacji
o mocy 1,7 kW datuje się na 15 stycznia 1930 r. Nadawane były popularne
programy „Wesoła Lwowska Fala”,
których bohaterowie występowali nie
tylko w audycjach radiowych, ale także
ówczesnych komediach, i w których
popularna piosenka „Tylko we Lwowie” została zagrana po raz pierwszy. W niedziele i święta odbywały
się transmisje mszy z obrządków łacińskich i ormiańskich. Stale nadawano kroniki naukowe, słuchowiska
radiowe, przeglądy filmowe i występy
zespołów muzycznych.
1 kwietnia 1930 r. firma rozpoczęła
budowę nowej stacji nadawczej 16
kW przy ul. Ponińskiego (obecnie ul.

I. Franki), a studio przeniosło się do
nowego budynku przy ul. Batorego
(obecnie ul. Kniazia Romana). Stacja
została wyposażona w angielski sprzęt
firmy Marconi, który został zmontowany pod kierunkiem przedstawiciela
firmy – inżyniera Petersena.
W 1936 roku rozpoczął pracę
nowy nadajnik o mocy 50 kW, którego kierownikiem technicznym
został Witold Korecki prezes LKK
w latach 1932–1938.
Losy członków LKK
Dziesięć lat temu archiwum regionalne zdołało znaleźć „sprawę
nr 723”, która dotyczyła Leonarda
Karola Alojzewicza Nowakowskego, który do 1939 r. był członkiem
LKK jako SP3HY/PL238.
Urodził się 4 listopada 1893
r. w Stryju (woj. lwowskie). Radiomechanik. W 1909 r. pracował
w centrali telefonicznej w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk), a od 1911 r. w fabryce telefonów w Wiedniu. Od 1913 r.
był radiotelegrafistą Morflota Austro-Węgier (w randze: pierwszy
kapral, a następnie porucznik) na
statkach: „Babenberg”, „Dinara”,
„Herr Duke-Friedrich”. Od 1918 r.
pełnił funkcję radiooperatora na
wyspie Bruno, w latach 1929-1931
pracował w Poznaniu w rozgłośni radiowej. W latach 1931–1939
mieszkał we Lwowie (ul. Stryjska
84) i pracował jako technik w rozgłośni radiowej Polskiego Radia
we Lwowie.
29 września 1939 r. wraz z pięcioma innymi pracownikami radiostacji wyjechał samochodem
do Warszawy na polecenie ze stolicy. Kilka dni później Leonard
postanowił wrócić do Lwowa do
rodziny. Nie otrzymawszy odpowiedniej przepustki, postanowił
nielegalnie przekroczyć granicę
z ZSRR.
W nocy z 16 na 17 października został zatrzymany w pobliżu
miasta Kołomyja (obecnie obwód
iwanofrankowski). Podczas przeszukania jego domu znaleziono
różne elementy radiowe, a podczas przesłuchania Leonard zeznał, że znał Jana Ziembickiego
(SP1AR, jeden z założycieli LKK).
Jego ostatnie przesłuchanie odbyło
się w Kijowie.
9 lipca 1940 r. decyzją Trojki został skazany na 5 lat za nielegalne
przekraczanie granicy. Karę odbywał w łagrze„Północny Obóz
Kolejowy ”, RSFSR. We wrześniu
1941 roku został na mocy amnestii
zwolniony i udał się do Buzułuku,
by zaciągnąć się do formowanej w

ZSRR armii Andersa. Dalsze jego
losy są nieznane [3].
22 listopada 1995 r. Leonard
Nowakowski został zrehabilitowany decyzją Prokuratury Obwodu
Lwowskiego.
Georgij Czlijanc UY5XE
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