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Fabularyzowana historia krótkofalarstwa 
w regionie Kujawsko – Pomorskim 
Spisana na podstawie wspomnień krótkofalowców uczestników działań, dokumentów i kronik Zarządu 
Oddziału PZK oraz notatek i wycinków prasowych 
 
Część pierwsza: 
Potrzeba komunikowania się w społeczeństwach wzrastała wraz z wzrostem 
potrzeb intelektualnych, czy po prostu, wręcz z naturalną potrzebą „pogadania”. 
Amatorska radiokomunikacja – a popularnie zwana „krótkofalarstwem” poza 
prowadzeniem doświadczeń – szczególnie w pierwszym okresie rozwoju techniki 
a elektroniki szczególnie - , miała również za zadanie komunikowanie się ponad 
granicami krajów czy kontynentów. Hobby zwane krótkofalarstwem ma w naszym 
regionie bogate, już ponad 75 letnie tradycje. Nasze miasto w latach 20 i 30-tych 
ubiegłego wieku należało   do miast bardziej rozwiniętych ale  niestety 
zachowawczych i zaspałych. Wszelkie nowinki techniczne nie tylko w postaci 
radia, były przez społeczeństwo przyjmowane z pewna rezerwą.  Informacje 
docierające z innych ośrodków takich jak Warszawa, Poznań, Lwów czy Wilno, o 
przydatności  kierunku radiowego, jako szybkiej i pewnej drogi kontaktu między 
ludźmi, upewniały naszych mieszkańców o nowoczesności tego rozwiązania 
technicznego. Ta droga  indywidualnego kontaktu  między ludźmi, spowodowała, 
wpłynęła  przede wszystkim na ogromny rozwój , nowego wspaniałego środka 
technicznego – radiokomunikacji. Oficjalne pojawienie się naszego grodu na 
krótkofalarskiej mapie Polski, uważane jest za powstanie  pierwszego w mieście 
klubu krótkofalowców, założonego przez 15 zapaleńców tego hobby. Zebranie 
organizacyjne odbyło się  w dniu 4 maja 1933 roku. w restauracji Buchwalda, przy 
ówczesnej ulicy Marszałka Focha, o czym donosiło oficjalne pismo  nr. 6 
„Krótkofalowca Polskiego. Sekretariat  Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców 
mieścił się w prywatnym mieszkaniu przy ul. Hetmańskiej 4/5.  Wkrótce do 
naszego klubu dołączyli radioamatorzy z nad morza a konkretnie z Gdyni. Do 
naszego regionu należał wówczas skrawek wybrzeża wraz z powstającym 
nowym polskim portem Gdynią.  Jednak już dużo wcześniej w Bydgoszczy 
działali radioamatorzy, którzy konstruowali różnego rodzaju sprzęt radiowy. 
Pierwsze na ówczesnym Pomorzu, koło radioamatorskie, zwane później Klubem 
radioamatorów, powstało  przy istniejącym w Bydgoszczy „Seminarium 
Nauczycielskim”. Zakładał je nauczyciel przedmiotu „nowości i technika” , 
późniejszy krótkofalowiec,  Kazimierz Kwiatkowski SP1 HK,. Tam to właśnie w 
roku 1924,  zbudował on swój pierwszy, jakże niedoskonały, iskrowy nadajnik 
lampowy. Już w roku 1922 radioamatorzy Władysław Trembiński późniejszy SP1 
AD i Jerzy Mokrzycki zbudowali i uruchomili pierwszy nadajnik iskrowy i nadawali 
na fali około 100 m. Niestety, ówczesne władze szybko skonfiskowały zbudowany 
sprzęt a wykonawców zamknięto na kilka dni do aresztu. Ich przypadek 
wyjaśniany był  kilka miesięcy. W początkach lat 30-tych , Leon Porzyński  / 
późniejszy SP1CF/ prowadzący początkowo przy ulicy Grodzkiej a później przy 
ulicy Długiej,  warsztat radiotechniczny, umieścił w witrynie swego zakładu, 
ogromną radiostację, której widok przyciągał wielu gapiów w tym także młodzież, 
ogromnie zainteresowaną nową dziedziną techniki. Młodzież, zawsze była i jest w 
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czołówce rozwoju techniki. Taka działalność propagandowa oraz ogromne 
zainteresowanie radiem, przyczyniły się do powstania grupy bydgosko-gdyńskjiej, 
która po wyłączeniu się z Poznańskiego Klubu Krótkofalowców,  powołała właśnie 
w Bydgoszczy pierwszy na Pomorzu Klub Radioamatorski. Radiowcy 
radioamatorzy a m. in. Anatol Jegliński SP1 CM; Kazimierz Kwiatkowski SP1 HK; 
Ignacy Burzyński SP1 IB; Władysław Mickiewicz SP1 AE, skupili wokół siebie 
dużą grupę zdolnej młodzieży, z którą bez większych problemów powołali klub. 
Były natomiast pewne trudności z formalnym usankcjonowaniem tej działalności. 
Ówczesne władze, wykazywały bezprzykładną obojętność co do rozwoju i 
propagowania radia. Uważały bowiem, że jest to działalność podejrzana i 
szkodliwa dla państwa. Przekonali się o tym na własnej skórze. panowie 
Trembiński i Mokrzycki. Trafnie pisał we  wrześniowym numerze 1925 roku  
„Radio Amator” – „Narodziny radia w Polsce były straszliwie ciężkie, tak ciężkie, 
jak chyba w żadnym innym kraju Europy. Nasze władze były nie tylko obojętne, 
ale wręcz niechętne dla rozwoju radia. Miast pomagać, wykazywały się 
obojętnością a nawet złośliwością.  Nieprzemyślane zarządzenia czy posunięcia,  
utrudniały a w wielu przypadkach hamowały rozwój nowej techniki.  Bardzo 
często, radioamatorów a krótkofalowców głównie, jako osoby niepewne, ludzi 
podejrzanych, spotykały szykany i kłopoty. Traktowano ich jako swoistych 
dywersantów, których należy  stale obserwować i otoczyć specjalną kuratelą. 
Dużym utrudnieniem w początkach rozwoju ruchu radioamatorskiego, był brak 
sprzętu. Były co prawda hurtownie sprzedające różnego rodzaju podzespoły czy 
lampy, ale były to głównie części amerykańskie,  stosunkowo drogie i było ich 
bardzo mało. Ten temat  naszemu pokoleniu jest również bardzo dobrze  znany, z 
okresu powojennego lat 1950 –1990. Mimo wielu przeszkód i trudności, postępu 
nie można było zatrzymać. 
 
 Jak wygląda elektronika dziś, jest widoczne na każdym kroku. Początki 
jednak nie były takie łatwe i proste, jak zresztą cierniowa nieraz droga do sukcesu 
każdego wynalazku. Radio i elektronika było na ówczesne czasy motorem 
szybkiego rozwoju techniki , gdzie pierwsze skrzypce grali krótkofalowcy. 
Fascynującą rzeczą było rozmawianie z całym światem. Oto kilka przykładów 
tego rozwoju krótkofalarstwa.  
W roku 1918 - powstaje w Stanach Zjednoczonych pierwsze w świecie 
stowarzyszenie krótkofalarskie – ARRL W początkach lat 30 do Szkocji przybywa 
jeden z najlepszych amerykańskich krótkofalowców N1MQ i łączności z nim bez 
trudu nawiązało ponad 30 stacji amerykańskich.  27 listopada 1923 roku po 
przejściu radioamatorów na fale krótkie – nawiązana zostaje pierwsza amatorska 
łączność przez Atlantyk,  pomiędzy stacjami 8AB z Nicei –Francja i 1MQ w USA. 
- 30 październik 1924 rok – pierwsza łączność pomiędzy Europą i Nową Zelandią 
przeprowadzona przez stacje  8AB z Europy i Z4AK z Nowej Zelandii. Przejście 
krótkofalowców na fale krótkie oraz powołanie w dniach 17 – 19 kwietnia 1925 – 
na kongresie w Paryżu, Międzynarodowej Organizacji Krótkofalarskiej IARU,  
powoduje dynamiczny rozwój krótkofalarstwa w świecie.  Wśród założycieli 
organizacji międzynarodowej byli  także  polscy krótkofalowcy, mimo iż jeszcze w 
tym czasie nie posiadali jednego  ogólnokrajowego Związku. Dynamiczny rozwój 



 3
krótkofalarstwa, wzrost rangi, a głównie dynamiczny rozwój elektroniki, oraz 
konieczność zapewnienia krótkofalarstwu jednego partnera do współpracy z 
państwową administracją, wymusza powstawanie krajowych organizacji 
krótkofalarskich. W dniach 22-24 lutego 1930 roku w Warszawie obraduje 
założycielski Zjazd członków klubów Krótkofalarskich z W-wy, Wilna Lwowa, 
Poznania, oraz z kilku innych mniejszych ośrodków, który powołuje do życia 
Polski Związek Krótkofalowców a jego pierwszym Prezesem zostaje prof., Janusz 
Groszkowski. Wcześniej bo w roku 1928 , Paul Segal - W9EEA ogłasza swój 
słynny, obowiązujący do dziś, kodeks krótkofalowca. Jeszcze w styczniu 1929 
obradująca w Waszyngtonie Międzynarodowa Konferencja, normująca używanie 
znaków m.in. przez radiostacje amatorskie, przydziela Polsce znak SP3 zamiast 
dotychczas używanego ETP. Natomiast od kwietnia 1933 roku w Polsce 
obowiązują już nowe znaki SP1, SP2 AA, SP2 AB, SP2 AC.  

Można by tu wymieniać jeszcze wiele  dat i przykładów działań. Tematem 
tego opracowania jest jednak nasz region i jego osiągnięcia. 

Wracamy za tym do naszego regionu i przedstawiamy dalszy ciąg 
wspomnień. Bydgoski Klub Krótkofalowców rozpoczął swoją działalność od 
zdobywania narybku. Mimo braku początkowo własnego lokalu, spotkania 
szkoleniowe z młodzieżą odbywały się  w lokalach restauracyjnych Buchwalda 
lub Bydgoszczance. 

 
 Natomiast  zasadą, swoistym poczuciem obowiązku a wręcz honoru było 

to, iż każdy licencjonowany krótkofalowiec, opiekował się jednym lub dwoma 
początkującymi adeptami , zwanymi „elewami." Nauka , poza spotkaniami w 
restauracji, odbywała się w początkach rozwoju ruchu, głównie w prywatnych 
mieszkaniach.  

Elewi przychodzili tam po naukę, gdzie otrzymywali solidną porcję wiedzy  
zarówno  teoretycznej jak  i praktycznej. „Hamsi” tak z angielskiego nazywano 
krótkofalowców, poczuwali się do obowiązku właściwego przekazywania wiedzy 
młodym adeptom. Sprawą honoru było takie przekazanie wiedzy, aby nikt z 
kolegów nie zawstydził nauczyciela, iż źle uczy przyszłego elewa krótkofalarstwa. 
Młodemu narybkowi pomagali m.in., Kazimierz Jankowski, który we własnym 
warsztacie radiowym, organizował zajęcia praktyczne. Budowano tam popularne 
wówczas odbiorniki Elita. Naukę budowania różnych cewek prowadził  pracownik 
techniczny warsztatów kolejowych inż. Stefan Głucz SP1 TG, który jeszcze w 
latach 60-tych XX-go wieku słynął wśród naszych krótkofalowców z  
perfekcyjnego nawijania cewek i transformatorów.  
  W niedługim czasie od powstania Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców, jego 
członkowie zaczęli osiągać pierwsze sukcesy nie tylko organizacyjne ale i 
sportowe. Zaczątki szerszego działania krótkofalowców w Bydgoszczy, datują się 
od roku 1930. W tym czasie na terenie miasta działała jedyna stacja amatorska 
SP3JF, Leona Porzyńskiego członka Poznańskiego Klubu Krótkofalowców, oraz 
kilku nasłuchowców a  m.in. M. Stangenhaus od 1927 roku /późniejszy SP1 FW/   
L. Stepczyński od 1928 roku / późniejszy SP1 ES/ oraz  P.Zoller  /późniejszy SP1 
HC/ i I. Budziński /późniejszy SP1 IB/. W 1932 roku do Bydgowszczy przybyli:   
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A.Jeglński SP1 CM i J. Mickiewicz.  Pierwszy prezes - nieformalnego jeszcze 
bydgoskiego klubu,- kolega Anatol Jegliński SP1 CM, odnotował wspaniały 
sukces, zdobywając rzadki wówczas dyplom WAC, za łączności ze wszystkimi 
kontynentami. Na tamte czasy było to wspaniałe osiągnięcie. Posiadacz takiego 
dyplomu zaliczał się do arystokracji krótkofalarskiej. Wobec wzrastającej licZby 
członków, powstała konieczność założenia formalnie w Bydgoszczy Oddziału 
PKK. Na dzień 4 maja 1933 roku zwołane zostaje zabranie założycielskie 
Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców. W skład Zarządu BKK weszli: Prezes 
J.Mickiewicz, sekretarz A. Jegliński, skarbnik R. Goncerzewicz. W dniu 12 maja 
1933 roku na Walnym zebraniu  w obecności delegata PZK, uchwalono 
przystąpienie do PZK. Ponieważ członkiem PZK mogła w tym  czasie być tylko 
organizacją zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, Zarząd wystąpił do Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu o zarejestrowanie klubu, co zostało dokonane w dniu 
27 lutego 1934 roku pod poz. Nr.99. Formalnie do PZK klub został przyjęty w dniu 
17 stycznia 1934 roku.  Terenem działania BKK było Województwo Pomorskie 
oraz z woj. Poznańskiego powiaty: Bydgoszcz, Inowrocław, Szubin, Wyrzysk, z 
woj. Warszawskiego powiaty: Lipno, Nieszawa, Włocławek. 
Bezpośrednio po zarejestrowaniu, na walnym zebraniu klubu w  obecności  
ponad 40 członków, wybrano oficjalne władze  i zatwierdzono pierwszy statut 
klubu.   Zarząd, Komisję Rewizyjną, Egzaminacyjną i Sąd Koleżeński. Zarząd 
wybrano w składzie: Prezes – J. Mickiewicz, wiceprezes – L. Stepczyński, 
sekretarz – A. Jegliński, skarbnik L. Porzyński. 
Nowo wybrany Zarząd mocno zaangażował się w rozwój krótkiofalarsrtwa na 
powierzonym terenie. Szczególny  nacisk położono na sprawy organizacyjne i 
propagandowe. Zarząd przyjął 4 główne kierunki działań:    
1 – Nawiązanie kontaktów z osobami interesującymi się rozwojem radiotechniki, 
2 – Organizowanie spotkań propagandowych w ośrodkach jak: 
       Tczew, Chojnice, Grudziądz, Chełmno, Toruń, Inowrocław  z udziałem     
        Delegatów BKK. 
3 – urządzanie wystaw krótkofalarskich  
4 – propagowanie krótkofalarstwa  przy pomocy prasy 
5 – propaganda za pośrednictwem członków BKK, których Zarząd moralnie   
      zobowiązał do szerzenia idei krótkofalarstwa wśród radioamatorów i   
      społeczeństwa. 
W wyniku tych akcji uzyskiwano poważne wyniki mimo braku większych środków. 
Podstawą działalności i sukcesów była praca społeczna, ogromne 
zaangażowanie członków. 
Propagandowo-użyteczne były uruchamiane radiostacje instalowane na tratwach 
przy okazji spływów tratwami na Brdzie od Koronowa do Bydgoszczy. Łączność 
utrzymywana była między płynącymi Brda tratwami, a ekipą zdążającą 
samochodami drogami z Koronowa do Bydgoszczy, oraz metą w Bydgoszczy 
usytuowaną na przystani klubu BTW.  Amatorskie radiostacje ułatwiały pracę 
sędziom na regatach organizowanych w Brdyujściu, jeszcze w połowie lat 60-tych 
ubiegłego wieku.  Leon Stepczyński SP1 ES utrzymywał w tych latach stałą 
łączność foniczną z całym krajem co było w tamtym  okresie nie lada wyczynem. 
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Pierwszą wystawę popularyzująca krótkofalarstwo, Bydgoski Klub 

Krótkofalowców, zorganizował w Bydgoszczy już w dniach 6 do 13 maja 1934 
roku. W dniach 5 – 6 czerwca 1938 roku  z okazji walnego zjazdu Polskiego 
Związku Krótkofalowców, zorganizowano kolejną wielką ogólnopolską wystawę 
radiową. Z tej to wystawy Polskie Radio przeprowadziło pierwszą audycję 
popularyzującą polskie krótkofalarstwo.  Zjazd i przekaz radiowy z wystawy był 
wyrazem uznania dla działań i osiągnięć bydgoskich krótkofalowców na arenie 
krajowej i nie tylko. Zaistnieniem  Bydgoszczy na mapie świata, było dwukrotne 
zorganizowanie w latach 1934 i 1936 ,  światowych Zawodów Krótkofalarskich 
pod nazwą „Polska – Mała Ententa”. W zawodach tych uczestniczyło ponad 100 
radiostacji amatorskich z wielu krajów Europy i nie tylko. Była to na owe czasy 
wspaniała frekwencja w zawodach. Należy tu specjalnie zaznaczyć, że ówczesne 
„wystawy radiowe –„ tak się bowiem one wówczas nazywały”- miały zasięg 
ogólnokrajowy, urządzane były starannie i z ogromnym rozmachem. Wystawiane 
eksponaty odznaczały się starannym i precyzyjnym wykonaniem. Na ówczesne 
czasy przedstawiały wysoką jakość polskiej, krótkofalarskiej myśli technicznej. 
Dodać należy, że polscy krótkofalowcy, poza członkostwem w PZK, 
reprezentowali, powstające Polskie Radio, Polskie Towarzystwo 
Radiotechniczne, a także powstające instytuty nowego kierunku technicznego – 
radia.  Z bydgoskich wystaw Polskie Radio przeprowadzało bezpośrednie 
transmisje radiowe, propagujące nowa dziedzinę łączności, rodzącą się nową 
gałąź informacyjną, która już w niedługim czasie zawładnie  całkowicie naszym 
rynkiem medialnym. Przyczyni się także do rozwoju ruchu krótkofalarskiego, który 
bardzo szybko opanuje zakresy fal krótkich udowadniając ich przydatność dla 
celów nie tylko łączności ale także dla radiofonii. Niestety , na tle rozwijającej się 
polskiej radiofonii i radiotechniki, wspaniale rozwijającą się działalność 
bydgoskiego środowiska krótkofalarskiego brutalnie przerwał wybuch   II wojny 
światowej.   

Do momentu wybuchu II wojny światowej w samej Bydgoszczy pracowało 
17 radiostacji indywidualnych i jedna klubowa o znaku SP3 BG. Wydana w 
pierwszych dniach wojny, nie przemyślana decyzja o demontażu urządzeń 
krótkofalarskich osłabiła i tak słabą sieć łączności dla potrzeb obronnych. Część 
krótkofalowców nie zdemontowała jednak posiadanych urządzeń, co m.in. było 
przyczyną  rewizji i konfiskaty urządzeń. Natychmiast po wkroczeniu wojsk 
niemieckich do Bydgoszczy, uwięziono wielu radioamatorów i krótkofalowców. 
Stosowane represje i aresztowania poważnie osłabiły bydgoskie krótkofalarstwo.  
Aresztowaniom, nocnym rewizjom i represjom poddano niemal wszystkich 
bydgoskich krótkofalowców. Jedną z przyczyn było zdobycie przez Gestapo listy 
członków BKK wraz z adresami.  Sekretarz BKK – Maksymilian Stangenhaus SP 
1 WF został w pierwszych dniach wojny aresztowany i zamęczony w siedzibie 
gestapo, mieszczącej się w obecnej siedzibie Polskiego Radia przy ul. Gdańskiej 
w Bydgoszczy.  Anzelm Kędzierzyński SP1 MN i Franciszek Grabowski SP1 AL 
uwięzieni zostali w obozie  w Stuthoffie, skąd Franciszkowi Grabowskiemu udało 
się zbiec.  W obozie pracy w pod Bydgoskim Łęgnowie, uwięzieni zostali m.in., 
Florian Nowakowski  i Kazimierz Jankowski SP1 IJ. Natomiast Kazimierz 
Kwiatkowski SP1 HK, aresztowany przez gestapo,  postawiony został do 
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rozstrzelania pod murem kościoła na Starym Rynku w Bydgoszczy. Następnie 
zmaltretowany, pobity, przewieziony został do koszar artyleryjskich. Tam jako 
fachowiec elektryk,  wybrany został do pracy w powstającej w Łęgnowie 
niemieckiej fabryce zbrojeniowej. Mimo zagrożeń i represji, bydgoscy 
krótkofalowcy stanowili poważny procent członków miejscowego ruchu oporu. Z 
różnych historycznych opracowań wiemy, jak wielką rolę odegrały radiostacje 
krótkofalowe w utrzymywaniu łączności  wojskowej, łączności z partyzanckimi 
oddziałami i zgrupowaniami, oraz w działaniach ruchu oporu na terenach 
okupowanych przez wojska niemieckie w czasie II wojny światowej. 
Mimo aresztowań, konfiskaty sprzętu, represji, nasze bydgoskie krótkofalarstwo 
jednak nie zginęło. Nie umarło. Z działalności oficjalnej przeszło do działalności 
konspiracyjnej. Krótkofalowcy wykazali tam nie tylko przydatność ich umiejętności 
ale także wykazali wielką odwagę i determinację w walce. Ich zdolności i 
umiejętności wielokrotnie udowodniły, że krótkofalarstwo jest pożyteczne nie tylko 
w czasie pokoju ale także w okresie zagrożeń.   

Nieocenione były, zwłaszcza ich zdolności manualne, zachowane części i 
elementy urządzeń radiowych. Elementy te wraz z zdolnościami konstruktorskimi 
miały niebagatelne znaczenie. Zastosowanie ich przy budowie radiostacji  dla 
organizacji podziemnych, umożliwiało kontakty oddziałów partyzanckich ze swoim 
zapleczem. Bardzo znane są losy i akcje związane z budową radiostacji 
Błyskawica dla powstania warszawskiego. Mniej znane, ale także istotne były 
kontakty bydgoskich krótkofalowców z Oddziałami partyzanckimi działającymi w 
Borach Tucholskich.  Budowano w różnych mieszkaniach i zakamuflowanych 
warsztatach sprzęt łączności , który później różnymi drogami dostarczano do 
Borów Tucholskich. Działał tam  i walczył zrzucony  na spadochronie, bydgoski 
krótkofalowiec Anatol Jegliński SP1 CM. Jemu to właśnie dostarczali sprzęt znani 
krótkofalowcy Kazimierz Kwiatkowski, Kazimierz Jankowski .  Florian 
Nowakowski natomiast dostarczał informacji o produkcji zbrojeniowej, ogromnej 
na ówczesne czasy, niemieckiej fabryce zbrojeniowej „AG Dynamit” mieszczącej 
się na terenach obecnego  Zachemu. Krótkofalowcom pomagali także i nie 
krótkofalowcy, którzy przechowywali  odbiorniki radiowe. Była to ogromna 
odwaga i determinacja. Odbiorniki te służyły do nasłuchów wiadomości płynących 
z walczącego świata.  A było to zadanie nad wyraz niebezpieczne. Znalezienie 
takiego sprzętu przez gestapo, równało się wyrokiem śmierci dla  całej rodziny, 
łącznie z niemowlakami. Mimo wielu niebezpiecznych zdarzeń, groteskowych 
czasem, prześladowań, masowych wywózek do obozów koncentracyjnych , czy 
wykonywanych wyroków śmierci, represje te nie  odstraszyły naszych 
krótkofalowców od działań. Należy tu podkreślić, że te zdobyte z takim 
poświęceniem wiadomości, pomagały przetrwać mroczne czasy okupacyjne, 
podtrzymywały na duchu i cieszyły każdą informacją o chociaż najmniejszym 
niepowodzeniu okupantów na różnych teatrach wojny.  

 Jakie trudne, dramatyczne chwile przeżywali nasi bydgoscy 
krótkofalowcy w  dniach wojny, niech poświadczą „przygody”  przedwojennego 
prezesa Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców Anatola Jeglińskiego SP1 CM. 
Ale o tym już w następnej części naszych wspomnień. 
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/ wspomnienia wojenne kol. SP5 CM Anatola Jeglińskiego/ 

Silnik starej Dakoty, nisko lecącej  nad koronami drzew, tuż nad pierwszą 
warstwą kłębiastych chmur, wył na najwyższych obrotach.. W czasie ponad dwu 
godzinnego emocjonującego przelotu na frontem i terytorium wroga, po emocjach 
przeżytych na pokładzie samolotu, ujrzeli w dole trzy czerwone migoczące 
punkty. To był cel zrzutu. Nad kabiną pilota pulsuje pomarańczowa lampka. To 
znak, że czas na skok. Drugi pilot przez otwarte drzwi wyrzuca zasobniki z bronią, 
odzieżą, lekarstwami i bezcenną radiostacją. W górę strzela rakieta zielona, znak 
do skoku dla skoczków. Jegliński skacze ostatni. Gdy znalazł się w powietrzu 
ogarnęła go kojąca, niesamowita wprost – cisza, tylko zanikający, ginący warkot, 
oddalającego się samolotu, zakłócał spokój. Skoczek wylądował w dużej 
odległości od wyznaczonego punktu.  Zwinął spadochron, zamaskował się, 
odbezpieczył broń, i przyczaił się  w krzakach. Nad ranem odnaleziony został 
przez partyzancki zwiad. Po kilku trudnych dniach, kilometrowych przemarszach, 
dla zmylenia ewentualnych pościgów wroga,  spotkał przypadkowo nie daleko 
Tlenia w Borach Tucholskich, przed wojennego swego sąsiada  z ulicy 
Dworcowej i sympatyka klubu BKK  Zygmunta Zalewskiego. Jakże radosne a 
jednocześnie szczęśliwe to było spotkanie,  spotkanie które  uratowało mu życie. 
Zgodnie bowiem z planem, Jegliński miał  jak gdyby nigdy nic wrócić do teściów 
w Bydgoszczy na ulicę Dworcową i korzystając z doskonale podrobionych 
niemieckich papierów, w ścisłej konspiracji rozpocząć  działalność wywiadowczą. 
Miał za zadanie przekazywanie  różnych  meldunków .o potencjale wojennym 
Niemców, ruchach  wojsk itp.  Zalewski ostrzegł jednak Jeglińskiego, że w 
Bydgoszczy nie może się pokazać, gdyż gestapo wie o jego istnieniu, a dom 
teściów był pod ich stałą obserwacją. W domu tym czekała na Jeglińskiego 
pułapka i byłby zapewne natychmiast aresztowany, co zazwyczaj kończyło się to 
wyrokiem śmierci.  Jegliński na taką ewentualność był jednak przygotowany. 
Należało za tym wcielić w życie plan rezerwowy. Po konsultacjach z centralą 
ruszył lasami do Cekcyna , gdzie nawiązał  kontakt z partyzanckim Oddziałem AK 
„Jedliny” – Jana Sznajdera.. Oddział ten miał stały kontakt z Komendą Okręgu 
Armii Krajowej w Bydgoszczy. Kontakt utrzymywany był przez kuriera Leszka 
Białego – Jakuba. On to powiadomił rodzinę Jeglińskiego o jego życiu i dostarczył 
im list. W tym czasie, od wiosny 1943 roku na terenie zakładów zbrojeniowych w 
Łęgnowie działa komórka Armii Krajowej, dowodzona przez znanego 
bydgoskiego krótkofalowca,  Kazimierza Jankowskiego. Kontakt z Komendą 
Okręgu utrzymywany był przez łącznika  Aleksandra Szulca – Michała, sąsiada 
innego bydgoskiego krótkofalowca, Kazimierza Kwiatkowskiego, SP1 HK. Szulc 
sympatyk, był częstym gościem w Bydgoskim Klubie Krótkofalowców.  Anatol 
Jegliński trafił za tym tu na wspaniale zorganizowaną , sprawną i operatywną 
grupę dywersyjną. W oparciu o uzyskiwany z zakładów sprzęt radiowy oraz 
bezcenne znalezisko, budowano sprzęt nadawczo – odbiorczy.  Właśnie 
Kazimierz Kwiatkowski wspólnie z Kazimierzem Jankowskim jako elektrycy mieli  
w miarę bezpieczny dostęp do różnych pomieszczeń rozrzuconych na ogromnym 
terenie zakładów w Łęgnowie. W jednym z nich w stojącym na uboczu zakładów 
baraku, odkryto nieocenione skarby w postaci góry odbiorników radiowych, 
zdeponowanych tam prawdo podobnie przez ewakuujące się władze polskie. 
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Same odbiorniki, jak również wymontowywane z nich części służyły do budowy 
radiostacji dla oddziałów partyzanckich, dostarczane niejednokrotnie  
karkołomnymi drogami i metodami.  

Nawet na terenie zakładu montowano z odzyskiwanych części bateryjne 
nadajniki i odbiorniki. .Polakom pomagali francuscy jeńcy wojenni osadzeni tam i 
wykorzystywani do produkcji zbrojeniowej. Jedno z urządzeń, zasilane 
wymontowanym z motocykla akumulatorem ,zbudował francuski jeniec inż. 
radiowiec  Mauricea Spis z Paryża. Urządzenie to dostarczone w częściach przez 
kurierów partyzantom w Borach Tucholskich, tam zmontowane m. in przez 
radioamatorów z pobliskiego Cekcyna,  partyzantom służyło do końca wojny. Te 
działania świadczą o wspaniałej, także tragicznej karcie naszego regionalnego 
krótkofalarstwa.   

Ten krótki rys historyczny oraz przedstawiony epizod, niebezpiecznej 
aczkolwiek odważnej i brawurowej nieraz działalności , świadczy o wspaniałej 
karcie historii, o odwadze i honorze bydgoskich krótkofalowców. Większość 
bohaterów tych zdarzeń niestety już nie żyje.  Powinna żyć wśród nas pamięć o 
ich czynach , o ich przywiązaniu do krótkofalarstwa do organizacji, która była 
kluczem i klamrą spinającą cały cykl działań i zdarzeń. Dzięki organizacyjnym 
powiązaniom, klubowym znajomością, i kontaktom, gdzie koleżeństwo, wzajemne 
zaufanie, wynikające z organizacyjnego statutu, gdzie moralna odpowiedzialność 
za swe czyny i działanie,  gdzie przyjaźń i honor były zawsze stawiane najwyżej, 
można było uzyskać tak istotne dokonania w tragicznych latach wojny. Te 
organizacyjne zasady   ujęte w kodeksie Paula Segala, wyrobiły w 
krótkofalowcach szczególny tok postępowania. Zasady, które dziś dla dużej 
części krótkofalowców.......Krótkofalowców ?  .  chyba jednak nie, tylko dla 
licencjonowanych nadawców, dla których organizacja to puste słowa, frazes, 
banał, którym szermują  na lewo i prawo dezawuując osiągnięcia i sukcesy 
związku.  Nadawcy Ci krytykują wszystko i wszystkich, zarówno tych, którzy 
Związek budują i w nim  działają, jak i tych którzy do tego związku należą. Nie  za 
bardzo można odgadnąć i zrozumieć cel jaki ma taka postawa osiągnąć. Wydaje 
się, że nie chodzi tu o jakiś konkretny cel, a jedynie o sprzeciwienie się normom i 
zasadom  w myśl hasła „ Nie bo nie.” bez racjonalnych przesłanek czy motywów. 
Dlatego zasady Segala i ten wojenny fragment działań naszych bydgoskich 
krótkofalowców, stawiam pod rozwagę tym wszystkim dla których związek i 
organizacja nic nie znaczą. Tym licencjonowanym  nadawcom, którzy zapominają 
, że bez organizacji oni przede wszystkim nie mogli by pracować i wyżywać na 
pasmach, nie mogli by nawet krytykować związku,  bo po prostu  by go nie było.  
A bez związku nie było by pasm gdzie mogli by to robić, zastanówcie się na tym. 
  

Trudne pierwsze tygodnie uzyskanej wolności, kształtowanie i 
budowanie nowej państwowości, szczególnie nakierowanej na kontrolę 
wszystkich i wszystkiego, nie sprzyjał reaktywowaniu polskiego krótkofalarstwa. 
Próby reaktywowania Polskiego Związku Krótkofalowców  zwykle kończyły się 
odkładaniem przez Państwowe organa kontrolne, zarejestrowania związku  na 
czas późniejszy. Mimo pewnych problemów, w  październiku 1948 roku na  
pierwszym spotkaniu grupy zapaleńców, powołano bydgoski Oddział PZK. Jego 
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pierwszym prezesem  wybrano kol. Franciszka Grabowskiego. Zebrania i 
spotkania odbywały się w pierwszą niedzielę miesiąca w pomieszczeniach 
Wojewódzkiej Komendy Służby Polsce przy ul. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy. 
Również w Toruniu, grono kilku kolegów krótkofalowców usiłowało powołać 
oddział PZK. Niestety, wysiłki krótkofalowców bydgoskich, toruńskich i wielu 
innych z różnych regionów Kraju  spełzły na niczym. Wkrótce, w okresie 
wprowadzania centralizacji, a tym samym ułatwieniu odpowiednim służbom 
prowadzenie kontroli nad nie pewną i podejrzaną grupą ludzi, mogących zagrozić 
bezpieczeństwu państwa, dokonano odgórnej centralizacji różnych organizacji. 
Kilka samodzielnych dotychczas związków, na mocy centralnych ustaleń, 
połączyło się w jedną, skupiającą w swych szeregach konglomerat różnych 
kierunków działania,  organizację,  pod nazwą,  Liga Przyjaciół Żołnierza. 
Paradoksalnie, okres centralizacji i pełnej kontroli państwa i jego służb nad 
działalnością społeczną jego obywateli, przyniósł jednak rozwój. Rozwijało się 
krótkofalarstwo. Nieliczne klubu , prowadziły szkolenia, a ich radiostacje 
propagowały polski znak w eterze. W latach 50-tytch ubiegłego wieku, salę 
szkoleniową Klubu Łączności LPŻ przy ul. Reja w Bydgoszczy , co pół roku 
zapełniało ponad 40 chętnych, młodych zapaleńców, poznania trudnej wówczas 
techniki radiowej. Ówczesny kierownik klubu kol. Roman Rosołowski SP2UT, 
instruktor Edward Mańkowski SP2JL, co pół roku przeprowadzali egzaminy i 
organizowali nowy nabór kursantów. Już wówczas zauważono iż częste wystawy 
sprzętu, pokazy pracy radiostacji amatorskich, propagują i przyczyniają się do 
rozwoju radioamatorstwa w tym i krótkofalarstwa.  Jedyny działający wówczas w 
Bydgoszczy przy ul. Reja klub, tętnił życiem przez cały tydzień do późnych godzin 
wieczornych. Utkwiły mocno w pamięci nielicznych, żyjących jeszcze członków 
ówczesnego klubu, nocne seanse łączności z tzw. DX-ami, czy przygotowywanie 
wypraw UKF-owych w pobliskie rejony. Jednym z uczestników tych wypraw był 
kol. Zenon Dembek SP2 DE.  Słynne też były akcje pomocy ze sprzętem 
łączności / popularne r-cje RBM-1/ służbom drogowym, Milicji, w zatrzymywaniu 
pojawiających się już wówczas piratów drogowych .  Ogromne zdziwienie 
zapanowało wśród kierowców zdążających pewnego dnia szosą Gdańską,  gdy 
zostali zatrzymani za przekroczenie prędkości.  Rozstawieni wzdłuż kilku 
kilometrowego odcinka szosy krótkofalowcy wraz z milicjantami mierzyli czas i 
dane te przekazywali do punktu kontrolnego, który znajdował się kilkanaście 
kilometrów dalej.  Była to dobrze zorganizowana, nowoczesna akcja 
profilaktyczna ówczesnej Milicji Obywatelskiej. Już wówczas, tylko nieliczni 
przedstawiciele elit rządzących zdawali sobie sprawę z zagrożeń jakie stwarzają 
pijani kierowcy, dla rozwijającej się dynamicznie motoryzacji.  

Nasi, bydgoscy krótkofalowcy byli bohaterami i uczestnikami wielkiej akcji 
przeciwpowodziowej na Wiśle w roku 1953.  Uczestniczący w niej krótkofalowcy / 
piszący ten tekst również/ ulokowani byli na pływających Wisłą lodołamaczach. 
Utrzymywali ze swoimi RBM-kami, jakże niezbędną łączność między samymi 
jednostkami pływającymi jak i sztabem akcji w Bydgoszczy.  Była to trudna i 
niebezpieczna praca.  Ówczesne jednostki były przeważnie parowymi 
holownikami, dostosowanymi do łamania lodów i nie posiadały pomieszczenia dla 
ulokowania radiostacji. Poza tym należało mieć wzrokowy i głosowy kontakt z 
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kapitanem jednostki, który przeważnie przebywał w sterówce. Radiostację wraz 
z operatorem lokowało się w jedynym możliwym miejscu -  na dziobie jednostki. 
Wyobrażając sobie płynący pełną mocą lodołamacz, który uderza z  całą siłą na 
krę, wślizguje się na lód, który pęka z trzaskiem, a odłamkami i wodą zasypują 
operatora. Następnie jednostka wycofuje się kilkadziesiąt metrów do tyłu i znowu 
z całą siła prze do przodu uderzając ponownie w lód a ponownie odłamki lodu 
wraz z wodą oblewały operatora. Operacje takie powtarzane były co chwilę. Po 
kilkudziesięciu minutach operator był soplem lodu. Jednakże my krótkofalowcy 
możemy być dumni, że wówczas uratowaliśmy przed zalaniem wiele hektarów  
kujawskiej ziemi a może i życie ludzi. 
  Krótkofalowcy obsługiwali także szereg imprez sportowych jak np.: wielkie 
regaty na Gople w Kruszwicy, obsługiwali akcje gaszenia lasów, m.in., wielki 
pożar lasu w okolicach Solca Kujawskiego, pomagali w ściganiu przestępców, czy 
byli pomocni w poszukiwaniu w świecie leków ratujących życie nie jednemu 
człowiekowi. 
 
  Wraz z upływem lat, a także wraz ze zmianami organizacyjnymi, zmieniła 
się rola miłośników peregrynacji w eterze. Trwająca 7 lat niezbyt szczęśliwa, choć 
może nie całkowicie stracona, centralizacja ruchu krótkofalarskiego w Lidze 
Przyjaciół Żołnierza, uwidoczniła wielką przydatność krótkofalarstwa dla celów nie 
tylko sportowych. Uświadomiła naszym decydentom, że krótkofalowcy to 
wspaniała kadra ludzi doskonale wyszkolonych i sprawnych, kadra ofiarnych 
działaczy mogących w każdej chwili zostać wykorzystanych do celów pomocy w 
nadzwyczajnych chwilach czy wypadkach. Rozwój elektroniki, budowa coraz to 
lepszych, mniejszych urządzeń radiowych dla różnych służb, zmieniła za tym 
kierunek działań polskiego krótkofalarstwa, ale krótkofalowcy zawsze są gotowi 
do podjęcia działań w chwilach klęsk żywiołowych czy innych zagrożeń. 
  Powojenna historia nie tylko bydgoskich krótkofalowców obfituje w szereg 
osiągnięć i sukcesów a także ciekawych i humorystycznych zdarzeń. W roku 
1957 bydgoscy krótkofalowcy dokonują  pierwszych prób w radiolokacji 
sportowej, zwaną popularnie – łowami na lisa. Są to terenowe zawody 
krótkofalarskie polegające na zlokalizowaniu i odszukaniu ukrytych w terenie 5 
nadajników radiowych, przy pomocy odbiornika radiowego z anteną kierunkową w 
odpowiedniej kolejności i  najkrótszym czasie. Ciekawe zdarzenie przy okazji 
organizowanych w roku 1960 przez ZW LOK mistrzostw wojewódzkich w „łowach 
na lisa” ,jeszcze przez długi czas opowiadane było na różnych spotkaniach 
krótkofalarskich jako zdarzenie humorystyczne. Było to jednak jak  najbardziej 
autentyczne wydarzenie tamtych mistrzostw. Dla wyjaśnienia  metod 
przekazywania poleceń, muszę podać, że stałym elementem tamtych lat było  
wykorzystywanie przez  firmy i instytucje,  do przekazywania poleceń i zarządzeń 
podległym jednostkom,  łączności telefonicznej. W szerokiej praktyce, 
zarządzenia i polecenia  przekazywane były w formie t. zw. telefonogramów. Były 
one ewidencjonowane i potwierdzane jako dokumenty poufne  do 
natychmiastowej realizacji. Taki to telefonogram, przekazany jednemu z 
powiatowych Zarządów organizacji w formie polecenia brzmiał”  Polecam 
przygotować i wysłać 6 osobową ekipę powiatową z Waszego terenu  w składzie 
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4 mężczyzn i 2 kobiety, wraz ze sprzętem na wojewódzkie mistrzostwa w 
„Łowach na lisa:  które odbędą się i tak dalej.  Mimo pewnych wątpliwości, 
Kierownik powiatowej jednostki,  nie odważył się pytać w województwie o 
szczegóły takiej imprezy,  lecz natychmiast przystąpił do przygotowania składu, 
wyposażenia ekipy w odpowiedni sprzęt, którą wysłał na organizowane zawody 
radiolokacji sportowej. zwane „Łowami na Lisa”.  Zawody te odbywały się w 
ówczesnym powiecie Świeckim, a zakwaterowanie zawodników i obsługi było w 
koszarach miejscowej jednostki wojskowej. W dużej sali, gdzie spali zawodnicy, 
wieczorem w trakcie rozmów i omawiania taktyki na zawody w gronie ekipy , 
koledzy w jednej z ekip zastanawiali się pół szeptem, czy to polowanie będzie 
odbywać się w ruchu, czy też może nory lisów będą jakoś zaznaczone a co z 
nagonką , będzie ludzka czy może z psami. Jeden z kolegów tej ekipy żałował , 
że nie zabrał swojego psa, przyuczonego do tropienia lisów.  Najwięcej obaw 
mieli ci koledzy, jak będzie ze strzelaniem i  czy w ogóle trafią w biegnącego lisa, 
bo nie mieli treningów w tym zakresie. Dzień przyjazdu, nieznane twarze wielu 
zawodników i konieczność jutrzejszego rannego wstania, nie sprzyjały 
natychmiastowemu rozwiązaniu wątpliwości tych kolegów. W dniu następnym na 
uroczystym otwarciu zawodów, wspomniana ekipa stawiła się w komplecie z 
karabinkami Kbks i z 500 szt. amunicji na osobę. Przy prezentacji nastąpiła 
konsternacja , a potem gromki śmiech pozostałych uczestników. Oczywiście 
ekipa ta , została odesłana do swojej macierzystej jednostki. Niezbyt rozgarnięty 
ale sumiennie wykonujący wszystkie, nawet niezrozumiałe polecenia centrali, 
kierownik Powiatowej  jednostki , w krótkim czasie przestał być kierownikiem. 
Dobrze, że to się na tym skończyło. W tamtych czasach mogło to być przez 
władze partyjno-administracyjne potraktowane jako działanie celowe i 
podciągnięte pod sabotaż. A to była już sprawa bardzo poważna. Starsi koledzy 
na ten temat mogą wiele powiedzieć. Albo inny autentyczny ale i humorystyczny 
zarazem przykład z zawodów w amatorskiej radiolokacji sportowej. W pierwszej 
połowie lat 60-tych, na wiosnę odbywały się wojewódzkie zawody LOK w ARS-ie 
w lasach pod bydgoskich i w okolicach Brzozy. Jeden z punktów namiarowych 
usytuowany był  w okolicach dzisiejszego skrzyżowania w Stryżku. Widok 
wojskowych samochodów terenowych, osób w mundurach polowych oraz 
nieznane szerszemu ogółowi społeczeństwa urządzenia, z dziwnymi antenami,  
podobnymi do grabi, wprowadził spore zamieszanie na szosie z Bydgoszczy do 
Inowrocławia. Kierowcy na widok dziwnych postaci ze słuchawkami na uszach i 
podejrzanymi urządzeniami w ręku, którzy dokonują dziwnych ruchów jakby 
namierzali jadące szosą samochody, spowodowały to, iż na szosie od 
Bydgoszczy do Brzozy w obydwu kierunkach utworzył się ogromny korek a 
wszystkie samochody osobowe i ciężarowe jechały z prędkością nie większą niż 
40 km na godz. Przybyła po jakimś czasie Milicja miała spore problemy z 
uporządkowaniem sytuacji na szosie. Funkcjonariusze po zapoznaniu się ze 
stanem faktycznym oraz z naszym sprzętem pokładali się ze śmiechu na widok 
wystraszonych twarzy kierowców, rygorystycznie przestrzegających jazdę  
przepisową  szybkością na szosie.  Na  dzień dzisiejszy taka wsypa i komiczne 
sytuacje są raczej nie możliwe, bowiem zawody te są bardzo znane i popularne. 
tej dyscyplinie sportu, organizowane są mistrzostwa regionalne,  krajowe, i 



 12
kontynentalne do mistrzostw świata włącznie. Nasze wojewódzkie ekipy należą 
do czołówki krajowej.  

Ponownie w roku 1958, po rozwiązaniu Ligi Przyjaciół Żołnierza, 
wchodzące w jej skład organizacje samorzutnie reaktywują się. Powstaje również 
Polski Związek Krótkofalowców. W Bydgoszczy liczna grupa naszych  
krótkofalowców, przygotowuje się do powołania bydgoskiego Oddziału PZK. 
Bardzo burzliwe zebranie członków klubu LOK w Bydgoszczy w maju 1959 roku, 
także niechęć części aparatu etatowego LOK do samodzielnych działań i 
poczynań aktywniejszych krótkofalowców zrzeszonych w Bydgoskim Klubie 
Łączności  LOK, skutkuje odejściem najaktywniejszych członków klubu i 
reaktywowanie przy WDK w Bydgoszczy przedwojennego Bydgoskiego Klubu 
Krótkofalowców.  To z kolei ma decydujący wpływ na powołanie Bydgoskiego 
Oddziału PZK. Pierwsze próby powołania Oddziału PZK mimo szeregu starań nie 
przyniosły jednak  efektu. Trudności lokalowe, nie rozumienie  ówczesnych władz 
miejskich i wojewódzkich  intencji grupy działaczy,  a także nie najlepszy klimat 
dla działalności Związku Krótkofalowców w ogóle,  wpłynął na odwleczenie się w 
czasie momentu powołania Oddziału. Ogólnie były to jednak działania owocne, 
które już w roku 1962 przyniosły efekt. W jedną z wiosennych niedziel w sali 
Wojewódzkiego Domu Kultury odbył się zjazd założycielski, powołujący Bydgoski 
Oddział PZK. Trzon organizacyjny stanowili członkowie Bydgoskiego Klubu 
Krótkofalowców. Wybrano władze, przyjęto harmonogram działań. Pierwszym 
Prezesem został płk. Romuald Kędzierski  - szef łączności Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego, Jego prezesura sprawiła że PZK w wojeództwie bydgoskim zyskało 
rangę i uznanie. Wiceprezesem  został Edward Mańkowski SP2 JL a sekretarzem 
Roman Rosołowski SP2 UT. 
Nowo wybrany Zarząd , przystąpił do organizacji szeregu spraw 
propagandowych, przybliżających krótkofalarstwo społeczeństwu i młodzieży w 
regionie. Radiostacja BKK - SP2PZE pełniła przez szereg lat funkcję radiostacji 
Bydgoskiego Oddziału PZK a członkowie klubu byli trzonem aktywu bydgoskiego 
Oddziału. Tworzyli zręby aktywu krótkofalarskiego.. Byli członkami różnych agend 
Zarządu Oddziału jak m. in. Komisji Egzaminacyjnej czy Komisji Eterowej. W 
następnych latach zorganizowano szereg wystaw krótkofalarskich pod 
znamiennych hasłem. „BLIŻEJ ŚWIATA - BLIŻEJ LUDZI” odbyły się one w 
Bydgoszczy w latach 1963 i 1965.  W roku 1967 w sali Wojewódzkiego Domu 
Kultury otwarto zorganizowano kolejną wystawę pod znamiennym na ówczesne 
czasy tytułem „BEZ WIZ I PASZPORTÓW PRZEZ CAŁY ŚWIAT” Wystawy te 
cieszyły się dużym zainteresowanie zwiedzających a głównie młodzieży. 
Zorganizowanie w WDK pod koniec roku 1967 spotkania przedstawicieli 
młodzieży, szkół, LOK, ZHP, Pracowników Łączności  i Kuratorium  z aktywem 
PZK, umożliwiło organizację kursów i szkolenia w szkołach. Pierwszy taki kurs 
zorganizowano we wrześniu roku 1968 w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy.  
W grudniu 1967 roku Toruńskie środowisko krótkofalarskie  zorganizowało w 
pomieszczeniach Młodzieżowej Sp-ni Mieszkaniowej,  wspaniałą wystawę 
krótkofalarską, firmowana przez członków klubu SP2 PMK, wśród organizatorów 
brylowali Jerzy Wojniusz SP2 PI i Leszek Ryżek SP2 BLB, Józef SP2 AQB i inni.   
W roku 1969 kolejną wystawę organizuje Grudziądzki Klub Krótkofalowców w 
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MDK, gdzie wśród organizatorów  trzon wiedli Antoni Fijal SP2 FCW i Andrzej 
Zieliński SP2 BHZ. Bydgoski Oddział Polskiego Związku krótkofalowców swoją 
siedzibę miał w Wojewódzkim Domu Kultury w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 30.  
Pomieszczenie Zarządu mieściło  się za główną scena WDK i stanowiło wspólny 
lokal z dziecięcym kołem plastycznym, gdzie w pewnych godzinach urzędował 
Zarząd i Biuro ZO PZK a w pozostałych kółko plastyczne.  Wchodziło się do PZK 
albo przez główną salę i scenę, albo od zaplecza obok sceny. Warunki do ,pracy 
były rzecz jasna , mizerne. Mimo  tak trudnych warunków, działalność 
propagandowa i sportowa wzrastała. Wzrastał także stan osobowy nadawców, 
nasłuchowców i klubów w regionie.  Ta syzyfowa, w trudnych warunkach praca 
„organiczna”, mimo kłopotów i problemów, przynosiła sukcesy.  Aktyw społeczny 
wraz z cząstkowym aktywem etatowym, gdzie pierwsze skrzypce grał 
zahartowany w propagandowych bojach, Roman Rosołowski SP2 UT. Miał on do 
pomocy  kol. Karola Dąbrowskiego SP2 AHD, Edwarda Mańkowskiego SP2 JL. 
czy ćwierć etatową księgową panią Genię. Wytyczającym kierunki działań w 
Zarządzie był wspaniały , zaangażowany i pełen energii  ówczesny Prezes 
Zarządu Oddziału PZK  płk. Romuald Kędzierski, oraz aktyw społeczny Zarządu 
Kol Edward Breit SP2 AJO , Zdzisław Vrabetz SP2 AND, Franciszek Pasicz, 
Zbigniew Gorgolewski SP2 IU i inni działacze których wyniki pracy i działania 
zostały zauważone  w centrali Związku. W dowód uznania Zarząd Główny PZK 
od lutego 1970 roku przydzielił Bydgoskiemu Oddziałowi PZK  dwa i pół etatu dla 
pracowników.  Zatrudnienie na pełnym etacie  kierownika Biura ZO oraz dwóch 
instruktorów i księgową na półetatu  umożliwiło wyjście z działaniem poza mury 
Wojewódzkiego Domu Kultury.   Działalność etatowa pozwoliła uporządkować 
sprawy ewidencyjne i biurowe, a wraz z działaniem aparatu społecznego 
zintensyfikować działania propagandowe na zewnątrz.     Najważniejszym  za tym 
działaniem były czynione starania u władz i innych możliwych czynników o 
uzyskanie własnego lokalu.  Pełno wymiarowa praca etatowa, wzrost zadań 
organizacyjnych, brak miejsca na spotkania Zarządu i powstałych do pomocy 
Zarządowi różnych komisji nie sprzyjały efektom działań. Ponieważ rok 1970 był 
40-leciem powstania PZK, więc czynione starania były mocne , wszechstronne i 
wielopoziomowe. Nie posiadały one jednak siły przebicia u ówczesnych władz, 
które krótkofalowców, traktowały  jeżeli nie wrogo, to z wielkim bagażem 
nieufności. Jednak mimo wielu wysiłków, obietnic władz, na polepszenie 
warunków pracy  musieliśmy czekać do końca roku 1975.  
 
      Od  niemal pierwszych dni powstania i działania nasz Oddział PZK należał do 
najlepszych jednostek organizacyjnych Związku w Polsce. Od początku, posiadał 
grono ofiarnych, oddanych organizacji działaczy. Należeli do nich m.in.  Anatol 
Jegliński SP5 CM, – przedwojenny Prezes Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców,  
Prezes i Sekretarz Generalny Polskiego Związku  Krótkofalowców Stefan Głucz 
SP2 TG wspaniały kolega, konstruktor i nawijacz transformatorów; albo 
nauczyciel i wykładowca radiotechniki  na kursach krótkofalarskich - Kazimierz 
Kwiatkowski SP2 JP, albo wspaniały konstruktor sprzętu pomiarowego,  
nadawczo-odbiorczego -  Franciszek Grabowski SP2 BG, który jako jedyny w 
naszym regionie wspaniale nawijał cewki koszykowe,   lub - członek Komisji 
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Egzaminacyjnej na świadectwo uzdolnienia - Franciszek Prentki SP2 BA, czy 
żyjący jeszcze senior naszego Oddziału , długoletni kierownik Klubu SP2 KAE i 
Kierownik Biura ZO PZK kol. Roman Rosołowski SP2 UT. Tą doświadczoną 
starszą grupę  wspierało grono młodych kolegów, którzy przejmowali zarówno 
ster w Oddziale PZK, jak i uzyskiwali wspaniałe wyniki sportowe. Do ówczesne-
go grona młodszych kolegów lat 60-tych należy zaliczyć m.in. Ryszarda 
Czerwińskiego SP2 IW, Edwarda Mańkowskiego SP2 JL, Edwarda Breita SP2 
AJO, Karola Dąbrowskiego, SP2 AHD, Alfonsa Strzeleckiego  SP2 AP Ludwika 
Gabryelskiego SP2 WT; Tadeusza Krawczyka SP2 US. Do grona krótkofalowców 
wojskowych, którzy do Bydgoszczy przybywali później w różnych latach  zaliczyć 
należy m.in. ; Bogusława Piaseckiego SP2 ATF; Norberta Dolnego SP2 BBD, 
Zygmunta Giedrojcia SP2 AEQ , a także długoletniego Prezesa Oddziału szefa 
łączności POW płk. Romualda Kędzierskiego, czy Edmunda Burdzińskiego SP2 
FKV, wiceprezesa Oddziału a na przełomie lat70 i 80 kol. Andrzeja Czapczyka 
SP2FHS; Jana Ćwikłę SP2 EXN Wiesława  Bieńkowskiego SP2 MKE i wielu 
wielu innych.  

Na rok 1970 przypada jubileusz 40-lecia powstania Polskiego Związku 
Krótkofalowców.  Z tej to okazji Bydgoski Oddział PZK jest głównym 
organizatorem centralnych uroczystości z tej okazji. W listopadzie tego roku, w 
Powiatowym Domu Kultury w Szubinie  na bazie Klubu Krótkofalowców PZK 
zorganizowano wielką ogólnopolską wystawę  osiągnięć krótkofalarskich. 
Mniejsze ekspozycje organizowane były w wielu klubach PZK, LOK i ZHP na 
terenie działania bydgoskiego oddziału PZK, m. in. W Toruniu, Grudziądzu , 
Mogilnie, Włocławku i innych miejscach. W Szubinie zorganizowano jako imprezę  
towarzyszącą,  zjazd seniorów krótkofalarstwa, w którym uczestniczyło ponad 30 
osób krótkofalowców z całego Kraju. Wystawę organizował aktyw Szubińskiego 
Klubu Krótkofalowców pod kierownictwem nie żyjącego już wspaniałego, 
szczerze oddanego krótkofalarstwu kolegi Eugeniusza Martina SP2 FN. Wystawę 
i spotkanie seniorów uświetniły swoją obecnością Wojewódzkie i Powiatowe  
władze państwowe , Centralne władze PZK z wiceprezesem Płk. Bawejem i 
Sekretarzem Generalnym Związku kol. Krzysztofem Słomczyńskim SP5 HS, 
centralne władze LOK z płk.  Konwńskim, oraz wojewódzkie władze LOK I ZHP. 
W tamtych latach na terenie Oddziału funkcjonowało 40 klubów w tym 26 LOK,  8 
PZK  6 ZHP skupiały one rzeszę ponad 400 członków nadawców, nasłuchowców, 
konstruktorów i zajmujących się ARS-em. W dniu otwarcia wystawy odbyło się 
także spotkanie seniorów krótkofalarstwa , gdzie przy kawie i ciastkach spotkały 
się trzy pokolenia, nie tylko bydgoskiego krótkofalarstwa. Spotkanie to z ramienia 
Zarządu Oddziału przygotował i prowadził  Andrzej Zieliński SP2 BHZ.. 
 Rok 1970 jest   przełomowym momentem w naszym regionie. 
Krótkofalarstwo rozwija się coraz prężniej. Częste wystawy, spotkania z  
młodzieżą, różne akcje propagandowe, kursy, przyczyniają się do wzrostu rangi 
krótkofalarstwa w regionie, a także poważnego wzrostu naszych szeregów. Rok 
1971 przyniósł istotne zmiany w trybie działania Oddziału PZK.  W kwietniu 1971 
roku z inicjatywy Zarządu Oddziału PZK  zorganizowano w Bydgoszczy 
wojewódzkie spotkanie koordynacyjne tych organizacji, ustalające i normujące 
działania organizacji wojewódzkich w sprawach krótkofalarskich. Przyjęto 
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ustalenia wytyczające ramy dla każdej organizacji , ustalające rolę przewodnią i 
koordynująca dla PZK. Zapadły wtedy historyczne w skali kraju ustalenia i 
działania. Zintegrowano  rozdrobnione i rozbite środowisko krótkofalarskie w 
regionie Kujawsko-Pomorskim. Było to poważnym sukcesem aktywu bydgoskiego 
Oddziału PZK.  Zorganizowanie tego integracyjnego spotkania wojewódzkich 
władz PZK, ZHP i LOK, normuje zadania i kierunki działań na szczeblu 
wojewódzkim dla naszych organizacji. Na tym spotkaniu przyjęto, iż PZK 
obejmuje wiodącą rolę  koordynującą w zakresie krótkofalarskim na terenie 
całego województwa, natomiast zadania szkoleniowe dla młodzieży szkół 
podstawowych i harcerskiej zrzeszonej w ZHP, obejmuje Związek Harcerstwa 
Polskiego poprzez powstający Inspektorat Łączności Komendy Chorągwi oraz 
terenowe kluby Łączności.  LOK natomiast obejmuje swoim patronatem 
organizacyjnym dotychczas działające  terenowe kluby Łączności LOK. Innym 
bardzo ważnym ustaleniem były uzgodnienia udzielania przez organizacje sobie 
nawzajem pomocy organizacyjnej, szkoleniowej w działalności krótkofalarskiej. 
To wojewódzkie porozumienie, oraz ustalenia zakresów działań poszczególnych 
organizacji, miało decydujący wpływ na integrację całego ruchu krótkofalarskiego 
w kraju. W niedługim czasie wyraźnie wzrosła ranga i znaczenie PZK w regionie.  

 
W październiku 1972 roku odbył się kolejny już 4 Zjazd Sprawozdawczo-

Wyborczy naszego oddziału PZK. Wybrano władze oddziału w osobach, Prezes 
Bogusław Piasecki SP2 ATF;  Wiceprezes d/s org. Jan Drzewiecki SP2 7391, 
Wiceprezes ds. sport. Norbert Dolny SP2 BBD, Sekretarz  Bolesław Krzymin SP2 
ESH, Skarbnik Franciszek  Pasicz SP2 LI. Zjazd wytyczył kierunki działań z 
priorytetem na pozyskiwanie młodzieży, oraz zacieśnienie współpracy z 
Związkiem Harcerstwa Polskiego. W lipcu 1973 roku wspólnie z Komendą 
Chorągwi ZHP zorganizowaliśmy specjalistyczny obóz łączności , gdzie 
przerabiano dla celów krótkofalarskich, wojskowe radiostacje 10 RT oraz kurs 
krótkofalarski. Na tym obozie, staraniem Zarządu Oddziału PZK Inspektorat 
Łączności Bydgoskiej Komendy Chorągwi ZHP otrzymał sztandar. Wręczenia 
dokonał Sekretarz Generalny PZK Krzysztof Słomczyński SP5HS. 
Zgodnie z ustaleniami spotkania koordynującego, 1 sierpniu 1973 roku po raz 
pierwszy w Mistrzostwach Polski ARS we Fromborku wystartowała ekipa ZO PZK 
oparta o zawodników PZK, ZHP i LOK. Ekipa ta wywalczyła po raz pierwszy tytuł 
drużynowego Mistrza Polski, dla Bydgoskiego Oddziału PZK.  Indywidualnie tytuły 
mistrzowskie zdobyli Stanisław Wilczyński w paśmie 144 MHz oraz Małgorzata 
Wilczyńska także w paśmie 144 MHz.  

W czerwcu tego roku Sekretarz Generalny PZK kol., Anatol Jegliński 
SP5CM, sekretarz ZO PZK kol. Bolesław Krzymin SP2 ESH wraz z nestorem 
naszych krótkofalowców kol. Kazimierzem Kwiatkowskim SP2 JP, wręczyli 
Honorową Odznakę PZK, seniorowi , pierwszemu powojennemu Prezesowi 
Bydgoskiego Oddziału PZK kol. Stefanowi Głuczowi SP2 TG. Kol. Stefan 
poważnie chory, to nasze wyróżnienie przyjął ze wzruszeniem i łzami w oczach. 
Niedługo po tym niestety odszedł od nas na zawsze. W kolejnych mistrzostwach 
ARS, które odbyły się w Olszanach /Bieszczady/ bohaterem naszej wspólnej 
miedzy organizacyjnej ekipy był kol. Stanisław Grzęda późniejszy SP3 IBS.  
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Zawody te były pechowe dla naszych zawodników. Małgosię SP2 IVI z trasy 
biegu zabrało pogotowie, Stanisław SP2 FLE, zgubił kartę startową i został 
zdyskwalifikowany. Dyskwalifikacje także dotknęły  inne ekipy a m.in. naszych 
głównych rywali do tytułu mistrzowskiego ekipę ZO PZK z Białegostoku. Mimo 
pecha, kłopotów kadrowych , zdobyliśmy mistrzowski tytuł, dzięki zaangażowaniu 
i ogromnej ambicji pozostałych zawodników. Również w latach następnych Odział 
nasz uzyskiwał spore sukcesy sportowe i organizacyjne. W marcu 1975 roku 
zdobyliśmy tytuł zespołowego Mistrza Polski, wygrywając ogólnopolskie zawody 
pod nazwą ‘Dni Zielonej Góry’. Intensywna i efektywna działalność 
propagandowa i organizacyjna  sprawiła, że nasz oddział w 1975 roku liczył 245 
nadawców, ponad 300 osób zajmujących się nasłuchami, Amatorską 
Radiolokacją Sportową, konstrukcjami sprzętu oraz  sympatyków. W  Oddziale 
zaewidencjonowanych, działających,  było 56 klubów PZK, LOK, ZHP.  
W marcu 1975 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy ogólnopolskie zawody 
krótkofalarskie z okazji 30 rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy.  Zawody szeroko 
rozpropagowane, sponsorowane przez Wojewodę i władze wojewódzkie ZHP i 
LOK, zakłady pracy, Pomorski Okręg Wojskowy, redakcje miejscowej Prasy i 
Polskiego Radia, nadały imprezie szeroki wydźwięk społeczny i wysoką rangę. W 
zawodach starowało ponad 300 stacji indywidualnych i klubowych, 
sklasyfikowano także 50 stacji nasłuchowych. Podsumowanie, wręczenie nagród i 
dyplomów odbyło się w Bydgoskim Ratuszu przy udziale miejscowych władz i 
sponsorów. Szczególny wkład organizacyjny  w tych zawodach mieli kol. Geniu 
SP2 FN, Mundek SP2 FKV, Bolek SP2 ESH,  Marian SP2 DEH, Bogusław SP2 
ATF, Kazik Sp2 FAX i inni.  

W czerwcu 1975 roku nasz Oddział zaistniał przy okazji odbywającego się 
w Warszawie 10 Zjazdu IARU. Wydaliśmy z tej okazji specjalną plakietkę, 
okolicznościowa kopertę do znaczka pocztowego upamiętniającego Zjazd.  Coraz 
bardziej widoczna działalność organizacyjna i propagandowa., skutkowała 
uzyskaniem  tym roku przez Oddział PZK, nie duży ale własny lokal przy ul 
Pomorskiej w Bydgoszczy. Pozwoliło to nam na intensyfikacje działań 
propagandowych, co wpłynęło na dalszy rozwój  organizacyjny związku.  Efektem 
tych działań w Bydgoszczy, było powołanie dzielnicowego Klubu Krótkofalowców 
przy świetlicy Urzędu Miejskiego przy ul Solnej w Bydgoszczy.  Klub ten w 
krótkim czasie zorganizował kurs krótkofalarski, uzyskał licencję nadawczą SP2 
PDI i  bardzo szybko wyszedł w eter. Radiostacja klubowa zaczęła osiągać 
wspaniałe wyniki sportowe, wygrywając szereg zawodów krajowych i 
zagranicznych. Kadrę i działaczy tego klubu stanowili m.in. Mundek SP2 JL, 
Ryszard SP2 IF; Kazik SP2 FAX Grzegorz SP2 GVN; Janek SP2  Zbyszek SP5 
GRM i zgrana paczka zapaleńców z Solca Kujawskiego jak Sławek SP2 JMB, 
Ryszard SP2KC i inni. 
 Rok 1975 to nietrafiona decyzja władz państwowych likwidująca 
dotychczasowy podział administracyjny kraju z 17  na 49 województw. Z jednej 
strony miało to pobudzić do działania aktyw mniejszych regionów, ale ważniejsze 
jednak dla ówczesnej ekipy Gierka było osłabienie pozycji partyjnych sekretarzy 
wojewódzkich. Dla krótkofalarstwa nie było  to jednak dobre. W miejsce silnych 
dużych oddziałów, powstawały małe, słabe, mające duże aspiracje, lokalne  
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jednostki nie przekraczające niekiedy 20 – 30 członków, tyle co dobry silny i 
prężny klub. Te małe jednostki organizacyjne,  zaczęły tracić na spoistości 
związku jako całości, autorytecie u władz krajowych i regionalnych. Traciły 
dynamizm rozwojowy, oraz co bardzo ważne, siłę przebicia. Wzrastały animozje i 
konflikty.  Mimo to, powolniejszy aczkolwiek stały rozwój był. Nie wszyscy 
krótkofalowcy  dążyli do izolacji  i osłabienia związku. Niektóre lokalne 
organizacje, działają i przygotowują się do  obchodów 50 rocznicy powołania 
PZK. 
W naszym Oddziale PZK, coraz więcej członków włącza się do działań 
społecznych na rzecz rozwoju ruchu krótkofalarskiego w regionie. Po sąsiedzku 
powstaje Toruński oddział PZK, który pod kierunkiem nieodżałowanego  
krótkofalowca, sprężyny pobudzającej do działania, wielkiego społecznika – 
Mariana Pietrzaka  - SP2 DEH, szybko umacnia się  w skali regionu Kujawsko – 
Pomorskiego.  Działające na terenie tamtejszego województwa kluby 
krótkofalarskie, organizują szkolenia, zawody i inne imprezy propagandowe. 
Priorytetową rolę, grają tu dwa klubu SP2 PMK przy Młodzieżowej Sp-ni 
Mieszkaniowej  oraz Harcerski Ośrodek Łączności przy ul. Garbary w Toruniu. 
Tam właśnie ulokowany został Toruński Oddział PZK. Wśród członków w tamtym 
czasie wyróżnić należy kol. Mariana SP2 DEH, Władysława SP2 FQV, Jurka SP2 
PI, Leszka SP2 BLB, Janka SP2 AQB, Janka SP2 BMX i wielu innych z klubów 
PZK, ZHP i LOK. Kluby te stanowią mocne podstawy krótkofalarskie w miastach 
powiatowych takie jak: Wąbrzeźno, z chlubą naszego regionalnego 
krótkofalarstwa kol. Klemensem SP2 BE i Ryszardem SP2 BHS, czy Golub 
Dobrzyń, Rypin albo Brodnicę.  W klubach tych działa wielu krótkofalowców 
młodego pokolenia.  
 

Bardzo ekspansywnie rozwijało się krótkofalarstwo w regionie Włocławskim. 
Powstaje tam  kilka klubów m.in. przy Sp-ni Mieszkaniowej na Za Zamczu, i w 
innych miejscach.  Motorem wszelkiej działalności propagandowo-szkoleniowej 
jest  pełen energii, wspaniałych pomysłów działań, Wiceprezes Bydgoskiego 
oddziału PZK, Janusz Muniak – SP2 FKE. Do pomocy pozyskał nie mały 
kolektyw członków, a wśród nich m.in. Wiesiek SP2 NJI, Sławek SP2 BRT, Alfred 
SP2 CAU, czy jeden z seniorów krótkofalarstwa w tamtym regionie kol. Czesław 
SP2 AHP. Do przodujących klubów zaliczyć należy wiodący klub ówczesnego 
województwa włocławskiego -  SP2 PWL, działający przy Spóldzielni 
Mieszkaniowej. Klub  SP2 PHM  oraz najprężniej działający klub Ligi Obrony 
Kraju w województwie  Włocławskim, powstały przy Zespole  Szkół  Zawodowych  
- SP2 KFV  w  Radziejowie.   Zgromadził się tam wspaniały aktyw  działaczy 
zapalonych krótkofalowców, którzy w krótkim czasie wyprowadzili klub w 
działalności sportowej na czołowe lokaty w kraju.  
W Bydgoszczy w tym czasie, Zarząd otwiera po przebudowie, w marcu  1976 
roku, magazyn i sklepik sprzętu elektronicznego, podzespołów, części, aparatury 
kontrolno-pomiarowej a także duże ilości sprzętu demobilowego.  W krótkim 
czasie bydgoski punkt zaopatrzeniowy , znany był w całym kraju. Odwiedzali go 
koledzy krótkofalowcy z wielu Oddziałów PZK i nie tylko. O wspaniałe 
zaopatrzenie tego sklepiku dbają koledzy z Komisji Sprzętowej zarządu oddziału 
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PZK. Główne role grają w niej  kol. SP2 FKV; SP2 DGJ; SP2 FHS, SP2 GJI   
Również na naszym terenie powstają nowe kluby PZK, ZHP, czy LOK.  W 
pomieszczeniach Komendy Hufca ZHP przy ul. Libelta w Bydgoszczy powstaję 
Harcerski Ośrodek Łączności Bydgoskiej Komendy Chorągwi ZHP SP2 ZCI. 
Uroczyste Otwarcie tego bardzo dobrze wyposażonego harcerskiego Ośrodka 
odbyło się w kwietniu 1976 roku w obecności Dowódcy Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego gen dyw. Józefa Barańskiego, Komendanta Bydgoskiej Komendy 
Chorągwi ZHP, Andrzeja Grodzkiego., prezesa ZO PZK, Bogusława Piaseckiego 
SP2 ATF Wice Dyrektora ZW LOK płk. Stanisława, zaproszonych gości, harcerzy 
i sympatyków ZHP. W tamtym czasie jego kadrę stanowili instruktorzy harcerscy 
Jurek SP2 DDV, Andrzej SP2 FTL, Bolek SP2 ESH. Andrzej SP2 GJI, Eugeniusz 
Sp2 GSQ, oraz wielu innych. Powstają nowe kluby łączności  ZHP m.in. w Nakle, 
Janowcu Wlkp. i w  Żninie.  
Lata 1975-1980 to wielka mobilizacja aktywu krótkofalarskiego naszego oddziału 
PZK. W tym okresie organizowane są osiedlowe imprezy, wystawy 
krótkofalarskie, pokazy pracy radiostacji krótkofalowej czy pokazy mini zawodów 
ARS. Wszystko to ma na celu  propagowanie sportu krótkofalarskiego wśród 
szerokiego grona mieszkańców, młodzieży, zapoznanie przyszłych adeptów 
naszego sportu z techniką, łącznościami przybliżając tym samym naszą 
działalność , nie zawsze dobrze rozumianą i widzianą nie tylko w społeczeństwie 
ale także na  szczeblach władzy. Bardzo często krótkofalarstwo identyfikowane 
było z wytwarzaniem zakłóceń odbioru radia czy TV. Często my krótkofalowcy, 
przez niektóre służby państwowe traktowani byliśmy w najlepszym razie jako 
element niepewny, któremu nie należy zbytnio pomagać aczkolwiek zbytnio nie 
przeszkadzać, traktować z przymrużeniem oka.  Jak taka postawa władz 
utrudniała nam działalność , działaczom tamtego okresu, przypominać nie muszę.  
Dlatego te wychodzące na przeciw, często dosłownie na ulicę, w parku czy 
osiedlu mieszkaniowym wystawy i pokazy, miały nie bagatelne znaczenie.  Nie 
tylko zapoznawały szerokie warstwy  społeczeństwa ale  także a może głównie 
wpływały dodatnio na pomoc , opiekę i poparcie władz.  W czerwcu 1976 roku 
zorganizowaliśmy przy pomocy Komendy Chorągwi ZHP i ZW LOK  pierwsze w 
kraju wielkie strefowe zawody eliminacyjne w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. 
Odbyły się one w Harcerskim Ośrodku w Funce k/Chojnic, pod patronatem 
Dowódcy POW gen. dyw.. Stanisława. Barańskiego. Uroczyste otwarcie 
zawodów , w których gościnnie uczestniczyła ekipa ARS Rumuńskiego Związku 
Krótkofalowców. W obecności przedstawicieli Dowództwa POW. Woj. i 
Powiatowych Władz , Woj. Władz ZHP i LOK, zaproszonych gości , zawody 
otwierał  Wiceprezes ZG PZK kol. Zbigniew Cielecki  SP5 CA. W komitecie 
organizacyjnym i komisji sędziowskiej byli m.in. Ryszard Kowalski SP2 LU, Jan 
Krall SP2 FZG, Jerzy Rydzkowski SP2 BZR, Kazimierz Drzewiecki SP2 FAX, 
Boilesław Krzymin SP2 ESH i inni. Ekipą rumuńskich krótkofalowców wspaniale 
opiekował się „Mundek”  Edward Mańkowski SP2 JL.  Ten rok sprzyjał także 
wyjazdom naszych zawodników ARS-u na zawody międzynarodowe. W 
październiku do NRD do Rostoku, gdzie w silnej obsadzie 25 państw nasza 
reprezentacja uplasowała się w zespołowej klasyfikacji na 4 miejscu..  Wrzesień 
tego roku skutkuje zorganizowaniem przez nasz Oddział PZK VI Mistrzostw 
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Polski ARS w Chodzieży, udzielając pomocy organizacyjnej i sprzętowej 
tamtejszemu Hufcowi ZHP. Również te zawody pod względem propagandowym 
były przygotowane perfekcyjnie. Same zawody odbyły się w pięknym terenie 
leśnym nie daleko Chodzieży. Zorganizowano jako imprezy towarzyszące 
wystawę krótkofalarska w pomieszczeniach Domu Kultury, oraz zorganizowano w 
przededniu zawodów wielki  pokaz ARS-su na Chodzieskim rynku, przy ogromnej 
widowni mieszkańców miasta oraz młodzieży miejscowych szkół. Szeroko 
reklamowana i propagowana impreza zgromadziła wg szacunków miejscowych   
władz i Milicji Obywatelskiej ponad 1000 osób. Również po mieście krążył 
mikrobus propagandowy z informacją o zawodach i wystawie.  Miejscowe władze 
po imprezie złożyły organizatorom szczególne wyrazy uznania i podziękowania.  
Wreszcie grudzień tego roku, wielu naszym kolegom, przede wszystkim 
starszego pokolenia utkwił mocno w pamięci. Był to bowiem miesiąc szczególny. 
Uroczyście, w obecności Dowódcy POW gen bryg, Józefa Kolasy, Prezydenta 
Miasta Stefana Bielawskiego,  sekretarza Generalnego PZK kol. Anatola 
Jeglińskiego SP5 CM, Wojewódzkich władz LOK i ZHP zaproszonych gości a w 
szczególności żyjących wówczas seniorów krótkofalarstwa bydgoskiego, po wielu 
latach starań, dokonano uroczystego otwarcia nowego, z prawdziwego zdarzenia 
lokalu Zarządu Oddziału PZK w Bydgoszczy. W tamtym okresie Oddział nasz 
posiadał najlepszą, wspaniale wyposażoną siedzibę wojewódzkich władz PZK w 
kraju.  
 

Z  okazji uroczystego otwarcia nowego lokalu, odbyło się w kawiarni 
„Magnolia” w Bydgoszczy, drugie spotkanie seniorów krótkofalarstwa w naszym 
regionie, zorganizowane przez Zarząd Oddziału. Spotkanie to swoimi występami 
uświetnił chór seniorek z zaprzyjaźnionego klubu AGORA z Bydgoszczy. Była to 
wspaniała okazja do wspomnień w miłej i serdecznej atmosferze trzech pokoleń 
bydgoskich krótkofalowców. Pokolenie jeszcze  przedwojennych krótkofalowców 
reprezentowali m.in. Leon Stepczyński ex SP1 ES; Józef Jezierski ex SP2 SJ; 
Kazimierz Kwiatkowski SP2 JP ex SP1 HK; Kazimierz Jankowski ex Sp1 IJ; 
Anatol Jegliński SP5 CM. Pokolenie  twórców powojennego bydgoskiego 
krótkofalarstwa reprezentowali m.in.; Franciszek Prentki SP2 BGF; Franciszek 
Grabowski SP2 BG ;Zenon Blekiewicz SP2 CX; Roman Rosołowski SP2 UT; 
Zdzisław Jagielski SP2 BB Bogdan Zajdowski SP2 CZ i  inni. W spotkaniu 
uczestniczyło grono młodych krótkofalowców, jak np. SP2 AJO; SP2 IW, SP2 JL; 
SP2 ATF a także część nasłuchowców. Prezes ZO PZK Bogusław Piasecki SP2 
ATF wręczył wszystkim obecnym seniorom specjalne pamiątkowe dyplomy.  
Niestety na następnym  kolejnym  spotkaniu w roku 1980, zabrakło już sporej 
części obecnych wówczas uczestników spotkania. Mimo odejścia wielu starych 
stażem członków naszego oddziału PZK, ruch krótkofalarski we regionie rozwijał 
się prężnie. Zarząd Oddziału, pod kierunkiem oddanego całym sercem  
krótkofalarstwu, prezesa Bogusława Piaseckiego SP2 ATF, należał do 
najlepszych Oddziałów PZK w Kraju. Powstawały nowe kluby krótkofalarskie 
LOK, ZHP, PZK. Dzięki zaangażowaniu grona kolegów krótkofalowców z ATR a 
m.in. Andrzej SP2 GJI, Kazik SP2 FAX; Staszka SP2 IBS, którzy pod kierunkiem 
Wojtka SP2 JPG przy sprzyjającej atmosferze ze strony władz uczelni, uruchomili 
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nowy klub krótkofalowców SP2 PIK. Klub ten w krótkim czasie uzyskał obok 
klubu SP2 PDI czołową rolę nie tylko w środowisku naszego regionu.  W celu 
unormowania spraw organizacyjnych i podjęcia wspólnych ustaleń, Oddział nasz 
zorganizował  konsultacyjno-programowe spotkanie Oddziałów Polski Północnej. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Oddziałów z: SP 1 – Szczecin, Koszalin; SP2 
Bydgoszcz, Toruń , Gdańsk;  SP4 – Olsztyn, Białystok. Zarząd Główny PZK 
reprezentowali, Wiceprezes Zbigniew Cielecki SP5 PA, Sekretarz generalny 
Anatol Jegliński SP 5CM, przedstawiciel POW w osobie szefa łączności POW płk.  
Andrackiego, który otworzył jednocześnie w klubie POW, gdzie działał Bydgoski 
Klub Krótkofalowców, ciekawą ekspozycję  dorobku bydgoskich radioamatorów. 
W lutym 1978 roku na prośbę Zarządu Polskiego Klubu UKF, Oddział nasz 
zorganizował pierwsze w kraju spotkanie mikrofalowe , propagujące fale 23 cm.  
Dwudniowe sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 50 osób, obfitowało w 
szereg ciekawych artykułów technicznych. Wpłynęło  to do wzrostu 
zainteresowań wykorzystaniem fal cm do łączności ultra krótkofalowych. W 
pracach organizacyjnych wyróżniali się kol. Jurek SP2 DDV, Roman SP2 DDX, 
Marian SP2 DEH, Wojtek SP2 JPG, Bolek SP2 ESH i inni. W kolejnych 
organizowanych przez nas krajowych zwodach krótkofalarskich,  uczestniczyła 
rekordowa ilość  ponad 400 uczestników. 1978 rok jest przykładem wspaniale 
rozwijającej się współpracy PZK – ZHP. W uzgodnieniu z Komenda Chorągwi 
ZHP organizujemy i przeprowadzamy Chorągwiane Manewry Techniczno 
Obronne ZHP, w konkurencjach Łączność Radiowa i Telefoniczna oraz w 
Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Ogółem w tych konkurencjach technicznych 
startowały ekipy z 15 Hufców Bydgoskiej Chorągwi ZHP. Za całokształt działań w 
tym zakresie Zarząd Oddziału PZK otrzymał specjalne podziękowanie od 
Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Józefa Użyckiego.  Ta 
nasza działalność pomogła nam nawiązać wspaniałe stosunki z POW i uzyskiwać 
szeroką pomoc techniczną, sprzętową i transportową.  
Krótkofalarstwo nie tylko w naszym regionie ale także i na świecie, zyskuje sobie 
wysoką pozycję i uznanie. Międzynarodowa Unia Radioamatorska IARU , 
wypracowuje sobie doskonałą pozycje w Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej ITU, której jest coraz bardziej liczącym się członkiem. O tym 
jak potrzebne, a nawet nie zastąpione, bezinteresowne i bohaterskie działania,  
potrafią czynić krótkofalowcy , opowiada wprowadzony w drugiej połowie lat 70-
tych na polskie ekrany, francuski film oparty o prawdziwe wydarzenia, p.t. ”Gdyby 
wszyscy ludzie dobrej woli”. Ten humanitarny, pełen ofiarnych i niezwykłych 
wydarzeń film,  opowiada o  pomocy udzielonej chorym marynarzom, przez 
międzynarodowy zespół krótkofalowców. Na znajdującym się  na szerokich 
wodach oceanicznych statku ciężko zachorowała załoga. Marynarze ci, zatruci 
jadem kiełbasianym walczyli ze śmiercią. Heroiczna, dramatyczna ale skuteczna, 
pomoc krótkofalowców z różnych krajów w dostarczeniu na jednostkę pływającą 
niezbędnych leków, uratowała im życie.       
      Także nasi krótkofalowcy z regionu nie raz ratowali życie pomagając w 
znalezieniu i dostarczeniu do kraju niezbędnych , ratujących życie leków. W 
Żninie ciężko zachorował na nerki młody chłopak – Konrad Nowak. Diagnozy 
specjalistów z Wojewódzkiego szpitala z Bydgoszczy z uwagi na brak 
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odpowiedniego leku nie rokowały żadnej nadziei dla młodego człowieka. Dla 
uratowania życia niezbędny był, specjalistyczny , trudnodostępny również za 
granica lek, który w tamtym czasie w kraju  był nie osiągalny. Zrozpaczony ojciec 
chłopca poprosił o pomoc znanego żnińskiego krótkofalowca  Alego SP2 AP. Do 
ogłoszonego apelu o pomoc włącza się Klemens Kortala SP2 BE z Wąbrzeźna. 
Nawiązuje łączność z krótkofalowcem z ówczesnego RFN-u, który treść recepty 
przekazuje znajomemu lekarzowi z Berlina dr. Heinemu. Tymczasem  celem 
przygotowania zestawu lekarstw, niezbędna była dokładna diagnoza i receptura 
leku. W eterze krzyżowały się telegraficzne słowa i zalecenia. Około 1- w nocy, 
telefonicznie ze Żnina w Bydgoszczy zbudzony jest dr Rekowski, który jako 
specjalista podaje telefonicznie literując, łaciński tekst recepty. Ta treść z kolei via 
Wąbrzeźno po około 1,5 godzinie trafia do Berlina do dr, Heinego. Lekarz 
wspólnie z berlińskim aptekarzem zbudzony w nocy, natychmiast sporządzają 
specyficzny lek, który rano dostarczony na berlińskie lotnisko po 2 godzinach 
dociera do Warszawy.  Żniński krótkofalowiec kontaktuje się z krótkofalowcami z 
Warszawy, którzy organizują okazjonalny transport leku do Bydgoszczy. W 
międzyczasie chory chłopiec karetką dociera do Bydgoskiego szpitala, gdzie 
otrzymuje niezbędny lek. Życie młodego człowieka jest uratowane.  
 Tak to międzynarodowy krótkofalarski łańcuszek ludzi dobrej woli, uratował 
życie młodemu Polakowi. Takich spektakularnych akcji można by podawać wiele. 
Udział krótkofalowców w zabezpieczeniu łączności w czasie powodzi czy trzęsień 
ziemi lub innych poważnych zagrożeniach. 
   

W październiku 1978 roku odbył się kolejny, VI już Zjazd Sprawozdawczo-
wyborczy naszego Oddziału, podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia, i 
ustalający kierunki działań przed zbliżającą się w roku 1980 – 50 rocznicą 
powstania PZK. Zjazd dokonał także wyboru kolejnego Zarządu. Prezesem 
pozostał Bogusław. Piasecki SP2 ATF, funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych 
objął kol. Ryszard Czerwiński SP2 IW,  funkcję wiceprezesa do spraw 
technicznych objął E. Mańkowski SP2 JL, Sekretarzem wybrano kol. Bolesława 
Krzymina SP2 ESH, Skarbnikiem został Longin Kozieł SP2 BOQ, UKF 
managerem Jerzy Demyda SP2 DDV, award managerem Zenon Dembek SP2 
DE, funkcję QSL managera objął Jerzy Januszewski SP2 IUS, a członkiem 
zarządu został Edmund Burdziński SP2 FKV. W 1980 roku miejsce J. 
Januszewskiego, który zrezygnował ze sprawowania mandatu zajął Kazimierz 
Drzewiecki SP2 FAX, członek zarządu poprzedniej kadencji. 

  W skład komisji rewizyjnej wchodzili Jerzy Rydzkowski SP2 BZR jako 
przewodniczący, oraz członkowie: Ludwik Gabryelski SP2 WT, Marian Kazmol 
SP2 ACR, Janusz Polański SP2 CNW i Zbigniew Gorgolewski SP2 IU Powołano 
także komisje problemowe i  tak : Komisja techniczna pod przewodnictwem 
Edmunda  Burdzińskiego SP2 FKV, szkoleniową pod przewodnictwem Andrzeja 
Owsiannego SP2 GJI, Komisję sprzętową pod przewodnictwem Norberta. 
Dolnego SP2 BBD, propagandową której przewodniczył kol.  Bolesław. Krzymin 
SP2 ESH  natomiast sekcją ARS kierował   Jan. Drzewiecki SP2 DJG..  
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  Wielka akcja propagandowa, mobilizacja aktywu, procentuje w 
początkach lutego 1980 roku organizacją wielu imprez jubileuszowych w wielu 
ośrodkach  w kraju. W lutym 1980 roku Bydgoski Oddział PZK  organizuje w 
Domu Technika kolejną ogólnopolską wystawę krótkofalarską z okazji 50 rocznicy 
powstania PZK    
 
 
Już we wrześniu tego roku bydgoski krótkofalowiec kol. W. Cwojdziński  SP2 JPG 
jako pierwszy w kraju uruchamia amatorską telewizję (SSTV). 

 
 
 
Styczeń 1989 roku to ekspansja krótkofalarstwa w kosmos. Zostają 

wystrzelone satelity UO-14 i 15, AO-16, DO-17, WO 18 i LO-19. Wraz z rozwojem 
techniki kosmicznej, także krótkofalowcy posiadają coraz to nowe i doskonalsze 
satelity.  Bydgoscy krótkofalowcy mają na swoich kontach  szereg wspaniałych 
sukcesów sportowych, technicznych i organizacyjnych. Ich radiostacje pracowały 
z bieguna południowego, z  Spitzbergenu, Afryki, z Bośni i Hercegowiny.  Coraz 
więcej krótkofalowców pracuje emisjami cyfrowymi oraz nawiązuje łączności na 
częstotliwościach gigahercowych. Pierwszym naszym krótkofalowcem 
pracującym na częstotliwości 10 GHz jest kol. Roman Pałczyński SP2DDX. 
Natomiast rozwojem i propagowaniem APRS-u  /automatyczny system 
rejestrowania pozycji/ najnowszej dyscypliny krótkofalarstwa zajmuje się kol. 
Darek Stefan SP2BZW.  Za całokształt działań, wielu krótkofalowców otrzymało 
wysokie odznaczenia i medale. Poza działalnością indywidualną,  krótkofalowcy 
działają w wielu w klubach LOK, ZHP i PZK Jesteśmy widoczni także na KST, 
gdzie organizatorem stoisk Polskiego Związku Krótkofalowców i Inspektoratu 
Łączności Bydgoskiej Chorągwi ZHP są kol. Andrzej Czapczyk SP2 CA i Witold 
Błasiak SP2 JBJ. W roku 2003 poza pracą radiostacji pod okolicznościowym 
znakiem,  zorganizowaliśmy i przeprowadzili prelekcję na temat  występowania 
zakłóceń wytwarzanych przez emisję PLC stosowaną w sieci energetycznej. W 
roku 2004 przygotowaliśmy ekspozycję najnowszej dyscypliny krótkofalarskiej – 
APRS-u. Od roku 2000 Zarząd Główny PZK zlokalizowany jest w Bydgoszczy. 
 
  
Niestety, młodsze pokolenie naszych krótkofalowców, nie bardzo pali się do 
przejęcia sterów oddziału PZK. Są co prawda koledzy, którzy wykazują się już 
dużym doświadczeniem krótkofalarskim lecz brak im chęci do włączenia się w 
prace organizacyjne Oddziału. Brak młodego narybku, mogącego zastąpić 
starsze pokolenie aktywu, jest problemem poważnym, i może stanowić problem w 
zastąpieniu starszych działaczy w kierowaniu naszą wojewódzką organizacja. 
 
                                                                              Autor – Bolesław SP2ESH  
 
 
Bydgoszcz 31.12.2016 – SP2DDX 


