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                                    Moja przygoda z krótkofalarstwem 
 

  
Był rok 1967 mieszkałem w miejscowości Krzywda i dojeżdżałem do 

oddalonego o 24 km Łukowa do szkoły średniej gdzie zdobywałem zawód 

elektronika.  Do mojej klasy uczęszczał  kolega który często opowiadał jak to 
udaje mu się „nasłuchiwać” radiostacje amatorskie w paśmie krótkofalowym  

40m na zwykłym radioodbiorniku. (Tu dodam iż ten mój kolega wprowadzający 
mnie w tajniki krótkofalarstwa na tym etapie „przedwstępnym” zakończył 

fascynację krótkofalarstwem już w okresie naszej szkoły średniej i już nigdy 
więcej tym tematem się nie zainteresował).  A więc zainteresowany tymi 
opowiadaniami postanowiłem i ja spróbować „złapać” (jak to się wtedy 

określało) krótkofalowca na odbiorniku jaki posiadaliśmy w domu. Był to jak 
pamiętam radioodbiornik Pionier U. Oczywiście odbiornik lampowy i 

dostosowany tylko do odbioru emisji AM. 
Jakaż mogła być moja radość (tego do dziś nie zapomniałem)   gdy usłyszałem 
na moim „Pionierku” w paśmie 40m rozmawiających krótkofalowców. 

Oczywiście były to stacje polskie których znaki pamiętam do dziś . Jurek (dziś 
już nie żyjący) SP8AOJ z Leśnej Podl i Andrzej SP5BMA z Żyrardowa. Ten dzień 

a raczej ten nasłuch spowodował  że kontynuowałem nasłuchy radiostacji 
amatorskich w paśmie 40m. 
Dziś jestem pewien ze ten nasłuch „zapalił” we mnie potrzebę bliższego 

zainteresowania się krótkofalarstwem. Po kilku miesiącach moich nasłuchów ( 
które szczegółowo zapisywałem w zeszycie)  napisałem list do kol. Jurka 

SP8AOJ z prośbą o bliższe informacje a raczej o adres gdzie mogę coś więcej 
dowiedzieć o krótkofalarstwie. Wynikiem tego był mój kontakt z ZP LOK w 
Łukowie. 

 
Tak w  Łukowie jak i ówczesnym powiecie nie było żadnej radiostacji 

amatorskiej więc władze LOK-u były przychylne „przygarnięciem” pod swój 
dach takich zapaleńców (jednym z nich byłem ja ) a także zainteresowane  
powstaniem  klubu łączności. Tak też to się stało. Zorganizowano zebranie w 

którym uczestniczyło kilka osób. Został powołany klub i stacja nasłuchowa  
która otrzymała później znaku SP8-1124/K. Jak się później okazało niewielu 

uczestników tego zebrania kontynuowało dalszą działalności w klubie. 
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Na placu „boju” pozostało nas chyba 3 lub 4 osoby.  Ale głownie ja 
systematycznie brałem udział w zawodach radiostacji klubowych SPK.  

 
Dalsza praca i rozwój klubu następował po nawiązaniu kontaktu  przez ZP LOK 

w Łukowie z ZW LOK w Lublinie. 
Dzięki przekazywanym doświadczeniom oraz  pomocy technicznej jaką 
osobiście otrzymywałem z ZW LOK w Lublinie  a bezpośrednio od kol. Jurka 

SP8TK (który wtedy był pracownikiem ZW LOK) jako początkujący 
krótkofalowiec mogłem pewniej stawiać pierwsze kroki w dziedzinie łączności 

amatorskiej którą organizowałem na terenie powiatu Łuków. 
Stacja nasłuchowa mieściła się w budynku Poczty w Łukowie (wtedy dział 
telekomunikacji był też określany jako poczta) . 

Był to pokoik którego powierzchnia nie przekraczała 4 m kwadratowe  w którym 
ustawiona była szafa na jakieś drobiazgi  oraz niewielki stół na którym stała 

radiostacja nasłuchowa. Była to RBM 1 wraz z zasilaniem bateryjnym.  Antena 
Windom rozwieszona była pomiędzy blokiem a budynkiem poczty. 
Podstawowa działalność stacji nasłuchowej to uczestnictwo w comiesięcznych 

zawodach Radiostacji Klubowych tzw. SPK. 
 

W 1968 roku zakończyłem naukę w Łukowie i  rozpocząłem pracę w serwisie  
RTV w Adamowie (oddalonym o 30 km od Łukowa). Jednak nadal  

kontynuowałem pracę stacji nasłuchowej w zawodach SPK, dojeżdżając co 
miesiąc do Łukowa z  miejscowości Krzywda gdzie wtedy mieszkałem. 
 

Pewnego dnia po zakończeniu zawodów SPK przyszedł do pomieszczenia stacji 
nasłuchowej, jak się później okazało kierownik działu zajmującego się 

telekomunikacją. Gabinet jego sąsiadował z naszym klubem. Chciał zobaczyć 
jak wygląda praca naszej radiostacji nasłuchowej – gdyż taka była tabliczka na 
drzwiach wejściowych do klubu. 

 
W czasie tego spotkania opowiadałem jemu nie   tylko o samym klubie i 

sprzęcie jakim dysponowaliśmy ale także o sobie i mojej pracy zawodowej. 
Po pewnym czasie gdy uczestniczyłem w SPK przyszedł ponownie ten kierownik 
i zaproponował mi pracę w  Łukowie na centrali automatycznej.  Po pewnym 

namyśle odpowiedziałem pozytywnie i od lutego 1969 r już pracowałem w 
telekomunikacji.  

Wtedy to już nie musiałem pokonywać drogi na dojazd na SPK. Pracowałem w 
tym samym budynku na parterze a klub mieścił się na 1 piętrze. 
 

Następnym etapem było uzyskanie licencji klubowej o znaku SP8KJZ. Klub 
którego siedziba dalej była w budynku poczty prowadziłem i aktywnie 

uczestniczyłem w SPK do roku 1976 kiedy to zostałem przeniesiony do pracy w 
telekomunikacji w Radzyniu Podl.  
Po latach wspominam  że to dzięki krótkofalarstwu trafiłem do pracy w 

telekomunikacji gdzie przepracowałem prawie 37 lat.  
 

Gdzieś w końcu roku 1968 otrzymałem swój znak nasłuchowy SP8-1127. 
Jednocześnie rozpocząłem przygotowywania do egzaminu na licencję. 



Największy problem jak u większości osób była telegrafia a głównie jej odbiór. 
W tamtym czasie nie było komputerów a co za tym idzie programów do nauki 

telegrafii. Nie każdy mógł sobie pozwolić na zakup magnetofonu szpulowego nie 
mówiąc już o kasetowym  który by służył do trenowania odbioru. Nie było też w 

klubie osoby  która by znała telegrafię i mogła przeprowadzić szkolenie. 
Pozostało tylko uczenie się we własnym zakresie nadawania z wykorzystaniem 
generatora lampowego który jakimś cudem znalazł się w LOK-u i ćwiczenie 

odbioru (jak to obecnie niektórzy by określili) „ON LINE” czyli odbierając 
telegrafię od stacji pracujących na fala krótkich.  

W połowie roku 1969 przystąpiłem do egzaminu na licencję  który zdałem w 
Lublinie w klubie SP8KAF. 
Licencję ze znakiem wywoławczym SP8DYO uzyskałem 27.10.1969.  z  

Ministerstwa Łączności w Warszawie. 
 

To dzięki pomocy  kol. Jurka SP8AOJ od którego nabyłem nadajnik  i pod  
koniec roku rozpocząłem pracę w eterze z Krzywdy  pod własnym znakiem.  
Mój sprzęt stanowił nadajnik 80-20m AM/CW na lampie GU29 o mocy około 

60W. Odbiornik czechosłowacki z demobilu Lambda2  
Antena drutowa - była to VS1AA a następnie G5RV. 

Na tym sprzęcie przeprowadziłem bardzo dużo QSO tak emisją AM jak i CW. 
 

 
 

 
W roku 1975 wraz z żoną zamieszkaliśmy w Łukowie .  Wtedy to nastąpił nowy 
podział administracyjny  co spowodowało ze Łuków znalazł się w woj. 

siedleckim i zostaliśmy przeniesieni do okręgu SP5.  
 

Był to okres  kiedy modulacja SSB zagościła na dobre wśród krótkofalowców. 
Także i ja unowocześniałem swoje wyposażenie.  
Pierwszym moim fabrycznym trx był  Somerkamp TS288A,  

Następnymi to : Kenwood TS 530S, TS930S, ICOM 751A, ICOM 706MK2G, IC-
7000. Bardzo długo moim podstawowym trx był YAESU FT-1000MP. 

Obecnie jest to FT1000MP Mark V Field. 
  
Od 21.03.1991r używam znak SP5KP. Sufiks stanowią inicjały mojego imienia i  

nazwiska, a od maja 1998r zawodach międzynarodowych używałem także 
znaku contestowego SN5N.  



Obecny mój znak contestowy to 3Z5W. W zawodach międzynarodowych 
pracuję głównie na CW. 

 
W moim domu ma siedzibę rodzinny Klub Krótkofalowców o znaku SP8YES  

którego byłem założycielem i jestem jego kierownikiem. Stacja klubowa miała 
dużo sukcesów w zawodach krótkofalarskich o czym świadczą zdobyte trofea.  
 

Zawsze starałem się zainteresować moje dzieci tym pięknym hobby jakim jest 
krótkofalarstwo. Efektem  czego jest zdanie egzaminu i zdobycie licencji przez 

córkę Annę i syna Pawła. Córka Anna  pod moją opieką uczyła się telegrafii i 
przygotowała się do egzaminu uzyskując licencję I kat. Posiada znak SQ5YL 
natomiast syn Paweł SQ5PZ 

 
Można powiedzieć że zawsze byłem i jestem członkiem PZK.  Po ponownej 

reformie administracyjnej  gdy Łuków powrócił do woj. lubelskiego zapisałem 
się oraz namówiłem kolegów z Łukowa jaki i z Siedlec do przynależności do OT 
PZK Lublin.  

 
Od wielu lat należę do  SPDX Clubu  nr 430/R. a  także do klubów: miłośników 

telegrafii -  SPCWC nr 049,  emisji cyfrowych -  PK RVG - potwierdzenia QSO 
RTTY – 194 kraje, PSK – 82 kraje 

 
Aktywnie także uczestniczę we współzawodnictwie krótkofalowców SP: 
Członków SPDXC –  338/347 kraje  (zajmując 59 na 325 miejsc) 

SP DX Maraton KF – 4415 pkt   (zajmując  30 na 75 miejsc) 
Współzawodnictwo 9 Pasm – 2249 pkt  (zajmując 45 na 80 miejsc) 

Jest także członkiem LoTW. 
 
Osiągnięcia dx-owe: 

  - pracuję emisjami CW , RTTY i PSK, HELL, OLIVIA oraz SSB 
 - czynnie uczestniczę w zawodach krajowych i zagranicznych 

 -  za zajęcie czołowych miejsca w zawodach otrzymałem wiele nagród i 
wyróżnień, 
    posiadam ponad 50 pucharów oraz znaczną kolekcję dyplomów krajowych i  

    zagranicznych 
 -  preferuję CW i emisje cyfrowe RTTY, PSK 

 - od ponad 23 lat prowadzę log elektroniczny który aktualnie zawiera ponad 
230 tyś  QSO , w tym 180 tyś w  zawodach.  Z całości ponad 122 tyś  to QSOs 
na CW. 

 
Aktualne (sierpień.2013) wyposażenie mojej stacji: 

 
TRX :  

1. Yaesu FT1000MP Mark V Field 

2.  FT 1900 (FM 2m) 
 

Anteny: 
 1. 2el QUAD 20/15/10 - obrotowy na bloku czteropiętrowym 



 2. Dipole (80m) 
 3. inv V (40,30m) 

 4. 2x7 el Yagi w pionie na 2m 
 

Oprogramowanie krótkofalarskie licencjonowane: 
 logujące - DX4WIN, 
 contestowe Win Test, WriteLog 

 
Oprócz krótkofalarstwa pasja moja to komputery i internet. Jestem 

pomysłodawcą i współtwórcą programu dyplomowego PGA (Polskie Gminy 
Award) który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród krótkofalowców.  
 

Moje pomysły na opracowanie ROBOTA do rozliczania zawodów krótkofalarskich 
zrealizowaliśmy wspólnie z Markiem SP8WQX. 

ROBOT PGA ZAWODY http://pga-zawody.eham.pl/Nowy/zawody.php  którego 
jestem administratorem, jest to pierwszy w SP działający „ROBOT” do 
rozliczania zawodów krótkofalarskich. Ilość korzystających z niego przekroczyła 

1660 userów. 
 

Na zakończenie nie mogę pominąć faktu  iż wszystko co osiągnąłem w 
krótkofalarstwie zawdzięczam także zmarłej przed siedmioma laty żonie. 

 
Przez prawie 33 lata naszego małżeństwa wychowaliśmy czwórkę dzieci  z 
której to dwójka posiada licencje. 

Tolerowała moje czynne uprawianie krótkofalarstwa, tak gdy pracowałem w 
zawodach siedząc godzinami przy radiostacji czy wołając nowy  kraj,  jak i 

wtedy gdy brałem udział w licznych spotkaniach czy zjazdach wyjeżdżając z 
domu.  
Wielokrotnie wspólnie uczestniczyliśmy także w zjazdach krótkofalowców.  

Zawsze była pozytywnie  nastawiona do wszystkich krótkofalowców którzy nas 
odwiedzali i starała się każdego ugościć. Tą drogą składam JEJ hołd za to 

wszystko. 
 
 

Krzysztof Patkowski 
                                                                                                              

SP5KP,  3Z5W ex 3Z40KP, SN5N 
 

___________________________________________________________________ 

 

Uwaga: 

Od opracowania powyższego tekstu minęło już kilka lat i część informacji 
należy uaktualnić, co planuję zrobić w najbliższym czasie. 

http://pga-zawody.eham.pl/Nowy/zawody.php

