
1997 rok   
Zmarł Jerzy Pułjan SP5JO - założyciel i wieloletni kierownik Harcerskiego Klubu 

Krótkofalowców.

Z samochodu terenowego Star 66 (radiostacja wojskowa R-118) w ramach Dni Historii Płocka 

pracowała terenowa stacja SP5ZBA /5 nad Wisłą w Płocku oraz w czasie akcji letniej Lato 97

w Stanicy Harcerskiej w Soczewce. Członkowie klubu mieli rozstawiony namiot 

dziesięcioosobowy i każdy weekend spędzali w Soczewce. W czasie trwania akcji letniej 

w Soczewce radioklub przeprowadzał: mini zawody radioorientacji sportowej, zawody 

strzeleckie z wiatrówek, ćwiczenia pracy sieci służbowej na radiostacjach R-105. 

HKŁ otrzymał z PAR w Warszawie dwa zezwolenia na zainstalowaniei używanie 

przemienników UKF: SR5Z pracującego na częstotliwościach - 145.0625 MHz

i 145.6625 MHz, operatorzy odpowiedzialni - Jarosław Więczkowski SQ5EKW 

i Benedykt Sandomierski SQ5AZB, zezwolenie Nr 8/B/97; oraz SR5PL pracującego 

na częstotliwościach - 431.525 MHz i 439.125 MHz, operatorzy odpowiedzialni - Mieczysław 

Kosmatka SP5GUN i Benedykt  Sandomierski SQ5AZB, zezwolenie Nr 9/B/97. 

2006 rok   
Stacja SP5ZBA pracowała w programie Echo Link  w trybie sysop bez używania serwerów 

proxy na częstotliwości 144.675 MHz.

2008 rok  

Protest krótkofalowców płockich związany z zakłócaniem telewizji kablowej: 

My krótkofalowcy płoccy protestujemy przeciw dalszemu utrzymywaniu przez telewizję kablową 

"Multimedia" w Płocku kanału TVN w pobliżu pasma krótkofalarskiego UKF 144 - 146 MHz.

Pracowała z Płocka stacja SN3PAT. Po raz pierwszy w tym programie wzięli udział 

krótkofalowcy, którzy realizowali program Profilaktyka a Krótkofalarstwo. Czynnie włączyli 

się członkowie Klubu SP5ZBA.Operatorzy na falach eteru przekazywali informację

o tym programie oraz propagowali nasze hobby wśród młodych ludzi przybyłych do Płocka 

z całej Polski.

2009 rok   

Klub wziął udział w zawodach O Puchar Syrenki. Na stacji pracowali Daniel SQ5AXS 

i Andrzej SQ5AXG. Pomimo, że pomyłkowo koledzy podłączyli antenę Delta na 14 MHz, 

zamiast na 3,5 MHz i tak zajęli 1. miejsce w grupie, i zdobyli Puchar Syrenki.

2010 rok  
Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymaliśmy radiotelefony Motorola wycofane 

z użytkowania w Policji.

2011 rok   
Po wielomiesięcznych przygotowaniach przez Daniela SQ5AXS - została przeprowadzona 

łączność pomiędzy Harcerskim Klubem Łączności SP5ZBA w Płocku a Międzynarodową 

Stacją Kosmiczną OR4ISS, w ramach programu ARISS.

Radiostacja SP5ZBA/5 pracowała z terenu Słupna w ramach pikniku integracyjnego parafii 

i gminy. Pracę stacji organizowali Zbyszek SP5ON i Daniel SQ5AXS. 

Z terenu szkoły Elektryk, z okazji nadania imienia Marii Curie-Skłodowskiej Zespołowi Szkół 

Zawodowych nr 2 i poświęcenia sztandaru szkoły - pracowała radiostacja SP5ZBA/5. Stacja 

pracowała na KF i UKF. Daniel SQ5AXS uruchomił na UKF łączność przez satelity. W tym 

celu zainstalował anteny (kierunkowe Yagi) i rotor sterowane komputerem. 

Wydrukowaliśmy nową  kartę QSL - ze zdjęciem krótkofalowców.

2012 rok   
Zdzisław SQ5BPX i Daniel SQ5AXS uruchomili Echo-Link połączony 

z przemiennikiem SR5PL.

Pracowała harcerska stacja SP5ZBA/5 z terenu Zgrupowania Harcerskich Obozów ZHP 

Chorągwi Mazowieckiej w Gorzewie w powiecie gostynińskim. Radiostacja pracowała 

w pasmach KF i UKF. Harcerze z Hufca Mińsk Mazowiecki zdobywali sprawność 

Radiooperatora, nawiązali  łączności krajowe i zagraniczne. Radiostację SP5ZBA/5  odwiedził 

Wojewoda Mazowiecki.

Remigiusz SP5ILP, obecnie KG2KJ ex DJ0MBF - wieloletni członka Harcerskiego Klubu 

Krótkofalowców SP5ZBA, który obecnie mieszka  w USA - podarował klubowi transceiver 

Kenwood TS-440S.

Obchodziliśmy 100 lat istnienia harcerstwa w Płocku (1912-2012). W Muzeum  Mazowieckim 

czynna  była wystawa Służba i przygoda - 100 lat harcerstwa na Tumskim Wzgórzu. Jedna z 

plansz i gablota z eksponatami poświęcona była harcerskiemu krótkofalarstwu. Też z tej okazji 

z terenu Muzeum Mazowieckiego pracowała harcerska radiostacja SP5ZBA/5. 

Klub z tej okazji wydrukował specjalną QSL- 100 LAT harcerstwa w Płocku (1912-2012).

Na spotkaniu noworocznym - członek naszego klubu - Wiktor EA8AB z Teneryfy przekazał 

klubowi swój transceiver UKF Kenwood TM-733. 

W  związku ze zmianą przepisów -  URT zmienił klubowe Pozwolenie Radiowe. Kierownikiem 

radiostacji został Benedykt Sandomierski SQ5AZB, a operatorami Zbigniew Stankiewicz 

SP5HQZ i Jarosław Więczkowski SQ5EKW. Zmienił też klubowe Pozwolenia Radiowe na 

przemienniki SR5P i SR5 PL. Operatorem odpowiedzialnym za obydwa przemienniki został 

Jarosław Więczkowski SQ5EKW.
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(2011)  SP5KUT - Reaktywacja Klubu Krótkofalowców 

Ligi Obrony Kraju
Radioklub sostał założony w 1979 roku i działał krótko w latach 1979-1985 przy Wojewódzkim 

Ośrodku Szkolenia i Sportów łącznośći LOK. Prezesem klubu był Marian Padlewski, 

a kierownikiem radiostacji Włodzimierz Polańczyk SP5LGW. Po 26 latach w  2011 roku nastąpiła 

reaktywacja radioklubu, ale już z siedzibą na strzelnicy LOK w Płocku. Prezesem klubu

i kierownikiem radiostacji jest Paweł Boczek SP5WLY. Więcej aktualnych informacji o profilu 

działalności radioklubu na stronie internetowej www.sp5kut.com

Nadajnik przemiennika 

Harcerskiego 

Klubu Łączności 

SR5P

2012 rok-  radiostacja SP5ZBA/5 w Muzeum Mazowieckim, wystawa - 

100 Lat Harcerstwa Płockiego

2012 rok - pogrzeb tragicznie zmarłego Wojtka SP5BNI

2012 rok - wigilia w klubie.

2011 rok - SP5ZBA/5 - terenowe QTH Słupno, piknik integracyjny.

2011 rok - w  środy, od 18:00 - dzień klubowy.


