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Temat tragedii Warszawy i jej mieszkańców w czasie Powstania 
Warszawskiego w 1944 roku,  później w czasie przebywania i Ŝycia                  
w powojennej Warszawie przewija się w moim Ŝyciu od urodzenia , aŜ po dzień 
dzisiejszy. 
 
Obraz  wojenny... 
(na podstawie opowiadania moich rodziców) 
Urodziłem się w Warszawie trzy miesiące przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego w czasie okupacji niemieckiej. Mieszkaliśmy w centrum 
Warszawy w Śródmieściu przy ulicy Piusa XI nr 58. Ojciec, szanowany 
wówczas fachowiec, pracując jako ślusarz w punkcie pod Halą na Koszykach 
przy ulicy Koszykowej zajmował się głównie naprawą zamków w drzwiach       



i dorabianiem kluczy, co w tamtych czasach było  dobrym zawodem, nieźle 
płatnym, o duŜych moŜliwościach kontaktów z miejscową ludnością, co później  
w czasie okupacji  niemieckiej, "ruch oporu" wykorzystywał to miejsce jako 
punkt kontaktowy. 
Czasy były niepewne, z jednej strony zbliŜająca się do Warszawy  ofensywa    
ze wschodu Armii Radzieckiej, z drugiej ogólna nienawiść Polaków                 
do okupanta - to spowodowało wybuch 1 sierpnia 1944 roku Powstania 
Warszawskiego. Tego dnia, mój ojciec, nic nie spodziewając się, zarzucił worek 
na plecy  , wsiadł w tramwaj numer "19" i pojechał na Dworzec Południowy 
Grójeckiej kolejki wąskotorowej, tam , gdzie odbywał  się  handel zieleniną, 
kartoflami, jabłkami przywoŜonymi przez okolicznych chłopów.  Ale ... matka 
nic nie wiedziała o zadaniu, jakie miał wypełnić ojciec. Wychodząc, do worka 
wrzucił zawiniątko w szmatach w którym znajdowało się kilkadziesiąt  naboi   
do pistoletu. W rzucił do worka, tak, aby przy jakimkolwiek patrolu niemieckim 
mógł szybko worek odrzucić. Na targowisku przy Dworcu Południowym 
spotkał się o godzinie 12. w południe z umówionym znajomym z grupy oporu 
działającej na Wyścigach SłuŜewieckich, szybko nastąpiło przekazanie pakunku 
i otrzymał małą zapisaną kartę papieru do przekazania po drodze oddziałowi 
powstańczemu na Sielcach . Oczywiście juŜ targowiska nie było, ludzie 
nerwowo uciekali, kartofli nie kupił ... tramwaje przestały jeździć, a on             
w pośpiechu na piechotę kierował się ulicą Puławską  w kierunku Śródmieścia.  
  Kartkę przekazał znajomemu przy skrzyŜowaniu ulic Chełmskiej i Stępińskiej.   
I wtedy dowiedział się - wybuch Powstania  nastąpi o godzinie 17.00.   
Wracając  juŜ późno , było ciemno , słychać było strzelaninę, szybko 
przebiegając przez Plac Zbawiciela natknął się na kolegów budujących barykadę 
na ulicy Mokotowskiej . Zdecydował się dołączyć do nich i wspólnie z płyt 
chodników i innych na ulicy znajdujących się przedmiotów  częściowo zrobili 
zaporę, ale ... tu nagle przyjechała niemiecka cięŜarówka z patrolem niemieckim 
- krzyczą "Hende Hoch" i pod ścianę. JuŜ wszyscy myśleli , Ŝe to koniec.         
Po rewizji, a nikt nie miał broni, co ich uratowało przed rozstrzelaniem, niemcy  
załadowali 12 męŜczyzn na  cięŜarówkę i wywieźli w nieznanym kierunku. 
 
Zaczęło się Powstanie ... wielka radość mieszkańców Warszawy ... na 
budynkach , w sklepach zawieszano biało-czerwone flagi ...  ale to krótko 
trwało. Okropne wieści  o rozstrzeliwaniu bezbronnych mieszkańców 
Warszawy, szczególnie te egzekucje na Ochocie,  Woli dokonywane przez 
sprzyjające Niemcom odziały ukraińskie, rosyjskie RONA (Rosyjska Ludowa 
Armia Wyzwoleńcza) , cięŜkie walki w innych częściach miasta, na Starówce, 
śoliborzu i Mokotowie . 
Matka ze mną na rękach musiała uciekać z budynku przy ulicy Piusa XI nr 58, 
gdzie dotychczas mieszkaliśmy przed kolejnym bombardowaniem, tym razem 
bombami zapalającymi. mieszkania się wypaliły i wtedy matka poszła szukać 
pomocy u powstańców. Zwróciła się do Powstańców oddziału Zaremba-Piorun 



kwatera przy Poznańskiej 12. Została na kwaterze oddziału i przyłączyła się     
do kuchni, aby pomagać obierać kartofle . 
JuŜ 8 sierpnia zaczęła nadawać na falach krótkich Powstańcza Radiostacja 
"Błyskawica". 
śądni wszelkich wiadomości ze świata, niektórzy mieszkańcy Warszawy 
posiadający pochowane radia - a  za takie posiadanie radia w czasie okupacji 
hitlerowskiej groziła kara śmierci - wyciągali je z piwnic zasypanych węglem , 
odkopywali  i słuchali. Jakaś kobieta w budynku na pierwszym piętrze przy 
ulicy Poznańskiej   ustawiła radio na parapecie okiennym , a wszyscy na ulicy 
zdziwieni, Ŝe tak głośno i wyraźnie Polskie Radio nadawało audycje. To była 
radiostacja "Błyskawica" 
Halo, 
Tu  Błyskawica - stacja nadawcza Armii Krajowej Na fali 32,8 i 52,1 m ... 
Wówczas radiostacja "Błyskawica" nadawała z domku znajdującego się w 
oficynie przy ulicy Poznańskiej 13 obok budynku byłej ambasady Związku 
Radzieckiego.  
Ci , co słuchali radiostacji "Błyskawica" nie wiedzieli, Ŝe radiostacja była 
namierzana przez niemieckie radio-pelengatory, bombardowana, dlatego          
5-krotnie  zmieniała lokalizacje  na terenie Śródmieścia Warszawy.  
Po 10. sierpnia, ja małe dziecko cięŜko zachorowałem. Lekarz dziecinny doktór 
DoroŜyński w szpitaliku przy Poznańskiej szybko zbadał i przepisał lek- 
surowicę. 

 
Wymarsz batalionu Zaremba-Piorun z Warszawy po kapitulacji Powstania. Na fotografii       
w białym płaszczu z czarnym kocem lekarz dziecinny Jan DoroŜyński, który stał się później 
lekarzem batalionu, a w czasie Powstania ratował moje Ŝycie 
 
Natychmiast naleŜy to przyjąć, bo inaczej dziecko umrze. Matka nie miała 
pieniędzy, mieszkanie przy ulicy Piusa, gdzie mieszkaliśmy, po bombardowaniu 
zostało spalone. Siedziała na schodach domu trzymając mnie umierającego       



w poduszce tak zwanym "beciku" i  płakała - nic nie mogła pomóc. W tym 
czasie część obrońców Wytwórni Papierów Wartościowych na Powiślu przeszła 
kanałami do Śródmieścia, wszyscy posiadali duŜe ilości pieniędzy papierowych 
, nawet całymi nie pociętymi płachtami umieszczonymi za paskiem spodni pod 
koszulą na piersiach. Jeden z nich zobaczył płaczącą kobietę z dzieckiem         
na ręku i zapytał ... co się stało? Matka wyjaśniła - o co chodzi... nieznajomy 
wyciągnął z kieszeni plik pieniędzy i podał je mojej matce. Natychmiast 
zakupioną szczepionkę , a  w Śródmieściu apteki jeszcze działały, doktór 
DoroŜyński zaszczepił mnie i powiedział... zobaczymy... tylko jak przeŜyje,       
to do końca Ŝycia nie wolno jemu brać  surowicy - nie wziął od matki Ŝadnych 
pieniędzy (Doktór DoroŜyński  później został  lekarzem naczelnym Oddziału 
Zaremba-Piorun). Mnie się udało - Ŝyję. Zaraz po tym wydarzeniu matka 
szukała nieznajomego, który podarował pieniądze, ale ludzie powiedzieli,        
Ŝe zginął jeszcze tej nocy zabity przez niemieckiego snajpera. 
W czasie Powstania po tym wydarzeniu,  cały czas juŜ przebywaliśmy              
w piwnicach budynków, słuŜące jako schrony - nieraz tylko wychodziliśmy    
pod osłoną nocy, aby dostać wodę w wiadro i coś do jedzenia w pobliskiej 
"Jajczarni" przy ulicy HoŜej 51. Dla dzieci wydawane były kartki  Ŝywnościowe 
- na mleko w proszku, masło - matka mówiła, Ŝe tu były zmagazynowane góry 
masła, przeznaczone dla wojska niemieckiego na froncie, a teraz  rozprowadzała 
je organizacja powstańcza RGO (Rada Główna Opiekuńcza). W tych trudnych 
warunkach, braku wszystkiego, powstańcy przemieszani z cywilami w ścisku    
w piwnicach, tak trwaliśmy do końca Powstania, chociaŜ niemcy prawie 
codziennie o godzinie 4. po południu przerywali ostrzał i nawoływali               
do opuszczania naszych kryjówek . Matka mówiła ... Ŝe ludzie nie wierzyli 
niemcom... i tylko nieliczni z białą szmatą wychodzili, co się z nimi stało - nie 
wiadomo. Pod koniec Powstania nie było co jeść , jedyna zupa, to zupa "plujka" 
- ziarno jęczmienia magazynowane do wyrobu piwa, przenoszone w nocy przez 
ludzi w workach z browaru Haberbuscha przy ulicy Grzybowskiej, które 
gotowano, a łupiny przy jedzeniu wypluwało się  przed siebie. W czasie pobytu 
w piwnicach spełniających rolę schronów słychać było cięŜkie bombardowania 
z samolotów i wyrzutni pocisków "ryczące krowy"- takie były odgłosy 
nakręcania wyrzutni i odpalania pocisków niszczących zabudowy, domy. 
Bardzo niebezpieczny był ostrzał Warszawy z najcięŜszych dział, jedno z nich 
stało na torach kolejowych w Piasecznie - 15 km od Warszawy, była to "Gruba 
Berta" , która odpalała na Warszawę pociski o wadze 600kg. Jednak okazało się, 
Ŝe te pociski często nie wybuchały i po pewnym czasie niemcy zaprzestali        
je wystrzeliwać. Powstańcy rozbrajali niewybuchy, a proch  wykorzystywali   
do wykonywania własnych granatów. 
Przetrwaliśmy w piwnicach do końca Powstania - do kapitulacji.  
... juŜ 2 października nastąpiła przeraŜająca cisza - nie było słychać strzałów... 
 



Od 3 października 1944 roku nastąpił wymarsz oddziałów powstańczych. Ulicą 
Lwowską maszerowały oddziały z bronią w otoczeniu Ŝegnających ocalałych 
mieszkańców Warszawy. Zaraz za powstańcami szli pokornie Warszawiacy       
z pakunkami na plecach i trzymając je  w rękach - to mieszkańcy, którym udało 
się przeŜyć, którzy wyszli z piwnic i ... jak przechodzili ulicami, nie mogli 
poznać tak zniszczonej Warszawy ...  tak mówiła moja matka. Powstańcy 
kierowali się do punktu zbiórki w OŜarowie, a warszawiacy do obozu 
przejściowego w Pruszkowie. Do tej pory na hali w której odbywała się selekcja 
ludzi, widnieje napis "Tędy przeszła Warszawa", a potem wywóz ludzi w róŜne 
miejsca, na roboty przymusowe do Niemiec , do Oświęcimia i nie wiadomo      
w jakie jeszcze miejsca. RównieŜ i matka  niosąc mnie w "beciku"                     
w  przewiązanej chuście, trzymając w jednym ręku  nierozłączne wiadro             
z pieluchami , w drugim ręku pakunki - to był cały nasz dobytek po Powstaniu. 
Po dwóch dniach pobytu w skandalicznych warunkach smrodu i braku miejsca 
do odpoczynku, załadowano kolejny pociąg wysiedlonych warszawiaków         
do pociągu , który kierował się na południe ...przypuszczano ,                           
Ŝe do Oświęcimia. Ludzie zaraz się zorientowali, zebrali pieniądze i przekupili 
niepewnych w tym czasie konwojentów - gdzieś w polu po przejechaniu stacji 
Skierniewice , pociąg zwolnił i kto tylko mógł wyskakiwał w biegu. Matka 
najpierw wyrzuciła mnie w zawiniętym  "beciku", a potem sama wyskoczyła . 
Niemcy strzelali, ale tylko w górę . Ludzie w popłochu uciekali jak najdalej      
od pociągu, a w tę  bardzo ciemną noc matka nie mogła mnie później odnaleźć, 
dopiero nad ranem , po rozwidnieniu znalazła mnie śpiącego przy wale 
kolejowym. Teraz matka ze mną starała się przedostać do swojej siostry            
w Koluszkach, pieszo , przygodnymi furmankami po dwóch dniach była            
u siostry. Okazało się, Ŝe dotarła tutaj wiadomość od ojca, o którym matka       
nic nie wiedziała od rozpoczęcia Powstania - ojciec przebywał na robotach 
przymusowych w Hanowerze i juŜ w 1945 roku ubrany w angielski mundur 
wojskowy  przyjechał do Koluszek obładowany czterema pudłami z pomocy 
UNRRA(United Nations Relief and Rehabilitation Administration - tłum. Administracja 
Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy). 
 
Po powrocie do Warszawy w 1946 roku, kiedy zakończyła się wojna i moŜna 
było wracać do domów, tylko gdzie ... poprzednie miejsce zamieszkania przy 
ulicy Piusa XI było zniszczone , wypalone ...   nie było moŜna mieszkać.           
W tym czasie lewobrzeŜna część Warszawy była prawie całkowicie zniszczona. 
Ojciec od razu znalazł pracę na terenie szpitala wojskowego przy ulicy                
6 sierpnia naprzeciwko budynków Politechniki Warszawskiej i tutaj 
otrzymaliśmy pokój słuŜbowy do tymczasowego zamieszkania. Nie na długo, 
okropne  warunki , obok pralnia szpitalna, zmusiły nas do poszukiwań innego 
mieszkania. Pomogli nam koledzy ojca z konspiracji AK (Armia Krajowa). 
Znaleźli pokój  w jednej z opuszczonych willi na Mokotowie przy ulicy 
Promenady,  Miejsce dobre, do wyremontowania, pomalowania. Dziurę pod 



oknem wielkości pół metra powstałą od pocisku z działa, ojciec zalepił gliną 
razem z cegłami, których  duŜo leŜało przy ulicach.  W warunkach braku 
wszystkiego, podstawowych mebli , łóŜka , krzesła, stół były wydobywane z 
gruzów zniszczonej Warszawy. Powoli znalazły się  przypadkowo znalezione 
posrebrzane łyŜki i dwa noŜe pochodzące z zastawy, dobry - piękny zegar na 
stół,  to największy nasz skarb. Słomę do sienników na łóŜka ja upychałem. 
Kuchnię z kafli i gliny ulepił ojciec i juŜ moŜna było Ŝyć. 
Po wojnie, zmorą prawie wszystkich mieszkańców była okropna  wszawica         
i róŜne insekty atakujące ludzi podczas spania , to pchły i pluskwy 
umiejscowione w róŜnych meblach drewnianych, łóŜkach metalowych 
obręczach. Tutaj przyszła juŜ wcześniej pomoc z zagranicy, popularnie zwana 
"ciotka UNRRA" , oprócz wcześniej przysyłanych paczek Ŝywnościowych        
z oznaczeniami MENU No #, odzieŜy, z Ameryki zaczęli  przysyłać proszek 
DDT - biały w okrągłych pudełkach, który sypało się w mało dostępne miejsca 
łóŜek, szaf, krzeseł, lub rzucało się na rozgrzaną płytę kuchni ,  smród 
niesamowity, a ludzie wtedy  opuszczali pomieszczenia. W ten sposób 
niszczono wszelkie insekty w mieszkaniach. 
 
A my małe dzieci, razem z  rówieśnikami, bawiliśmy się na przydomowym 
podwórku i w ogrodzie, kopiąc w piachu, w ziemi. Przypadkowo, bawiąc        
się  w piachu, na płytkiej głębokości, koło parkanu odkopałem mały niklowany 
pistolet na 5 sztuk naboi z napisem z boku "Fabrique en Belgium ", był mocno 
zabrudzony przerdzewiała iglica i uszkodzona okładka rękojeści. JuŜ po kilku 
chwilach, kopiąc dalej rękami wzdłuŜ ogrodzenia znalazłem zawinięte w szmaty 
i papę dachową, jakieś dziwne czarne pudełko ze  z jakimiś słuchawkami . ... 
dalej koledzy odkopali dwie piękne myśliwskie fuzje z kolbami okładanymi      
z kości słoniowej. Po tych odkryciach, ze swoimi skarbami pobiegliśmy            
do domów. Spotkałem się z groźnymi reprymendami rodziców ... I dopiero      
się zaczęło - nasi rodzice i inni mieszkańcy, jak tylko mogli zaczęli rozkopywać 
ogródki. Znaleziono drogocenne przedmioty: kolejne dwa pistolety, srebrne 
zastawy stołowe, talerze,  wazy, monety w garnach, nawet zakopane obrazy 
olejne. 
 Kto tu mieszkał ? - ludzie zadawali sobie pytanie. 
Dowiedzieliśmy się od mieszkańców przedwojennej Warszawy, Ŝe wille przy 
ulicy Promenada zamieszkiwali urzędnicy i wyŜsi rangą oficerowie Wojska 
Polskiego, którzy w 1939 roku, tuŜ przed wejściem Niemców do Warszawy, 
szybko opuścili Polskę i przez Rumunię przedostali się do Anglii. PrzecieŜ tu   
w pobliŜu przy  ulicy Tureckiej stał dom premiera rządu polskiego Władysława 
Sikorskiego (całe części tego domu pozostały i zostały w murowane w duŜy blok 
mieszkalny) .  
  
Ale, zaraz po uspokojeniu zamieszania, rodzice zajęli się znaleziskami - Co to 
za czarne pudełko? Zaczęli go czyścić, zaraz znalazł się jeden z mieszkańców ... 



to jest radio na słuchawki - Detefon z kryształkiem, jakie przed wojną było 
produkowane przez polskie zakłady PZT (PAŃSTWOWE ZAKŁADY TELE          
I RADIOTECHNICZNE)... PoniewaŜ w naszym budynku nikt nie posiadał radia, 
ten obeznany z tym radiem sąsiad zajął się, oczyścił  styki i mówi ... naleŜy      
go uruchomić, tylko potrzebna jest antena ... Ojciec zaraz poszedł do rozbitych 
opuszczonych domów i powyciągał przewody z instalacji elektrycznej  , 
poskręcał razem, zawiesili na masztach piorunochronowych między budynkami 
drut długi około 30 metrów. Zaczęli uruchamiać, kręcić gałkami, ale coś nie 
wychodziło. ... potrzebne jest jeszcze uziemienie, czyli trzeba zakopać jakieś 
stare wiadro i podłączyć przewodem ... powiedział sąsiad. Zostało to wykonane 
i radio w słuchawkach przemówiło - zagrało, połoŜyli słuchawki na głębokim 
talerzu i było słychać audycje radia Warszawa - radiostacji nadającej z Raszyna.   
 

 
 
Odbiornik detektorowy  Detefon produkowany między innymi przez Państwowe Zakłady 
Tele- i Radiotechniczne w Warszawie 
 
Mamy radio w domu. Przychodzili sąsiedzi, słuchali i dziwili się.  Ja codziennie 
bawiłem się i słuchałem muzyki z radia - interesowało mnie, co tam jest            
w środku? Ale zaraz zaczęto w mieszkaniach instalować tzw. "kołchoźniki", 
czyli głośniki nadające cały czas audycje z tej samej stacji , włączające się          
i budzące ludzi ze snu o godzinie 5 rano i wyłączane o godzinie 12 w nocy. 
śeby tego było mało, zrobiono elektryczność domu ... zaświeciła się jedyna 
Ŝarówka tzw. setka -100 Watów w mieszkaniu, a ojciec zaraz dostał  z pracy 
talon na zakup prawdziwego radia Pionier U2 na lampach - był to rok 1951. 



 
Zrobiło się gwarno w naszym mieszkaniu, przecieŜ to pierwsze takie radio         
w okolicy.  W latach 50. ubiegłego wieku przychodzili do nas znajomi sprzed 
wojny, koledzy ojca z okupacji, to  powstańcy z 1944 roku. Zawsze przynosili 
duŜą pełną  butelkę, matka robiła coś na zagrychę i zaczynały się wspomnienia 
kolegów z Powstania, tych , którzy zginęli. Pod wieczór przekręcali zakres radia 
na fale krótkie, gdzie moŜna było odbierać polsko-języczne audycje nadawane   
z Londynu, Waszyngtonu (nadajniki były zainstalowane  w Szwecji),              
ale niestety były celowo  zagłuszane przez nasze polskie stacje zagłuszające. 
Jedna taka stacja była zlokalizowana niedaleko, przy Alei Sobieskiego,            
na ogromnym polu, na słupach drewnianych z betonowymi zakopanymi 
ustojami na naszych przydomowych działkach rozciągnięte zostały anteny 
drutowe. Idąc na działki Aleją Sobieskiego , przechodziliśmy obok terenu 
strzeŜonego przez Ŝołnierzy KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego), 
gdzie w odległości był dom-pałacyk z którego z otwartych okien dochodziły 
cały czas odgłosy zagłuszania - to obracające się bębny z napełnione róŜnego 
rodzaju metalowymi częściami , co dawało "harmider" o róŜnych 
częstotliwościach. (obecnie  w obiekcie tym znajduje się  oddział Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji). Mimo zagłuszenia, w kilku pasmach fal krótkich 
moŜna było odbierać  audycje dla Polski nadawane przez radio Brytyjskie BBC. 
Przez kilka lat koledzy ojca razem zbierali się i słuchali wiadomości BBC           
o sytuacji w kraju i za granicą, nie przekazywane w polskim  radiu z Warszawy. 
A tak zapowiadało  audycje radio BBC... 
  Bum, Bum, Bum  
Tu mówi... Londyn... 
Wiadomości dobre, czy złe , ale prawdziwe 
 ... 
 
Nie zawsze z naszym radiem było dobrze ... nieraz  przestawało grać i  naleŜało 
go zanieść do naprawy. JuŜ po dwóch naprawach, sam potrafiłem wymieniać 
Ŝaróweczki oświetlające scalę 6,3V- 0,3A będące jednocześnie bezpiecznikami 
aparatu. Wymieniłem równieŜ przepalony opornik redukcyjny drutowy,         
przy pomocy "kolby" do lutowania nagrzewanej w kuchni węglowej, później 
czyszczonej w kostce salmiaku lutowałem cyną do lutowania rynien 
deszczowych budynku, i ... radio dalej grało. Bardzo często, po spotkaniach 
kolegów ojca, sam zasiadałem przy radiu i słyszałem dziwne audycje                
w językach obcych, których nie znałem. Nagle ... około roku 1957 w paśmie 40 
metrów słyszę bardzo głośno i wyraźnie ... Wywołanie ogólne, Wywołanie 
ogólne ... woła stacja Stefan Paweł pięć Santiago Ameryka (SP5SA) i słucha. 
Później mu słabo odpowiada SP8IC - była to stacja z Sanoka.  To mnie 
zainteresowało! Wyjaśniło się dopiero w pierwszej klasie Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznego im. Konarskiego w Warszawie. Poznałem kolegę    
z klasy, który juŜ dobrze znał się na krótkofalarstwie. Mirosław Kowalski 



(później otrzymał znak SP5AHQ i dotychczas jest aktywny w eterze) trochę 
naopowiadał mnie o łącznościach na falach radiowych, zaprowadził na tak 
zwane "buble" , czyli sklep sprzedający części radiowe, które odpadły                
z produkcji  jako braki. Później zaprosił mnie do swojego domu, w którym 
posiadał juŜ wiele konstrukcji radiowych, własnoręcznie wykonany nadajnik      
z rezonatorem kwarcowym na lampie metalowej 6L6 do którego  był 
przyłączony klucz telegraficzny, aby nadawać znaki alfabetem Morse'a.  
Okazało się, Ŝe Mirek zna dobrze odbiór i nadawanie telegrafii i potrafi 
prowadzić łączności. Włączył jakiś demobilowy z wojska odbiornik 
krótkofalowy i  przeprowadził łączność na telegrafii uŜywając znaku znajomego 
kolegi krótkofalowca - on mnie na to pozwala - powiedział Mirek. 
 Ja chcę być krótkofalowcem!!! -  nauczę się telegrafii. Wtedy z róŜnych części, 
które posiadał sprezentował mnie lampę 6C5S i narysował schemat generatora 
w  układzie Hartley'a , narysował zasilacz sieciowy na lampie AZ1 i podał 
części jakie są potrzebne do wykonania Długo kupowałem części . Wykonałem 
z kawałka blachy stalowej,  podstawy z bakelitu, dwie śruby, gałka radiowa        
i klucz telegraficzny gotowy. Zmontowałem cały układ na aluminiowym 
"chasis"  polutowałem to "kolbą" nagrzewaną w kuchni węglowej.  sprawdziłem 
i włączyłem do kontaktu 220 V. No i nic nie zadziałało. Nie posiadałem 
Ŝadnego miernika napięcia. Całą niedzielę szukałem błędu połączeń - powodem 
było brak bezpiecznika rurkowego w oprawie bakelitowej – zapomniałem         
go włoŜyć. Po uzupełnieniu  bezpiecznika i  naciśnięciu klucza telegraficznego 
usłyszałem  w radiu Pionier U2  w jednym miejscu na zakresie fal krótkich 
sygnał nośnej i zacząłem stukać znaki Morse'a. Tutaj matka zakazała mnie dalej 
tym się zajmować, musiałem się zmobilizować się do nauki na dłuŜszy okres 
czasu - bo to jest niebezpieczne - krzyczała! 
Jednak, co niedziela o godzinie 11. słuchałem w paśmie 40 metrów komunikatu 
Polskiego Związku Krótkofalowców nadawanego z siedziby PZK przy ul. Nowy 
Zjazd 1 w Warszawie wygłaszanego przez Mieczysława Rybaka SP5RM, 
później komunikaty były nadawane z budynku Polskiego Radia w Warszawie 
przy ulicy Niepodległości, które redagowali i odczytywali krótkofalowcy-
pracownicy PR -  Emil SP5SE i Bogdan SP5BD. RóŜne losy były komunikatów 
PZK, kolejno były nadawane z profesjonalnych nadajników Polskiego Radia 
zainstalowanych w Wiązownej k/Warszawy.  
 Zostałem radioamatorem. Sam uczyłem się radiotechniki z ksiąŜek "ABC 
radioamatora", "Jak czytać schematy radiowe" Klimczewskiego i przydatne      
do moich dalszych eksperymentów ksiąŜka Wolszczaka "Odbiorniki 
tranzystorowe" oraz czasopisma  "Młody Technik" i "Radioamator". Pojawiły 
się w sprzedaŜy dosyć drogie pierwsze holenderskie tranzystory OC44, OC71, 
OC72. Zakupiłem je i na bazie zdobytej wiedzy z jednego z artykułów              
w "Młodym Techniku" zrobiłem, w małym plastykowym pudełku po proszkach, 
odbiornik radiowy do obioru stacji radiofonicznych Warszawa 1 i Warszawa 2. 
Był tu uŜyty kawałek pręta ferrytowego na który nawinąłem 70 zwoi drutu        



w oplocie bawełnianym. Tranzystor na wejściu OC44, następnie detektor - dioda 
DOG 62 i wzmacniacz na tranzystorze OC71 i dołączona mała słuchawka        
do ucha od aparatu dla słabo słyszących - mojego ojca. Radio miało mały 
przełącznik zakresu Warszawa 1 lub Warszawa 2 i zasilane było z baterii           
9 Voltów. Dobrze było słychać programy radiostacji Warszawa 1. Pokazałem 
radyjko w szkole i na lekcjach koledzy słuchali, dopóki profesor fizyki nie 
zainteresował się tym , Pochwalił, ale i zganił , pokazał to innym nauczycielom,  
czy miałem jakieś lepsze "chody" w szkole? - chyba tak - u profesora                
od elektrotechniki . Dalej kupowałem na "bublach" potrzebne i moŜe zbędne 
części i podzespoły. Musiałem zrobić jakieś lepsze radio niŜ dotychczas 
uŜywany 10 lat Pionier U2, którego przełącznik zakresów  się popsuł i nie 
kontaktował od ciągłego przełączania. 
Kupiłem na "Bublach" metalowe "Chassis" od radia Tatry , przełącznik i filtry 
pośredniej od Pioniera, transformator sieciowy,  potencjometr. RównieŜ  trafiła 
się okazja - za pomoc w urządzaniu mieszkania u sąsiadki, poprosiłem ją               
o obudowę od przedwojennego radia, która  słuŜy jej tylko jako podstawka     
pod kwiatek, bo w środku, po za głośnikami, juŜ nic nie było. Otrzymałem  
zadowolony piękną, dobrze utrzymaną obudowę radia. Teraz  zmieniłem 
koncepcję budowy radia. Będzie to superheterodyna z układem wejściowym      
i przemianą na dwóch lampach ECH21, następnie detektor , automatyka - lampa 
EBF11 i wzmacniacz głośnikowy - lampa ECL11 do której pasują głośniki       
w obudowie. Wykonanie długo trwało - ojciec pomógł wykonać roboty 
mechaniczne, a sąsiad zestroił obwody pośredniej częstotliwości. Wszyscy 
byliśmy zadowoleni. Radio wspaniale i głośno grało. Dalej przesunąłem              
i rozciągnąłem na skali pasmo  40 metrowe, aby moŜna było słuchać programów 
"Radiostacji Harcerskiej"  i oczywiście stacji amatorskich nadających emisją 
AM (modulacja amplitudy). PoniewaŜ niedaleko mieszkałem od "Radiostacji 
Harcerskiej" to doskonale były słyszane audycje szczególnie muzyczne, 
przeboje światowe  i polskie zespoły Big-Beatu . Przychodziło do mnie 
koleŜeństwo, zbierali się na podwórku, a ja wystawiałem radio w oknie i wtedy 
mogli godzinami słuchać powtarzanych co godzina audycji, Jacka Bromskiego - 
"Lista Przebojów", a w niej śpiewali - Karin Stanek, Paul Anka i oczywiście 
Twist Chubby Checker'a....  
Wszystko zakończyło się zdaną maturą i uzyskaniem tytułu Technika 
Elektroenergetyka. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Moje hobby ... krótkofalarstwo 
 
Cały czas pogłębiałem swoją wiedzę o krótkofalarstwie, aby zdobyć 
uprawnienia do nawiązywania łączności radiowych fonią i telegrafią z innymi 
krótkofalowcami. W 1963 roku zapisałem się na kurs zdobycia upragnionego 
zezwolenia  na pracę na radiostacji amatorskiej.  Te wszystkie umiejętności 
zostania krótkofalowcem nauczyli mnie ppłk. mgr inŜ. Stanisław Bawej SP5BM 
oraz znakomity radiotelegrafista z wojska kpt. Józef Ogonowski SP5QW.     
Kurs trwał  pół  roku, nauka radiotechniki, przepisów o posiadaniu i uŜywaniu 
amatorskiej radiostacji. Pan Bawej w ramach praktycznych zajęć zaprosił 
kursantów do siedziby  Polskiego Związku Krótkofalowców mieszczącej się     
w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1. W jednym z pokoi znajdowało centralne 
biuro kart QSL - przy ścianie były drewniane regały z  przegródkami do wysyłki 
kart dla terenowych biur OSL i przegródki dla kart do wysyłki za granicę.  
W drugim pomieszczeniu mieściło się biuro spotkań Zarządu Głównego PZK     
i razem pokój ten zajmował Warszawski Oddział Terenowy PZK posiadający 
działającą radiostację RBM-1 z anteną typu Long -Wire 40 metrów 
poprowadzona z okna pokoju  do pobliskiej latarni. Na tej radiostacji niektórzy  
z kursantów próbowali nawiązywać łączności emisją cw, oczywiście pod 
nadzorem  Pana Ogonowskiego. Mając napisane na kartce papieru podpowiedzi- 
skrypty, nadawałem znaki Morse'a, ale nie wszystko dobrze wychodziło. mnie 
się udało wystukać qso na kluczu sztorcowym w tempie 12 grup ze stacją czeską 
OK2WFF. otrzymałem raport 559. Byłem szczęśliwy - to pierwsze qso w moim 
Ŝyciu. Jeszcze ostatni pokój, to bardzo waŜne pomieszczenie w którym 
znajdowała się radiostacja Zarządu Polskiego Związku Krótkofalowców 
nadająca co niedzielę o godzinie 10 minut 30 Komunikat PZK. Nadajnik 
fabryczny - szafa metalowa stojąca na podłodze wysokości ponad jeden metr     
o mocy 250 Watów - emisja AM, tutaj Mieczysław Rybak SP5RM odczytywał 
cotygodniowe komunikaty Zarządu Głównego PZK. Antena , to dipol 2 x 10 
metrów zawieszona między skrzydłami budynku, odbiornik BC 1004 później 
AR88. Rozmawiałem z Panem Rybakiem o słyszalności Komunikatu, mówiłem, 
Ŝe często przez ostatnie lata słucham wiadomości komunikatu nadawane           
w paśmie 40 metrów na radiu Pionier U2,   mieszkam niedaleko i chciałem 
zobaczyć jak  się odbywa transmisja Komunikatu. Od razu dostałem 
zaproszenie. Stałem z boku nadajnika i miałem obserwować jeden z mierników   
i w razie zmniejszenia wysterowania , lekko podkręcić ... to pokrętło - pokazał 
Pan Rybak, raz tylko trochę ruszyłem pokrętłem i moc wyjściowa nadajnika 
wróciła do normy. W trakcie dłuŜszego nadawania nadajnik się rozstrajał.   
  Po zdaniu egzaminu i złoŜeniu odpowiednich dokumentów otrzymałem pocztą  
licencję, na którą czekałem około pół roku - ogromna radość -  w kolejności  
alfabetycznej dla sufiksu z urzędu, przydzielono mnie znak SP5AYY. Koledzy  
z podwórka, ze szkoły patrzyli na mnie ze zdumieniem, pewnym zaŜenowaniem 



... po co to komu potrzebne ... Pierwszym moim klubem stał się istniejący Klub 
Krótkofalowców przy Wolskim Uniwersytecie Robotniczym w przy ul. śytniej 
36 w Warszawie w którym juŜ działał Zygmunt Potocki SP5ZP (Stefan Paweł 5 
Zośka Parasol ). Jako uczestnik Powstania Warszawskiego, tak  w eterze 
podawał wywołanie ogólnie,  nawiązując do zasłuŜonych oddziałów 
powstańczych. Zygmunt Potocki wspominał o swoim udziale w Powstaniu. 
Przebywał wówczas w okolicach ulicy Grzybowskiej na Woli i zajmował się 
dziećmi,  harcerstwem w czasie trwania Powstania. WyposaŜenie stacji 
klubowej - to dobry, jak na tamte czasy odbiornik radiowy BC1004 z filtrami  
do odbioru telegrafii oraz nadajnik RSB z lampą końcową GK71 o mocy 
wyjściowej około 120 Watów na cw. Nadajnik równieŜ pracował fonią emisją 
AM (modulacja amplitudy). Radiostacja pracowała w pasmach amatorskich 80  
i 40 metrów. UŜywaliśmy jednej anteny drutowej typu Windom długości 41,5 
metra, klucz telegraficzny pochodził od radiostacji RBM - 1. Ale klub krótko 
działał. Z powodu likwidacji Wolskiego Uniwersytetu Robotniczego, cała 
instalacja radiostacji klubowej została przeniesiona do akademika studenckiego 
przy ulicy Księcia Janusza w Warszawie, ale część studentów członków klubu 
ukończyła naukę - wyjechali i  juŜ po roku zakończyła się działalność klubu 
SP5PZP.  
Zgodnie z ówczesnymi przepisami kaŜdy krótkofalowiec powinien naleŜeć      
do organizacji prowadzących tego typu działalność. Były to: Polski Związek 
Krótkofalowców , który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 
23 stycznia 1959 roku stał się jedyną organizacją reprezentującą 
krótkofalowców polskich w kraju i za granicą, oraz inne - Liga Obrony Kraju     
i Związek Harcerstwa Polskiego. Zgłosiłem się do Warszawskiego Klubu 
Łączności LOK przy ulicy Nowowiejskiej 1/3. Zaproponowano mnie nowo 
tworzony Klub Łączności przy Miejskich Zakładach Komunikacyjnych              
w Warszawie - będący fili ą Warszawskiego Klubu Łączności - stacja SP5KAB. 
Stacja klubowa otrzymała znak SP5KCQ, a kierownikiem  klubu był Marian 
Kiszka SP5DIM, który wykazywał się duŜą aktywność w pracach 
konstrukcyjnych wyposaŜenia stacji, oraz w prowadzeniu łączności, udziału     
w zawodach krajowych stacji klubowych. Kilkakrotnie zdobyliśmy pierwsze 
miejsca w zawodach stacji klubowych SP-k  organizowanych przez LOK          
w kategorii cw . Strona internetowa klubu SP5KAB 
 
Antoni Zębik SP7LA i replika powstańczej Radiostacji "Błyskawica" 
 
Antoni Zębik to jedna z ciekawszych osób w krótkofalarstwie polskim.            
Po raz pierwszy zainteresował mnie jego artykuł zamieszczony w jednym           
z miesięczników RADIOAMATOR z lat pięćdziesiątych o radiostacji 
"Błyskawica" nadającej audycje na falach krótkich w czasie Powstania 
Warszawskiego. Interesowało mnie nie tylko przeznaczenie tej radiostacji,       
ale głównie jej schemat elektryczny i konstrukcja. Radiostacja "Błyskawica",   



to głównie nadajnik wykonany przez Antoniego Zębika, prawie takie same 
nadajniki o mniejszej mocy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  
ubiegłego stulecia konstruowali krótkofalowcy do własnego uŜycia. Zaraz       
po uzyskaniu "Zezwolenia na posiadanie i uŜytkowanie amatorskiej radiostacji 
indywidualnej", a był to rok 1964 i rozpocząłem pracę na własnoręcznie 
zbudowanym nadajniku emisją CW na jednej lampie 6L6 sterowaną kwarcami   
z demobilu. Moc wyjściowa nadajnika około 8 Watów i antena longwire , 
najpierw praca w paśmie 80. metrowym , później zmieniłem kwarce i cewki     
na pasmo 40. metrowe. 
 

 
 To mój pierwszy nadajnik telegraficzny na lampie 6L6 mocy około 8 Watów. Widoczna 
wymienna oprawka z kwarcem do stabilizacji częstotliwości, termopara do strojenia i  
pomiaru prądu w antenie z napisem - 3A, oraz polski klucz telegraficzny z okresu 
międzywojennego 
 
 Łączności na cw sprawiały mnie duŜo trudności. Postanowiłem później 
wykonać następny nadajnik z lampą GU50 i modulacją w siatce drugiej              
i tu miałem łączność ze stacją SP7LA Antoniego Zębika. Za przeprowadzone 
qso otrzymałem przez biuro  kartę qsl i wtedy bardzo się cieszyłem z kaŜdej 
otrzymanej karty.  



Nastał u mnie czas nauki i pracy zawodowej, a krótkofalarstwem zajmowałem 
się  okresowo. Ale często słuchałem spotkań krótkofalowców na spotkaniach 
eterowych w paśmie 80. metrowym doświadczonych kolegów klubu OTC (Old 
Timers Club). Tu równieŜ ciekawie mówił Antoni SP7LA o konstrukcjach,      
co mnie szczególnie interesowało. Mając warunki do spełnienia wymogów 
przyjęcia mnie do klubu OTC, zrobiłem rozeznanie i w 2003 roku pojechałem  
razem z małŜonką na spotkanie do Skorzęcina. Nie tylko, tu spotkałem znanych 
kolegów z "eteru" , ale równieŜ przywitałem się i poznałem Antoniego Zębika. 
Cały wieczór i później rozmawialiśmy jak starzy znajomi , o układach 
lampowych, a przecieŜ miałem duŜe doświadczenie pracując w Zakładach Lamp 
Nadawczych LAMINA. 

 
Lampy Zakładów Lamp Nadawczych LAMINA w Piasecznie k/Warszawy. 
Lampa stabilizatora napięcia SG4S z metryką i przystawioną moją pieczątką Kontroli 
Technicznej KT 2/17, druga lampa GU32 o mocy 15 Watów 
 



 Delikatnie rozmowę skierowałem na Radiostację "Błyskawica", pytając o róŜne 
rozwiązania, to wyzwoliło w Antonim duŜo emocji i długo słuchałem   ...           
i słuchałem jego wspomnień.  Po tym zaraz wspomniałem o pewnej propozycji , 
którą na spotkaniach z harcerzami i członkami klubu krótkofalowców "Herc"    
w Piasecznie mówił znany Antoniemu sprzed wojny - Stefan Czarnecki SP5GX 
mówiąc   ....  dobrze by było zrobić rekonstrukcję powstańczej radiostacji 
"Błyskawica", przecieŜ to jeden z waŜniejszych symboli Powstania 
Warszawskiego ... tylko, kto to moŜe zrobić , ... oczywiście tylko autor oryginału 
- Antoni Zębik.... Po tym, co mu przekazałem,  Antoni nie był przygotowany    
na taką rozmowę i zaraz odpowiedział  ... a po co  to komu, gdzie to będzie 
stało? ... i rozmowę zakończył kiwnięciem ręką. Do tej zaskakującej propozycji 
profesora atomistyki Stefana Czarneckiego SP5GX wróciłem na jesiennym        
w 2003 roku spotkaniu krótkofalowców w Warszawie LOK podsumowującym 
zawody krótkofalarskie, w tym zawody "W Hołdzie Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego". Zaprosiliśmy Prezesów Związku Powstańców Warszawskich - 
pana płk. Ścibor-Rylskiego (ps. Motyl) i pana ppłk. Edmunda Baranowskiego 
(ps. Jur) oraz pana Adama Drzewoskiego (ps. Benon), który w Powstania 
między innymi prowadził nasłuchy radiowe wydarzeń dla Komendy Głównej 
AK i był przy radiostacji powstańczej  "Błyskawica".  
 
W krótkich słowach przekazałem tę propozycję - a wszyscy w słowach               
i oklaskami entuzjastycznie poparli. Tylko - Kto to moŜe wykonać ?  



 
Płk. Ścibor-Rylski ps. Motyl - Prezes Powstańców Warszawskich wraz z grupą 
krótkofalowców  nagrodzonych w zawodach krótkofalarskich "W Hołdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego”. 



  

 
Zygmunt SP5AYY na budowie Muzeum Powstania Warszawskiego - rok 2004 
Fot. Marcin Roszkowski 

 



Początki projektu budowy powstańczej radiostacji "Błyskawica" 

1. W latach 90. ubiegłego stulecia Harcerski Klub Łączności SP5ZIC w Piasecznie k/Warszawy 
nawiązał kontakt ze Stefanem Czarneckim SP5GX profesorem atomistyki, przedwojennym 
krótkofalowcem, dobrym znajomym Antoniego Zębika SP7LA. Na zbiórkach harcerskich 
Stefan Czarnecki opowiadał o walce z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej 
oraz o roli powstańczej radiostacji „Błyskawica" w Powstaniu Warszawskim 1944. 
Równocześnie namawiał do wykonania rekonstrukcji tej radiostacji, ale... jak to zrobić?      
Kto to moŜe wykonać? 

2. W 2003 roku, osobiście spotkałem się z Antonim Zębikiem na Zjeździe OTC PZK                  
w miejscowości Skorzęcin i tu przypomniałem Antoniemu osobę Stefana Czarneckiego. 
Przekazałem propozycje wykonania rekonstrukcji „Błyskawicy". Ale Antoni dosyć niechętnie 
podchodził do sprawy, mimo, Ŝe mówił, Ŝe jakieś części posiada do jej zbudowania, to jednak 
nie był przekonany o celowości tego projektu... a po co to, komu to potrzebne i gdzie to będzie 
stało? .. .Przypuszczalnie w Muzeum Techniki w Warszawie - powiedziałem. Tu uśmiechnął 
się i rozmowy potoczyły się juŜ na inne tematy. 

3. Na spotkaniu zaproszonych gości w październiku 2003 roku w siedzibie LOK (Liga Obrony 
Kraju) w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14 podsumowania zawodów krótkofalarskich          
„ W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944" przedstawiłem wizje prof. Stefana 
Czarneckiego i rozmowy z Antonim Zębikiem twórcą radiostacji z 1943 roku. Tu juŜ chętnych 
do dalszej rozmowy nie było..., a gość honorowy będący na tym spotkaniu - powstaniec Adam 
Drzewoski ps. Benon, który w czasie Powstania był przy radiostacji „Błyskawica" poparł tę 
propozycję. Po raz pierwszy w takim spotkaniu wziął udział Wiesław Paszta SQ5ABG. 

4. W tym czasie w Warszawie trwały poszukiwania lokalizacji miejsca i obiektu , który moŜe 
być przeznaczony na Muzeum Powstania Warszawskie. Starania lokalizacji, czy teŜ obiektu 
nadającego się na Muzeum Powstania Warszawskiego  były róŜne. Były propozycje, Ŝe będzie 
to podziemie gazowni na Woli, gruzy i ostały budynek przedwojennego banku przy               
ul. Bielańskiej, ale miejsca nie najlepiej się do tego nadawały. A i warunki dosyć niepewne 
dotyczące sprzedaŜy budynku banku dyktowane przez właściciela zamieszkałego w USA były 
nie do przyjęcia. Co prawda powstało porozumienie władz Prezydenta Warszawy,  Związku 
Powstańców Warszawskich a właścicielem budynku przy ul. Bielańskiej róg 
Daniłowiczowskiej i wykonano podstawowe prace budowlane budynku - dach i stropy 
zabezpieczające. Nic z tego, dalej inwestor nie wywiązał się z umów. Ale , po blisko 20. latach 
poszukiwań wymarzonym miejscem dla tego rodzaju przedsięwzięcia stał się dobrze 
zachowany budynek i duŜy teren wokół do zagospodarowania przedwojennej elektrowni 
tramwajowej. Nareszcie jest decyzja. Decyzją o budowie Muzeum Powstania Warszawskiego 
przy ul. Przyokopowej 28 ogłosił Prezydent Warszawy Lech Kaczyński w lipcu 2003 roku       
z docelowym terminem otwarcia muzeum w dniu 1 sierpnia 2004 roku. 

5. JuŜ bliŜej końca 2003 roku podjęto pierwsze roboty budowlane na obiekcie przy                     
ul. Przyokopowej i juŜ było pewne, Ŝe Muzeum Powstania Warszawskiego powstanie.  Wtedy 
to Wiesław Paszta napisał list do Antoniego Zębika SP7LA z prośbą o zbudowanie repliki 
powstańczej radiostacji „Błyskawica". Propozycja została przyjęta i Antoni zwrócił się           
do krótkofalowców na Śląsku, Tadeusza SP9QMT (sk) z Imielina i Janka SP9GDI                    
z Mysłowic, aby mu pomogli w realizacji projektu. W Warszawie powstała grupa 
współpracująca - Wiesław SQ5ABG i Zygmunt SP5AYY. 

6.  Na początku Tadeusz SP9QMT zaprosił Antoniego Zębika do Imielina i w swoim zakładzie 
mechanicznym udostępnił miejsce, środki techniczne i utrzymanie Antoniego. Prace 
rozpoczęły się od rozpoznania i przypomnienia urządzeń radiostacji „ Błyskawica" posługując 
się zachowaną, znaną fotografią z 1943 roku - Antoni Zębik z radiostacją.                                 



Z fotografii, jak mówił próbował określić wymiary nadajnika. Później w swojej koncepcji 
elektrycznej układu przyjął pewne załoŜenia - będzie inny rodzaj modulacji i nowoczesne 
rozwiązanie zasilacza. Zamiast modulacji anodowo-ekranowej będzie modulacja w siatce S3 
jednej tylko lampy 803 w stopniu mocy, a zasilacz będzie na współczesnych elementach 
diodach półprzewodnikowych z baterią kondensatorów elektrolitycznych. Natomiast schemat 
nadajnika podobny do oryginału „Błyskawicy", generator synchronizowany kwarcem i o ile 
będzie moŜliwe uŜycie w konstrukcji podobnych części z tamtego okresu. To dawało szanse, 
Ŝe radiostacja będzie mogła nadawać w eterze. 

7. Prace postępowały. I tu zaczęły pewne sprawy do załatwienia w Warszawie. Antoni prosił 
Ŝebym co drugi dzień do niego dzwonił, Antoni zdawał długie relacje z prac, nawet dyktował 
fragmenty schematu, a chodziło tu o znalezienie odpowiednich części . Co tydzień jeździłem 
na warszawską giełdę staroci przy ul. Wolumen, szukałem kontaktów głównie wśród 
krótkofalowców. Owszem pomagali, wysłałem z Warszawy dwie paczki z róŜnymi starymi      
i nowymi częściami, ale tylko niektóre z nich nadawały się do wmontowania. 

8. Jest początek 2004 roku. W dniu 6 marca Warszawski Oddział Terenowy PZK Oddział 25 
organizuje spotkanie plenerowe krótkofalowców, sympatyków i ich rodzin tak zwane 
„Ognisko na Boernerowie". Dobrze będzie zainteresować wszystkich o postępie prac przy 
budowie repliki „Błyskawicy" i zorganizować zbiórkę pieniędzy na ten cel. Proszę Adama 
Drzewoskiego powstańca, który równieŜ związał się naszą akcją, a przecieŜ to on widział 
radiostację podczas Powstania. Razem jedziemy na spotkanie , zabieramy zrobione tablice       
z fotografiami z budowy Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Przyokopowej 28         . 
i prowadzimy prelekcje informacyjne o budowie repliki „Błyskawicy" , postępie prac 
budowlanych muzeum, Mamy na celu zebranie pieniędzy na pokrycie części kosztów.             
I nie pomyliliśmy się, zebrane pieniądze w części pokryły pobyt Antoniego na Śląsku,   (foto 
ze zbiórki pieniędzy) i niektóre zakupione części. 

9. Nieoczekiwanie pomoc finansową pomogli zdobyć powstańcy ze Związku Powstańców 
Warszawskich - Edmund Baranowski (ps. Jur) wice prezes Związku i Adam Drzewoski        
ps. Benon, którzy w latach okupacji niemieckiej byli pracownikami Zakładów PHILIPS         
w Warszawie. Działając w ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej, wynosili często             
z naraŜeniem Ŝycia części radiowe dla budowy aparatów odbiorczych do nasłuchów. Obecnie 
utrzymują w dalszym ciągu kontakty z polskimi zakładami PHILIPS POLSKA, są członkami 
honorowymi zakładów i są zapraszani na spotkania. Dzięki temu udało się uzyskać dotację   
dla Związku Powstańców Warszawskich z przeznaczeniem jej na cel budowy repliki 
radiostacji „Błyskawica". Tylko część tych pieniędzy mogła być wykorzystana, gdyŜ 
większość transakcji zakupów była bez rachunków. 

10. Na zaproszenie ze Śląska , wyjeŜdŜamy z Warszawy w dniu 7 lutego2004 roku z wizytą        
do Tadeusza Teperskiego  do Imielina. Tutaj niezwykle serdecznie jestem razem z małŜonką 
przywitany. Przywieźliśmy trochę zamówionych części i od razu skierowaliśmy się                
do pomieszczenia gdzie było widać konstrukcje budowanych urządzeń.    Konstrukcja chassis 
nadajnika wykonana dosyć precyzyjnie. Trochę omawiamy sprawy bieŜące i oczywiście spisuję 
kolejne potrzeby. Na drugi dzień naszego pobytu na Śląsku dołącza, jadący przejazdem, 
Wiesław SQ5ABG. Tutaj robimy kilka zdjęć fotograficznych dla uwiecznienia naszego pobytu  
i po dwóch dniach wracamy do Warszawy, (fotografie wykonywanego nadajnika 
„Błyskawicy"), 

11.  W czasie pobytu Antoniego na Śląsku, w dniu 19 lutego 2004 roku odebrałem w pracy 



o godzinie 9.00 telefon od niego w którym usłyszałem zatrwoŜony, słaby głos Antoniego. Nigdy 
przez telefon z mojej pracy nie rozmawialiśmy. A tu nagle... wiadomość , wszyscy wykonawcy 
repliki pochorowali się. Co tu robić. Decyzja -przerywamy prace, a Antoni natychmiast wraca do 
domu w Radomsku. Prawdopodobnie spowodował to wirus grypy. I juŜ Antoni się martwi - mówi - 
Ŝe nie ma wykonanego zasilacza , modulatora do repliki „Błyskawicy"- potrzeba jeszcze ze trzy 
miesiące pracy. 
 

12. Ale juŜ na początku marcu Antoni wyzdrowiał i kolejnymi telefonami wydawał „polecenia". Mimo, 
Ŝe dalsze prace przy kolejnych urządzeniach „Błyskawicy" zaczęły się juŜ u niego w domu              
w Radomsku, to jednak Antoni myślał naprzód. Bardzo chciał mieć nową kartę qsl, właśnie             
z radiostacją „Błyskawica" i jej repliką. Nawiązuję kontakt z grafikiem komputerowym, 
krótkofalowcem, projektantem wielu qsl-elek Piotrem SQ5LTQ dla wykonania projektu. 
Umówiliśmy się i usiedliśmy przy komputerze i obraz przedniej strony karty, Piotr wykonał 
zgodnie z załoŜeniem w 3 godziny. Treść na karcie z drugiej strony uzgodniłem z Antonim 
 

13. „ Radiostacja „ Błyskawica " pracowała podczas Powstania Warszawskiego od 8 sierpnia 1944 
roku do 4 października 1944roku na częstotliwości 9,15 MHz (32,8m). „ Błyskawica " nadawała 
informacje o działaniach powstańczych, sytuacji i nastrojach ludności Warszawy, oraz nadawała 
audycje Polskiego Radia. Audycje „ Błyskawicy " były odbierane w Europie, a w Wielkiej Brytanii 
w miejscowości Santmore pod Londynem zostały zarejestrowane. W sześć dziesiątą rocznicę 
Powstania Warszawskiego została zbudowana radiostacja „Błyskawica". Replikę moŜna oglądać 
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. 

 
13. Czas nas gonił, replika sprawna musi być gotowa na otwarcie muzeum w dniu 

1 sierpnia 2004 roku, dlatego Antoni wykonał juŜ układ modulatora na stole 
i postanowił zademonstrować działanie modulatora w eterze. 19 kwietnia 2004 roku podczas 
coniedzielnych spotkań klubu OTC PZK (Old Times Club) o godzinie 7,30 przeprowadził próbną 
transmisję z uŜycie modulatora AM i innego nadajnika, aby wszyscy biorący udział w spotkaniu 
wydali opinię. Oczywiście modulacja była wierna, bo przecieŜ znaliśmy głos Antoniego, Wystąpiły 
tylko lekkie zaniki sygnału spowodowane propagacją fal krótkich. Tutaj uŜyty był mikrofon 
stołowySM20 nowy, zakupiony na potrzeby przyszłej repliki. Ten mikrofon długo nie dawał mu 
spokoju, przecieŜ przy oryginale był uŜyty mikrofon węglowy wiedeńskiej firmy Dralowit Reporter 
DR2. Zawsze mnie to mówił. W tym czasie nie było moŜliwe jego pozyskanie, (foto mikrofon 
Dralowit Reporter DR2, uroczystości przekazania mikrofonu) 



 
Karty QSL Antoniego Zębika ze znakiem SP7LA  zaprojektowane przez Piotra SP5LTQ w ilości 
2000 szt. zostały wydrukowane i dostarczone Antoniemu.  

 
 
W Warszawie działa druga grupa : przygotowanie medialne - Wiesław Paszta 
SQ5ABG i zabezpieczenie techniczne - Zygmunt SP5AYY. Krótkofalowcy 
pomagają w zdobyciu części i tak, dzięki Włodzimierzowi Markowskiemu         
( ps. Rybka) SP5MW udaje się zakupić w Nowym Jorku lampę nadawczą 803 
(jedna taka lampa została zapowietrzona podczas prac) - pochodzi z roku 1944  
i jest nowa.  



 
Lampa nadawcza 803 RCA do repliki radiostacji "Błyskawica" zakupiona w USA przez 
Włodzimierza Markowskiego. Lampa z roku 1944 jest w oryginalnym opakowaniu i jest nie 
uŜywana 
 
DuŜo zgromadzonych części, które przesłałem w kilku paczkach, Antoni 
odrzuca, gdyŜ albo się nie nadają lub są nie w pełni sprawne. Robimy spotkanie 
wyjazdowe Imielin-Mysłowice w celu omówienia i rozwiązania problemów. 
Kolejne części będą poszukiwane i przewidziano termin ukończenia nadajnika 
na maj. W Warszawie na corocznym spotkaniu krótkofalowców Warszawy         
i okolic w pięknej zimowej scenerii lasku na Bemowie razem z powstańcem 
Adamem Drzewoskim (przedwojennym nasłuchowcem w Klubie Harcerskim) 
staram się przedstawić na fotografiach budowę Muzeum Powstania 
Warszawskiego,  



 
 
Zbiórka funduszy na pokrycie kosztów budowy repliki radiostacji "Błyskawica podczas       
co rocznego spotkania krótkofalowców w lasku na Boernerowie w Warszawie. 
Przy puszce z napisem BŁYSKAWICA - Henryk SP5COY 
 
 
przekazać  postępy w budowie repliki i przy okazji zbieramy fundusze na koszty 
związane z jej budową.  
Przyszło zaproszenie z Mysłowic po odbiór repliki radiostacji "Błyskawica" .  
W dniu 22.05.2004 r. jadę razem z małŜonką do Janka SP9GDI w Imielinie, 
gdzie Antoni ukończył budowę repliki "Błyskawicy.  Ale, okazuje się ,              
Ŝe Antoni nie tylko chce mnie wszystko przekazać, ale i nauczyć obsługi 
nadajnika - jeden dzień to za mało.  
 
 



 
Spotkanie, po przywiezieniu repliki "Błyskawicy" do Warszawy. 
Adam Drzewoski, Adam Nogaj SP5EPP, Zygmunt SP5AYY i Stanisław SP5COC - Prezes 
Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK 
 
- ... Zygmunt zamontować drugie ogniwo kondensatorów i dławik na wysokim 
napięciu ... - tak napisał Antoni na schemacie zasilacza 
- wymienić niektóre mierniki w nadajniku i w modulatorze 
- napisać dokumentację i instrukcję obsługi repliki radiostacji "Błyskawica" 
- czy będzie moŜliwe znalezienie oryginalnego mikrofonu węglowego Dralowit 
  Reporter DR2 wiedeńskiej firmy ? 
- wykonać manipulator przełączania mikrofonu - gramofon - (magnetofon), 
  podobny, jaki jest widoczny na fotografii z 1944 roku -  inŜ. Kitzner  SP5AF 
przy obsłudze nadajnika. 
- a jak to będzie z odtwarzaniem zapisanych nagrań z nasłuchów "Błyskawicy" 
  w czasie Powstania i utworów fortepianowych Chopina z płyt 78 obrotów ? 
 

Był dzień 23 maj 2004 roku, Antoni oddaje urządzenia repliki 
"Błyskawicy". Pakujemy wszystko w przygotowane śpiwory i po krótkim 
poŜegnaniu z Jankiem SP9GDI i jego rodziną, uściskaliśmy się z Antonim -    
ale, widać było po nim, Ŝe trudno mu się rozstać ze swoim dziełem... 
Szybko wsiadamy do samochodu i juŜ o godzinie 19 minut 15 jesteśmy              
w Warszawie. Urządzenia repliki "Błyskawicy" zostały składowane                   
w mieszkaniu Zygmunta SP5AYY.  



Pocztą w "eterze", krótkofalowcy juŜ wiedzą, Ŝe replika radiostacji 
"Błyskawica" jest na miejscu w Warszawie. 
Z zapisanych informacji w moich dziennikach budowy repliki Powstańczej 
Radiostacji "Błyskawica" i repliki Radiostacji "Burza"... 
 
24 maj 2004 rok 
Antoni telefonuje do mnie  i mówi  ... zabrałeś replikę "Błyskawicy" i nie dałeś 
Ŝadnego pokwitowania ... 
Zaraz na papierze odręcznie piszę i rysuję propozycję stworzenia takiego 
dokumentu i  zwracam się do naszego grafika komputerowego Piotra SQ5LTQ   
z prośbą o opracowanie podziękowania za wykonaną pracę. 
 
25 maj 2020 rok  
Prezentacja repliki "Błyskawicy" dla zaproszonych gości 
 
- Wiesława SQ5ABG 
- Stanisława SP5COC 
- BoŜenka SQ5BG 

 Dokument odbioru repliki Błyskawicy 
 
Wszyscy dobrze oceniają wykonany model repliki, słowa uznania dla             
90-letniego Antoniego za wielki wysiłek jaki włoŜył dla wykonania tego 
projektu. 



Przy ocenie, wszyscy wskazują konieczność wymiany niektórych mierników, 
aby zastąpić je w miarę moŜliwości na takie z lat czterdziestych ubiegłego 
wieku. 
 
27 maj 2004 rok 
Sesja zdjęciowa repliki Radiostacji "Błyskawica" 
Zdjęcia fotograficzne wykonał - Stanisław SP5ANU. 
Obecny Andrzej SP5DIR proponuje wykonanie próbnych łączności, ale od razu 
zwrócił uwagę na nieprzystosowanie naszych obecnie konstruowanych anten      
z tak zwanymi balunami do pracy z emisją z falą nośną - modulacja AM,         
co moŜe uszkodzić te urządzenie.  
 
29 maj 2004 rok 
Odpowiednie miejsce z antenami krótkofalowymi bez balunów znaleźliśmy  
koło Radzymina. Wyprawa krótkofalowców warszawskich - Zygmunt 
SP5AYY, Zenek SP5AGU i Stanisław SP5ANU. Po podłączeniu anteny dipol 
na pasmo czterdziestometrowe pierwsze qso wykonałem z kolegą Sylwestrem 
SP5XOL odległość około 30 km . Otrzymałem raport 59 dobra modulacja. 
Zaraz, poinformowany o naszej próbach z repliką "Błyskawicy", o godzinie 
11.54  włącza się Antoni  i kolejno przeprowadzamy kolejno łączności foniczne 
emisją AM na częstotliwości 7,041,5 MHZ otrzymując raporty 57. Zenek 
SP5AGU uruchomił w replice emisję cw i wykonał  mieszaną łączność cw - ssb 
z Antonim. Wszyscy po tych udanych eksperymentach byliśmy pod wraŜeniem, 
dobrze wykonanej roboty. Otrzymaliśmy potwierdzenia tych łączności              
na kartach qsl przysłanych przez Antoniego.  
 



 
Karty qsl potwierdzające łączności Antoniego SP7LA z Zygmuntem SP5AYY nadającego     
z repliki "Błyskawicy" emisją  AM 
 
 
1 czerwiec 2004 rok 
Spotkanie u mnie w domu z udziałem Powstańców Warszawskich 
Włodzimierza Markowskiego (ps. Rybka) SP5MW i Adama Drzewoskiego   
(ps. Benon). Zaproszona została pani redaktor Anna Sobczyk miesięcznika 
Reader's Digest, która napisała piękny artykuł pod tytułem "Błyskawica rodzi 
się dwa razy", dotyczący historii Radiostacji "Błyskawica" w Powstaniu 
Warszawskim   i wykonania drugi raz modelu "Błyskawicy", jako repliki        
dla Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Obecni koledzy z Praskiego Oddziału Terenowego PZK w Warszawie razem     
z  Wiesławem SQ5ABG wykonali szereg zdjęć fotograficznych, a Wiesław 
otrzymał moje płyty CD z nagranymi wcześniej fotografiami, które później 
umieścił w swojej ksiąŜce "Cień Błyskawicy". 
 
13 czerwiec 2004 rok 
Na cotygodniowym spotkaniu eterowym w paśmie osiemdziesięciometrowym 
kolegów z klubu OTC (Old Timer's Club) kolega Bolesław z Kruszwicy 
SP2SWK oświadczył, Ŝe posiada poszukiwane do repliki "Błyskawicy "gałki "   
( pokrętła) i je prześle . To ucieszyło Antoniego. 
 



3 lipiec 2004 rok 
Wywiad Antoniego Zębika dla telewizji TVP w Warszawie 
Spotkanie zainicjowane przez Adama SP5EPP doprowadziło                             
do przeprowadzenia wywiadu i nagrania programu o twórcy Radiostacji 
"Błyskawica" z Powstania Warszawskiego, po latach wykonawcą repliki          
tej radiostacji. Program został zrealizowany przez redaktor Barbarę Sieradzką    
z Agencji Produkcji Programów Telewizyjnych TVP.  Obecni koledzy -
krótkofalowcy Stanisław SP5COC, Adam SP5EPP,Wiesław SQ5ABG 
prowadzą rozmowy, a Zenek SP5CNG z Warszawskiego Oddziału Terenowego 
PZK utrwala nasze spotkanie na zdjęciach fotograficznych. 
 

 
Fot. Z. Kaczorek SP5CNG 
 
Antoni będąc przy urządzeniach repliki, duŜo wspominał niebezpieczną pracę    
i wykonywane próby przy budowie radiostacji przed wybuchem Powstania, 
wówczas, kiedy Polska była okupowana przez Niemcy.   Po dosyć długim          
i wyczerpującym wywiadzie trwającym ponad 2 godziny, Antoni razem 
Włodzimierzem Markowskim SP5MW, twórcą drugiej radiostacji fonicznej 
Powstania Warszawskiego "Burzy" udają się samochodem w miejsca, gdzie     
w Powstaniu była zainstalowana "Błyskawica". Objechali wszystkie 5 miejsc, 
gdzie radiostacja, mimo licznych bombardowań, bez przerwy nadawała 
programy do końca Powstania - do 4 października 1944 roku.  
W trakcie spotkań, rozmów, prezentacji repliki "Błyskawicy" zbieram uwagi      
i uzgadniam telefonicznie z Antonim  szereg uzupełnień i poprawek wskazanych 
wcześniej przez Antoniego w celu przystosowania urządzeń repliki                   



do przekazania Prezydentowi Warszawy dla Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 
- Napisałem i oddałem do drukarni i oprawy 12 kompletów dokumentacji 
"Replika Powstańczej Radiostacji Błyskawica" 
- Wykonałem drugie ogniwo filtra zasilacza wysokiego napięcia nadajnika. 
Dławik wysokiego napięcia wykonał kolega SP5NHO 
Zakupiłem i wymieniłem dwa mierniki, jeden w nadajniku, drugi w modulatorze 
wraz ze zmianą układu podłączenia. 
- Zakupiłem i zamontowałem  zalecane przez Antoniego dwa transformatory 
głośnikowe w układzie modulacyjnym połączenia modulator-nadajnik 
- W celu lepszego dostrojenia anteny zmieniłem ilość zwojów cewki Pi filtra 
 

Przekazanie repliki Powstańczej Radiostacji "Błyskawica" 
Prezydentowi miasta Stołecznego Warszawy panu Lechowi Kaczyńskiemu 
w miejskim Ratuszu przy placu Bankowym w Warszawie. 
 
Dzień wcześniej spakowaliśmy urządzenia repliki Radiostacji "Błyskawica       
w trzy kartonowe pudła. 
Wykaz urządzeń: 
Nadajnik - wymiary 575x287x317, cięŜar 20 kg, 
Zasilacz - wymiary 574x240x250, cięŜar 13 kg, 
Modulator - wymiary 305x125x200, cięŜar 3,3 kg, 
Kable połączeniowe - szt 8. cięŜar 0,5 kg, 
Mikrofon SM-20 Icom waga 0,25 kg, 
Telegraficzny Klucz sztorcowy przekazał Włodek SP5DDJ  cięŜar 0,9 kg, 
Słuchawki cięŜar 0,25 kg, 
CięŜar całkowity - 37,95 kg. 
 
Uroczystość miała miejsce w dniu 16 lipca 2004 roku i zgromadziła 
zaproszonych krótkofalowców, twórcę Radiostacji "Błyskawica" i jej repliki 
Antoniego Zębika SP7LA. Antoni przekazujący urządzenia repliki wraz  
krótkofalowcami współpracującymi Tadeuszem SP9QMT, Jankiem SP9GDI, 
Wiesławem SQ5ABG i Zygmuntem SP5AYY.  
Przybyli na tę uroczystość krótkofalowcy Piotr SP2JMR - Prezes Polskiego 
Związku Krótkofalowców, Stanisław SP5COC, Tomasz SP6T, Marek SP5IYI, 
Wojciech SP5FM, Sylwester SP5XOL oraz koledzy z Południowo-Praskiego 
Oddziału PZK, którzy uruchomili krótkofalową  stację odbiorczą emisji repliki 
"Błyskawicy" na terenie dziedzińca przed budynkiem Ratusza. 
Czas rozpocząć uroczystość.  
Urządzenia nadajnika repliki radiostacji zainstalowaliśmy w Sali Prezydialnej 
Ratusza , tuŜ obok gabinetu Prezydenta Warszawy. Po przygotowaniu              
do ceremonii włączenia Radiostacji zapraszamy Pana Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Razem z Panem Marcinem Roszkowskim Rzecznikiem 



prasowym Muzeum Powstania Warszawskiego udajemy się do gabinetu 
Prezydenta. Zostajemy mile przyjęci, zdajemy krótką relację z budowy Repliki             
i zapraszamy przed mikrofon nadajnika repliki "Błyskawicy".. 
     Cisza radiowa. 
Rozpoczynamy audycję zapowiedzią "Tu SN5MPW SN5MPW nadajemy 
audycję przez nadajnik Repliki Radiostacji Powstańczej "Błyskawica" 
zainstalowany w gmachu Warszawskiego Ratusza. Włączam magnetofon           
i słychać przedwojenną "Warszawiankę"  i  juŜ Prezydent Warszawy Lech 
Kaczyński odczytuje znany tekst zarejestrowany z nasłuchów w 1944 roku       
w miejscowości Stanmore pod Londynem. 
 
 
 

 
Fot. Stanisław SP5ANU 
 
Halo, tu "Błyskawica" - stacja nadawcza Armii Krajowej na fali 32,8 i 52,1 m. 
 
Duch Warszawy jest wspaniały, 
Wspaniałe są kobiety Warszawy, 
są wszędzie, na linii razem z Ŝołnierzami,  
lub jako sanitariuszki, albo teŜ łączniczki, 
nawet i dzieci oŜywione są tym cudownym duchem męstwa , 
MoŜna jespotkać wszędzie, gdzie mogą się na coś przydać,  



10-letni chłopcy atakują niemieckie czołgi ... 
 
Przez kilka minut stoję z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim na balkonie 
Ratusza i obserwujemy Antoniego Zębika udzielającego wywiadów                 
dla mediów. Jest przy stacji odbiorczej skąd słychać sygnały transmisji z repliki 
Błyskawicy" nadawanej przez kolegów.  ... Prezydent podziwia Antoniego 
Zębika i pyta mnie ... skąd tyle energii, Ŝycia w tym człowieku ... przecieŜ on ma 
90. lat ...znając trochę Antoniego, starałem się coś odpowiedzieć,  ...Ŝe nie palił 
papierosów , nie naduŜywał alkoholu, ma wspaniałą pamięć ... i juŜ rozmowa 
skierowała się na temat Powstania Warszawskiego, mieszkańców Warszawy. 
Krótko opowiedziałem moje losy - Ŝe mnie, małemu dziecku razem z matką 
udało się przeŜyć Powstanie w centrum działań powstańczych w Śródmieściu 
przy ulicy Piusa XI nr 68, później w piwnicach przy Poznańskiej 12...              
Tu Prezydent się wzruszył ... i zaraz wszyscy z Antonim Zębikiem zostaliśmy 
zaproszeni do stołu prezydialnego na konferencję prasową z mediami. 
 
Ogromne wraŜenie dla mnie, osoby, która przeŜyła Powstanie Warszawskie 
wywarła patriotyczna wypowiedź naszego Kolegi ze Śląską Tadeusza 
Teperskiego SP9QMT  zakończona pięknymi słowami  ... Powstańcy 
Warszawscy i inni Polacy walczący o wolność Polski zasługują na najwyŜsze 
uznanie  ... czapki z głów... czapki z głów przed nimi. 

z prawej strony Zygmunt Sp5AYY 
Fot. Stanisław Sp5ANU 



 
Na zakończenie uroczystości został podpisany  
Protokół przekazania repliki Powstańczej Radiostacji "Błyskawica" w wraz       
z oryginałem dokumentacji podpisuje Antoni Zębik (ps. Biegły) SP7LA -         
ze współpracującymi kolegami przy budowie repliki: Tadeuszem SQ9QMT, 
Jankiem SP9GDI, Wiesławem SQ5ABG i Zygmuntem SP5AYY - jako 
przekazujący, dar dla Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 

 
Fot. Stanisław SP5ANU 
 
Replikę Powstańczej Radiostacji "Błyskawica w dniu 16 lipca 2004 roku 
przejęło Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Z chwilą otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego replika Powstańczej 
Radiostacji "Błyskawica" od dnia 30 lipca do 3 sierpnia 2004 roku była 
eksponowana w przeznaczonym pokoju w Muzeum dla zwiedzających. 
 
 
 
 



 
 
Koledzy z Powstania Warszawskiego   Adam Drzewoski ps. Benon i Włodzimierz 
Markowski ps. Rybka SP5MW  oraz Replika Powstańczej Radiostacji "Błyskawica".  
 
 

Kolejne miejsce replika Błyskawicy znalazła w budynku Prudencjal              
( obecnie Hotel  "Warszawa" Plac Powstańców Warszawy). 

Spotkanie Powstańców i krótkofalowców dla zaprezentowania pracy 
nadawania programów radiowych w eter , przy współpracy krótkofalowców      
z Południowo-Praskiego Klubu Krótkofalowców miało miejsce w dniu 8 
sierpnia 2004 roku  o godzinie 9.45, dokładnie w 60. rocznicę rozpoczęcia pracy 
Powstańczej Radiostacji "Błyskawica", kiedy  krótkofalowcy uruchomili replikę 
tej radiostacji dla zaprezentowania jej pracy zgromadzonym.  
 



 
 
Spotkanie otworzył i powitał zgromadzonych Zygmunt SP5AYY zapraszając  
do mikrofonu Pana Zbigniewa Ścibor-Rylskiego - Prezesa Związku Powstańców 
Warszawskich, Pana Jerzego Wilgat Prezesa Światowego Związku śołnierzy 
AK, którzy odczytali fragmenty wiadomości z programów "Błyskawicy".  
Program na Ŝywo emitowany przez replikę Powstańczej Radiostacji 
"Błyskawica" w paśmie 40. metrowym rozpoczął się odegraniem utworu 
muzycznego "Warszawianka". Po części oficjalnej, Koledzy z klubu SP5PPK 
retransmitowali zarejestrowane w 1944 roku  fragmenty z nasłuchów w ośrodku 
nasłuchowym w Stanmore pod Londynem. Urządzenia repliki "Błyskawica" 
pozostały na terenie budynku Hotelu "Warszawa" , a Koledzy w wyznaczone 
dni uruchamiali replikę dla wyemitowania zarówno nagrań z 1944 roku,          
jak równieŜ odtwarzali utwory muzyczne patriotyczne, pieśni powstańcze. 
Replika w tym miejscu była eksponowana od 8 sierpnia 2004 do 4 października 
2004 roku i następnie wróciła na stałe miejsce w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 
 
 



 

 
Replika 'Błyskawicy nadaje program w paśmie 40. metrowym emisją AM 
na fotografii od lewej - Zbigniew Gelperyn ps. Antek (obecnie Prezes Związku Powstańców 
Warszawskich), Jurek SP5SSB - Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK,        
przy mikrofonie Adam Drzewoski ps. Benon, stoi dr Mazur Muzeum Powstania 
Warszawskiego, realizuje program Zygmunt SP5AYY  
Fot. Szawarska SP5BS 
 
 
Mikrofon Dralowit  Reporter DR2  Mikrofon juŜ mamy. Podarowali go 
kolekcjonerzy starych radioodbiorników - Henryk Berezowski i Eugeniusz 
Szczygieł.  



 
Wysłałem pocztą tradycyjną  list i fotografię mikrofonu do Antoniego 

 
   Scan listu do Antoniego z dnia 26 luty 2009 r. 
 
Będąc na Pielgrzymce Krótkofalowców w Częstochowie maju  2009 roku   
postanowiłem w drodze powrotnej do Warszawy odwiedzić Antoniego              
w Radomsku. Zajechaliśmy do domu, gdzie razem z rodziną zamieszkiwał 



Antoni,  ale niestety Antoni został przewieziony wcześniej do szpitala              
na badania. Szybko wypiliśmy herbatę  z panią Lidią - córką Antoniego Zębika  
i jej męŜem, chwilę porozmawialiśmy i pojechaliśmy dosyć niedaleko                
do szpitala zobaczyć się z Antonim, który na nasz widok bardzo się ucieszył, .... 
skąd my się tu znaleźliśmy? Rozmawialiśmy blisko godzinę, a tematem nie był 
stan jego zdrowia , a  ... "Błyskawica" w Muzeum.  ... pamiętaj , ty masz się 
opiekować "Błyskawicą" ... tak jak mnie obiecałeś ...   

 
Fotografia pisma poparcia. 
 



  Rzeczywiście, zgodnie wcześniejszymi uzgodnieniami pismo z dnia 2.10. 2004 
roku z poparciem Antoniego w sprawie opieki repliki "Błyskawicy" w Muzeum 
zostało przekazane Dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego. Zdałem 
relacje ze spotkań Powstańców  przy "Błyskawicy " i transmisji w eter  krótkich 
audycji z terenu Muzeum Powstania Warszawskiego. Opowiedziałem równieŜ  
o dodatkowych pracach, oczywiście wcześniej uzgodnionych  z Antonim , 
wykonanych przy urządzeniach.  ... a co z mikrofonem? - pyta Antoni.    
Obecnie mikrofon jest w renowacji u kolegów krótkofalowców z Zakładów 
RADWAR, później ja wykonam dopasowanie mikrofonu do modulatora        
oraz panel manipulacyjny , tak jak to było w oryginale "Błyskawicy w 1944 
roku.  Przy tym serdecznym spotkaniu, pyta mnie Antoni , skąd pochodzi mój 
ojciec? Nie kojarzyłem, o co mu chodzi? Jak mu powiedziałem, Ŝe ojciec był 
mistrzem kowalskim w małej miejscowości Przybyszew k/Grójca. to okazało 
się, Ŝe zięć jego ma takie same nazwisko i teŜ pochodzi z tej samej 
miejscowości. Trochę opowiedziałem o moim ojcu, czym się zajmował i na tym 
skończyło się spotkanie z Antonim. 

 
W dniu 1 lipca 2009 roku córka Antoniego Zębika Pani Lidia 

poinformowała mnie telefonicznie, Ŝe 1 lipca 2009 roku środa o godzinie 
5.00 rano odszedł od nas jej ojciec Antoni Zębik  SP7LA . 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 4 lipca 2009 roku o godzinie 11.00                
na cmentarzu Rakowickim w Częstochowie. 

 
Pogrzeb miał charakter wojskowy z udziałem oddziału reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego i oddaniem salw honorowych. Na pogrzebie  obecni byli :  
członkowie rodziny , poczty sztandarowe miasta Częstochowy i poczet 
sztandarowy ZHP (Związku Harcerstwa Polskiego), , Prezydent miasta 
Częstochowy - Tadeusz Wrona, mieszkańcy Częstochowy i krótkofalowcy, 
koledzy ze Śląska - Janek SP9GDI i Tadeusz SP9QMT z którymi Antoni 
wykonywał replikę Powstańczej Radiostacji "Błyskawica". 
Z ramienia PZK Antoniego poŜegnał sekretarz - Tadeusz  Pamięta SP9HQJ, 
słowo historyczne wygłosił - historyk dr Adam Nogaj SP5EPP. Wieńce           
od krótkofalowców Warszawy złoŜyli Prezes Warszawskiego Oddziału 
Terenowego Robert Luśnia SP5XVY i Zygmunt Seliga SP5AYY. 
Na stypie pogrzebowej, na którą, my -  delegacja z Warszawy - Robert Luśnia     
i Zygmunt Seliga zostaliśmy zaproszeni, rozmawiając ze starszymi osobami 
przybyłymi z miejscowości Przybyszew, skąd pochodził mąŜ córki Antoniego, 
dowiedziałem się o korzeniach prawdopodobnie mojego pochodzenia. Ten 
najstarszy Pan z Przybyszewa bardzo przypominał swoją posturą mojego ojca. 
Tam w Przybyszewie ... to prawie pół wsi nosi to samo nazwisko ... - 
powiedział. ...w tamtych wojennych czasach, we wsi było dwóch kowali, jeden   
z jednej strony wsi, a drugi z drugiej, obaj podkuwali konie i naprawiali 
lemiesze ... ... jeden w czasie wojny wyjechał z Przybyszewa. Dla mnie było      



to bardzo waŜne, nie miałem Ŝadnych kontaktów z rodziną ze strony ojca - 
najprawdopodobniej był to mój ojciec ( posiadał papiery mistrza kowalskiego)   
i tutaj, pytania Antoniego Zębika, .. skąd pochodzi mój ojciec?, jego domysły 
sprawdziły się.  
 
Włodzimierz Markowski i replika powstańczej radiostacji "BURZA" 
 
Po uroczystościach związanych z otwarciem w dniu 1 sierpnia 2004 roku 
Muzeum Powstania Warszawskiego, zebrała się grupa krótkofalowców              
w mieszkaniu przy ulicy Bacha w Warszawie w celu omówienia dalszej 
współpracy z Muzeum. Celem naszym jest utrwalanie wiedzy o Powstaniu 
Warszawskim, oraz ustalenie zakresu działań krótkofalowców w zakresie 
popularyzacji techniki łączności radiowej i roli radiostacji "Błyskawica"             
i "Burza" w Powstaniu . 
Ustalono 
           - organizowanie w ramach obchodów rocznicowych Powstania 
Warszawskiego spotkań Powstańców i krótkofalowców w pokoju repliki 
radiostacji powstańczej "Błyskawica"  
           - zamontowanie na dachu budynku anten krótkofalowych z podłączeniem 
do repliki radiostacji "Błyskawica", celem wyemitowania audycji  radiowych    
w eter w paśmie fal krótkich w zakresie częstotliwości amatorskich 
           - spotkania będą odbywały się w dniu uruchomienia radiostacji                
w Powstaniu radiostacji "Błyskawica" to jest - 8 sierpień  
 
Obecni na spotkaniu : Stanisław SP5COC, Adam SP5EPP , Zygmunt SP5AYY 
zaproponowali zbudowanie drugiej repliki radiostacji Powstania Warszawskiego  
- radiostacji "Burza" 
Kierownikiem projektu budowy repliki "Burzy" został - Zygmunt SP5AYY. 
Do prac dołączyli warszawscy krótkofalowcy -  Krzysztof Lipiński SP5WCL,     
Kabala ... Ostaszewski ....... 
Nadzór i konsultacje przy budowie przejął twórca oryginału radiostacji 
powstańczej "Burza" z 1944 roku - Włodzimierz Markowski SP5MW 
 
 
Włodzimierz Markowski 
Na początku naleŜy tu wspomnieć o ojcu Włodzimierza Markowskiego                
i środowisku w jakim się wychowywał. Ojciec Włodzimierza Markowskiego - 
Bolesław Markowski był jednym z pionierów elektrotechniki i radia, naleŜy    
go zaliczyć w poczet wybitnych ludzi, znalazł swoje miejsce w panteonie 
polskiej elektrotechniki. To dzięki niemu i jego projektom, wówczas, kiedy    
był Dyrektorem Transatlantyckiej Radiostacji Nasłuchowej w Grodzisku 
Mazowieckim, zbudowano sześć róŜnych odbiorników radiowych w tym         
na pasma fal krótkich potrzebnych dla celów dalszej rozbudowy centrum 



nasłuchowego. W takich warunkach wychowywał się Włodzimierz Markowski. 
JuŜ w 1936 roku uzyskał licencję nasłuchową, a 1939 uzyskał licencję nadawcy 
ze znakiem SP3WM, której juŜ z powodu wybuchu II Wojny Światowej,         
nie zdąŜył odebrać ( po wojnie otrzymał znak SP5MW).  

 
Legitymacja nasłuchowca  Markowskiego Włodzimierza ze znakiem SPL007 wydana            
w dniu 20 stycznia 1938 roku prze Polski Związek Krótkofalowców 
 
Historia powstańczej radiostacji "Burza" 
Z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku miała być 
uruchomiona powstańcza radiostacja "Błyskawica". Ale do tego nie doszło. 
Konwojent Stefan Chojnacki, który przed godziną "W" przewoził skrzynie            
z urządzeniami nadajnika "Błyskawicy" z warsztatu samochodowego przy ulicy 
Huculskiej na Mokotowie w drodze został zabity, a skrzynie porzucone na ulicy. 



Ślad po przesyłce zaginął, dopiero Powstańcy z oddziałów "Chwat" i "Wilki"  
odnaleźli je i przetransportowali na miejsce docelowe do gmachu PKO.            
W nocy  1sierpnia na skutek ulewnego deszczu, skrzynie zamokły, a sprzęt nie 
nadawał się do uŜytkowania. Natychmiast podjęto roboty osuszenia,                    
i przywrócenia naprawy "Błyskawicy". Natomiast major Noworolski "Zwora" 
wojskowy inspektor radiokomunikacji stwierdził, Ŝe "Błyskawicy" szybko nie da 
się uruchomić i polecił znajomemu technikowi Włodzimierzowi Markowskiemu 
wykonanie zastępczej stacji fonicznej. Po zdobyciu przez Powstańców Poczty 
Głównej przy placu Napoleona Markowski szybko przyniósł  zgromadzone 
części, przechowywane  przez pisarza Kaden-Bandrowskiego przy ulicy 
Boduena2 i wyciął z półki drewnianej blat na której wykonał w ciągu jednego 
dnia nadajnik "Burzy", który składał się z generatora sterowanego kwarcem    
na lampie 6F6 i wzmacniacza mocy na lampie EL12specjal.  3 sierpnia 
wieczorem uruchomił nadajnik na fali 52,1 m (tylko taki posiadał kwarc) - 
zasięg nadajnika był nieduŜy. Włodzimierz Markowski sam redagował programy 
głównie podawał informacje bieŜące w Warszawie i prowadził skrzynkę 
poszukiwań ludzi. Ze względu na to, Ŝe radia, które ludzie powyciągali z ukrycia 
nie mogły odbierać stacji "Burza" Markowski w całej okolicy szybko przestrajał 
, jak mówił w kilkanaście minut radio na właściwą falę (rdzeniem w cewce       
lub trymerem). Przechodzący w pobliŜu budynku Poczty Głównej krótkofalowiec 
Czesław Brodziak  SP1QC ( po wojnie SP5QC) zauwaŜył znaną antenę 
krótkofalową i zainteresował się. Po krótkiej rozmowie z Markowskim 
zaproponował domontowanie drugiej lampy EL12specjal dla zwiększenia mocy - 
uzyskano moc 18 Watów. Jednocześnie Markowski zmienił modulator               
na większy - podłączył wzmacniacz kinowy 50 Watów- za duŜy jak twierdził . 
Radiostacja "Burza" z chwilą uruchomienia "Błyskawicy w dniu 8 sierpnia 
retransmitowała jej program. Po zbombardowaniu w dniu 26 sierpnia  gmachu 
Poczty Głównej,  radiostacja "Burza" zamilkła na stałe. Dalej był realizowany 
plan uruchamiania innych radiostacji fonicznych dla celów informacji na falach 
radiowych o wydarzeniach w Powstaniu. 
I tak, z inicjatywy mjra Noworolskiego, technik Włodzimierz Markowski,           
po zajęciu budynków Sądów przy ulicy Leszno przez Powstańców, z części 
zdobycznych - mikrofony , kable, uruchomił na fali 224 metry zdobytą 
radiostację średniofalową. Radiostacja miała słuŜyć do nadawania w języku 
niemieckim dywersyjnych audycji dla Wermachtu. Próbne programy prowadzili 
mjr Noworolski i Włodzimierz Markowski. Później radiostację przekazano 
redakcji "Błyskawicy".  Rozlepione na ulicach Warszawy afisze informowały, 
kiedy i na jakiej fali nadają powstańcze radiostacje Polskiego Radia. 
Radiostacja przestała nadawać, kiedy Niemcy zbombardowali w dniu 4 września  
Elektrownię na Powiślu.  
 



 
 
Plakat rozwieszany w Warszawie podczas Powstania o pracy radiostacji powstańczych 
 
Po wojnie w 1946 roku Markowski kupił od Rosjan - jak twierdzi - za litr wódki 
motocykl BMW 200, aby sobie trochę pojeździć i nie przypuszczał, Ŝe wkrótce, 
mając duŜe predyspozycje do motoryzacji, stanie się zapalonym motocyklistą, 
później rajdowcem samochodowym . Na początku brał udział w licznych 
wyścigach motocyklowych, motokrosach z których przywoził zdobyte trofea  
jak tak zwane KASKI  - Zawody o Złoty Kask organizowane przez Bydgoszcz.    
Był pierwszym Polakiem, który wystartował w 1968 roku,   na zakupionym       
z własnych środków, samochodem Porsche 912 w wyścigu do Monte Carlo.     
W tamtym czasie było to wydarzenie, telewizja, radio i prasa rozgłaszały i pisały 
o tym wyczynie, ale w trakcie wyścigu uległa uszkodzeniu skrzynia biegów         
i Markowski do celu nie dojechał. Pozostała tylko tablica rajdowa Monte Carlo.  
 



 
 
 
Włodzimierza Markowskiego poznałem zupełnie przypadkowo, kiedy w1998 
roku, będąc zatrudniony w serwisie technicznym poszukiwałem miernika 
częstotliwości sieci elektrycznej 50 Hz do elektromaszynowej przetwornicy 
mocy stabilnego zasilania elektronicznych maszyn cyfrowych IBM (tzw. main 
frame). Taki miernik znalazłem w specjalistycznym sklepie przy ulicy 
Sienkiewicza w Warszawie. W chodząc do eleganckiego sklepu przywitał mnie 
starszy dobrze ubrany pod krawatem pan ... i od razu nawiązaliśmy rozmowę. 
Zrozumiał sprawę i po kilku dniach zatelefonował do mnie, Ŝe taki miernik 
posiada. Od razu pojechałem i  zakupiłem . To uratowało  prawidłową kontrolę 
pracy przetwornicy zasilającej komputery. Nie przypuszczałem, Ŝe za kilka lat 
los  połączy nas we wspólnych sprawach. 
Był rok 2004, kiedy ruszył projekt budowy Repliki Powstańczej Radiostacji 
"Błyskawica" i wcale nie umawiając się spotkaliśmy się na jednym ze spotkań 
Powstańców w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich przy ulicy 
Długiej. Zabierając głos w dyskusji , mówiłem  o rozpoczętym projekcie 
budowy repliki radiostacji "Błyskawica ... i tutaj wpadłem w temat człowieka, 
który był przy radiostacji "Błyskawicy" w 1944 roku i zbudował pierwszą 
radiostację foniczną  w Powstaniu, nazwaną radiostacją "Burza". Tak zaczęła   
się nasza współpraca. Na zaproszenie Włodzimierza Markowskiego jadę razem 
małŜonką  z wizytą do Grodziska Mazowieckiego. Przyjechaliśmy przed dom 
jednopiętrowy zbudowany w latach międzywojennych i zaczynam się rozglądać 
wokół, chcę zobaczyć , co pozostało po Nasłuchowej Radiostacji 
Transatlantyckiej, której pierwszym dyrektorem był Bolesław Markowski ojciec 
Włodzimierza. Nic tu juŜ nie ma z tamtych lat,  pozostał tylko dom 



Markowskich i ... ulica Radiowa, tak nazwana od znajdującego się przy tej ulicy 
obiektu . 
Bardzo serdecznie zostaliśmy przywitani przez gospodarza Włodzimierza 
Markowskiego i jego córkę Ewę z męŜem. Przez przedpokój wchodzimy         
na parterze do duŜego pokoju i od razu rzuca nam się w oczy piękny duŜy 
starodawny kredens  z wystawionymi trofeami Włodzimierza zdobytymi           
w zawodach  motocyklowych. 

  
 

 
KASKI MIASTA BYDGOSZCZY zdobyte przez Włodzimierza Markowskiego po wojnie     
w zawodach motorowych 
 



Za kilka dni spotykamy się w tajemniczym RIDAN-nie przy ulicy 
Hrubieszowskiej w Warszawie, To zakład  produkcyjny elektroniki 
Włodzimierza Markowskiego o produkcji urządzeń przeznaczonych                 
dla medycyny - do fizykoterapii.  
 

 
 
Tabliczki firmy RIDAN przy ulicy Hrubieszowskiej w Warszawie Włodzimierza 
Markowskiego produkującej urządzenia do rehabilitacji  
 
 
Teraz tylko prowadzi serwis przyrządów na tereny poza granicami Polski, ale tu 
znalazłem dobre miejsce do wykonania projektu - budowy Repliki Powstańczej 
Radiostacji "Burza" z 1944 roku. Po tygodniu, telefonuje do mnie radosny 
Włodzimierz - ... znalazłem schematy nadajnika "Burza"-. 



. 
 trochę postrzępione kartki na których są odręcznie narysowane róŜne schematy 
radiowe. Na podstawie informacji Włodzimierza i odnalezionego schematu 
nadajnika, rozpocząłem prace projektowe i poszukiwania części do budowy 
nadajnika "Burza". Części mechaniczne i transformatory wykonali 
krótkofalowcy pod kierunkiem Krzysztofa SP5WCL. 
JuŜ z wykonanym  prototypem nadajnika "Burzy" jedziemy w grupie 
warszawskich krótkofalowców - Stanisław SP5COC (Prezes Warszawskiego 
Oddziału Terenowego PZK), historyk SP5EPP i Zygmunt SP5AYY - gdzie ? -  
w odwiedziny do Włodzimierza Markowskiego w Grodzisku Mazowieckim. 



Nadajnik, jeszcze nie uruchomiony, ale kompletny stawiam na stole, 
Włodzimierz ogląda i mówi ... mój nadajnik wyglądał duŜo gorzej, ale ten jest 
bardzo podobny do tego z okresu Powstania Warszawskiego, układ elektryczny, 
uŜyte lampy i części prawie identyczne zgodne z opisem i schematem ...  
Zaczęły się rozmowy na temat Ŝyciorysu Włodzimierza. Na podstawie wywiadu 
, historyk Adam SP5EPP napisał artykuł, który został zamieszczony                   
w czasopiśmie Świat Radio z lipca 2005 r.  "Ŝyciorys wojennego łącznościowca 
- Włodzimierz Markowski SP5MW". 
Oglądamy pracownię na piętrze firmy BEMAR, do której klucze                      
do drzwi zawsze nosi przy sobie Markowski. Jest duŜo ciekawych, jak dla 
krótkofalowców, urządzeń, części i literatury, a najciekawszy to magnetofon 
drutowy, którego nośnikiem jest drut stalowy magnesowany w takt modulacji 
słów i muzyki - czyli jest to pamięć magnetyczna. Podchodzę do regału             
na którym zgromadzono ksiąŜki i czasopisma, jedno pismo chcę wyciągnąć - 
cięŜko wychodzi z posklejanych okładkami  ... tylko uwaŜaj , bo ten kurz           
to pewnie pamięta czasy II Rzeczpospolitej, nikt tu nie sprzątał! ...mówi do mnie 
Włodzimierz Markowski. Mam trochę szacunku dla minionego czasu, ale muszę 
to zobaczyć, a są tu zbiory i materiały głównie z lat przedwojennych w języku 
niemieckim, angielskim. Tutaj powstały projekty Bolesława Markowskiego 
firmy BEMAR, 

 
Miernik Napięcia - Voltomierz wykonany do celów specjalnych dla kopalń w obudowie 
przeciw wybuchowej. Firma BEMAR Bolesława Markowskiego - ojca Włodzimierza 



 
Wśród tych urządzeń Włodzimierz odnajduje wzmacniacze akustyczne z okresu 
przedwojennego i mówi ... taki jeden wzmacniacz akustyczny  z lampami 6L6    
o mocy głośnikowej około 15 Watów był zastosowany jako modulator                 
w nadajniku "Burzy" - tylko trzeba go naprawić i dostosować do układu 
budowanej repliki... 
Na koniec spotkania, z nową wiedzą i chęcią dalszej budowy nadajnika "Burza" 
zabieram nadajnik , wzmacniacz akustyczny jako modulator i jakiś stary 
mikrofon do renowacji - naprawy i wracamy do Warszawy. 
Po kolejnym zdobyciu wielu części z lat wojennych, przystępuję do montaŜu 
połączeń elektrycznych nadajnika. Sprawia to wiele kłopotów, większość części 
z okresu wojennego nie nadaje się do uŜycia i muszę je zastępować obecnie 
dostępnymi. Stary rezonator kwarcowy nie zawsze startuje, stracił swoją 
aktywność. W oprawkę od oryginalnego kwarcu odbiornika typ BC - FT 
wmontowuję kwarc z naszej rodzimej produkcji Zakładów OMIG                       
o częstotliwości 3,533 MHz, co po podwojeniu częstotliwości  w nadajniku 
repliki "Burzy" otrzymuję sygnał w paśmie 40. metrowym. Podobne podmiany 
elementowe nastąpiły przy kondensatorach, szczególnie elektrolitycznych w 
zasilaczach i w modulatorze. Zmontowałem nadajnik według odnalezionego 
schematu z roku 1944. Generator stabilizowany rezonatorem kwarcowym          
z dzieloną pojemnością w obwodzie lampy siatka S1 - Katoda w lampie 6F6       
z wydzielonym obwodem rezonansowym na częstotliwość 7,066 MHz. 
Wzmacniacz nadajnika  na dwóch lampach  EL12 specjal połączonych 
równolegle dla uzyskania większej mocy na wyjściu w sumie około 18 Watów. 
DuŜo więcej pracy poświęciłem przy uruchamianiu  otrzymanego                      
od Włodzimierza wzmacniacza akustycznego z 1944 roku. Większość 
elementów  - lampy, kondensatory, oporniki , potencjometry, okablowanie 
zostało  wymienione. Układ mocy wyjściowej pracuje z dwoma lampami 6L6  
w układzie Push-Pull z transformatorem przewiniętym dla doprowadzenia 
sygnału modulującego lamp końcowych nadajnika. Zastosowana modulacja 
anodowo-ekranowa, zapewniała dobrą jakość sygnału wyjściowego.  
Otrzymałem  odrestaurowany, naprawiony i przerobiony mikrofon stołowy,     
do którego została zamontowana wkładka mikrofonowa dynamiczna                  
o oporności 200 Ohm otrzymana od powstańca Adama Drzewoskiego ps. 
"Benon". Do podłączenia mikrofonu do wejścia modulatora otrzymałem           
od jednego z kolegów odpowiedni transformator.   



 
W dniu 3. sierpnia 2005 roku dokładnie w 61 rocznicę uruchomienia radiostacji 
"Burza" przez Włodzimierza Markowskiego w Powstaniu Warszawskim, odbyła 
się uroczystość przekazania repliki radiostacji "Burza" do Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Radiostację do rąk pana Jana Ołdakowskiego  Dyrektora 
Muzeum  przekazał powstaniec i twórca oryginału radiostacji Włodzimierz 
Markowski SP5MW w obecności krótkofalowców Zygmunta SP5AYY, 
Stanisława SP5COC , Krzysztofa SP5WCL i Adama SP5EPP. Urządzenia 
repliki włączył Zygmunt SP5AYY i włączył magnetofon z którego w eter przez 
podłączoną antenę na dachu muzeum  w paśmie 40 metrowym popłynęły 
sygnały przedwojennej "Warszawianki". To zapoczątkowało naszą krótką 
audycję radiową odczytywania przez Powstańców fragmentów audycji 
"Błyskawicy" przerywanych utworami Chopina, a słuchaną przez innych 
krótkofalowców i nie tylko ...  Pan Michał Piętka kolekcjoner starych 
radioodbiorników z miejscowości Ostrówek gm.  Klembów przywiózł na 
uroczystość kilka przedwojennych odbiorników radiowych, które rozstawione - 
w kawiarence Muzeum i na holu, zwiedzający muzeum mogli słuchać transmisji 
audycji radiostacji "Burza". Kolejno przy mikrofonie Powstańcy ze Związku 
Powstańców Warszawskich odczytywali teksty zarejestrowane przez stacje          
w Stanmore pod Londynem nasłuchy radiostacji "Błyskawica". Po kaŜdym 
czytaniu włączyliśmy nagrane utwory muzyczne Chopina. Audycja trwała około 
45 minut i była słyszana przez krótkofalowców w kraju. 



Na zakończenie Dyrektor Muzeum  i Włodzimierz Markowski wręczył 
wszystkim uczestnikom prac przy replice "Burzy" oraz obecnym powstańcom  
dokumentację urządzenia , Certyfikaty i Podziękowania.  

 
 
Uroczystość zakończyła się przekazaniem do Muzeum waŜnego eksponatu jakie 
były uŜywane w łączności radiowej w Powstaniu, była to radiostacja przenośna 



telegraficzna typu AP5 podarowana przez Krzysztofa SP5IKC i  odrestaurowana 
przez grupę inŜ. Krzysztofa SP5WCL.  
 
Praca zawodowa i nauka 
 
 Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego szukałem pierwszej      
w moim Ŝyciu pracy zawodowej, oczywiście związanej z elektroniką. Zostałem 
kontrolerem lamp dopiero w wybudowanym Zakładzie Lamp Nadawczych 
LAMINA w Iwicznej k/Warszawy. Zadowolony, rozpocząłem pracę.               
Na  staŜu przeszedłem wszystkie stanowiska produkcji i pomiarów lamp 
nadawczych. Nauczyłem się obsługi stanowisk do pomiarów elektrycznych 
statycznych i dynamicznych produkowanych lamp mocy: T02, T04, GU81, 
GU32, stabiliwoltów SG2S, SG3S, SG4S oraz lamp do urządzeń radarowych - 
magnetrony, klistrony , zwieraki gazowe. Zakład LAMINA w ramach 
współpracy w obozie socjalistycznym RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej)  otrzymał zadanie uruchomienia produkcji na licencji ZSRR  
lamp nadawczych GU50. Powstał zespół pracowników róŜnych wydziałów: 
konstruktorów, technologów, mechaników i oczywiście pracowników kontroli 
technicznej. Zostałem kontrolerem produktu przystawiając pieczęci KT   
(kontroli technicznej) na balonach lamp. Po pewnym czasie z-ca Dyrektora 
Zakładu zainteresował się moimi znajomościami tematyki układów lamp, 
zaangaŜowania w pracy i zaproponował mnie, abym dalej się uczył                   
w Państwowej Szkole Technicznej w Warszawie przy ulicy Długiej (później 
pobudowano szkołę średnią elektroniki przy ulicy Zajączka) w której dyrektor 
dodatkowo uczył. Przez dwa lata uczęszczałem na zajęcia w trybie zaocznym      
i tak otrzymałem drugie świadectwo maturalne! - technika elektroniki. Stało    
się to dlatego, Ŝe na ostatnim semestrze  skasowano ten typ szkoły i wcielono 
wszystkich do technikum elektronicznego. 
Brakowało mnie ciągle wiedzy w dziedzinie rozwijającej się  technologii 
produkcji budowy maszyn cyfrowych i wykorzystania potencjału informatyki 
dla nauki, gospodarki i przemysłu, oraz w codziennym Ŝyciu , a takŜe uŜycia   
do naszego hobby , jakim jest krótkofalarstwo.  
Podjąłem w moim Ŝyciu bardzo waŜną decyzję. Stworzyły się dla mnie warunki 
dalszej nauki - przerwałem pracę zawodową, zdałem egzamin wstępny             
na Politechnikę Warszawską i zostałem studentem Wydziału Elektrycznego.   
Po ponad pięciu latach nauki obroniłem pracę dyplomową i uzyskałem tytuł - 
mgr inŜ. elektryk specjalność miernictwo elektryczne. Dalej kontynuowałem 
naukę w dziedzinie metrologii elektrycznej i automatyki - obroniłem drugą 
pracę magisterską pt. Tensometryczny przetwornik małych przesunięć liniowych. 
Przez dwa lata nauczyłem się stosowania nowych technik projektowania, 
techniki cyfrowej TTL i techniki liniowych układów scalonych. 
Przy moich szczególnych zainteresowaniach do rozwijającej się techniki maszyn 
cyfrowych, juŜ w czasie studiów podjąłem dorywczą  pracę zawodową              



w Stołecznym Ośrodku Elektronicznej Techniki  Obliczeniowej. Ukończyłem 
kurs techniczny konserwacji i programowania na obsługę pierwszej komercyjnej 
polskiej elektronicznej maszyny cyfrowej ZAM 2 GAMMA. Poznałem budowę 
i działanie tej maszyny oraz nauczyłem się programowania w języku SAKO 
(System Automatycznego Kodowania}, do którego później trochę był podobny  
popularny w tamtym czasie języka programowania BASIC.  
 

 
Elektroniczna Maszyna Cyfrowa jednolitego systemu R32 produkowana w państwowej firmie 
we Wrocławiu. Była to najmocniejsza jednostka w Polsce  zainstalowana w Stołecznym 
Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej pracująca pod systemem IBM 
 
Co to za maszyna ZAM 2 Gamma ? (ZAM - Zakład Aparatów 
Matematycznych) . To pierwsza polska maszyna cyfrowa zbudowana w latach 
60. ub. wieku w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Matematyki w Warszawie 
w technice lampowo-tranzystorowej. Główne elementy to ponad tysiąc lamp 
złotej serii E180F, E88CC, E84L i tranzystory 2G297, polskie TG50 i TG70        
i diody 15P1. Ciekawostką tej maszyny była dynamiczna pamięć wewnętrzna    
z wykorzystaniem efektu magnetostrykcji w drucie  o określonej długości, 
dzięki czemu moŜna przepuszczać  impulsy (bity) - czyli była to linia 
opóźniająca. Pojemność pamięci wewnętrznej -32 kilo-słowa (słowo 36 bitowe) 
Pamięć bębnowa magnetyczna 64 kilo-słowa szt. 2 
Do przygotowania danych uŜywano nośnika taśmy papierowej  pięciokanałowej 
dziurkowanej w kodzie Ferrantiego na dalekopisach , wczytywanych przez 



czytniki taśmy i dziurkowane za pomocą dziurkarek. Efekt w postaci czytelnego 
wydruku uzyskiwano na papierze tabulowanym drukowanym dalekopisem. 
W latach sześćdziesiątych na maszynach tych były wykonywane prace - liczenia 
krzywizn torów szyn tramwajowych oraz obliczenia i drukowania rozkładów 
jazdy tramwajów i autobusów dla motorniczych i kierowców - to była wielka 
nowość.    

 
 
 

 
 
Polska Elektroniczna Maszyna Cyfrowa ZAM 41 produkowana przez Zakład Doświadczalny 
Instytutu Matematyki w Warszawie zainstalowana w Stołecznym Ośrodku Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej dla obsługi informatycznej instytucji warszawskich. Posiadał pamięć 
wewnętrzną 256 k oraz pamięci bębnowe. Wejście-wyjście danych na taśmie papierowej      
5-cio kanałowej, a odtwarzanie zapisu na dalekopisach drukujących wyniki na papierze,    
oraz dodatkowo zapis baz danych na taśmach magnetycznych. 



 

 
  
Pakiet pamięci EMC ZAM 2 GAMMA  -  1 bit 
 
Ale czas biegnie do przodu, technika cyfrowa rozwija się i weszło nowe 
słownictwo - informatyka dziedzina nauki i techniki zajmująca technologiami 
przetwarzania informacji. się Tu nie wystarczy ukończyć szkoły i na tym 
poprzestać. Zapisałem się na tak zwany kurs doktorancki, który ukończyłem,  
ale to w tamtych czasach niewiele dawało - czy ja chcę  zostać nauczycielem ? 
Poszedłem drogą rozsądku i moich zainteresowań elektrotechniką i elektroniką, 
dającą lepsze moŜliwości utrzymania siebie i rodziny. Kończyłem kolejne kursy 
budowy i eksploatacji elektronicznych maszyn cyfrowym zwanych main frame  
aby poznać produkty firmy i następnie je serwisować, które w tym czasie stały 
się popularne w ośrodkach naukowych i w zakładach projektowych w Polsce.  
 



 
 
Pakiety EMC ZAM 41 wykonanie w technice tranzystorowej 
 

 
 
 
Zygmunt SP5AYY przy mini komputerze WANG 2200  - rok 1975 
 
Otrzymałem certyfikaty do obsługi urządzeń  ZAM 41 i minikomputerów 
polskich MERA 300 i MERA 400. W latach 70. ubiegłego wieku rozwinęły    
się kontakty z krajami zachodnimi wysoko rozwiniętymi, a to umoŜliwiło 



sprowadzanie nowych technologii i bezpośrednie spotkania naukowo-
techniczne. Chciałem to poznać i rozpocząłem pracę w serwisie amerykańskich 
minikomputerów WANG, byłem na szkoleniach w Belgii, aby pracując             
w duŜym Ośrodku Obliczeniowym SOETO (Stołeczny Ośrodek Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej), gdzie  zajmowałem się unowocześnianiem techniki 
obliczeniowej, sprowadzaniem, uruchamianiem kolejnych komputerów, w tym 
maszyny cyfrowej ODRA 1305 i największej polskiej elektronicznej maszyny 
RIAD 32 w oparciu o amerykańskie systemy informatyczne IBM,                       
a produkowane we Wrocławskim ELWRO. Po roku 1980 nastąpił szybki rozwój 
technologii mikroprocesorów i zaczął się rozwój komputerów personalnych PC. 
Posiadając wiedzę i doświadczenie w zakresie elektrotechniki i elektroniki,        
w pracy zawodowej starałem się ją wykorzystać do usprawnienia pracy 
urządzeń informatyki i telekomunikacji w Ośrodkach Obliczeniowych.             
W latach 80. ubiegłego wieku, pracując w firmie polonijnej, zajmowałem się 
udoskonalaniem maszyn cyfrowych , wymianą pamięci operacyjnych 
ferrytowych płyty FJP (Ferrytowa jednostka pamięci) na pamięci 
półprzewodnikowe w minikomputerze  MERA 400 i emc (elektroniczna 
maszyna cyfrowa) RIAD 32.Wykorzystywano tu układy scalone w technice TTL 
o pojemności 64 kilobit budując słowa maszynowe i bloki pamięci. Początek 
powstania w latach 90. ubiegłego wieku   nowych systemów typu Windows 
spowodował duŜe zapotrzebowanie na budowę sieci zintegrowanych LAN 
(Local Area Network) , sieci rozległych WAN .Podjąłem to wyzwanie.  
Pierwsze moje mini sieci powstały juŜ przy maszynach RIAD 32  z jednostkami 
lokalnymi, a później zdalnymi i terminalami MERA (monitor i klawiatura)        
z uŜyciem modemów telefonicznych w technice analogowej - szybkość przesyłu 
informacji 2400, lub 4800 bodów.  Pracując juŜ w duŜej firmie doskonaliłem 
swoje zainteresowania biorąc udział w konferencjach i wykładach - pokazach 
firm informatycznych zagranicznych. Zająłem się budową sieci LAN w oparciu 
o urządzenia aktywne rozdziału sygnałów informatycznych sieci przy 
zastosowaniu okablowania w budynku przy pomocy skrętki cztero-parowej 
kategorii cat. 3. Szybko opracowano sieci o większym transferze danych            
z okablowaniem cat. 5 i cat. 6 juŜ z wykorzystaniem techniki światłowodowej. 
Około roku 2000 podjąłem kolejne wyzwanie - przejście z typowych ,         
dosyć wolnych modemów analogowych na modemy cyfrowe i wykonania sieci 
teleinformatycznej - regionalnej z zastosowaniem styku interfejsu V.35             
w połączeniu z jednostkami sterującymi komputera main frame IBM.  Efekt 
wykonanych zmian zaskoczył przede wszystkich uŜytkowników, panie przy 
obsłudze petenta ... wtedy miały trochę czasu na rozmowę, aby okno na ekranie 
monitora otworzyło się i wyświetliło Ŝądaną informację, a teraz ... po kilku 
sekundach tę informację  otrzymuje.  
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzeń informatyki niezbędne są stabilne 
źródła zasilania elektrycznego. Posiadając uprawnienia elektryczne eksploatacji 
i projektowania, w ośrodkach obliczeniowych w których pracowałem 



zajmowałem się dedykowanymi projektami  zasilania elektrycznego 15/0,4 kV. 
Począwszy od pierwszej maszyny cyfrowej ZAM 2 GAMMA zasilania              
z wydzielonego pola transformatora mocy  15/0,4 kV. Ale juŜ następne maszyny  
ZAM 41 , ODRA 1305 wymagały zasilania z przetwornicy elektromaszynowej, 
zastosowałem urządzenie AEG mocy 63kVA. Najnowsze osiągnięcia w zakresie 
stabilnego napięcia zasilania, to zasilacze UPS ( Uniterruptible Power Supply). 
Ostatni projekt dla zasilania duŜego main Frame to system dwóch równolegle 
połączonych zasilaczy UPS kontrolowanych . To pozwala na czas podtrzymania 
napięcia do 60 minut, potrzebne dla zastopowania lub wyłączenia z obiegu 
systemów informatycznych. 
 
Będąc na emeryturze duŜo czasu poświęcam współpracy ze środowiskami 
Powstania Warszawskiego - Światowym Związkiem śołnierzy AK w którym 
zrzeszony jest Batalion Armii Krajowej Zaremba-Piorun, kiedy podczas 
Powstania byliśmy pod jego opieką. Od 20. lat zrozumiałem wiele słów mojej 
matki ... przeŜyłam dwie wojny i Powstanie w Warszawie, ale najgorsze , 
najtragiczniejsze było Powstanie... Co roku w sierpniu  matka prowadziła mnie 
w miejsca gdzie przebywaliśmy i ciągle powtarzała  ... dziękuj Bogu,                 
Ŝe przeŜyłeś... pamiętaj o Powstańcach... Staram się pomagać Powstańcom, 
biorę udział w spotkaniach, aby pamięć o Polskich Bohaterach najdłuŜej 
pozostała.... 
 
 
W moim Ŝyciu udało  się połączyć   pracę zawodową  z naszym pięknym hobby 
- być elektronikiem, programistą i radioamatorem , krótkofalowcem.  PrzecieŜ 
zdobycze informatyki szybko przeniknęły  w obsługę rozpowszechniania            
i korzystania  przez internet z naszych krótkofalarskich baz danych. 
Pomagało mnie wykorzystać wiedzę jaką zdobyłem w szkole, później praktykę 
w wielkim postępie cywilizacyjnym, od pierwszej polskiej maszyny cyfrowej 
ZAM 2 GAMMA do obecnych rozległych baz danych umieszczonych               
w chmurze informatycznej na codzienny uŜytek społeczeństwa. 
 
Swoim zaangaŜowaniem w sprawy Powstania Warszawskiego, pomocą 
Powstańcom staram się spłacać dług wdzięczności za to ...Ŝe Ŝyję. 
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Nadajnik repliki Błyskawicy widok z frontu. 



 

 
 
 
Nadajnik Błyskawicy – wnętrze. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Replika radiostacji Błyskawica gotowa do pracy pod znakiem SN5MPW zainstalowana w 
pokoju Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dodatkowo wykonany manipulator do przełączania repliki Błyskawicy. 
 



 
 
Antoni Zębik SP7LA i Zygmunt SP5AYY na zjeździe OTC (Old Timers Club) w Ślesinie. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ryszard Czerwiński SP2IW, Antoni Zębik SP7LA, Zygmunt SP5AYY - zjazd OTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Przekazanie płyt gramofonowych 78 obr/min z utworami muzycznymi Chopina, jakie były 
odtwarzane w audycjach radiostacji Błyskawica w 1944 roku do Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Ofiarodawcą był krótkofalowiec polskiego pochodzenia zamieszkał w USA 
pan śarski.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Przekazanie odbiornika radiowego Philips H2L/7 do Muzeum Powstania Warszawskiego, 
takiego samego, jakiego Adam Drzewoski ps. Benon uŜywał w czasie Powstania do 
nasłuchów radiowych dla Komendy Głównej AK (wiadomości i zapowiedzi zrzutów 
lotniczych  pomocy aliantów). Odbiornik zakupił i odrestałrował  Bogdan SP3LD. 
Na fotografii  -  wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego dr  Paweł Ukielski, 
Bogdan SP3LD i Adam Drzewoski przy odbiorniku. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Odbiornik komunikacyjny  Philips H2L/7 przekazany do Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 
 
 
 



 
 
 
Gramofon Colambia do odtwarzania zapisu mowy i muzyki płyt 68 obr/min. 
Pokazany na fotografii posłuŜył - podobnie - jak w 1944 roku, do odtwarzania utworów 
muzycznych Chopina przy replice w Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 
  
 



 
 
 
 
Płyta Gramofonowa 78 obr/min z nagranym utworem Chopina Etiuda Rewolucyjna w 
wykonaniu pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. 
 
 
 



 
 
 
Mierniki napięcia i prądu uŜywane przez Bolesława Markowskiego dyrektora 
Transatlantyckiej Radiostacji Odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim do sprawdzania 
urządzeń i anteny radiostacji. Mierniki przekazał mnie Włodzimierz Markowski.  
 
 



 
 
Radiostacja "Siewier" sowieckiego kapitana Kaługina zrzuconego wraz z radiotelegrafistą na 
spadochronach po lewej stronie Wisły dla nawiązania kontaktu z Powstańcami. 
Znaleźli się na terenie radiostacji transatlantyckiej nasłuchowej w Grodzisku Mazowieckim, 
gdzie radiostacja była naprawiana przez Włodzimierza Markowskiego, ale do łączności z 
Armią Czerwoną nie doszło, kpt. Kaługin pozostawił radiostację "Siewier u Markowskiego, a 
sam przedarł się do dowództwa AK Powstania Warszawskiego, skąd nadał , po przez 
powstańcze radiostacje z Warszawy do Londynu, a z tamtąd do Moskwy apel do Stalina o 
pomoc dla Powstania, ale .. odpowiedzi i Ŝadnego działania strony sowieckiej nie było. 
 Radiostacja "Siewier" kpt. Kaługina była wyprodukowana w zakładach im. Kozickiego w 
oblęŜonym Leningradzie w 1941 roku. 
Moc nadajnika około 2 Watów, praca emisją cw . Zasilanie akumulatorowo-bateryjne. 
Przedstawiona na fotografii radiostacja "Siewier" kapitana Kaługina została mnie przekazana 
przez Włodzimierza Markowskiego i znajduje się w moich zbiorach. 
 
 
 



 
 
Poznańska 12 Warszawa - kwatera batalionu Zaremba-Piorun. 
Miejsce szczególne waŜne dla Powstańców batalionu. 
W dniu 15 sierpnia 1944 roku (Dzień Wojska Polskiego), przy ulicy Poznańskiej 12 na 
podwórzu między budynkami odprawiona została msza św. polowa dla Powstańców, którą 
celebrował kapelan powstańczy ks. Mieczysław Paszkiewicz ps. Ignacy. 
W tym dniu i w tym miejscu złoŜyli przysięgę nowi Powstańcy batalionu.. 
Tutaj, na kwaterze batalionu Zaremba-Piorun, razem z matką, przebywaliśmy najpierw na 
parterze w budynku, później, całe Powstanie w piwnicach słuŜące ludności jako schrony, aŜ 
do 3 października 1944 roku, kiedy opuściliśmy Warszawę. Zostaliśmy skierowani do obozu 
przejściowego w Pruszkowie Durchgangslager 121, później nazwano "Tędy przeszła 
Warszawa". Na fotografii poczet sztandarowy batalionu Zaremba-Piorun 
Powstańcy - Roman Lipiec ps. Adam i Lech Prokopiński ps. Maks 
Asystują - studenci pierwszego roku Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 
ChorąŜy batalionu Zaremba-Piorun - Zygmunt SP5AYY 
 
Fot. Agnieszka Siwecka 
 
 
 
 
autor - Zygmunt SP5AYY 
współpraca redakcyjna - Bogdan SP3LD 
 


