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Jak do kład nie po wi nie nem Was przed sta -
wić Czy tel ni kom?
JA KUB MIL CZA REK: Mał go rza ta Za itz
– SQ9MCK oraz Ja kub Mil cza rek
– SQ7H JI.
MAŁ GO RZA TA ZA ITZ: Ale mo że war to
by ło by przed sta wić nas ja ko tak zwa ne
„Ryj ki”. Są oso by, któ re nas w ten spo -
sób ko ja rzą.

A co to są Ryj ki?
M.Z.: Ry jek, ten z Mu min ków, jest na szą
klu bo wą ma skot ką. Ja kub po sta no wił, że
Ry jek po ja wi się też w na zwie oraz lo -
go klu bu.

Fan klub Mu min ków na ła mach „n.p.m.”?
M.Z.: No tak, z ca łej Do li ny Mu min ków
ja ko pa tro na po win ni śmy mo że wy -
brać ra czej Włó czy ki ja, lecz to by ło by
zbyt ba nal ne. Ry jek jest in ny, dziw ny,
śmiesz ny. Dla te go zde cy do wa li śmy się
na nie go.

Ale na dal nie wy ja śni łaś, czym jest „Ry -
jek”. Po za tym, że to ma skot ka Ja ku ba.
M.Z.: To Aka de mic ki Klub Ra dio wo -Tu -
ry stycz ny „Ry jek” SP9KGP.

Swo ją ba zę ma cie na Lu bo niu Wiel kim.
Dla cze go wła śnie tam? 

J.M.: Bo go spo darz schro ni ska jest bar -
dzo otwar ty na wszel kie ini cja ty wy. My -
śla łem, że „Ry jek” bę dzie naj wy żej
w Pol sce zlo ka li zo wa nym klu bem krót -
ko fa lar skim, ale oka za ło się, że Klub
Kon struk to rów Prze mien ni ków Ra dio -
wych i Te le wi zyj nych – SP9YKD ma ba -
zę na Skrzycz nem. A my te raz ma my już
dwie sta łe sie dzi by – po za Lu bo niem tak -
że w Schro ni sku PTTK na Ku dła czach.

Sta łe sie dzi by ozna cza ją, że przez ca ły czas
ktoś z Was tam dy żu ru je?
J.M.: Nie, ale dzię ki go spo da rzom
schro nisk ba zy są czyn ne przez cały
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Ryjki zdobywają
korony
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czas. Ma my tam za in sta lo wa ne an te ny
i tro chę sprzę tu ra dio we go, któ ry jest
do stęp ny dla wszyst kich krót ko fa low -
ców. My na to miast two rzy my klub bar -
dziej w ru chu niż sta cjo nar ny, więc na -
sze sie dzi by ma ją cha rak ter nie co sym -
bo licz ny.

Czy li każ dy krót ko fa lo wiec mo że przyjść
na Lu boń al bo Ku dła cze i sko rzy stać z Wa -
sze go sprzę tu?
J.M.: Tak, na Lu bo niu ma my dwie an te -
ny: na UKF oraz wie lo pa smo wą na fa le
krót kie. Klucz moż na do stać w re cep cji
schro ni ska. Wy star czy mieć wła sne ra -
dio i ewen tu al nie za si lacz. Na to miast
sko rzy sta nie z na szej ba zy na Ku dła -
czach wy ma ga wcze śniej sze go uzgod -
nie nia ter mi nu. Tam ma my osob ny po -
kój krót ko fa lar ski, wy bu do wa ny de fac -
to przez go spo da rza Krzyś ka Kno flicz ka
przy na szym spo rym udzia le.

A po co krót ko fa low co wi po kój? Prze cież
i tak ma wła sne ra dio, więc rów nie do brze
mo że nada wać z ja dal ni schro ni ska lub
naj bliż sze go szczy tu.
J.M.: Ra dio w krót ko fa lar stwie jest naj -
mniej waż ne. Naj istot niej sza jest an te na.
Im lep szą masz an te nę, tym lep szą masz
łącz ność. Nie ba ga tel ne zna cze nie ma tak -
że wy so kość i ukształ to wa nie te re nu. Tu -
taj Lu boń jest bez kon ku ren cyj ny. Je den
z ko le gów po wie dział kie dyś, że tam dzia -
ła cen trum ste ro wa nia świa tem. Lu boń
jest otwar ty na wszyst kie stro ny, więc
i sły chać na nim ze wszyst kich stron.

Co sły chać?
J.M.: Nie tyl ko krót ko fa low ców, ale tak -
że służ by tech nicz ne, straż, po go to wie.

A pod słu chi wa nie ta kich roz mów jest le -
gal ne?
J.M.: Tak. Nie le gal ne jest prze ka zy wa nie
po zy ska nych w ten spo sób in for ma cji,
ich wy ko rzy sty wa nie, na gry wa nie, re -
trans mi to wa nie oraz… włą cza nie się
do roz mów. Na słu chi wa nie jest do zwo -
lo ne.

Ja ki za tem za sięg ofe ru ją an te ny na Lu bo -
niu i Ku dła czach?
J.M.: Uda ło nam się ma łą mo cą na wią -
zać kon takt ze sta cją na da ją cą z wy brze -
ża Fran cji oraz ze sta cja mi w An glii
i Szko cji, któ re po dob nie jak my nada -
wa ły te re no wo.

Te re no wo?
J.M.: No tak, bo ina czej na da je się z do -
mu, gdzie masz moc ny sprzęt, du ży za -
si lacz, so lid ne an te ny, go rą cą her ba tę

i cie pły ka lo ry fer, a ina czej w te re nie,
gdzie moc sta cji jest nie wiel ka, an te -
ny pro wi zo rycz ne i deszcz pa da na ra -
dio.

Ale prze cież w schro ni skach też jest cie pło,
su cho i her ba ty nie bra ku je – zu peł nie jak
w do mu.
M.Z.: Ow szem, czu je my się tam jak
w do mu, ale ra dio sta cja ta ka ma jed nak
bez po rów na nia słab sze pa ra me try.

Dla cze go tak pod kre śla cie tę ma łą moc
sta cji?
M.Z.: Bo łączności ma łą mo cą da ją wię -
cej sa tys fak cji i są trud niej sze, gdyż trze -
ba zro bić do brą an te nę i po sta wić ją
w od po wied nim miej scu. W każ dym
spo rcie ist nie je ry wa li za cja, je że li gdzieś
moż na bez pro ble mu na wią zać łącz -
ność, ma jąc 100 wa tów, a nam uda je się
to, wy ko rzy stu jąc za le d wie pięć wa tów,
to fraj da jest bez po rów na nia więk sza.

Po wie dzia łeś, że „Ry jek” jest bar dziej mo -
bil ny od in nych klu bów krót ko fa lar skich.
J.M.: Tak, bo po pierw sze two rząc „Ryj -
ka”, chcie li śmy zmie nić ste reo typ krót ko -

fa low ca, sie dzą ce go w cie płych kap ciach
przy ra diu ze słu chaw ka mi na uszach.
A po dru gie, lu dzie mło dzi te raz w ogó le
nie są za in te re so wa ni krót ko fa lar stwem,
więc chcie li śmy za pro po no wać im coś in -
ne go, cie ka we go, za chę ca ją ce go.

Uda ło się?
J.M.: Chy ba tak, bo ma my w „Ryj ku” kil -
ku na stu człon ków, kil ku kan dy da tów
oraz bar dzo wie lu sym pa ty ków. Sta ra my
się po łą czyć na rów ni krót ko fa lar stwo
i tu ry sty kę, nie fa wo ry zu jąc żad nej
z tych dzie dzin. Część z nas to „czy ści”
krót ko fa low cy, któ rzy nie cho dzą po gó -
rach. Z ko lei in ni to tu ry ści bez upraw -
nień krót ko fa lar skich, ale więk szość po -
dzie la obie pa sje.

Co w tym wszyst kim naj bar dziej Was ba wi?
J.M.: Krót ko fa low cy, po za tym, że star -
tu ją w za wo dach, ba wią się tak że w tak
zwa ne pro gra my dy plo mo we. Po le ga to
na tym, że trze ba wy ko nać okre ślo ną licz -
bę  łą czności z kon kret nych miejsc lub
z kon kret ny mi sta cja mi zgod nie z re gu la -
mi nem za pro po no wa nym przez au to rów.
Ta kim pro gra mem re ali zo wa nym przez
„Ryj ka” jest Ko ro na Gór Pol ski (KGP), wy -

ma ga ją ca na wią za nia łącz no ści z każ de -
go z dwu dzie stu ośmiu naj wyż szych
szczy tów wszyst kich pasm gór skich
w Pol sce lub po łą cze nia się z krót ko fa low -
ca mi, na da ją cy mi z tych wznie sień. Przy -
zna je my za tem dwa ro dza je dy plo mów.
Pierw szy – tak zwa ny „Wę dro wiec” – dla
tych, któ rzy jeż dżą w te ren i stam tąd na -
da ją oraz dru gi dla tych, któ rzy ze sta cji
ba zo wych na wią zu ją łącz ność z krót ko fa -
low ca mi na szczy tach. Oby dwa ma ją trzy
po zio my trud no ści – 10, 20 oraz 28 – czy -
li kom plet wierz choł ków. Od te go dy plo -
mu za czę li śmy, jesz cze za nim po wstał
„Ry jek”.

Ile osób zdo by ło krót ko fa lar ską Ko ro nę
Gór Pol ski?
J.M.: Do tych czas tyl ko dwóch lu dzi na -
wią za ło łącz ność ze wszyst kich 28 naj -
wyż szych szczy tów wszyst kich pasm
gór skich w Pol sce.

To Wy?
M.Z.: Nie, mnie bra ku je jed ne go. Ni gdy
nie nada wa łam z Ra dzie jo wej, ja koś do -
tych czas nie uda ło mi się tam do trzeć,
cho ciaż jest dość bli sko Kra ko wa.

Kto za tem za li czył kom plet?
J.M.: Ja oraz Bar tosz Ostrow ski SQ7HJP
z Ło dzi, współ za ło ży ciel „Ryj ka”. Na to -
miast dru gi i trze ci po ziom trud no ści
– czy li nada wa nie z dzie się ciu i dwu -
dzie stu szczy tów – osią gnę ło kil ka osób,
a do dat ko wych kil ka zdo by wa „sta cjo -
nar ną” Ko ro nę, pró bu jąc skom ple to wać
łączności z krót ko fa low ca mi w gó rach.

Zdo by cie szczy tu dla krót ko fa low ca to du -
ży pro blem?
M.Z.: Fi zycz nie żad ne wej ście na wierz -
cho łek nie by ło dla nas spe cjal nie kło po -
tli we. Ale za li cze nie szczy tu wy ma ga
nawią za nia zeń przy naj mniej jed nego
połącz enia, a z tym by wa róż nie. Dla
przy kładu na Ry sach ra dio od mó wi ło
nam po słu szeń stwa i nada wa li śmy bar -
dzo ma łą mo cą (0,5 W). Na szczę ście
dzię ki wy so ko ści oraz Sło wa kom, któ rzy
są bar dzo ak tyw ni w ete rze, ktoś nas
usły szał i od po wie dział. Na wie lu szczy -
tach, szcze gólnie tych znacz nie od da lo -
nych od miejsco wo ści, cięż ko jest w ogó -
le skon-taktować się z kim kol wiek. Bar -
dzo dłu go mu sia łam cze kać na od po -
wiedź na Lac ko wej, gdzie sy gnał tłu mią
wy so kie drze wa, oraz na Tar ni cy.

Najpoważniejszym wsparciem, 
jakie otrzymaliśmy przez radio, była chyba
informacja o rozkładzie jazdy autobusów
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Zda rzy ło Wam się ko rzy stać z łącz no ści
krót ko fa lar skiej, aby we zwać po moc?
J.M.: Raz we zwa łem przez ra dio straż
po żar ną, gdy pa li ła się tra wa w po bli żu
sta cji ben zy no wej.

A w gó rach? Ni gdy nie wzy waliście 
GOPR -u przez ra dio?
J.M.: Nie, gdyż pra cu je na czę sto tli wo -
ściach nie do stęp nych dla na szych sta cji.
M.Z.: Ni gdy też nie zna leź li śmy się w sy -
tu acji wy ma ga ją cej we zwa nia po mo cy.
Naj po waż niej szym wspar ciem, ja kie o-
trzy ma li śmy przez ra dio, by ła chy ba in -
for ma cja o roz kła dzie jaz dy au to bu sów.
To bar dzo mi ła przy go da, bo chło pak,
z któ rym roz ma wia li śmy, tak się prze jął
tym, że spóź ni my się na ostat ni kurs, że
był skłon ny po nas przy je chać. A w ogó -
le nie zna li śmy się wcze śniej. 

By wa tak, że telefony ko mór kowe nie ma ją
za się gu, a radia krótkofalarskie dzia ła ją?
J.M.: W przy pad ku łącz no ści ra dio wej
trud no w ogó le mó wić o za się gu. Na wy -
świe tla czach na szych sta cji nie ma kre -
sek, in for mu ją cych o si le sy gna łu. Prak -
tycz nie w gó rach nie ma ta kie go miej -
sca, z któ re go nie moż na by się z kimś
skon tak to wać. 

Re ali zu je cie pro jekt Ko ro na Eu ro py? 
J.M.: Tak, co waż ne, bez sło wa „gór”. Ko -
ro na Eu ro py (KE) wy ma ga na wią za nia
łącz no ści z naj wyż szych wznie sień każ -
de go pań stwa w Eu ro pie. Jed nak nie we
wszyst kich kra jach są gó ry. Ko ro na Gór
Eu ro py obej mo wa ła by za tem nie 47
punk tów, tak, jak to jest w na szej Ko ro -
nie Eu ro py, lecz znacz nie mniej. Nie
mo gli by śmy uwzględ nić w niej Ho lan -
dii, a już tym bar dziej Wa ty ka nu.

M.Z.: Naj wyż szym punk tem w Ho lan dii
jest coś, co na wet nie wy glą da jak gó ra.
To le d wo wi docz ne wznie sie nie o wy so -
ko ści względ nej, zbli żo nej do Kop ca Ko -
ściusz ki w Kra ko wie. A przez naj wyż sze
miej sce Bel gii pro wa dzi as falt. Moż na
prze je chać tam tę dy, ni cze go nie za uwa -
ża jąc, cho ciaż to pra wie 700 me trów
nad po zio mem mo rza.

Czy ten pa gó rek w Ho lan dii jest naj niż -
szym punk tem, two rzą cym Ko ro nę Eu ro py?
M.Z.: Naj niż szy szczyt w KE to Wzgó rze
Wa ty kań skie – 74 me try nad po zio mem
mo rza. Niż sze od ho len der skie go są też
naj wyż sze wznie sie nia Li twy, Ło twy, Es -
to nii oraz Mo na ko.

Któ re szczy ty Ko ro ny Eu ro py ma cie za li czo -
ne?
J.M.: Ma my po je de na ście, ale jed nym
się róż ni my. Go sia by ła beze mnie na
Wzgó rzu Wa ty kań skim, a ja sam wsze -
dłem na Di na rę – naj wyż szą gó rę Chor -
wa cji. Po zo sta łe szczy ty ma my wspól ne,
to: Ry sy, Śnieżka (Cze chy), Car ran tu -
ohill (Ir lan dia), Kékes (Wę gry), Si gnal de
Bo tran ge (Bel gia), Ba la neşti (Moł da wia),
Va al ser berg (Ho lan dia), Su ur Mu namägi
(Es to nia), Ga izin kalns (Ło twa) oraz
Aukšto jo kal nas (Li twa). Ko ro na Eu ro py
z punk tu wi dze nia krót ko fa low ca jest
w pe wien spo sób nie moż li wa do zdo by -
cia, gdyż kil ka państw nie ho no ru je na -
szych li cen cji. Mo że my za tem wejść
na każ dy wierz cho łek, lecz nie ze
wszyst kich wol no nam nada wać, co jed -
nak nie sta no wi wa run ku zdo by cia dy -
plo mu KE.

Czy są w Pol sce in ne klu by 
tu ry stycz no -krót ko fa lar skie?
M.Z.: Po za „Ryj kiem” ża den klub nie ma
w na zwie tu ry sty ki, a tyl ko czte ry są po -
dob nie ak tyw ne w te re nie. Naj bliż szy
na sze mu jest Har cer ski Klub Krót ko fa -
lar ski „Zo rza”. Je go człon ko wie też zdo -
by wa ją KGP. Ko lej ny to Sto wa rzy sze nie
Krót ko fa low ców Ju ry Kra kow sko -Czę -
sto chow skiej SP9YJC, ale oso by do nie -
go na le żą ce rza dziej cho dzą po gó rach
i na da ją głów nie z zam ków. Jest tak że
Sto wa rzy sze nie Krót ko fa low ców Re gio -
nu Łódz kie go SP7YLD oraz Ba bio gór ska
Gru pa Krót ko fa low ców SP9PGB, na da -
ją ca naj czę ściej z Dia bla ka, Mar ko wych
Szcza win i So ko li cy.

Od pew ne go cza su „Ry jek” zdo by wa też
Ko ro nę Pol ski.
J.M.: To jed na z na szych naj now szych
pro po zy cji – ko lej na for ma pre fe ro wa nej
przez nas „tu ry sty ki z klu czem”, któ rą

chcie li by śmy za in spi ro wać in nych.
Zdo by cie Ko ro ny Pol ski (KP) wy ma ga
wej ścia na naj wyż sze wznie sie nia
wszyst kich wo je wództw w Pol sce. Kil ka
szczy tów, oczy wi ście, po kry wa się z Ko -
ro ną Gór Pol ski – Ły si ca, Tar ni ca, Ry sy,
Śnież ka, Bi sku pia Ko pa, ale po zo sta łe
się róż nią, bo nie le żą w gó rach. Ko lej ny
pro jekt, któ ry wła śnie przy go to wu je my,
to Ko ro na Ma ło pol ski (KM), pro mu ją ca
krót kie wy jaz dy po po łu dnio wo -week en -
do we. Wa run kiem jej zdo by cia jest wej -
ście na naj wyż sze szczy ty wszyst kich
po wia tów Ma ło pol ski. KM ma za chę cić
do po zna wa nia po gó rzy, któ re są za nie -
dby wa ne.

A to prze cież nie wszyst ko, co jesz cze pro -
po nu je cie.
J.M.: Tak, ma my jesz cze pro jekt Min. -
-Max., wy ma ga ją cy na wią za nia tyl ko
dwóch łączności – z Ry sów oraz z Racz -
ków El blą skich – czy li z naj wyż sze go
i naj niż sze go punk tu w Pol sce.
M.Z.: Na stęp nym pro jek tem są „Czte ry
Krań ce Pol ski +”. Zgod nie z re gu la-
mi nem te go dy plo mu na le ży od na leźć
naj da lej na pół noc, po łu dnie, wschód
i za chód wy su nię te punk ty Pol ski oraz
Piątek, geograficzny środek Polski.
J.M.: Naj więk szym pro ble mem jest,
oczy wi ście, Opo ło nek na krań cu po łu -
dnio wym, bo trze ba al bo uzy skać
w Biesz czadz kim Par ku Na ro do wym ze -
zwo le nie na wej ście na szczyt (co jest
trud ne), al bo wcho dzić od stro ny ukra -
iń skiej, co nie za wsze jest moż li we.
M.Z.: Ostat nio nam nie po zwo lo no,
ukra iń scy po gra nicz ni cy po wie dzie li, że
„szla ku nie ma” i ka za li za wró cić.
J.M.: Na stęp nym na szym po my słem jest
Pro jekt Trój sty ki, wy ma ga ją cy na wią -
za nia łącz no ści z punk tów, w któ rych 
z bie ga ją się gra ni ce trzech państw. W sa -
mej Pol sce jest ta kich trój sty ków spo ro
– po za ba nal ny mi i ła twy mi do od na le -
zie nia miej sca mi, w któ rych łą czą się
gra ni ce Pol ski, Czech i Sło wa cji czy Pol -
ski, Sło wa cji i Ukra iny, są też am bit niej -
sze i trud ne do od szu ka nia jak Pol ska
– Ro sja – Li twa czy Pol ska – Bia ło ruś
– Li twa.

Czy wy star czy Wam ży cia na re ali za cję tych
wszyst kich po my słów?
J.M.: Ko ro ny Eu ro py nie zdo bę dzie my
chy ba ni gdy.

Skąd ten pe sy mizm?
J.M.: To nie pe sy mizm, lecz świa do mość
wła snych moż li wo ści. Naj wyż szy szczyt
Szwaj ca rii – Du fo ur spit ze – jest dla nas
po pro stu zbyt trud ny. �

Ryjek 
– maskotka klubowa

na Dinarze
(najwyższym

szczycie Chorwacji)
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