
Drodzy Czytelnicy!
Ubiegłoroczny rok był niezwykle trudny nie tylko dla naszego środo-

wiska. Pojawienie się i dalszy rozwój wirusa Covid 19 znacznie utrudnił 
funkcjonowanie naszego Związku. Z uwagi na zalecenia nie tylko służb 
sanitarnych, wiele ogólnokrajowych i lokalnych spotkań i innych przed-
sięwzięć nie mogło się odbyć, a oddziałowe zebrania sprawozdawczo-
-wyborcze odbyły się w znacznie zmniejszonym składzie osobowym. 
Ale stare przysłowie mówi: nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Ograniczeni swobodą poruszania się, pozostaliśmy w domach i powróciliśmy do 
uprawiania krótkofalarskiego hobby ożywiając pasma radiowe. W tej sytuacji częściej kon-
taktowaliśmy się ze sobą drogą radiową, a nie w realu. Z tych samych powodów nie odbył 
się planowany na 14–15 listopada 2020 r. Krajowy Zjazd Delegatów PZK w Kobylej Górze. 
W zaistniałej sytuacji, na podstawie uchwały podjętej przez ZG PZK w drodze głosowania 
elektronicznego zdecydowano o odbyciu w dniu 12 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 KZD 
PZK w trybie zdalnym. Zaplanowany w wirtualnej formie zjazd, mimo obaw związanych 
z nową, niestosowaną dotychczas formułą odbył się bez przeszkód i wybrano nowe wła-
dze. Zapraszam do słuchania komunikatów PZK prowadzonych przez Jerzego SP3SLU 
w każdą środę na QRG 3700 MHz ± QRM, a publikowanych na stronie PZK https://pzk.org.
pl/news.php

Z okazji nowego 2021 roku redakcja życzy wszystkim radioamatorom satysfakcji z upra-
wiania krótkofalarskiego hobby i miejmy nadzieję, że niechciany wirus wkrótce ustąpi, 
a wszyscy powrócimy do normalności.

Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ
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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla  rozwoju własnego 
i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

XXVI Krajowy Zjazd 
Delegatów PZK

XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK prze-
szedł do historii. Odbył się 12 grudnia 2020 r., 
w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu nowo-
czesnych narzędzi informatycznych w postaci 
programu Microsoft Teams i SecretVote. Na 
łączną liczbę 51 uprawnionych do głosowa-
nia delegatów wzięło udział 47 osób, co sta-
nowiło 92%. Delegaci udzielili absolutorium 
ustępującemu Prezydium ZG PZK. 

Wybrano nowe Prezydium w następują-
cym składzie:
– prezes PZK – Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
– wiceprezes PZK – Mariusz Busiło SP5ITI,
– wiceprezes PZK – Piotr Eichler SP2LQP,
– sekretarz PZK – Piotr Skrzypczak SP2JMR,
– skarbnik PZK – Jan Dąbrowski SP2JLR.

Zastępcami członka Prezydium wybrani 
zostali:
– Marek Kuliński – SP3AMO,
– Tomasz Mańkowski – SQ3QDM.

Wybrano nową Główną Komisję Rewi-
zyjną w następującym składzie:
– przewodniczący – Stanisław Leszczyna 

SQ2EEQ,
– wiceprzewodniczący – Krzysztof Joachi-

miak SQ2JK,

– sekretarz – Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
– członek GKR – Krzysztof Kućmierz 

SQ2NIG,
– członek GKR – Adam Świontek Brzeziński 

SQ1GPR.
Zastępcami członka GKR zostali:

– Grzegorz Sapijaszko – SQ6WZ,
– Krzysztof Romatowski – SP2GUT.

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie 
zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym 
się do trybu powiadamiania delegatów na 
KZD PZK, zawartym w § 14 ust. 12 poprzez 
skreślenie formy pisemnej na formę doku-
mentową na adres poczty elektronicznej 
w domenie pzk.org.pl oraz trybu powiada-
miania członków ZG PZK zawartym w § 22 
ust. 6 poprzez skreślenie formy pisemnej na 

WIRtUALNy BANER XXVI KZD PZK – NOWA RZECZyWIStOść 
W NASZyM śRODOWISKU
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– Składka dla członka wspomagającego – 
20,00 zł

– Kluby zarejestrowane w OT PZK – 0,00 zł 
Pełna informacja na temat składek znaj-

duje się na stronie: https://pzk.org.pl/news.
php?readmore=4719

Info: Jan Dąbrowski – skarbnik PZK

Pamiętamy 
o przyjaciołach 2020

B y d g o s k i 
Klub Krótkofa-
lowców SP2P-
B Y  w z o r e m 
lat ubiegłych, 
w dniach 09.11 
do 22.11.2020 
r.  u r u c h o m i ł 
a k c j ę  d y p l o -
mową poświę-
coną pamięci 
naszych zmar-
łych kolegów 
k l u b o w y c h : 
Bolesława SP2ESH, Zbyszka SP2IU oraz 
Rysia SP2IW. Koledzy ci są wielce zasłużo-
nymi dla naszego klubu, a właściwie dla 
całego polskiego środowiska krótkofalar-
skiego. Wystarczy przypomnieć, że Bolek 
SP2ESH był ikoną ARS, organizatorem 
wielu imprez, w tym Mistrzostw Polski 
w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej 
oraz od momentu powstania oddziału PZK 

w Bydgoszczy był na początku kierowni-
kiem biura, a potem sekretarzem zarządu 
tegoż oddziału. Zbyszek SP2IU znany jest 
na pewno wszystkim ze swojej aktywności 
we współzawodnictwie Zamki Polskie, 
Parki Narodowe, czy jako aktywator gmin 
i powiatów. Rysiek SP2IW to poza tym, 
że zajmował się poważnie DX-ingiem, to 
przez 30 lat pełnił funkcję prezesa OT-04 
w Bydgoszczy oraz przez wiele lat prezesa 
SP OLD TIMERS Club. Przez wiele lat ra-
zem ze Zbyszkiem SP2IU pracowali w CB 
QSL i to dzięki Nim powstała nowa jakość 
w obsłudze QSL PZK, a dzięki ich sumien-
nej pracy otrzymywaliśmy karty QSL. Z tej 
okazji uruchomiliśmy trzy znaki okoliczno-
ściowe: SN3ESH, SN3IU i SN2IW. 

Zarząd Bydgoskiego Klubu Krótkofa-
lowców SP2PBY – organizator tej imprezy 
serdecznie dziękuje wszystkim Koleżankom 
i Kolegom za bardzo liczny i aktywny udział 
w naszej akcji. W czasie licznych łączności 
w paśmie 80 metrowym razem wspomi-
naliśmy działalność naszych kolegów na 
niwie krótkofalarskiej. Wielu koresponden-
tów znało ich osobiście, wielu współpraco-
wało z nimi w różnych aspektach działalno-
ści krótkofalarskiej, a ogromna większość 
kojarzyła ich po prostu z pracy na pasmach. 
Wiele gratulacji i ciepłych słów poparcia 
utwierdziło nas w przekonaniu, że powinna 
być to akcja cykliczna i jak najdłużej konty-
nuowana. Dziękując raz jeszcze zapraszamy 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału 
w roku przyszłym. 

Info: Andrzej SP2GJI

70 lat klubu SP5KAB
To już 70 lat znaku krótkofalarskiego 

SP5KAB Warszawskiego Klubu Łączności, 
który cały czas słyszany jest w eterze na fa-
lach krótkich i ultrakrótkich. Trudno obec-
nie odtworzyć i napisać jego historię.

Zwracamy się do byłych członków War-
szawskiego Klubu Łączności SP5KAB, sym-
patyków klubu i innych osób posiadających 
pamiątki klubowe, szczególnie dokumenty, 
karty QSL SP5KAB, fotografie i napisane 
wspomnienia, aby udostępnili je, celem 
umieszczenia ich na stronie internetowej 
Klubu. Jeżeli ktoś z Koleżeństwa chciałby 
nam pomóc to proszę o kontakt na mój 
adres internetowy: sp5ayy@poczta.onet.pl

Info: Zygmunt SP5AYY, członek SP5KAB

formę dokumentową na adres poczty elek-
tronicznej w domenie pzk.org.pl.

Obrady poprzedzone były prawie mie-
sięcznymi warsztatami – ćwiczeniami, a pró-
ba generalna dokonana 6 grudnia 2020 r. 
wykazała, że delegaci byli w pełni przygoto-
wania do odbycia Zjazdu. Te ćwiczebne ob-
rady próbne oceniono na cztery z plusem.

Obrady sprawnie przeprowadzone 
przez Piotra SP2LQP trwały ponad 10 go-
dzin, a w opinii Delegatów Zjazd należał do 
najbardziej udanych. Panowała tu niezwy-
kła atmosfera przyjaźni i ham spiritu.

Budującym jest fakt, że w skład Prezydium 
ZG PZK weszły 2 nowe osoby o szerokich ho-
ryzontach myślowych i mające nowe, świeże 
pomysły na ożywienie działalności PZK, co 
dobrze wróży dla przyszłości PZK. 

Info: Tadeusz SP9HQJ, prezes PZK

Składki PZK w 2021
Uprzejmie informuję, że składki człon-

kowskie PZK na 2021 rok nie uległy 
zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzo-
ne Uchwałą Zarządu Głównego PZK, Nr 
589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku:
– Składka wpisowa – 0,00 zł 
– Składka dla członka nadzwyczajnego 

SWL – 30,00 zł
– Składka ulgowa dla członka zwyczajnego 

od 71 roku życia – 90,00 zł
– Składka dla członka zwyczajnego – 

120,00 zł
– Składka ulgowa dla członka zwyczajnego 

do 20 lat lub uczącego się do 26 lat – 
30,00 zł

tAK WyGLąDAŁy OBRADy XXVI KZD PZK

PIOtR EICHLER SP2LQP, OBECNy 
WICEPREZES PZK

MARIUSZ BUSIŁO SP5ItI, OBECNy 
WICEPREZES PZK
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Klub SP9KDA
Ostatnio SP9KDA dwa razy stanął na naj-

wyższym podium zawodów krótkofalarskich 
W kategorii stacji klubowych w „Zawodach 
Warszawskich”, „Konstytucji 3 Maja” klub 
SP9KDA zajął I miejsce uzyskując najlepszy 
wynik wśród wszystkich startujących. W tym 
tygodniu nadeszła przesyłka zawierająca 
okazały puchar za zwycięstwo w kolejnych 
zawodach z okazji „Dni Ligi Obrony Kraju 
i Żołnierza Polskiego”. Kilka dni temu nad-
szedł do klubu nowy grawerton za pierwsze 
miejsce, po raz trzeci w świecie, w zawodach 
emisją RTTY. Że wynik był obiecujący to 
wiedzieliśmy, ale że zagwarantuje nam naj-
wyższe podium, to nie braliśmy pod uwagę. 
A to, że zdarza się już po raz trzeci, to jest 
okazja do świętowania. Swoimi umiejęt-
nościami wykazali tu się Andrzej SP6GCU 
i Andrzej SP6-8522, którzy od lat pokazują 
światu co potrafią, a klubowi przybywa pu-
charów, medali i dyplomów.

W okresie 54 lat istnienia klubu SP9KDA 
pucharów, grawertonów i medali nazbierało 
się tak dużo, że półka na to przeznaczona 
okazała się za mała i trzeba było zainstalo-
wać kolejną. Ile przez te lata nazbierało się 
dyplomów za premiowane miejsca w SP czy 
EU nie wiadomo, bo nikt tego nie liczył, ale 
są zachowane, leżą sobie spokojnie w szufla-
dzie, bo na ścianach też już miejsca zabrakło. 

Takie sukcesy Oleski Klub Krótkofalow-
ców SP9KDA odnotował nie po raz pierw-
szy i jest to oczywiście wynik pracy zespo-
łowej wszystkich jego członków, jednak 
głównym operatorem stacji w każdym 
z tych zawodów był Andrzej Jagła SP6GCU. 
Jego doświadczenie i umiejętność pracy 
fonią i szybką telegrafią procentują i dzię-
ki temu oleski klub zajmuje zaszczytne 
miejsca na podium, a klubowy znak wywo-
ławczy SP9KDA znany jest jak świat długi 
i szeroki. Jest też współautorem dwóch 
największych osiągnięć w historii, kiedy to 
klub zajął pierwsze miejsce w świecie wy-
grywając dwa razy te same zawody.

Z wielkimi nadziejami olescy krótko-
falowcy oczekują jeszcze na wiadomości 
z IARU, bo wyniki uzyskiwane w czasie 
wyjazdów na Jurę Krakowsko-Częstochow-
ską i praca w zawodach na UKF pozwalają 
sądzić, że to nie koniec sukcesów.

Techniczne przygotowania to zawsze 
i od dawna domena Janusza Szlosarczyka 
SP9LJE i pod jego kierownictwem powstają 
i są ciągle udoskonalane urządzenia pomoc-
ne w pracy w zawodach. Awaria TRX to też 
nic strasznego, ponieważ Janusz da radę, 
bo robił to już wiele razy – zawsze chęt-
nie i fachowo. Jego brat Marek Szlosarczyk 
SP6MQO to główny informatyk w klubie 
a na jego głowie spoczywają ważne obo-
wiązki w przygotowaniu, a następnie wysła-
niu logów za zawody. Dwa komputery w sie-
ci oraz urządzenia peryferyjne to dziś norma 
w takich wydarzeniach i wymaga to poświę-
cenia czasu i sporych umiejętności. Nie było-
by tych sukcesów bez dobrych anten, a tymi 
zajmuje się Michał Wierzbicki SQ9CYD, który 
w tej dziedzinie zaszedł już tak daleko, że 
pracuje poprzez odbicie fal od księżyca i to 
ze znakomitymi wynikami. Doświadczenie, 
jakie zdobył projektując i wykonując ze-
stawy antenowe procentuje w klubie i jest 
składową wszystkich sukcesów.

Od wielu lat jednym z najwytrwalszych 
operatorów klubowej stacji jest Andrzej 
Sigmunt SP6-8522, który swoimi umie-
jętnościami może się pochwalić w prawie 
każdych zawodach, a na swoim koncie ma 
też pierwsze miejsce w świecie. 

Bezapelacyjnie, najlepszym w technice 
cyfrowej jest Marcin Sikora SQ9SBF, któ-
ry sam na swoim domowym warsztacie 
skonstruował sterownik do anten, dzięki 
któremu klubowa antena patrzy tam, gdzie 
chce operator, a w opracowaniu są dalsze 
wynalazki. Dzielnie sekunduje mu jego 
żona Joanna SO9AHH, której przemiły głos 
powoduje, że ma zawsze wielu radiowych 
korespondentów z całego świata, a swoje-
go męża ciągle inspiruje do dalszych prac, 
bo w klubie jest co robić.

Internet i wszystko co z nim związane 
nie stanowi żadnego problemu dla Marcina 
Tomaszka SQ9WRT, który mając własny ser-
wer i ogromną wiedzę jest dla klubu szcze-
gólnie cennym człowiekiem. Rok temu 
stworzył całkowicie nową stronę „Łosia”, 
która zawiera wszystko co dotyczy tej im-
prezy, a prace z tym związane ciągle trwają.

Klubowa złota rączka to Andrzej Kwiat-
kowski SP9EKF, który bez problemu po-

dejmuje się prac niezbędnych dla funkcjo-
nowania klubu. Wstawić nowe okno czy 
pokryć dach to prosta sprawa, bo przywozi 
swoje narzędzia i wszystko jest zrobione 
solidnie i na czas.

To oczywiście nie wszyscy członko-
wie klubu, bo tych jest 28, ale dzięki nim 
wszystkim klub SP9KDA istnieje już 54 
lata, a Olesno słychać na całym świecie, bo 
w gotowości do pomocy czekają Piotrek 
SQ6IUS i Paweł SQ6RMI – młodzi ludzie 
zawsze chętni do pracy na rzecz klubu. 
Oczywiście nie sposób wymienić tu wszyst-
kich, ale ta sama grupa zapaleńców wraz 
z kolegami z Wielunia od 14 lat organizuje 
największe w kraju spotkanie krótkofalow-
ców pod nazwą „ŁOŚ”. Niektórzy twierdzą, 
że jest to wydarzenie, jakiego nie ma gdzie 
indziej w Europie, bo i gości zagranicz-
nych jest coraz więcej, a 1500 wszystkich 
uczestników jest prawie co roku i ciągle 
przybywa. Na temat aktywności oleskiego 
klubu SP9KDA jest wiele informacji na wie-
lu stronach internetowych.

Nie wiadomo ile weekendów klubowi-
cze z Olesna poświęcili na prace budow-
lane na Biskupiej Kopie, bo tego nikt nie 
liczył. Fakt jest bezsporny, że dzięki wysił-
kowi zespołów klubowych z Opolszczyzny 
powstała tam baza krótkofalowców dla 
wszystkich OMs, którzy chcą posłuchać 
z wysokiej góry i odpocząć, a zaproszenie 
do odwiedzin jest ciągle aktualne. Ostatnio 

AKtyWIśCI KLUBOWI. OD LEWEj: MAREK SP9UO, MICHAŁ SQ9CyD, jANUSZ SP9LjE, ANDRZEj SP6-8522 I MAREK SP6MQO

PREZES OLESKIEGO KLUBU SP9KDA MAREK CZARNECKI SP9UO 
(PRAWEj) Z WIZytą U WICEStAROSty POWIAtOWEGO W OLEśNIE 
StANISŁAWA BELKI

OLESKI KLUB SP9KDA OD LAt jESt WSPóŁORGANIZAtOREM OGóLNO-
POLSKIEGO SPOtKANIA KRótKOFALOWCóW  POD NAZWą „ŁOś”. W 2020 
ROKU SPOtKANIE MIAŁO CHARAKtER WIRtUALNy, tZN. NA PASMACH 
RADIOWyCH
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Silent KeyS

W ostatnim czasie odszli od nas  
na zaWsze Koledzy:

Wojciech MalinoWSKi 
SQ6aDn

DaMian nieDballa SQ9anP 
lech jorDan SP3Val

Sławomir WalczaK SP2Wlb 
Karol tolarz SQ9hhz

Stanisław celler SP9DaP
Michał Półtorak SP3MP
jerzy janKoWSKi SP3DPz

Sławomir Szymański 
SQ2DPW

anDrzej KoStorz SQ9DhK
MariuSz zbrzeźniak 

SP9WPr
januSz SKrzeSzeWSKi 

SQ9itr
leSzeK anDrzejeWSKi 

SP5aMr
zdzisław oWczareK 

SQ7bQa
WiKtor GaGaS SP7ebM

Marian zbroiński SP2MW 
ex SP2hPM

taDeuSz GajDeMSKi SP5bWo
cześć ich pamięci! 

gościli tam koledzy z Kołobrzegu i mają 
wkrótce wrócić, bo to znakomite miejsce 
w którym warto pomieszkać.

W tym roku mija dwadzieścia lat od kie-
dy prezesem klubu został Marek Czarnecki 
SP9UO i teraz wiadomo dlaczego jego zna-
ku nie słychać w zawodach. Cały jego wol-
ny czas poświęcony jest dla klubu, bo cho-
dzenie po urzędach, szkolenia urzędników 
z zakresu łączności kryzysowej, organizacji 
Łosia to czynności czasochłonne i wyma-
gające sporych umiejętności w kontaktach 
międzyludzkich. Tych Markowi na razie nie 
brakuje i oby tak dalej.

Info: Marek SP9UO

Krótkofalowcy z PŁ  
w walce z Covid-19

Studenci oraz wykładowcy Politechni-
ki Łódzkiej uruchomili łączność radiową 
w szpitalach. Dzięki temu personel me-
dyczny kontaktuje się ze sobą bez spoty-
kania. Krótkofalowcy pomagają w komu-
nikacji między pielęgniarkami i lekarzami 
w szpitalu jednoimiennym w Zgierzu. Ko-
rzystają z niej przede wszystkim lekarze ze 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, do 
którego trafiają pacjenci z podejrzeniem 
zarażenia koronawirusem oraz ci, u któ-
rych takie zarażenie już potwierdzono. 
– Udało się telefonicznie zestroić i urucho-
mić łączność radiową w tej placówce. Dzię-
ki temu strona zakaźna ma kontakt inny niż 
telefoniczny ze stroną czystą – informuje 
Ewa Chojnacka, rzecznik prasowy Politech-
niki Łódzkiej.

Podobny system łączności działa też 
w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Ło-
dzi.

Studenci włączyli się również w akcję 
łódzkich drukarzy 3D. Korzystając z biblio-
teki Wydziału Budownictwa i Architektury 
drukują przyłbice ochonne oraz adaptery 
łączące maski ochronne z filtrami.

– Pierwsza partia przyłbic ochronnych 
trafiła do jednostki wojskowej. Kolejne 
zostaną przekazane zespołom pracującym 
w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Ło-
dzi, szpitalu jednoimiennym w Zgierzu, 
na oddziale pediatrii w szpitalu przy ulicy 
Spornej i Zespołom Ratownictwa Medycz-
nego – zaznacza Ewa Chojnacka.

Studenci Politechniki Łódzkiej nie wy-
kluczają, że system łączności w szpitalach 
będą rozwijać zgodnie z potrzebami służb 
medycznych. Informacje na ten temat znaj-
dują się n/w stronach: https://lodz.tvp.
pl/47450571/koronawirus-w-lodzkiem-
d o - w a l k i - z - p a n d e m i a - w l a c z y l i - s i e -
krotkofalowcy-z-politechniki-lodzkiej?fbcli
d=IwAR34Hh5EsXSsKfSGpPVz_imrgo67Z_
QXVP_hW4rU1XaWB6h0sWXjHYrIGRE

Info: Tadeusz SP9HQJ

Ostatnie pożegnanie 
SP5FM

20 listopada br. na Cmentarzu Powąz-
kowskim w Warszawie odbył się pogrzeb 
znanego i cenionego w kraju i w świecie 
krótkofalarskim krótkofalowca Wojciecha 
Nietykszy SP5FM. Dla przypomnienia: Zmar-
ły był konstruktorem i producentem radio-
telefonów Klimek i Wawa – radiotelefonów, 
które przez wiele służyły lat ratownikom 
GOPR i polskim himalaistom w zdobywaniu 
szczytu K2 w Himalajach. Wojciech był jedy-
nym, jak dotychczas Polakiem – członkiem 
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU 
w Genewie i godnie reprezentował nasz kraj. 
Za całokształt dokonań na arenie krajowej 
i międzynarodowej w 2014 roku, na posie-

dzeniu ZG PZK w Warszawie został przez 
IARU uhonorowany najwyższą godnością 
w świecie krótkofalarskim – Medalem im. 
Michaela Owena VK3KI.  W imieniu Zarządu 
Głównego PZK i wszystkich polskich nadaw-
ców Zmarłego pożegnał prezes PZK Tadeusz 
SP9HQJ w towarzystwie Tomka SP5CCC. 

Info: Tadeusz SP9HQJ, zdjęcie: Tomek SP5CCC. 

John Devoldere 
ON4UN SK

8 listopada br. 2020 r. zmarł John Devol-
dere ON4UN – znany DX-man, pionier wielu 
technik, guru antenowy i autor książki Low 
Band Dx-ing. John był człowiekiem odda-
nym naszemu hobby, dzielącym się swoim 
doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami 
– niezwykła Osobowość, zasługująca na 
wielką wdzięczność, pamięć i naśladowanie 
dobra, które czynił. Informacje na temat 
Zmarłego Johna znaleźć można na stronach: 
https://www.qrz.com/db/ON4UN, http://
www.astrouw.edu.pl/~simkoz/SQ5SCY/Ety-
ka_dla_krotkofalowcow.pdf oraz http://
www.on4ww.be/ON4UN_SK.pdf.

Info: Piotr SP8MRD i Zygmunt SP5ELA

PREZES PZK, tADEUSZ SP9HQj W tRAKCIE KRótKIEGO WyStą-
PIENIA PRZyPOMINA ZASŁUGI ZMARŁEGO WOjCIECHA SP5FM

OKOLICZNOśCIOWy DyPLOM KLUBU SP9KDU WyDANy W ZWIąZKU 
Z 150-LECIEM MUZEUM POLSKIEGO W RAPPERSWILU. INFORMACjA 
W SPRAWIE AKCjI DyPLOMOWEj UKAZAŁA SIę W GRUDNIOWyM 
WyDANIU KP

ODByWAjąCE SIę CO ROK W PAźDZIERNIKU SAN BESKIDO, ORGANIZOWA-
NE PRZEZ jANKA OK2BIQ I jANKA SQ9DXt, Z UWAGI NA WIRUS COVID 19 
W 2020 ROKU NIE ODByŁO SIę. ALE ODByŁO SIę W tRyBIE ZDALNyM tZN. 
NA PASMACH RADIOWyCH I KAżDy UCZEStNIK SPOtKANIE RADIOWEGO 
MIAŁ OKAZję OtRZyMAć OKOLICZNOśCIOWy DyPLOM


