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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.

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy.  
Najważniejsze cykliczne wydarzenie w ży-
ciu naszej organizacji, czyli XXII Zjazd  
Delegatów PZK, odbędzie się już niedługo 
bo 21–22 maja 2016 w ośrodku Sporto-
wa Osada w Burzeninie. W Zjeździe weź-
mie udział 61 delegatów wybranych w 33 
oddziałach terenowych PZK, ustępujące 
prezydium ZG PZK, Główna Komisja Rewi-
zyjna PZK oraz zaproszeni goście, a kolejny 
numer „Krótkofalowca Polskiego” ukaże się 
już w nowej rzeczywistości organizacyjnej, 
chociaż przygotowywany będzie na po-
czątku maja br.

Jako ustępujące prezydium ZG PZK dzię-
kujemy tym z Was, którzy swoją aktyw-
nością i pracą społeczną na rzecz rozwoju 
krótkofalarstwa przyczynili się do umocnie-
nia pozycji PZK w środowisku krótkofalar-
skim w kraju i na arenie międzynarodowej. 

Dziękujemy szczególnie tym, którzy wy-
korzystując możliwości istniejące w sys-
temach prawnym i finansowym naszego 
kraju organizowali przedsięwzięcia popu-
laryzujące krótkofalarstwo w szerokich krę-
gach społeczeństwa. Jako członkowie pre-
zydium pomagaliśmy Wam w tym na miarę 
możliwości naszych oraz tzw. centrali. Te 
działania były szczególnie ważne, ponie-
waż trudności związanych z uprawianiem 
krótkofalarstwa wynika z braku informacji 
dotyczących naszego hobby.

Bardzo dziękujemy także tym z Was, któ-
rzy swoimi uwagami, zapytaniami i czasem 
ostrą krytyką naszej działalności zmuszali 
nas do większej uważności oraz staranności 
w wykonywaniu zobowiązań przyjętych 
przez nas jako członków prezydium ZG PZK.

Prezydium ZG PZK 

XXII Zjazd Delegatów Polskiego Związku 
Krótkofalowców

X Jubileuszowy ŁOŚ
Tydzień po XXII Zjeździe odbędzie się 

największe spotkanie środowiskowe krót-
kofalowców i sympatyków krótkofalarstwa 
w SP, a mianowicie X Jubileuszowy ŁOŚ. 
W imieniu organizatorów i naszym zapra-
szamy do jak najliczniejszego udziału w tej 
jedynej w swoim rodzaju imprezie. Zapew-
niamy wiele ciekawych spotkań, prelekcji 

i pokazów, a także największą w SP giełdę 
krótkofalarską. Głównym dniem tego spo-
tkania jest jak zwykle sobota, w tym roku 
przypada ona 28 maja br.

Do zobaczenia więc na górce we wsi Ja-
worzno w gminie Rudniki na styku trzech wo-
jewództw: łódzkiego, opolskiego i śąskiego.

Organizatorzy oraz prezydium ZG PZK



2 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI5/2016        615

Prezydium obradowało w składzie  
5-osobowym. Nieobecny Tadeusz SP9HQJ 
– usprawiedliwiony. Równolegle odbywało 
się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej 
w pełnym składzie tego organu. Członko-
wie GKR uczestniczyli w części posiedzenia 
prezydium. Gościem obydwóch posie-
dzeń była Sylwia Dąbrowska księgowa PZK. 
Poniżej w skrócie najważniejsze kwestie 
i uchwały ostatniego posiedzenia prezy-
dium ZG PZK.
1. Prezydium przyjęło rezygnację Zbignie-

wa Mądrzyńskiego SP2JNK – zastępcy 
prezesa ds. sportowych z pełnionej funk-
cji w prezydium ZG PZK.

2. Zgodnie z par. 25 ust. 1 Statutu PZK 
w miejsce Zbigniewa Mądrzyńskiego 
SP2JNK prezydium dokooptowało do 
składu prezydium Pawła Zakrzewskiego 
SP7TEV wybranego na XXI Krajowym 
Zjeździe Delegatów PZK jako zastępcę 
członka prezydium.

3. Sprawy finansowe:
 – Prezydium omówiło sytuację finanso-

wą na 18.03.2016. Realizacja budżetu 
za dwa miesiące br. jest prawidło-
wa i proporcjonalna do okresu, który 
upłynął od początku roku. 

 – Projekt budżetu PZK na 2016 rok pre-
zydium przedstawi na najbliższym 
posiedzeniu ZG PZK. 

4. Prezydium podjęło uchwałę o rekomen-

dowaniu Zarządowi Głównemu PZK 
przyjęcia dokumentów bilansowych za 
2015 r. 

5. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę 
o zwołaniu posiedzenia ZG PZK na 9 
kwietnia 2016 r. Miejsce: Centrum Pro-
mocji Kultury dzielnicy Warszawa Pra-
ga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 
w Warszawie. 

6. Prezydium przyjęło informację o za-
awansowaniu organizacji XXII KZD 
i ustaliło listę zaproszonych osób poza 
członkami prezydium, członkami GKR 
i niebędącymi delegatami.

7. Prezydium podjęło uchwałę o odzna-
czeniu Medalem imienia Braci Odyńców 
za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa 
Lwowskiego Klubu krótkofalowców (me-
dal nr 27).

8. Prezydium zapoznało się ze szczególną 
sytuacją dot. wyborów delegatów na 
XXII KZD z Poznańskiego OT PZK (OT08), 
którzy zostali wybrani przed uchwale-
niem ordynacji wyborczej na XXII KZD, tj. 
w dniu 15 marca 2015 roku. Prezydium 
postanowiło skierować tę kwestię na 
najbliższe posiedzenie ZG PZK w dniu 9 
kwietnia br. 

9. Prezydium postanowiło przedłożyć 
uchwałę Zarządu OT12 dotyczącą zmia-
ny nazwy tegoż OT Zarządowi Główne-
mu PZK. 

10. Prezydium odwołało Krystiana Gór-
skiego SQ2KL z funkcji koordynatora 
ds. ARISS na wniosek zainteresowa-
nego. Prezydium powołało Sławomira 
Szymanowskiego SQ3OOK na funkcję 
koordynatora ds. szkolnych kontaktów 
ARISS w Polsce. Prezydium dziękuje 
Krystianowi za wieloletnie sprawowa-
nie funkcji w ramach ARISS.

11. Prezydium odwołało z funkcji Award 
Managera PZK Joannę Karwowską 
SQ2LIC na skutek utraty członkostwa 
w PZK. Prezydium powierza tę funkcję 
do 20 maja br. Janowi Dąbrowskiemu 
SP2JLR. 

12. Prezydium ZG PZK przyznaje nagrodę 
rzeczową w postaci manipulatora CW 
Olsztyńskiemu OT PZK za zajęcie I miej-
sca w klasyfikacji oddziałowej – SP Con-
test Maratonu 2015.

13. Prezydium postanowiło wyróżnić na-
grodą rzeczową w postaci manipulato-
rów telegraficznych Pawła Włodarczyka 
SQ5STS za dotychczasową działalność 
na rzecz szerzenia wśród młodzieży 
wiedzy związanej z techniką krótkofa-
larską oraz Franka Krzemienieckiego 
SO5T (lat 12) z akcji „Radioreaktywacja” 
za wybitne, dla jego wieku, osiągnięcia 
w naszym hobby.

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

Po posiedzeniu prezydium ZG PZK w dniu 19 marca 2016 r.

Sześćdziesiąta rocznica istnienia klubu SP9KAG w Gliwicach

 17 marca br., jako przedstawiciel Prezy-
dium ZG PZK, wziąłem udział w miłym spo-
tkaniu członków Klubu Sportów Łączności 
SP9KAG w Gliwicach, który w roku ubie-
głym obchodził pełną 60. rocznicę swe-
go istnienia. Spotkanie to było okazją do 
uroczystego wręczenia przeze mnie oko-
licznościowego grawertonu przyznanego 
w styczniu br. przez Prezydium ZG PZK dla 
tego klubu w uznaniu jego owocnej dzia-
łalności na rzecz rozwoju krótkofalarstwa.

 Klub ten powstał jako jeden z pierw-
szych klubów krótkofalarskich na Śląsku 
w latach 50. i ciągu dziesięcioleci należał do 
czołówki najbardziej aktywnych klubów na 
Górnym Śląsku. Poza aktywnością na polu 
operatorsko-sportowym, niemal od zawsze 
klub przodował w działalności sportowo-
-obronnej. Starsi wiekiem krótkofalowcy 
i zawodnicy od lat 70. doskonale pamiętają 
Henryka Bara, animatora wieloboju łączno-
ści i radioorientacji sportowej, który wycho-
wał godnych następców kontynuujących 
Jego dzieło. Od lat zawodnicy gliwickiego 
klubu biorą udział w wojewódzkich i cen-
tralnych zawodach w tych dyscyplinach 
sportowo-obronnych organizowanych 
przez LOK zdobywając czołowe lokaty.

 Dla upamiętnienia 60-lecia swojej 
działalności w okresie od 28 października 
2015 do 22 października 2016 roku stacja 
klubowa pracuje pod znakiem okolicz-

nościowym HF60KAG, a korespondenci 
będą mogli otrzymać pamiątkową, oko-
licznościową kartę QSL. Niezależnie od 
tego, w dniach 22 lutego – 6 marca 2016 
roku trwała akcja dyplomowa pod nazwą 
„60 lat Klubu SP9KAG”, w ramach której 
przeprowadzono ponad 600 QSOs. Re-
gulamin dyplomu i wszelkie informacje 

o klubie znajdują się na stronie www.
sp9kag.pl To zaledwie część osiągnięć ak-
tywistów tego klubu, którzy na co dzień 
cieszą się ze swego sprzętu w postaci 
TRX-a Yaesu FT-897D i Alinco DR-130 oraz 
anten R7, Vertical (10 m, 15 m, 20 m i 40 
m) oraz Big Star, wyżywając się na falach 
eteru i robiąc DX-y.
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się z uprawiania krótkofalarskiego hobby 
i dalecy sąod jakichkolwiek krótkofalar-
skich wojenek polsko–polskich. Klubem 
tym – zgranym Kolektywem – z powodze-
niem zawiaduje Olek Wieczorek SQ9UM, 
a wspomaga go nie tylko doświadczony 
w pracy organizacyjnej Jacek Jaworowski 
SP9CXN. Silnym wsparciem technicznym 
tego klubu jest doświadczony konstruktor 
Jerzy Śmietański SP9AUV, który tryska ener-
gią i pomysłami w zakresie różnego typu 
rozwiązań technicznych. Obserwując zaan-
gażowanie aktywistów tego klubu można 
śmiało stwierdzić, że czekają go kolejne lata 
aktywności na rzecz krótkofalarstwa.

 W czasie spotkania zaznajomiłem 
klubowiczów z aktualną sytuacją w PZK, 
w tym z najpilniejszymi sprawami, jakie 
należy podjąć w czasie najbliższego Kra-
jowego Zjazdu Delegatów PZK. Jednym 
z nich jest dostosowanie zapisów Statutu 
PZK do wymogów związanych z aktualiza-
cją przepisów ustawy o stowarzyszeniach. 
Zwróciłem również uwagę na toczącą się 
dyskusję w środowisku działaczy PZK do-
tyczącą przyszłości PZK, gdzie ścierają się 
poglądy w kwestii ustalenia czy PZK ma być 
stowarzyszeniem osób Prawnych, czy też 
stowarzyszeniem osób fizycznych i praw-
nych, tak jak jest dotychczas. Odniosłem 
się również do zgłaszanych propozycji co 
do nabywania osobowości prawnej Przez 
kluby PZK. Dyskutanci opowiadali się za 

 O osiągnięciach członków tego klubu 
świadczyć mogą zdobyte puchary po roku 
1997 za:
•	za zajęcie I miejsca w Okręgowych Za-

wodach w ARS – Zborowskie Brzegi 19–
21.06.1998

•	za zajęcie III miejsca we współzawodnic-
twie międzyklubowym Okręgu śląskiego 
– Zborowskie Brzegi 19–21.06.1998

•	za zajęcie III miejsca w zawodach SP-PD-
-KF 98 – Stacje klubowe CW+SSB/KF – 
Warszawa 1998

•	za zajęcie II miejsca w Okręgowych Zawo-
dach w Telegrafii – Gliwice 1998

•	za zajęcie III miejsca w Okręgowych Za-
wodach ARS – Gliwice 26–27.06.1998

•	za zajęcie I miejsca w zawodach P.N. 
Dzień Aktywności Klubowej – Warszawa 
25.11.1999

•	za zajęcie II miejsca w Okręgowych Za-
wodach Wieloboju Łączności – Brzegi 
Zborowskie 3.06.2000

•	za 45-letnią aktywność w eterze – Warsza-
wa 18.05.2000 Prezes LOK

•	z okazji 45-lecia powstania klubu oraz za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie łączno-
ści – Katowice 2000 rok Prezes Śląskiego 
ZO LOK

•	za zajęcie II miejsca w Zawodach PGA 
Digi – 2014.

Na co dzień członkowie tego klubu to 
skromni ludzie „robiący swoje”, cieszący 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OT 20 PZK w Lublinie

SEKRETARZ PZK TADEUSZ SP9HQJ wRęCZA OKOLICZnOśCIOwy 
GRAwER TOn PREZESOwI KLUBU OLKOwI SQ9UM

OKOLICZnOśCIOwy GRAwERTOn

13 marca 2016 roku w Lublinie odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze Lubelskiego Oddziału Terenowego 
PZK, w którym uczestniczyło 39 osób, co 
stanowiło 22,15% stanu liczebnego Od-
działu. Po wybraniu komisji mandatowej 
i komisji uchwał i wniosków, zebrani minutą 
ciszy uczcili pamięć zmarłych ostatnio człon-
ków oddziału (SP8CGS, SP8BWP, SP8GVM, 
SP8DYY, SP8NCJ), po czym sprawozdanie 
za okres dwóch ostatnich lat złożył prezes 
Jerzy Kowalski SP8HPW, stwierdzając, że 
nastąpił wzrost liczebności członków od-
działu. W swym wystąpieniu prezes oddziału 
stwierdził, że zarząd na co dzień korzysta 
z narzędzia decyzyjnego w postaci głosowa-
nia elektronicznego, co pozwala na szybkie 
załatwianie spraw oddziałowych bez potrze-
by przyjeżdżania do siedziby oddziału. Przy 
okazji zwrócił uwagę na dużą pomoc ze stro-
ny Jerzego Miśkiewicza SP8TK, który wspie-

dotychczasowym status quo w PZK wycho-
dząc z założenia, że nabycie osobowości 
prawnej przez wszystkie oddziały terenowe 
PZK nie jest właściwym rozwiązaniem. 
Byli też przeciwni nabywania osobowości 
prawnej przez kluby PZK. 

 Rozmowy w przyjemnej atmosferze to-
czyły się do późnych godzin wieczornych, 
a dotyczyły wielu tematów – nie tylko klu-
bowych, ale wszelkich problemów dotyczą-
cych środowiska krótkofalarskiego.

 Aktywistom klubowym wypada życzyć 
dalszych owocnych 60 lat działalności dla 
dobra nie tylko lokalnego środowiska krót-
kofalarskiego.

Tadeusz SP9HQJ, sekretarz PZK.

 

SKARBnIK OT20 RySZARD wInIARSKI SP8OnZ
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ra działania zarządu oddziału służąc radą 
i pomocą. Wszystkie spotkania oddziałowe 
mają otwartą formułę i może w nich brać 
udział każda chętna osoba. Z relacji prezesa 
oddziału wynikało, że najbardziej aktywnym 
lokalnym klubem jest klub SP8PRL z Cheł-
ma. Jerzy Kowalski przypomniał o ostatnich 
inicjatywach oddziałowych, w tym między 
innymi o ostatnich przygotowaniach do 
podpisania porozumienia z miejscowym 
wojewodą w sprawie łączności w warun-
kach kryzysowych, o aktywności w ramach 
akcji dyplomowych, a także podziękował kil-
ku kolegom za aktywność w pracy na rzecz 
oddziału. Zwrócił również uwagę na wzoro-
wą współpracę z miejscową Delegaturą UKE, 
z LOK, a także przedstawił plany na najbliż-
sze lata. Przewodniczący OKR Zbigniew Ula-
nowski SQ8MFB nie miał żadnych uwag do 
pracy zarządu oddziału, zwracając uwagę na 
aktywność pracy zarządu. Skarbnik oddzia-
łowy Ryszard Winiarski SP8ONZ zapoznał ze-
branych z sytuacją finansową stwierdzając, 
że kondycja finansowa oddziału jest niezła, 
ponieważ na koncie oddziałowym znajduje 
się 13 tysięcy złotych i zarząd OT zapewnia 
wszystkie bieżące potrzeby.

 W dalszej części zebrania wybrano dwóch 
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK 
tj. Andrzeja Bojana SP8AB i Marka Sikorę 
SQ8MXS. Na zastępców delegatów zostali 
wybrani: Andrzej Dzierzkowski SP8LBK i Ry-
szard Winiarski SP8ONZ. Przybyły na zebranie 
sekretarz PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ omó-
wił aktualną sytuację w PZK, w tym przygoto-
wania do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, 
jak też zwrócił uwagę na potrzebę dostoso-
wania Statutu PZK do wymogów znoweli-
zowanej ustawy o stowarzyszeniach. Dodał 
przy okazji, że obecnie na różnych forach 
trwa ożywiona dyskusja co do przyszłości 
PZK i ścierają się poglądy co do nabywania 
osobowości prawnej przez oddziały i kluby 
PZK, jednak ostateczną decyzję podejmą 
delegaci. Odniósł się również do modnego 
ostatnio nie tylko w PZK tzw. hejtu, tj. kryty-
kowania wszystkiego i wszystkich na wielu 
forach internetowych, gdzie zamiast prowa-
dzenia merytorycznej dyskusji dochodzi tam 
czasem do niepotrzebnych nikomu pyskó-
wek. Należy odnosić się z dystansem do „hej-
terów”, ponieważ nie zawsze mają oni rację.

 W trakcie zebrania sekretarz PZK w to-
warzystwie prezesa oddziału wręczył dy-
plomy uznania najbardziej wyróżniającym 
się w pracy na rzecz oddziału, tj. SQ8MFR, 
SQ8LUL, SP5KP, SQ8MFB, SQ8JCB, SP8DIP, 
SP8ISJ, SP5IKO, SP8AB, SP8UFT, SQ8MXS, 
SQ8MXN, SP8ONZ, SP9HPW i SP8TK. Przy-
znane zostały również dyplomy dla osób 
niezwiązanych bezpośrednio z PZK, tj. dla 
Hanny Malinowskiej – dyrektora jednostki 
Wojewódzkiej LOK w Lublinie i Władysława 
Zwierzchowskiego – dyrektora Delegatury 
UKE w Lublinie, ale z uwagi na ich nieobec-
ność dyplomy te zostaną później wręczone 
przez prezesa oddziału.

 Dość ożywiona dyskusja dotyczyła naj-
bardziej istotnych spraw dotyczących aktual-
nej sytuacji w PZK, m.in. w sprawie nabywana 
osobowości prawnej przez oddziały i kluby, 

przydzielania znaków nadawczych przez 
UKE, w sprawie pasma 5 MHz, łączności kry-
zysowej, współpracy PZK z LOK i ZHP, a także 
w sprawie powołania w PZK Komisji Histo-
rycznej. Na pytania te odpowiadał sekretarz 
PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ, a w sprawach 
dotyczących UKE szczegółowych informacji 
udzielał Andrzej Dzierzkowski SP8LBK z uwa-
gi na wieloletnie doświadczenie w zakresie 
współpracy pomiędzy PZK a UKE. Najbardziej 
aktywnym dyskutantem był Jerzy Miśkiewicz 
SP8TK, sugerujący najbardziej rozsądne roz-
wiązania co do przyszłości PZK. 

Podjęte przez uczestników zebrania 
uchwały świadczą o dojrzałości i odpowie-
dzialności za przyszłe losy PZK. Uchwały te 
dotyczyły następujących spraw:
1. utworzenia przy PZK Komisji Historycz-

nej,
2. zobowiązania delegatów na KZD PZK 

do głosowania za przyjęciem PZK jako 
stowarzyszenia osób fizycznych,

3. nabywania osobowości prawnej przez 
oddziały, które sobie tego życzą, ale wy-
łącznie w oparciu o aktualny statut PZK 
– Oddział Lubelski nie będzie zabiegał 
o nabycie osobowości prawnej,

4. OT 20 PZK w Lublinie jest przeciwne naby-
waniu osobowości prawnej przez kluby,

5. OT 20 PZK w Lublinie jest przeciwne 
w przystąpieniu PZK do Federacji Orga-
nizacji Proobronnych,

6. OT 20 PZK w Lublinie wnioskuje do ZG PZK 
o opracowanie nowych pytań na świadec-
two operatora zgodnie z zaleceniami IARU.

Niezwykle miła i przyjemna atmosfera była 
nie tylko w czasie trwania obrad, ale rów-
nież w czasie rozmów kuluarowych. Z kro-
nikarskiego obowiązku dodam, że w czasie 
przerwy w obradach wielu Kolegów z zain-
teresowaniem wysłuchało barwnych opo-
wieści Krzysztofa Nowakowskiego SP8HKT, 
który w ramach misji wojskowej dwukrotnie 
przebywał w Iraku i miał możliwość praco-
wać tam jako krótkofalowiec pod znakiem 

YI9KT. Krzysztof ze swadą opowiadał trudnej 
sytuacji i zagrożeniach nie tylko dla żołnie-
rzy w tym regionie świata objętym wojną, 
ale dzielił się wiadomościami o specyfice 
i warunkach pracy jako operatora radiostacji 
YI9KT. Przebywając w tak szacownym gro-
nie, miałem okazję poznać bliżej specyfikę 
lubelskiego środowiska krótkofalowców, ko-
leżeńskość, wzajemne zrozumienie i szeroko 
pojętą tolerancję. Nie zauważyłem tu jakich-
kolwiek podziałów, lecz wzajemną życzliwość 
i pomoc ludzi, którzy na co dzień czerpią 
satysfakcję i przyjemność z uprawiania krót-
kofalarskiego hobby i dalecy są od szerzenia 
jakichkolwiek podziałów. Wypada zatem 
życzyć temu środowisku wielu lat sukcesów 
i dobrych wyników na pasmach radiowych.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ, sekretarz PZK

Walne zebranie sprawozdawczo–wyborcze OT 27
W dniu 13 marca 2016 w Ostrowie Wlkp. 

odbyło się Walne Zebranie OT nr 27. Po 
przeprowadzeniu wyborów i ogłoszeniu wy-
ników sytuacja w naszym oddziale przedsta-
wia się następująco: Zarząd OT tworzą: Sła-
womir SQ3OOK – prezes, Wojciech SP3QFV 
– wiceprezes, Zbigniew SQ3TGO – skarbnik, 
Grzegorz SP3RNZ – QSL i Award Manager, 
Zdzisław SP3GIL – sekretarz.

OKR: Sławomir SP3OKS – przewodniczą-
cy, Grzegorz SP3CSD – sekretarz, Dorota 
SQ3TGY – członek.

Delegaci na KZD: Zdzisław SP3GIL, Prze-
mysław SP3SLO.

Zastępca delegata: Grzegorz SP3RNZ, 
Andrzej SP3UCA.

Spisał: Zdzisław SP3GIL

PIERwSZy Z LEwEJ KRZySZTOF nOwAKOwSKI SP8HKT DwUKROTnIE 
PRZEBywAJąCy nA MISJI wOJSKOwEJ w IRAKU I PRACUJąCy 
STAMTąD POD ZnAKIEM yI9KT

wRęCZEnIE OKOLICZnOśCIOwEGO 
DyPLOMU JERZEMU KOwALSKIEMU 
SP8HPw PRZEZ SEKRETARZA PZK

wRęCZEnIE OKOLICZnOśCIOwEGO 
DyPLOMU JERZEMU MIśKIEwICZOwI 
SP8TK PRZEZ SEKRETARZA PZK

UCZESTnICy wALnEGO ZEBRAnIA OT27


