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Koleżanki i Koledzy
Jak zawsze koniec mijającego roku 

wzbudza refleksje. Może warto zatem po-
dzielić się niektórymi z nich. Jak co roku 
tradycyjnie spotykaliśmy się na wielu 
imprezach, tych już „dorosłych” jak ŁOŚ, 
czy III Zjazd Techniczny w Burzeninie, 
który jest kontynuatorem Zjazdów 
QRP, jak i tych stawiających pierwsze 

kroki jak np. spotkanie w Krojantach. Można by ich ilości wy-
mieniać praktycznie bez końca, a każda z nich pozostawia 
w naszej świadomości lepsze lub gorsze wspomnienia. 
Mijający rok przyniósł również i inne ważne wydarzenia 
jak Konferencja 1. Regionu IARU, na której delegaci 
stowarzyszeń krótkofalarskich wybrali swoje nowe 
władze, czy też coroczne już tradycyjne targi Ham 
Radio we Friedrichshafen. Oczywiście nie sposób 
pominąć tak ważnego wydarzenia jakim było uro-
czyste wręczenie medalu Michaela J. Owena VK3KI 
naszemu nestorowi kol. Wojtkowi Nietykszy SP5FM 
przez przedstawicieli wysokich władz IARU. 

W mijającym roku przy finansowym wsparciu 
Ministerstwa Obrony Narodowej, zorganizowali-
śmy kolejny już obóz szkoleniowy dla młodzieży, 
współorganizowaliśmy kolejną już czwartą kon-
ferencję ARISS, a nasza czteroosobowa grupa 
młodzieży uczestniczyła również w spotkaniu 
w Finlandii. Ogłosiliśmy też konkurs „Radio-
reaktywacja” przeznaczony dla młodzieży 
przede wszystkim szkolnej, którego rozstrzy-
gnięcie będzie miało miejsce w styczniu. 

Przedstawiciele PZK, obok innych orga-
nizacji krajowych o profilu krótkofalarskim, 
brali udział w konsultacjach nad projektem 
Rozporządzenia o Służbie Radiokomunika-
cyjnej Amatorskiej, przygotowywanym 
przez MAiC od kilkunastu miesięcy. 
Wystąpiliśmy też do MAiC z projektem 
dotyczącymi uznania bandplanu IARU jako 
obowiązującego podczas prowadze-
nia amatorskich łączności radiowych. 
Podejmowane są również rozmowy 
z innymi ministerstwami i agendami 
rządowymi, w sprawach dotyczących 
możliwości rozwoju i wspomagania 
ruchu krótkofalarskiego.

W oczekiwaniu na tak radosne 
wydarzenie jakim będą święta Bo-
żego Narodzenia i Nowy Rok, nie chcę 
psuć Waszych humorów i nie 
będę wspominał 
o mankamen-
tach, ciągle 

jeszcze istniejących w działalności naszej organizacji. 
Mamy przed sobą trochę czasu, aby je usunąć, ale tego 
musimy chcieć wszyscy.

Koleżanki i Koledzy
 Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 

oraz nowego 2015 roku, wszystkim Krótkofalowcom, 
Przyjaciołom i Sympatykom Polskiego Związku Krót-

kofalowców z kraju i z zagranicy oraz ich najbliższym, 
w imieniu Zarządu Głównego PZK, Prezydium ZG, Głów-

nej Komisji Rewizyjnej oraz swoim własnym, skła-
dam najlepsze życzenia zdrowych i wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku. Życzę Wam wszystkim 

roku bez trosk i zmartwień dnia codziennego, 
żyjcie w zdrowiu i spokoju. Niech będzie to rok 
spełnionych marzeń i życzeń. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG
prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

Jakie Święta?
Zbliżamy się do dni, podczas których w na-

szym kraju obcodzi się 
dumnie Święta Bożego  

Narodzenia. Osobiście – jako 
protestancki duchowny 

– wierzę, że Bóg się nie 
narodził, ale istniał od za-

wsze, a to, co de facto 
obchodzimy to „urodzi-

ny Jezusa Chrystusa”. Tak 
więc jest to święto chrześcijańskie. Dla ka-

tolików, prawosławnych i protestantów 
mające większe znaczenie. 

Z tego względu nie tylko chrześci-
janom, ale wszystkim, którzy z nami 
te szczególne dni świętują, chcę ży-

czyć tego, co dla nich najlepsze, bo 
dla każdego to może być coś innego. 
Aby mądry Bóg dał nam to, czego po-

trzebujemy w codziennym życiu, 
jak i w praktykowaniu naszego 
wspaniałego hobby.

Remek Neumann SQ7AN
redaktor naczelny 
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70-lecie powstania Ligi 
Obrony Kraju

W dniu 17 października br. w Warszawie 
miała miejsce centralna uroczystość zwią-
zana z obchodami 70. rocznicy powstania 
Ligi Obrony Kraju, na którą został zapro-
szony również prezes Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców – Jerzy Jakubowski 
SP7CBG. Spotkanie otworzyło odśpiewanie 
hymnu państwowego, a następnie głos 
zabrał prezes LOK, płk Grzegorz Jarząbek, 
witając zgromadzonych na sali członków 
organizacji oraz imiennie zaproszonych 
gości. Następnie w bardzo ciekawy spo-
sób, bo wierszem, zaprezentowana została 
historia działalności LOK w okresie siedem-
dziesięciolecia istnienia. Historia pisana 
wierszem przyjęta została przez uczestni-
ków uroczystości burzą oklasków.

W kolejności zostały wręczone od-
znaczenia i nominacje na wyższe stopnie 
wojskowe. Wśród wielu odznaczonych 
znalazłem się również ja, prezes PZK, któ-
remu Medal 70-lecia LOK przypiął do klapy 
marynarki prezes LOK. Chwilę później głos 
kolejno zabierali zaproszeni goście. Skorzy-
stałem z okazji, aby podziękować za otrzy-
mane odznaczenie i w imieniu Polskiego 
Związku Krótkofalowców wręczyłem płk. 
Jarząbkowi puchar dedykowany Zarządowi 
i członkom LOK. Również dyrektor ZOW 
LOK w Lublinie Annie Malinowskiej wręczy-
łem Medal im. Braci Odyńców i załączony 
do niego grawerton przyznany przez Prezy-
dium naszej organizacji na wniosek Zarzą-
du Oddziału Lubelskiego PZK. Wręczenie 
medalu pani Annie Malinowskiej spotka-
ło się z bardzo dużym zainteresowaniem 
obecnych i długo niemilknącymi oklaska-
mi. Niestety druga osoba, której przyznano 
Medal, prezes ZOW LOK w Lublinie pan 
Dąbrowski, był na uroczystości nieobecny. 
Uhonorowani medalami wnieśli bardzo 
duży wkład do budowania korzystnych dla 
obu stron, wręcz modelowych warunków 
wzajemnej współpracy. Przy okazji wyjaśni-
łem w krótkich słowach genezę powstania 
i cel nadawania medalu.

Po części oficjalnej zaproszono wszyst-
kich na poczęstunek, podczas którego 
miałem okazję wymienić z wieloma działa-
czami LOK, w tym również z prezesem LOK, 
oraz z zaproszonymi gośćmi reprezentu-
jącymi inne organizacje, uwagi dotyczące 
działalności PZK i możliwości rozwinięcia 
wzajemnej współpracy.

Miło mi również poinformować, że od-
znaczenia w postaci Medali 70-lecia LOK, 
podczas lokalnych obchodów rocznico-
wych otrzymali koledzy z Oddziału Lubel-
skiego PZK – Jurek Miśkiewicz SP8TK i Jurek 
Kowalski SP8HPW.

Jeszcze raz tą drogą, bardzo dziękuję 
Panu płk Grzegorzowi Jarząbkowi za za-
proszenie i możliwość uczestniczenia w tak 
wspaniałej uroczystości.

Jerzy Jakubowski SP7CBG

Szkolenie Strzelców
W dniu 24 października br. na zapro-

szenie płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca – 
komendanta Wojskowego Centrum Kształ-
cenia Medycznego w Łodzi, oraz insp. ZS 
Marcina Waszczuka – komendanta Głów-
nego Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, 
prezes Polskiego Związku Krótkofalow-
ców Jerzy Jakubowski SP7CBG uczestni-
czył w pokazie szkolenia pododdziałów 
Związku Strzeleckiego. W spotkaniu tym 
uczestniczyli przedstawiciele MON, BBN, 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz inni zaproszeni goście. 
Po powitaniu przez komendanta Centrum, 
wystąpieniu komendanta ZS „Strzelec” oraz 
kilku zaproszonych gości, obecni zapoznali 
się w krótkim wykładzie z historią Wojsko-
wego Centrum Kształcenia Medycznego 
oraz z tematyką kursów i szkoleń realizowa-
nych w WCKM.

Następnie po prezentacji multimedial-
nej działalności ZS „Strzelec”, nastąpiła 
prezentacja projektu o nazwie S.P.O.N. – 
Strzeleckie Pododdziały Obrony Narodo-
wej. Program ten ma na celu utworzenie 
komponentu obronnego tj. Obrony Naro-
dowej. W projekcie obok zadań czysto woj-
skowych, proponuje się działania bardzo 
podobne, a nawet wręcz takie same jakie 
realizuje Polski Związek Krótkofalowców 
w ramach porozumienia z MAiC w sprawie 
łączności kryzysowej. Prezentujący pro-
gram S.P.O.N. insp. Marian Waszczuk wie-
lokrotnie podkreślał w swym wystąpieniu 
rolę łączności, wskazując jednocześnie na 
PZK jako najlepszego partnera we wspólnej 
realizacji projektu w tym zakresie.

Po zakończonej prezentacji wszyscy 
uczestnicy spotkania przenieśli się na 
zewnątrz budynku, gdzie pododdziały 

WySTąPIEnIE PREzESA PzK nA uROCzySTOśCI 70-LECIA LOK

WySTąPIEnIE PREzESA PzK nA uROCzySTOśCI 70-LECIA LOK

OdznACzEnIE Anny MALInOWSKIEj MEdALEM IM. BRACI OdyńCÓW

OdznACzEnIE Anny MALInOWSKIEj MEdALEM IM. BRACI OdyńCÓW

KOMEndAnT GłÓWny zWIązKu STRzELECKIEGO “STRzELEC” InSP. 
MARCIn WASzCzuK

FRAGMEnT MuSzTRy PARAdnEj W WyKOnAnIu CzłOnKÓW zWIąz-
Ku STRzELECKIEGO

WnęTRzE SzPITALA POLOWEGO – dEMOnSTRACjA FAnTOMA dO 
SzKOLEń KAdRy MEdyCznEj
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„Strzelca” urządziły pokaz musztry parad-
nej, a następnie w Ośrodku Symulacji Pola 
Walki (odwzorowany w skali 1:1 fragment 
pola walki z Afganistanu) zademonstrowa-
ły udzielanie pierwszej pomocy medycz-
nej. Oglądaliśmy również szpital polowy 
wraz z wyposażeniem, przystosowany 
do szkolenia personelu medycznego od 
udzielania pierwszej pomocy do prowa-
dzenia skomplikowanych operacji. Mieli-
śmy możliwość dokładnego zapoznania 
się z pojazdami sanitarnymi używanymi 
przez Wojsko Polskie, począwszy od zwy-
kłych karetek a skończywszy na ciężkich 
pojazdach typu „Ryś” i „Rosomak”. Spo-
tkanie zakończyły pokazy walki wręcz 
Górskiego Oddziału Rozpoznawczo-Spa-
dochronowego „Strzelec” oraz poczęstu-
nek, którym była serwowana tradycyjna 
wojskowa grochówka. 

Podczas prowadzonych podczas spo-
tkania przez prezesa PZK i komendanta 
Głównego ZS „Strzelec” rozmów ustalono, 
że jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania 
w celu wypracowania porozumienia o wza-
jemnej współpracy i partnerstwie pomię-
dzy Polskim Związkiem Krótkofalowców, 
a Związkiem Strzeleckim „Strzelec”.

Jerzy Jakubowski SP7CBG 

II Bieg Leśnika 
i SPFF-0511

W dniu 27 września 2014 roku miał 
miejsce II Bieg Leśnika, zorganizowany 
przez Nadleśnictwo Skierniewice w rejo-
nie rezerwatu przyrody Ruda Chlebacz. 
Faktycznie miały miejsce dwa biegi. Pierw-
szy – rekreacyjny o długości 3,2 km oraz 
drugi – profesjonalny o długości 6,5 km. 
Wzięło w nich udział przeszło stu pięć-
dziesięciu uczestników, rekrutujących 
się zasadniczo spośród młodzieży szkol-
nej. Imprezę uświetniała praca radiostacji 
klubowej SP7PCZ, nawiązując łączności 
w ramach programu WFF z obiektu SPFF-
0511, którym jest wymieniony na wstępie 
rezerwat. Radiostację klubową podczas 
wyprawy obsługiwali: prezes klubu Wojtek 
– SQ7JZO oraz operator Cezary – SP7MJX, 
których wspierali młodzi adepci krótkofa-
larstwa – Paweł, Kuba i Michał. Nadawcy 

dysponowali transceiverem FT-857D, za-
silanym z akumulatora samochodowego, 
własnej konstrukcji skrzynką antenową 
oraz anteną FD-4. W rezultacie przeszło 
półtoragodzinnej pracy na pasmach 7 i 14 
MHz zostało przeprowadzonych 111 łącz-
ności ze stacjami krajowymi oraz europej-
skimi, którymi dokumentowano łączności 
z obiektem SPFF-0511 oraz przekazywano 
informację o II Biegu Leśnika.

Cezary SP7MJX

Piotr Nitecki SP9BWJ 
wspomnienie  

Kolega Piotr Nitecki SP9BWJ był człon-
kiem PZK od 1961 roku. Tradycje krótko-
falarskie w jego rodzinie sięgają okresu 
przedwojennego, ponieważ ojciec Franci-
szek był przedwojennym nasłuchowcem, 
a powojennym nadawcą SP9AKO. Dlatego 
od młodzieńczych lat miał stały kontakt 
z pracą w eterze. Początkowo, jako nasłu-
chowiec SP9-9110, a od 1967 roku jako 
nadawca. W tym czasie uruchamiał pierw-
sze nadajniki UKF w Krakowie i brał czynny 
udział w zawodach Polny Dzień. 

Jako Prezes Klubu SP9KBY w Nowej 
Hucie organizował szereg wystaw sprzętu 
radiowego. Było to zachętą dla wielu kole-
gów do rozwijania pasji, jaką jest krótkofa-
larstwo. Z zawodu inżynier elektroniki i en-
tuzjasta łączności radiowej prowadził liczne 
kursy radiowe oraz punkty konsultacyjne 
dla amatorów. 

Opracował wiele konstrukcji radioama-
torskich w tym przenośne tranzystorowe 
nadajniki SSB. Przy ich użyciu w latach 70. 
XX wieku prowadził liczne łączności z tere-
nów powiatów, gdzie nie było aktywnych 
krótkofalowców.

W latach 1970–1980 pełnił funkcję wi-
ceprezesa ZOW PZK w Krakowie. Od 1984 
do 1994 był członkiem Oddziałowej Ko-
misji Rewizyjnej. W latach 80. w założo-
nym zakładzie elektronicznym produkował 
transceivery KF i UKF oraz przystawki do 
odbioru i nadawania RTTY. Pracował tym 

rodzajem emisji już w 1981 roku, używając 
początkowo do tego celu dalekopisów 
pocztowych. W latach 1982–1985 w Klubie 
Radiowideografii publikował wiele opraco-
wań na temat emisji RTTY. 

W roku 1989 był inicjatorem założenia 
Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofa-
lowców OT PZK w Krakowie i od 2000 r. był 
wiceprezesem ds. technicznych. Przez cały 
czas prowadził szkolenia nasłuchowców 
w naszym oddziale i przygotowywał mło-
dzież do egzaminów. 

Będąc również zapalonym fotografem, od 
wielu lat dokumentował wydarzenia krótko-
falarskie na zdjęciach i filmach. Przeprowadził 
i nagrał wywiady z wieloma znanymi krótko-
falowcami krakowskimi. Był doskonałym do-
kumentalistą i pisał historię krótkofalarstwa 
na ziemi krakowskiej od początku, czyli od 
1924 r., niestety niedokończoną.

Współredagował i nagrywał komunika-
ty MSK OT PZK w Krakowie oraz emitował 
je przez przemiennik UKF. Przeprowadził 
w oddziale wiele ciekawych wykładów, 
pogadanek, prelekcji. Publikował artykuły 
w „Świecie Radio”. Był wieloletnim człon-
kiem komisji egzaminacyjnej z ramienia 
Polskiego Związku Krótkofalowców. 

W 2006 roku przez PZK otrzymał zlece-
nie od URTiP-u na opracowanie zestawów 
pytań egzaminacyjnych według międzyna-
rodowych wymagań CEPT T/R 6102 HAREC, 
do ich stosowania przy egzaminowaniu 
kandydatów na Świadectwa Klasy CEPT 
w Polsce. Były one przygotowywane na 
poziomie wiedzy z fizyki na poziomie gim-
nazjalnym. Opracowane przez Kol. Piotra 
pytania z części technicznej są obowiązują-
ce do dzisiaj i znajdują się na stronach UKE. 

Był współorganizatorem wielu stacji 
okolicznościowych. Brał czynny udział 
w pracach z wiązanych z kontaktami 
z przedstawicielami lokalnych władz samo-
rządowych.

W dniu 31 lipca br. brał udział w otwar-
ciu wystawy w Muzeum Inżynierii Miejskiej 
w Krakowie pt. „Nie tylko z fabryki”, której 
był współtwórcą i prezentował sprzęt ra-
diowy oraz krótkofalarski. Część wystawy 
jest poświęcona 85-leciu Krakowskiego 
Klubu Krótkofalowców.

W dowód uznania dla całokształtu pracy 
na rzecz Polskiego Związku Krótkofalow-
ców został w 2000 r. odznaczony Złotą 
Odznaką Honorową Polskiego Związku 
Krótkofalowców.

Kolega Piotr SP9BWJ był człowiekiem 
koleżeńskim, uczynnym, nigdy nie odmówił 
nikomu pomocy oraz był osobą ogólnie 
szanowaną i lubianą wśród krótkofalowców.

Oprócz pasji krótkofalarskiej, której po-
święcił wiele lat życia, był radnym Miasta 
Krakowa w latach 1990–1994 r., założycie-
lem Telewizji „Wisła” i wieloletnim szefem 
pionu technicznego telewizji TVN, prekur-
sorem dosyłu sygnału cyfrowego via sate-
lita do stacji naziemnych oraz wykładowcą 
na Uniwersytecie Śląskim.

Bożena SP9MAT

KRÓTKOFALOWCy z KLuBu SP7PCz nA STAnOWISKu POdCzAS BIEGu 
LEśnIKA
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- Przemysław Kurpisz SP3SLO – członek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 
- Zdzisław Sieradzki SP1II – członek GKR, sp1ii@wp.pl
Inne funkcje przy zG PzK:
- Konsultant-koordynator przemienników analogowych i cyfrowych 

PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com
- Konsultant-koordynator węzłów APRS PZK: Tomasz Pyda SP8NCG, 

sp8ncg@wp.pl 
Award Manager PzK: 
Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl
ARdF Manager: 
Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
IARu-MS Manager: 
Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl
Contest Manager: 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl
Manager-Koordynator ds. łączności Kryzysowej PzK (EmCom 
Manager): 
Rafał Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl    
z-ca Hubert Anysz SP5RE, 
VHF Manager: 
Piotr Szołkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp1thj@mierzyn.eu
Packet Radio Manager: 
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PzK: 
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 
KF Manager PzK: 
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer łącznikowy IARu-PzK: 
Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Administrator portalu i systemów informatycznych PzK: 
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
ARISS Kontakt Koordynator:
Krystian Górski SQ2KL, 
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PzK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sułkowskiego 21, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany częstotliwości nadawania: niedziela godz. 
10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV o krótkofa-
lowcach „Krótkofalowcy Bis”, www.videoexpres.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesła-
nych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń 

i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, które 
mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób  

trzecich, w tym czytelników.

Prezes w Belwederze
W dniu 5 listopada 2014 r. Jerzy Jaku-

bowski, prezes PZK uczestniczył w uro-
czystości zatwierdzenia przez prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Zaproszenie na uroczystość w imie-
niu Prezydenta RP wystosował Stani-
sław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, a odbyła się ona w środę, 
5 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Bel-
wederze.

Strategiczne Forum 
Bezpieczeństwa

W dniu 4 listopada w Biurze Bezpieczeń-
stwa Narodowego uczestniczyłem jako 
reprezentant PZK w Strategicznym Forum 
Bezpieczeństwa poświęconym kwestii re-
formy Narodowych Sił Rezerwowych. 

W forum uczestniczyli przedstawiciele 
BBN, Państwowej Straży Pożarnej, MON 
oraz przedstawiciele kilku organizacji po-
zarządowych. Było to już drugie spotkanie 
kierownictwa BBN z organizacjami poza-
rządowymi. Poniżej informacja o spotkaniu 
zaczerpnięta ze strony www.bbn.gov.pl, na 
której znajdują się także „Ogólne założenia 
i koncepcja reformy Narodowych Sił Rezer-
wowych zaprezentowane przez szefa BBN”.
Reforma Narodowych Sił Rezerwowych – 
spotkanie z organizacjami  
proobronnymi

Utworzenie odrębnych formacji przy 
jednostkach wojskowych, dostosowanie 
ich struktur i wyposażenia do lokalnych 
potrzeb oraz skierowanie oferty przede 
wszystkim do osób, które zakończyły służ-
bę wojskową – to jedne z głównych za-
łożeń koncepcji reformy Narodowych Sił 
Rezerwowych, zaprezentowanych przez 
szefa BBN podczas kolejnego spotkania  
z przedstawicielami organizacji proobron-
nych 4 listopada br.

Funkcjonowanie Narodowych Sił Rezer-
wowych, będących jednym z elementów 
strategicznej odporności kraju na ewen-
tualną agresję, jest wskazywane przez 
prezydenta RP jako obszar wymagający 
zasadniczych zmian. Nad konkretnymi roz-
wiązaniami pracuje wspólnie Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego oraz Ministerstwo 
Obrony Narodowej.
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Celem spotkania z organizacjami pozarzą-
dowymi było zapoznanie ich z głównymi kie-
runkami prac. W ramach nich przewiduje się 
m.in. różne formy współpracy stowarzyszeń 
proobronnych ze strukturami NSR czy realiza-
cję przez nie części zadań związanych z przy-
gotowaniem obronnym społeczeństwa.

Piotr SP2JMR

Bałtyckie Stowarzyszenie 
Krótkofalowców

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyj-
nego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców 
zaprasza do obejrzenia nowego reportażu fil-
mowego pt.  „BSK 2014”. Zdjęcia do reportażu 
zrealizowano we wrześniu 2014 r. w Kołobrze-
gu i w okolicach tego miasta. Film znajduje się 
na serwisie Youtube pod hasłem: BSK 2014.

Jerzy SP5BLD


