
Drodzy Czytelnicy! 
Oddaję do Waszych rąk kolejny numer naszego związkowego pisma 

z gorącym apelem: „proszę o materiały”. Zależy nam na informacjach, 
relacjach i ciekawostkach nigdzie niepublikowanych. Mogą to być tłu-
maczenia tekstów z zagranicy, ale wówczas konieczne jest podanie źró-
dła. W obecnym kształcie nasz periodyk jest swoistą kroniką towarzyską 
– przedłużeniem działu „Świata Radio” pt. Z życia klubów i oddziałów 
PZK. Cały czas poszukuję współpracowników.
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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.

PZK i Emitel 
rozszerzają współpracę

Emitel S.A. i Polski Związek Krótkofalow-
ców kontynuują współpracę w działaniach 
wspomagających w sytuacjach klęsk ży-
wiołowych i innych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, podej-
mowanych dzięki porozumieniu zawarte-
mu pomiędzy Ministerstwem Administracji 
i Cyfryzacji  a Polskim Związkiem Krótkofa-
lowców.

PZK, współdziałając z organami władzy 
ustawodawczej, administracji rządowej  
i samorządu terytorialnego, stworzył sieć 
łączności kryzysowej na terenie całego 
kraju. Emitel w ramach tego projektu od lat 
udostępnia infrastrukturę wysokościową 
dla zapewnienia jak najlepszych zasięgów 
sieci. Kolejnym elementem systemu jest 
uzupełnienie instalacji amatorskiej radio-
latarni zainstalowanej na RTCN Kraków / 
Chorągwica.

„Dzięki wieloletniej współpracy z Emi-
telem jesteśmy w stanie prowadzić dzia-
łalność społecznie użyteczną w sferze 
upowszechniania wiedzy i umiejętności 
na rzecz obronności państwa, ratowania 
i ochrony ludności i pomocy ofiarom klęsk 
żywiołowych. Infrastruktura uruchomiona 
przez  Emitel pozwala nam dostarczać 
unikalne sesje łączności naziemnej” – prze-
kazali: Piotr Skrzypczak SP2JMR – sekretarz 
Polskiego Związku Krótkofalowców oraz 
Michał Wilczyński SP9XWM – EmCom Ma-
nager, koordynator ds. Łączności Kryzyso-
wej PZK.

„Cieszymy się, że możemy wspierać 
rozwój  radiokomunikacji amatorskiej i Pol-
skiego Związku Krótkofalowców. Tym bar-
dziej jest to dla nas powód do dumy, że 
wielu naszych pracowników było człon-
kami PZK, zanim zaczęli  zajmować się 

zawodowo radiokomunikacją”  – stwierdził 
Maciej Staszak, dyrektor Strategii i Rozwo-
ju, wiceprezes zarządu spółki.

Info. ze strony internetowej EmiTel sp. z o.o.

Podsumowanie 
SN0UNESCO

27 grudnia w Klubie Łączności LOK 
SP9KDU w Tarnowskich Górach odbyło się 
spotkanie opłatkowe. Podsumowano dzia-
łalność Klubu w mijającym 2018 roku oraz 
przedstawiono zamierzenia na rok 2019.

Gościliśmy w Klubie Grzegorza SP9BZM 
– w okresie świątecznym bezinteresownie 
naprawił nam klubowe Alinco DX70TH. 
Składamy mu za to niniejszym serdeczne 
podziękowania.

SP9BZM PRZEKAZUjE NAPRAwIONy TRX
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617 łączności, głównie ze stacjami z SP 
i SQ, ale były też rodzynki – stacje ze Sta-
nów Zjednoczonych, Kanady, Japonii oraz 
Omanu.

Poniżej krótka relacja z Maratonu:
23 listopada o godz. 09.00 (LT) wyru-

szam z Warszawy do Lublińca – Kokotka 
przez Piaseczno po Tomasza SQ2LID i da-
lej jedziemy do Lublińca. Dzięki uprzej-
mości Karola DL3AU (poruszone w rela-
cji: Bieg o Nóż Komandosa: Byli, zdobyli, 
„wójca” zrobili!) oraz Komendanta Hufca 
ZHP w Lublińcu hm. Mariusza Maciów 
i Komendanta Ośrodka Szkoleniowo-Wy-
poczynkowego „Kokotek” – pełnomocnika 
ds. Ośrodka hm. Krzysztofa Zbączyniaka – 
wykorzystujemy pomieszczenia stacji har-
cerskiej SP9ZAK. Meldujemy się w Biurze 
Maratonu Komandosa i po zamienieniu 
kilku słów o szczegółach planu na sobotę 
i rozpoznaniu terenu na Przystani Oblac-
kiej na rozwinięcie anteny LW, jedziemy 
do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynko-
wego ZHP w celu rozłożenia gratów. Są to 
jak zwykle Icom IC-7300 i szumofon Yaesu 
FT-857.

O godz.17.00 (LT ) w Ośrodku ZHP 
spotkamy się z druhem hm Mariuszem 
Maciów. Jest to pierwsze osobiste spo-
tkanie z druhem Komendantem. 30 mi-
nutowa wizyta jest poświęcona krótkiej 
prezentacji  osiągnięć naszego klubu 
SP5PPK, a z drugiej strony informacja 
o Hufcu ZHP im. 74 Górnośląskiego Puł-
ku Piechoty, Lubliniec, działającego od 

roku 1923 (więcej na stronie www.histo-
ria.lubliniec.zhp.pl).

Po konfiguracji IC-7300 i podłączeniu 
urządzenia do wspaniałej delty na pasmo 
80 metrów, Tomasz SQ2LID rozpoczyna 
pracę: Wywołanie ogólne w paśmie 80 me-
trów, podaje stacja SN0RUN i przechodzi na 
odbiór – znowu tworzy się pile-up! Zgłasza-
ją się stacje z całej Polski i nie tylko. Raporty 
59 plus 20–30 dB w obydwie strony. Wraże-
nie jakby cały – nie tylko polski – światek 
HAM-ów czekał na stację SN0RUN… Nie 
padają już pytania o wzmacniacz mocy. 
We wspaniałą harcerską deltę pakujemy 
skromne 100 W…

Śpimy w sielankowych k l imatach 
i wszystko jest w zasięgu ręki, no powiedz-
my długiej ręki…

Sobota, 24 listopada,… wstajemy bar-
dzo wcześnie – dojazd do Przystani Oblac-
kiej, przygotowanie anteny dipol, zasilanej 
linią symetryczną i dostrajanej skrzynką 
MFJ oraz Icoma IC-7300 do pracy, czyli 
utworzenie drugiej stacji mobilnej KF oraz 
oczekiwanie na próbę pobicia rekordu tra-
sy. Zdążyliśmy! – o godz. 05.59 (UTC) mamy 
pierwszą łączność na 3,715 MHz! Mara-
tończycy odprawiają się do biegu – wa-
żenie bagażu i zdawanie go do depozytu. 
O godz. 08.50 (LT) przegrupowanie na pole 
startowe, oddalone 500 m od Przystani Ob-
lackiej, które może pomieścić maratończy-
ków – długość linii startowej tylko 590 m. 
O godz. 08.59 (LT) krótki spicz zakończony 
pytaniem: „czy jesteście gotowi? i chóralne 

Przybył również na spotkanie przedsta-
wiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Tarnogórskiej Marian Sas, który wręczył 
piękny dyplom, wykonany na czerpanym 
papierze z lakową pieczęcią, z podziękowa-
niami dla Klubu za pracę stacji SN0UNESCO 
w roku 2018 na terenie Zabytkowej Kopalni 
Srebra.

Info Robert SQ9FMU

Maraton Komandosa 
vs. Maraton 
Krótkofalowców

Z jednej strony trasa – łatwizna. Tylko 
dwie pętle po 21,3 km, ale mundur polowy, 
buty i najgorsze – 10 kg bagażu… Ce-
lem jest dobiegnięcie do „Mety” na mecie, 
a przy okazji próba pobicia rekordu trasy 
Lublinieckiego Maratonu z 2014 roku – 2 
godz. 55 min. i 40 s! A z drugiej strony… 
Maraton Krótkofalowca, czyli nadzieje na 
stylowe zakończenia sezonu krótkofalow-
ców w Lublińcu w roku 2018: Bieg Katorż-
nika, Bieg o Nóż Komandosa im. gen. broni 
Włodzimierza Potasińskiego i wreszcie Ma-
raton Komandosa. 

Zawodnicy wystartowali 24 listopada 
2018 r. o godz. 09.00 (LT), a limit biegu (za-
mknięcie mety) przewidziano na 16.00 (LT). 
Zanim maratończycy dobiegną do mety 
okazja do przypomnienia:

Krótkofalowcy: Tomasz SQ2LID, oraz 
Andrzejowie SP5VIH i piszący te słowa 
SQ5NAP, stanowiący reprezentację klubu 
SP5PPK, we współpracy z Wojskowym Klu-
bem Biegacza „Meta” w Lublińcu (www.
wkbmeta.pl), ponownie uruchomili stację 
okolicznościową o znaku wywoławczym 
SN0RUN, działającą w okresie od 14 paź-
dziernika do 25 listopada 2018, promującą 
15. edycję Maratonu Komandosa.

Stacja okolicznościowa SN0RUN w cza-
sie pracy od 15 października „zaliczyła” 

Oficjalna klasyfikacja 15. edycja Maratonu Komandosa (42 km z okładem) AD 
2018, Lubliniec  Kokotek, 24 listopada 2018

Panie, niestety dystans bez taryfy ulgowej…:

Miejsce Imię i Nazwisko Przynależność klubowa Czas

1 Patrycja Bereznowska Wieliszew Heron Team, Wieliszew 03:54,35

2 Katarzyna Puczyłowska JW Agat, Gliwice 04:26,43

3 Wioletta Kościelniak Runners Team Nysa, Prudnik 04:43,49

Panowie, dystans – taryfa normalna…:

1 Piotr Szpigiel JW 2980, Braniewo 03:12,19

2 Jacek Michulec KWP Katowice, Żywiec 03:20,42

3 Seweryn Duda 16 BPD, Kraków 03:26,49

ROBERT SQ9FMU OTRZyMUjE DyPLOM Z PODZIęKOwANIEM ZA 
PRACę STACjI SN0UNESCO

ANDRZEj SP5VIH PODCZAS PRACy NA STACjI MOBILNEj KF
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– na prawie pięćset gardeł – Tak! Teraz od-
liczanie: dziesięć,… , dwie, jedna i sygnał 
startu… Poszli!

Rekordy Maratonu Komandosa (mun-
dur polowy, buty i najgorsze – 10 kg ba-
gażu), ustanowionych: w roku 2018 przez 
Patrycję Bereznowską z czasem 3 godz. 54 
min i 35 s oraz w roku 2014 przez Piotra 
Szpigiela z czasem 2 godz. 55 min i 40 s 
(został poprawiony w kategorii pań… Gra-
tulacje, Pani Patrycjo!). Dla przypomnienia: 
maratoński rekord świata – strój sportowy 
– wynosi 2 godz. 1 min, 39 s należący do 
Eliuda Kipchoge z Kenii i został ustanowio-
ny 16 września 2018.

Sobotnia pogoda w Lublińcu nie była 
łaskawa dla maratończyków: pochmurno, 
czasami opady deszczu, a temperatura 
6–7°C – jednym słowem upał, podzespoły 
elektroniczne odpowiedzialne za samokon-
trolę maratończyków przegrzewały się…, 
a krótkofalowcy byli przygotowani na siar-
czystą zimę…

Po zakończeniu 15. edycji Maratonu 
Komandosa, o godz. 15.30 (LT) rozpoczęła 
się ceremonia wręczenia uhonorowań dla 
maratończyków – każda i każdy był „zwy-
cięzcą Maratonu Komandosa”. Pokonali 
zmęczenie, wielki wysiłek i chwile słabości. 
Do gratulacji dołącza się również załoga 
stacji okolicznościowej SN0RUN.

Niedziela, 25 listopada, po wczesnym 
śniadaniu pakujemy sprzęt i wyjeżdżamy 
do swoich własnych QTH.

Podsumowanie:
Od 14 października do 24 listopada 

2018 nawiązano 617 QSO. Razem stacja 
okolicznościowa SN0RUN w 2018 roku, 
w okresie od 1 sierpnia do 25 listopada 
2018, (Bieg Katorżnika – 11 sierpnia, Bieg 
o Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzi-
mierza Potasińskiego – 6 października 
i Maraton Komandosa – 24 listopada) ma 
na swoim koncie: 1568 QSO z 48 podmio-
tami DXCC.

Na zakończenie aktywności w 2018 roku 
operatorzy stacji okolicznościowej SN0RUN 
złożyli Wojskowemu Klubowi Biegacza „Meta”, 
żołnierzom Jednostki Wojskowej Komando-
sów, pragnącym się zapisać na Lublinieckie 
Biegi w 2019 roku, wszystkim biegającym 
w Lublińcu, harcerzom z Hufca ZHP im. 74 
Górnośląskiego Pułku Piechoty i operatorom 

radiostacji na Świecie i w Polsce – najser-
deczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych 
Świąt, i po staropolsku: do siego roku.

Do usłyszenia w roku 2019!
Załoga SN0RUN

tekst pisany 28 listopada 2018

Barbórkowe Spotkanie 
Krótkofalowców 
w Rybniku-
Niedobczycach

Z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa oraz Rybnickiego 
OT PZK, 14 grudnia br. o godz. 16.30 w re-
stauracji NOT w Rybniku-Niedobczycach 
odbyło się coroczne Barbórkowe Spotkanie 
Krótkofalowców, w którym wzięło udział 
75 krótkofalowców tj. przedstawicieli Od-
działu, okolicznych klubów oraz goście 
zagraniczni. Jak co roku, nie zabrakło Jan-
ka OK2BIQ, który od lat związany jest ze 
środowiskiem rybnickich krótkofalowców. 
Wraz z małżonką przybył również Janusz 
DF1IAQ ( ex SP9HMF, były operator klubu 
SP9KRT ), który po latach zamieszkiwania 
w Niemczech postanowił na stałe powrócić 
do Polski. Nie zabrakło również miejsco-
wego nestora tego środowiska Romana 
SP9RU, któremu udało się rozwiązać pro-
blem antenowy w miejscowej spółdzielni 
mieszkaniowej ( miałem w tej sprawie małą 
cząstkę swojego udziału ). W środowisku 
rybnickich krótkofalowców znanych jest 
wielu w Polsce DX-manów i podróżników 
z Wojciechem SP9PT na czele, a jednym 
z ważniejszych powodów takiej aktywno-
ści jest fakt, iż znaczna część miejscowych 
nadawców zamieszkuje w domach jed-
norodzinnych z działką, na której instalują 
wysokie maszty z systemami antenowymi. 
Spotkanie rozpoczął wieloletni gospodarz 
tych spotkań, znany powszechnie DX-man 
i podróżnik Wojciech SP9PT witając zapro-
szonych uczestników, po czym zebrani mi-
nutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostat-
nim roku krótkofalowców.

Uczestnicy spotkania z uwagą wysłu-
chali ciekawych opowieści Leszka SP3DOI 

wraz z pokazem slajdów na temat jego wy-
prawy DX-owej T31T na wyspę Kanton po-
łożoną w archipelagu wysp Kiribati. Równie 
ciekawa była opowieść Jana SP3CYY na 
temat ostatniej wyprawy DX-owej na wy-
spę Barbados, gdzie uczestnicy wyprawy 
w ekstremalnych warunkach pracowali pod 
znakiem 8P9AE, a wyprawa ta obfitowała 
w liczne nieprzewidziane trudności. Cieka-
wostką jest fakt, że spośród 75 uczestników 
spotkania barbórkowego 29 nadawcom 
udało się nawiązać QSO z wyprawą 8P9AE.

W dalszej części spotkania wiceprezes 
PZK Tadeusz SP9HQJ krótko omówił aktu-
alną sytuację PZK wspominając o zbliżają-
cym się NKZD PZK, po czym w obecności 
prezesa Rybnickiego OT PZK Eugeniusza 
SQ9HZM wręczył pośmiertnie Odznakę Ho-
norową PZK dla Antoniego SP9FRZ – żonie 

MAPA ŁąCZNOśCI ZROBIONyCH PRZEZ SN0RUN

NA PIERwSZyM PLANIE OD LEwEj: PIOTR SP9RCL, jANEK OK2BIQ I MAREK 
SP9BQj

NESTOR RyBNICKICH NADAwCów ROMAN SP9RU

wRęCZENIE PRZEZ TADEUSZA SP9HQj ODZNAKI HONOROwEj PZK DLA 
ANTONIEGO SP9FRZ. ODZNAKę PRZyjMUjE wDOwA PO ANTONIM RENATA 
MAGIERA. w śRODKU PREZES RyBNICKIEGO OT PZK EUGENIUSZ SQ9HZM
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zmarłego w ubiegłym roku prezesa Rybnic-
kiego OT PZK Antoniego Magiery SP9FRZ. 
Odbierając to odznaczenie Renata Magiera 
podziękowała wszystkim za pamięć o jej 
wzorowym mężu, który był lubiany nie 
tylko w rybnickim środowisku krótkofalow-
ców. Przy okazji na ręce prezesa Rybnickie-
go OT PZK przekazała krawat organizacyjny 
PZK należący do jej męża z przesłaniem, 
aby krawat ten był przechodnim tzn. prze-
kazywany był kolejnym prezesom oddziału 
wybieranych w kolejnych wyborach. Wrę-
czono również Odznaki Honorowe PZK dla 
n/w osób :
– Józefa Kozłowskiego SP9FKQ,

Silent KeyS

W okresie od 10 grudnia odeszli od 
nas na zaWsze koledzy:

Zofia Słomczyńska SP5yl
leSZeK Buliński SP3Vao
RySZaRd frużyński SP9GP

Cześć iCh pamięci! 
Piotr sP2JMr

– Romana Gładysza SP9FOW,
– Huberta Marcinka SP9MDY,
– Piotra Sanecznika SP9QMP.

W związku z usprawiedliwioną nieobec-
nością Koordynatora ds. sportów PZK – 
Spike’a SP9NJ, podsumowania Zawodów 
Rybnickich 2018 dokonał prezes Oddziału 
Eugeniusz SQ9HZM wręczając zwycięz-
com puchary, dyplomy i nagrody. Nagrodę 
w postaci opracowania Tomasza Niewodni-
czańskiego SP6T pt. „Marna głowa jedno-
wymiarowa” wylosował Szczepan SQ9PRL. 
Przedstawiając sprawozdanie z działalności 
Zarządu Oddziału za ostatni rok Eugeniusz 
SQ9HZM stwierdził, że Oddział liczy 113 
członków i 13 klubów, a w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca od wielu lat w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pszowie odbywają się 
giełdy i spotkania krótkofalarskie. W każ-
dy piątek poprzedzający giełdę o godz. 
19.00 na QRG 145.350 MHz nadawany jest 
lokalny komunikat informujący o aktual-
nych wydarzeniach lokalnych i central-
nych. Przy okazji podziękował Koordyna-
torowi ds. sportów PZK Spajkowi SP9NJ 
za stworzenie wspaniałego narzędzia do 
rozliczania zawodów, w tym Zawodów 
Rybnickich w postaci logSP, które znacznie 
ułatwia i przyśpiesza rozliczanie zawodów. 
Słowa podziękowania należą się również 
Krzysztofowi SP9UPK, aktywiście progra-
mu SPYFF, który wyszedł z inicjatywą akcji 
dyplomowej pod nazwą „Kopalnie polskie 
na antenie” cieszące się dużym zaintere-
sowaniem w kraju. Dzięki tej inicjatywie 
udało się zmobilizować lokalne, śląskie 
środowisko do popularyzacji zanikających 
na Śląsku kopalń i przy okazji informacji 
o aktualnej sytuacji w polskim górnictwie. 
Nie sposób wymienić tu wszystkich aspek-
tów działalności rybnickiego środowiska 
krótkofalowców, bo wydarzeń naprawdę 
było dużo. A wszystko to jest wynikiem nie-
zwykłej aktywności działaczy klubowych, 
którym Eugeniusz chciałby serdecznie 
podziękować i życzyć dalszej takiej aktyw-
ności.

Jak co roku każdy uczestnik spotkania 
nie mógł być głodny, ponieważ miejscowa 
kuchnia zaproponowała do wyboru dwie 
potrawy : golonka ( na Śląsku mówi się go-
lonko ) lub smażona ryba. Nie wspominam 
o napojach i ciastkach, których nikomu nie 
zabrakło. Ale chyba najważniejsza była, jak 
co roku, niezwykła atmosfera przyjaźni. 
W tym gronie wymieniano się głównie 
doświadczeniami operatorskimi i osią-
gnięciami DX-owymi, jak też planowanymi 
przedsięwzięciami na rok przyszły. I tak 
w przyszłym roku bielscy nadawcy planują 
krótkofalarską wyprawę do egzotycznego 
Butanu, położonego przy granicy chińskiej, 
a doświadczenia, kompetencje i posia-
dany sprzęt Alana SQ9MAS w zakresie 
emmergency ( łączności kryzysowej ) są do 
wykorzystania przez inne oddziały i kluby. 
Wypada zatem życzyć wszystkim aktywi-
stom tego środowiska powodzenia w roku 
przyszłym.

Info Tadeusz SP9HQJ

Z kart historii PZK
Mija 85 lat od czasu, gdy w dniach 17–

30 grudnia 1933 r. odbyły się pierwsze 
międzynarodowe zawody przeprowadzone 
przez PZK. Zawody polegały na nawiązaniu 
jak największej liczby QSO miedzy stacjami 
polskimi a zagranicznymi. Organizacje za-
wodów powierzono Lwowskiemu Klubowi 
Krótkofalowców. W zawodach wzięło udział 
37 stacji polskich. Natomiast sklasyfikowa-
nych zostało 344 stacji zagranicznych z 37 
krajów i to ze wszystkich kontynentów. 
Pierwsze miejsce wśród stacji SP zajął kol. 
Jan Ziębicki SP1AR ze Lwowa (po wojnie 
SP6FZ). Nagrodą była 100 watowa lampa 
nadawcza „ Wester Elektronik” ówczesnej 
wartości 500zł. Wśród stacji zagranicznych 
pierwsze miejsce zajęła stacja SU1EC. Od 
1937 r. termin zawodów został przesunięty 
na miesiące wiosenne. Ostatnie zawody, 
które zostały rozliczone odbyły się w dniach 
1–15 maja 1938 r. Wzięło wówczas udział 
114 stacji SP. Ponadto sklasyfikowanych 
zostało 836 stacji zagranicznych z 50 kra-
jów, wszystkich kontynentów. Pierwsze 
miejsce wśród stacji SP zajął kol. Jan Świ-
talski SP1MJ ze Lwowa (po wojnie SP8MJ), 
a wśród stacji zagranicznych ZL1MR. Nato-
miast zawody rozegrane w 1939 r.

w dniach 16–30 kwietnia nie zostały 
rozliczone, jak wiemy, z powodu napaści 
Niemiec hitlerowskich na Polskę. Termin 
przesyłania logów upływał 31 sierpnia 1939 
r. Kontynuacją tych zawodów jest obecnie 
SP DX Contest.

Poniżej zdjęcie dyplomu, jaki otrzymał 
SP1AR za zajęcie pierwszego miejsca wśród 
stacji SP. Kopia dyplomu jest skopiowana 
z książki „LKK – Zarysy dziejów”, którego 
współautorem jest Tomek SP5CCC- za zgo-
dą autora.

Info Jerzy/SP8TK

DyPLOM UZySKANy PRZEZ SP1AR w PIERwSZyM SPDXCON-
TESCIE

OH PZK wRęCZANA PRZEZ SP9HQj. PIERwSZy Z LEwEj SQ9HZM

OH PZK wRęCZANA PRZEZ SP9HQj DLA ROMANA SP9FOw. PIERwSZy 
Z LEwEj EUGENIUSZ SQ9HZM

DyPLOM OKOLICZNOśCIOwy ZA ZAwODy RyBNICKIE wRęCZANy 
PRZEZ EUGENIUSZA SQ9HZM DLA jERZEGO SP9FUC


