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Drodzy Czytelnicy!
Decyzją Prezydium ZG PZK z 18 lutego br. zostałem powołany na
funkcję redaktora naczelnego „Krótkofalowca Polskiego” i z nałożonego
obowiązku chciałbym wywiązywać się z należytą starannością. Nie zamierzam wprowadzać rewolucyjnych zmian w zakresie przekazywania
informacji o sytuacji panującej w PZK. Zwracam się zatem z prośbą do
działaczy klubowych, oddziałowych i centralnych o przekazywanie informacji o ciekawych – planowanych i dokonanych przedsięwzięciach
interesujących naszych Czytelników, a ja informacje te będę publikował na łamach miesięcznika. Dziękuję Piotrowi SP2JMR za wprowadzenie mnie w problematykę publikacji
i pomoc w uzyskiwaniu materiałów do publikacji. W związku ze Świętami Wielkanocnymi
życzę wszystkim Czytelnikom zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt oraz satysfakcji
z uprawiania krótkofalarskiego hobby.
Z krótkofalarskim VY 73
Tadeusz Pamięta SP9HQJ, redaktor naczelny KP

XXIV NKZD PZK
– co dalej?
W marcowym wydaniu naszego miesięcznika Paweł SP3OKA, w sposób subiektywny, odniósł się do ostatniego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
PZK, dokonując krytycznej oceny władz
PZK i samego Zjazdu. Poniżej stanowisko
Zdzisława SP3GIL, który inaczej postrzega
tę sprawę:
19 stycznia 2019 r. delegaci zjechali
do Warszawy na kolejny w tej kadencji
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
PZK. Zjazd ten został zwołany przez Zarząd
Główny, na podstawie wniosku złożonego
przez Główną Komisję Rewizyjną PZK. Na
61 wybranych w oddziałach delegatów,
stawiły się 43 osoby. Z części oddziałów nie
było pełnej reprezentacji, natomiast z następujących oddziałów nie było nikogo:
OT 10; OT 17; OT 18; OT 21; OT 24; OT 28;
OT 35. Możliwe, że te braki miały znaczący
wpływ na przebieg zjazdu i były decydujące przy poszczególnych głosowaniach. Ciekawi mnie, jak swoją nieobecność te osoby
wytłumaczą kolegom w swoich oddziałach.
Otwarcie zjazdu, wybory niezbędnych
komisji to rutynowe działania, które choć
z oporami, udało się przeprowadzić. Wszyscy oczekiwali na sprawozdanie GKR PZK,
przedstawione przez Jerzego HF1D, który
przez ponad godzinę informował o błędach,
pomyłkach i brakach w dokumentach PZK,
szczególnie w tych finansowych. GKR PZK
informowała także o nietrafionych wydat-

kach Prezydium ZG PZK. Można było odnieść wrażenie, że lada moment zjawią się
specjalne służby, które zabiorą winowajców
ze sobą. Po przerwie głos zabierali poszczególni członkowie Prezydium ZG PZK, a na
szczególną uwagę zasługuje wystąpienie
prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF. Prezes
odniósł się do większości zarzutów przedstawionych w GKR PZK sprawozdaniu i wyjaśnił, co i dlaczego oraz z czego to wynikało.
Mówiąc najkrócej: nie było tak poważnych
uchybień, jak to przedstawił Jerzy HF1D,
a wynikało to najczęściej z nadinterpretacji
analizowanych dokumentów lub specyficznego spojrzenia przewodniczącego GKR
PZK na działanie Prezydium ZG PZK. Były
także skargi GKR PZK do organu nadzoru
w Warszawie, które po złożeniu wyjaśnień
przez Prezydium były kończone bez wydawania zaleceń (z wyjątkiem konieczności
zwołania NKZD, który właśnie się odbył).
O dalszym przebiegu zjazdu zadecydował punkt 11 porządku obrad o treści:
„Głosowanie wniosku GKR PZK o skrócenie
kadencji władz PZK”. W świetle opinii prawnej, a także dużej liczby delegatów, punkt
ten był niezgodny ze statutem PZK i w głosowaniu został odrzucony. Spowodowało
to, że dalsze punkty porządku obrad (od
12 do 25) nie miały sensu. Mówiąc najprościej, wniosek GKR o zwołanie NKZD PZK
wraz z porządkiem obrad został bardzo źle
przygotowany i łamał podstawowe zapisy
statutu PZK.
Osobiście chciałbym zwrócić uwagę na
dwie sprawy poruszone przez GKR PZK:
Prezes PZK odniósł się do uchwały nr
1 GKR PZK z dnia 27.06.2016 r. w sprawie

ustanowienia pełnomocnika ds. umów
między członkami zarządu a PZK, w której
stowarzyszenie (PZK) reprezentuje Jerzy
HF1D. Kilkukrotnie prosiłem przewodniczącego GKR o udostępnienie tej uchwały, ostatni raz osobiście, podczas NKZD
w 21.04.2018 r. Za każdym razem otrzymywałem zapewnienie, że niebawem ją otrzymam. Na XXIV NKZD w dniu 19.01.2019 r.
okazało się, że takie uchwały nie ma, ona
nie istnieje. To zdumiewające, że pierwsza
informacja GKR PZK po jej wybraniu okazuje się kłamstwem i oszustwem tego organu, który powinien stać na straży praworządności i pilnować przestrzegania prawa.
Druga sprawa to informacja przewodniczącego GKR PZK, że pracująca od 2012
roku Komisja Statutowa nie przygotowała
propozycji do zmian w statucie PZK. To
także wielkie kłamstwo Jerzego HF1D. Na
XXII KZD w 2016 roku, jaki odbył się w Burzeninie, Komisja Statutowa przygotowała
propozycje zmian, które zostały wpisane
w komputerowy plik statutu PZK. Praca
nad zmianami statutu PZK zakończyła się
w dniu 16.03.2016 r. i w tym dniu komputerowy plik Statutu został wysłany do
Sekretariatu ZG PZK, skąd na płytach CD
trafił z innymi materiałami do wszystkich
delegatów na KZD. Z kolei na XXIII NKZD,
jaki miał miejsce w dniu 21.04.2018 r., Komisja Statutowa przy współpracy z Prezydium ZG PZK przygotowała pakiet zmian
w statucie dostosowujący go do aktualnej
ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, co
miało miejsce na ww. zjeździe. Jeżeli te dwa
opisane zdarzenia w jasny sposób dyskredytują działania GKR PZK, a może tylko jej
przewodniczącego, to jaką wiarygodność
mają inne decyzje i dokumenty wytworzone przez ten organ?
To, że XXIV NKZD nie wypracował żadnych decyzji (poza skierowaniem Statutu
do prawników), to nie wina delegatów.
Jest to wina GKR PZK, która nie potrafiła
przygotować zgodnego z obowiązującym
prawem wniosku o zwołanie NKZD. Do
końca aktualnej kadencji władz pozostało
około półtora roku. Ten czas powinien wystarczyć na wypracowanie kierunku zmian
i przygotowanie odpowiedniego statutu
PZK zgodnego z oczekiwaniami członków.
Zdzisław SP3GIL, delegat OT PZK nr 27
Od Redakcji
Po przeczytaniu dwóch sprzecznych
ze sobą stanowisk można zadać pytanie:
kto ma rację? Jaka jest prawda? Jaka jest
racja stanu PZK? Sprawa wydaje się dość
złożona. Z jednej strony niektóre argumenty Pawła SP3OKA wydają się dość racjonalne, choć z drugiej strony nie znajdują
zrozumienia wśród większości członków
ZG PZK, co wyraża się w akcie głosowań
elektronicznych i decyzji podejmowanych
w czasie posiedzeń ZG PZK niepopierających Pawła. Czy Paweł SP3OKA i Jego
środowisko jest w stanie przekonać członków ZG PZK co do słuszności lansowanych
tez? Również stanowisko Zdzisława SP3GIL
wydaje się dość racjonalne i obrazuje dość
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Przekaż 1% podatku OPP
Polski Związek Krótkofalowców ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
W roku 2018 (czyli za rok 2017) urzędy skarbowe przekazały na konto PZK z tytułu
odpisów 1% OPP ponad 55 tys. zł, co stanowi poważną pozycję w budżecie naszego stowarzyszenia. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie celów pożytku
publicznego, zgodnie z naszą działalnością statutową PZK oraz zapisami art. 4.1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. wyposażanie klubów krótkofalowców w sprzęt służący szkoleniom i łączności ratunkowej, utrzymanie
przemienników, dofinansowanie ogólnodostępnych spotkań radioamatorów (ŁOŚ,
Burzenin) i wiele innych.
Dziękujemy wszystkim 698 osobom, które zdecydowały w ubiegłym roku o wypełnieniu w swoich deklaracjach podatkowych wniosku o przekazanie 1% podatku
dochodowego na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców.
W tym roku zmieniły się zasady składania deklaracji podatkowych i rozliczania PIT
za rok 2018. Zeznanie podatkowe zostanie automatycznie przygotowane przez urząd
skarbowy i trafi do usługi Twój e-PIT na stronie Ministerstwa Finansów https://www.
podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 1% procent podatku
i wskazywał organizację pożytku publicznego, to urząd skarbowy wyliczy wysokość
wpłaty za rok 2018 i przekaże ją tej samej organizacji pożytku publicznego i na ten
sam cel, co w roku ubiegłym. Na stronie usługi Twój e-PIT można łatwo dokonać korekty zarówno KRS organizacji, jak i celu szczegółowego.
Zachęcamy wszystkich, którzy składają swoje deklaracje podatkowe, do wypełniania rubryk z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o przekazaniu 1% należnego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców (KRS 0000088401).
Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF
pokrętną logikę działania GKR PZK. Jedna
sprawa wydaje się bezdyskusyjna: aby podjąć jakiekolwiek działania mające na celu
poprawę sytuacji w PZK, należy zaniechać
wszelkich sporów o charakterze osobistym
i koncentrować się jedynie na działaniach
ponad podziałami, z pożytkiem dla PZK.
Czy jesteśmy do tego zdolni? Pokażmy, że
tak.

Kolejny Zjazd
Nadzwyczajny?
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Krótkofalowca Polskiego”, zjazd
nadzwyczajny PZK, który odbył się w styczniu br., nie rozwiązał podstawowej, formalnie istotnej z punktu widzenia działania
Związku sprawy: przywrócenia pełnej funkcjonalności organu wewnętrznej kontroli
stowarzyszenia. Dwuosobowy skład GKR
nie może skutecznie podejmować uchwał,
a według stanowiska Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów – musi liczyć co
najmniej 5 członków i ich 2 zastępców.
Organ nadzoru, którym dla PZK jest
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
zwrócił się do Prezydium ZG PZK o podjęcie
czynności mających na celu uzupełnienie
składu Głównej Komisji Rewizyjnej PZK do
liczby przewidzianej w par. 16 ust. 1 lit. b
statutu PZK.
W chwili oddawania tego numeru KP
trwa ustalanie harmonogramu działań
w tej sprawie, który przewiduje zwołanie
kolejnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK, prawdopodobnie już w maju br. –
tylko dla doprowadzenia stanu GKR PZK do
pięciu osób plus dwóch zastępców...
Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF

SP DX Contest
Zapraszamy do udziału w corocznych,
międzynarodowych zawodach SP DX Contest, organizowanych przez PZK we współpracy z SP DX Clubem. Tegoroczna edycja
odbędzie się 6 i 7 kwietnia br., start o godz.
15.00 UTC. To prestiżowe zawody i w interesie PZK leży, aby jak najwięcej stacji polskich wzięło w nich udział.
Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ i koordynator ds.
Sportów PZK Grzegorz „Spike” SP9NJ

Zebranie
SprawozdawczoWyborcze w OT 29 PZK
2 marca br. o godz. 10.30 (w drugiej
turze) w Świętochłowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK
(OT 29 PZK), w którym na łączną liczbę 66
członków tego Oddziału przybyło 20 osób,
co stanowiło 30%. Sprawozdanie ustępującego Zarządu złożył Marian SP9EMI
omawiając sytuację finansową Oddziału,
określił ją jako dobrą. Uzasadnił też wydatki
poniesione przez Zarząd Oddziału, jak też
zwrócił uwagę na niemal bezkosztową
obsługę usług kart QSL. Również przewodniczący OKR Krzysztof SP9HAX złożył swoje
sprawozdanie, nie stwierdzając większych
uchybień w pracy Zarządu Oddziału.
Wybrano 3-osobowy Zarząd Oddziału
w następującym składzie:
– prezes – Mariusz SQ9ANS,
– sekretarz – Zbigniew SP9GMI,
– skarbnik – Mirosław SN9MT
oraz zastępców członków Zarządu:
– Grzegorz SPBZM,
– Krzysztof SP9KB.

W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
weszły następujące osoby:
– przewodniczący OKR – Antoni SP9SM,
– członek OKR – Marian SP9EMI,
– członek OKR – Piotr SP9TPZ.
Na zastępców członka OKR wybrane
zostały następujące osoby:
– Waldemar SP9WR,
– Piotr SP9DIT.
W trakcie obrad Zbyszkowi SP9GMI wręczono nagrodę za aktywność w czasie akcji
dyplomowej „90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku”. Ponadto Zbyszek SP9LDB, po
losowaniu, wręczył swoje opracowanie pt.
Znaki wywoławcze amatorskich radiostacji
indywidualnych w latach 1919–2017 w formie płyty DVD dwom kolegom obecnym
na sali. Obecny przedstawiciel Prezydium
ZG PZK Tadeusz SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, w tym
w kontekście ostatniego NKZD PZK, jak też
odpowiadał na pytania zebranych.
Wypracowano 3 uchwały:
Uchwała w sprawie zakupu przez Zarząd
Oddziału 300 baterii do gadżetu w postaci
minigeneratorów akustycznych emitujących
sygnały telegraficzne, które będą swoistą

reklamą krótkofalarstwa i będą wręczane
dzieciom i młodzieży nie tylko w czasie Radiozlotu na Sośniej Górze w Mikołowie.
Uchwała w sprawie zwrócenia się do
Prezydium ZG PZK o otrzymanie legitymacji PZK dla członków Oddziału, które są
niezbędne w czasie występowania głównie
przez działaczy oddziałowych do organów
i instytucji lokalnych w sprawach krótkofalarskich. Odpowiedź w tej sprawie: należy
niezwłocznie skontaktować się z Sekretariatem PZK i po uzgodnieniach legitymacje
te zostaną przesłane do Zarządu Oddziału.
Uchwała w sprawie otrzymania od Prezydium ZG PZK zapowiadanego tzw. Pakietu Kontrolnego od Prezydium ZG PZK,
który mógłby stanowić doskonały prezent
dla dzieci i młodzieży, będąc jednocześnie
reklamą PZK. Odpowiedź w tej sprawie ma
nastąpić do czasu Radiozlotu na Sośniej
Górze w Mikołowie, tj. w drugiej połowie
kwietnia br. Prezydium ZG postara się przygotować stosowne materiały.
Nowemu Zarządowi Oddziału wypada
życzyć sukcesów i spełnienia oczekiwań
członków OT 29 PZK.
Info Tadeusz SP9HQJ

Zebranie Zarządu OT
06 PZK w Katowicach

Klaudiusz SP9AVR zabierający głos w dyskusji

1 marca br. w siedzibie Domu Kultury
„Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się
posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału
Terenowego PZK (OT 06 PZK) w Katowicach, na którym poza członkami Zarządu
Oddziału wzięło udział około 10 osób. Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie
okolicznościowych pucharów dla trzech
członków Oddziału za wybitne zasługi na
rzecz Oddziału tj.:
– Jarkowi SP9MA,
– Tadeuszowi SP9TBT,
– Łukaszowi SQ9KPK.
Przedmiotem posiedzenia ZOT było
między innymi:
– doprecyzowanie Regulaminu dotyczącego akcji dyplomowej związanej z pierwszym powstaniem śląskim,

Tadeusz SP9TTB (Z lewej) uhonorowany pucharem przez prezesa
OT 06 PZK Marka SP9HTY

– omówienie sfinansowania lokalnych
przedsięwzięć tj. spotkań integracyjnych
w Lublińcu, na Czantorii i w Koniakowie,
a także na terenie Siemianowic Śl.
– wystąpienie z wnioskiem do ZG PZK
o nadanie Odznaki Honorowej dla Piotra
SP9EMV
– wolne wnioski złożone przez członków
Zarządu Oddziału
Przedstawiciele klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. tj. Tadeusz SP9HQJ, Józef
SQ9FII i Marek SP2NNO, w związku z 60-leciem tego klubu, przedstawili wstępny program działań klubu na rok bieżący tj. praca
stacji klubowej pod znakiem okolicznościowym, uroczyste spotkanie okolicznościowe
we wrześniu–październiku br. połączone
z wyróżnieniem aktywistów klubowych,
drugie wydanie monografii pt. Historia klubu SP9KJM (zadania tego podjął się Tadeusz
SP9HQJ). W październiku br., w związku
z kolejnymi Strzeleckimi Mistrzostwami
Polski Żołnierzy Rezerwy, organizowanymi
przez ZW LOK w Katowicach na terenie
strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl.
stacja klubowa pracować będzie pod znakiem okolicznościowym na terenie strzelnicy. Wszystkie te zadania realizowane będą
przy współpracy z OT 06 PZK.
Info Tadeusz SP9HQJ

Akademia OT 27
PZK zorganizowana
przez Kaliski Klub
Krótkofalowców
SP3KQV
Na sali obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w OT 29 PZK

15 lutego 2019 r. w godzinach od 17.00
do 20.30 na terenie Klubu Jeździeckiego
Wolica koło Kalisza odbyło się spotkanie
radioamatorów i krótkofalowców OT 27
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podniesienie poziomu wiedzy z zakresu
krótkofalarstwa oraz na bezpośrednie rozmowy, których celem jest integracja międzypokoleniowa środowiska krótkofalowców z południowej Wielkopolski. Tego typu
spotkania będą w przyszłości powtarzane,
a prezentacje i wykłady obejmować będą
szerokiego spektrum częstotliwości od
HF do SHF oraz doskonalenie umiejętności operatorskich w zawodach i zwykłych
łącznościach. Więcej informacji na stronie:
https://www.sp3kqv.kalisz.pl.
Info: Bogdan SP3LD
Zdjęcia na stronie: https://www.sp3kqv.kalisz.pl/
galeria-zdjecia-klubowe/akademia-ot27-pzk-15022019
Prelekcja Sławka SQ3OOK na temat praktycznego wykonania
anteny Yagi Ultralight

Informacja Grzegorza SP3CSD na temat historii i roli Ogólnopolskiego Klubu SP OTC

Jerzy SP3GEM opowiadający o 2 dipolach sfazowanych na 40 m

PZK. Na spotkanie przybyło grupa krótkofalowców z Kalisza, Jarocina, Ostrzeszowa,
Ostrowa Wlkp. i Koła. W spotkaniu udział
wzięło 29 krótkofalowców z SP3, a w ramach akademii przedstawiono następujące
prezentacje:
– praktyczne wykonanie anten YAGI ULTRALIGHT – prelekcja Sławka SQ3OOK
– historia i rola SP OTC – wystąpienie Grzegorza SP3CSD
– 2 dipole fazowane na 40 m – prelekcja
Jureka SP3GEM
Po raz kolejny atmosfera spotkania była
bardzo rodzinna. Tradycyjnie po zjedzeniu obiadu, przy kawie i herbacie koledzy
z zainteresowaniem wysłuchali ciekawych
wykładów. Taka forma spotkań pozwala na

Promocja
krótkofalarstwa
w Fundacji Salix
Na dzień 2 lutego b.r. zostałem zaproszony przez Fundację Salix na ogólnopolski
zlot „Zimorodek 2019” w okolicach Bełdowa, abym tam zrobił prezentację informacyjną na temat łączności radiowej w stanach zagrożenia oraz prawidłowego posługiwania się tymi środkami łączności, które
już są w ich użytkowaniu tzn. PMR i radiotelefony pracujące na częstotliwościach
„sprzedawanych” w sklepach ze sprzętem
radiowym. Potrenowaliśmy prawidłowe
prowadzenie łączności z kryptonimami,
prawidłowe wywoływanie i przekazywanie
komunikatów z potwierdzeniem.
Przy użyciu klubowego TS-140 (Robert
SQ7RF ze Skierniewic wypożyczył do tego
celu swoją antenę FD-4) zademonstrowałem wiele łączności w paśmie 80, 40 i 20 m,
co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych.
Jedyny problem, który napotkałem, to
zainstalowany w pobliżu agregat prądotwórczy, produkujący tło zakłóceń na poziomie S-9, ale na szczęście silniejsze stacje
przebijały się. Przedstawiona prezentacja
podobała się i obiecano zapraszać nas na
następne tego rodzaju wydarzenia. Najbardziej zainteresowane tematem osoby
cały czas robiły notatki, z czego dwie z nich
(mieszkańcy Łodzi) poprosiły o namiary na
klub, gdzie mogłyby się podszkolić w temacie techniki i uzyskać uprawnienia do
pracy na pasmach amatorskich.
Info Krzysztof SP7WME
PS. Fundacja Salix zajmuje się szkoleniem i ćwiczeniami w sztuce przetrwania,
obrony itp.

90 lat prefiksu SP
w eterze
Mija 90 lat jak Międzynarodowa Konwencja Radiotelegraficzna obradująca 1927
r. w Waszyngtonie, w której uczestniczyła
również delegacja polska, wprowadziła
z dniem 1 stycznia 1929 r. nowe narodowo-

ściowe znaki wywoławcze w radiokomunikacji. Polska otrzymała prefiksy: SP, SQ, SR.
Ponadto amatorom przydzielono częstotliwości radiowe w pasmach: 160, 80, 40, 20,
10 i 5 m. Jako ciekawostkę podam, że Wolne
Miasto Gdańsk otrzymało prefiks „YM”. Krótkofalowcy polscy zaczęli stosować prefiks
SP3 + sufiks dwuliterowy np. SP3AA, SP3AB
itd. zamiast dotychczasowego prefiksu „eTP”.
W połowie 1929 r. Ministerstwo Poczt
i Telegrafów rozpoczęło wydawanie pierwszych oficjalnych licencji dla amatorów
z prefiksem SP1 np. SP1AA, SP1AB itd.
W 1933r. ukazały się licencje z prefiksem
SP2 wydawane dla wojskowych oraz osób
pracujących w firmach związanych z wojskiem. A od 1938 ukazały się licencje z prefiksem SP3.
16 września 1932 r. wyszło Rozporządzenie MPiT w porozumieniu z Ministrami
Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych
i Skarbu o prywatnych radiostacjach doświadczalnych, które dokładnie precyzowało zasady ubiegania się o licencje amatorskie, kładąc równocześnie kres pracy
nielegalnych stacji amatorskich. Zgodnie
z Konwencją Waszyngtońską wyznaczono
dokładnie zakresy fal radiowych do pracy
amatorskiej w pasmach: 80, 40, 20, 10 i 5
m, a legalnie można było pracować z mocą
nieprzekraczającą 50 W.
Info Jurek SP8TK

Silent Keys
W okresie od 17 stycznia odeszli od
nas na zawsze Koledzy:

Adam Weryński SP6AKZ
Grzegorz Neumann
SP9QLF
Lucjan Kolański SQ6SZ
Jarosław Krok SQ9IAE
Wiesław Chorążewski
SP8CGE
Cześć ich pamięci!
numer zamknięto 8.03.2018
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