Zbigniew GALA-OPALSKI, SP9LDB
W 1976r.otrzymał licencję SWL na znak SP9-3040-KA,
pod którym przeprowadził ponad 5500 nasłuchów stacji
amatorskich ze wszystkich kontynentów. W pierwszej
połowie 1977r ukończył kurs krótkofalarski w SP9KRT,
oraz zdałem egzamin na „Świadectwo uzdolnienia”.
Licencję kat.II a znak SP9LDB otrzymał 20 grudnia 1977r.
Od kwietnia 1978r.rozpoczął pracę na 2 m przy
wykorzystywaniu radiotelefonu FM-305 (później na FT480R). Początkowo intensywna praca dawała dobre
efekty. Pracował na pasmach VHF, UHF i na
przemiennikach emisjami FM i SSB.
21 marca 1989r.uzyskał licencję kat.I. Pracował na
wszystkich pasmach emisjami SSB, SSTV i cyfrowymi.
Dotychczasowe efekty Jego pracy na pasmach to: ponad
18 tys. QSO w ramach których zrobiłem ponad 70 dużych kwadratów na VHF i ponad
30 na UHF. Na KF przeprowadził łączności z ponad 180 krajami ze wszystkich
kontynentów z których 146 ma potwierdzonych kartami QSL. Brał udział w
kilkudziesięciu zawodach krótkofalarskich krajowych i zagranicznych zdobywając
kilkanaście dyplomów. W ramach swojej działalności pracował zarówno
z QTH
stałego jak i terenowego pod znakami: SP9LDB/a.1, 2, 4, 6, 8, 9, a także
DL/SP9LDB, oraz OL8LDB i OM9ADB.
W czasie swojej działalności od 1976r.jest członkiem PZK i członkiem klubów:
SP9KRT (1976-1980), SP9PEZ (1979-1989 i 1996-2002), SP9PNB (1990-1996),
SP9ZHR (2002- nadal), oraz członkiem Oddz.Terenowych PZK OT-06 (1979-2003 i
2013 – nadal) i OT-29 (1976-1979 i 2003-2012). W tymże czasie pełnił również
następujące funkcje organizacyjne: Vice Prez. Śląskiego Klubu Krótkofalowców w
Katowicach (1971-1981) i Prezesa tegoż klubu (1981-1988). Po zaprzestaniu
działalności przez ŚKK reaktywował jego działalność w roku 1996 pełniąc w klubie
funkcję Prezesa (1996-2002). Ponadto pełnił jeszcze funkcje: UKF Manager`a ZOW
PZK Katowice w roku 1989, QTH Managera przy ZG PZK (1992-1998), Award
Managera dyplomu „Silesia” (1997-nadal), był także Kierownikiem Biura OW PZK w
Katowicach w 1989r. Jest także członkiem SP OTC Nr 261 od 2002r., PK UKF klubu
Nr czł.95 (1987-ok.1993 i 08.2009-nadal) i honorowym członkiem Lwowskiego Klubu
Krótkofalowców we Lwowie Nr legitym. 51/H (od października 2015r.). Za całokształt
działalności został wyróżniony przez PZK brązowym medalem „Za zasługi dla
obronności kraju” w roku 1984 i Odznaką Honorową PZK Nr 284 w 1986r.
Rok 1985 w uzupełnieniu pracy na pasmach zaowocował inną jego inicjatywą
którą było założenie „Ewidencji Polskich Radionadawców”. Ewidencja rozwijała się
powoli. Dzisiaj jest to już ewidencja ponad 25 tys.polskich radioamatorów i krótkofalowców działających w latach 1919-2015. Na podstawie posiadanej bazy wykonał
kilkanaście opracowań o charakterze wykazów lub kolbuków. Do nich należały:
„Wykaz amatorskich stacji nadawczych czynnych na terenie województwa
śląskiego/Kato-wickiego w latach 1927-1988” (kolb.1988), „Wykaz amatorskich
.indywidualnych i klubowych stacji nadawczych zaewidencjonowanych w OW PZK
Bielsko-Biała, Częstochowa. Katowice, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów”(kolb.1988),
„CQ-SP!” (kolb.1992, 1995, 2000, 2006), „Krótkofalarskie znaki nadawcze SP -19302005” (2005), „Krótkofalarskie znaki wywoławcze (okres powojenny” (2008),
„Krótkofalarskie znaki nadawcze SP lata 1924-2009” (wyk.nadawców 2009), „Zarys

historii krótkofalarstwa Polskiego w latach 1919-1939” (wyk.nad.1912), „Nadawcy
SP, Odznaczenia nadane przez PZK, Członkowie klubu SP OTC w latach 19482012” (wyk.nad.1912), „Znaki wywoławcze SP nadawców indywidualnych i klubów w
latach 1919-2015” (wyk.znaków 2012). Ponadto zeskanował komplet roczników
„Krótkofalowca polskiego z lat 1929-1939 dla potrzeb Kol.Kol. SP9PT, SP9EWM,
SP9IHF i własnych. Edycje opracowań po roku 1995 nie miały charakteru publikacji.
Były wydawane w kilkunastu egzemplarzach i zostały przekazane wyłącznie
zaprzyjaźnionym kolegom nadawcom zajmującym się historią polskiego
krótkofalarstwa.
Zajmował się także inną problematyką. W roku 1997 reaktywował ex. zawody
„SP9-VHF-Contest” pod nową nazwą „Silesia – VHF - Contest” i o „Puchar
przechodni”. Zawody były wydawane pod auspicjami Śląskiego Klubu
Krótkofalowców, później SP9KRT i OT-06 do roku 2008. W tym samym roku
zorganizował i prowadzi do dnia dzisiejszego program dyplomu „Silesia”. Początkowo
pod auspicjami ŚKK, później OT-29 i aktualnie OT-06. w roku 2007 był także
inspiratorem i autorem dyplomu jubileuszowego wydawanego przez OT-06 z okazji
„80-lecia Śląskiego Ruchu Krótkofalarskiego i 50-lecia Śląskiego Oddziału PZK”
Obecnie w wieku 83 lat jest w trakcie opracowania „Zarysu historii
krótkofalarstwa na Śląsku”
W związku z ciągłą i nadal trwającą aktywną działalnością krótkofalarską
Kolegi Zbigniew GALA-OPALSKI, SP9LDB i Jego niewątpliwymi ogromnymi
zasługami dla PZK oraz ponad przeciętną działalnością społeczną , opracowania
Jego dokumentują historie krótkofalarstwa polskiego od czasów przedwojennych
do chwili obecnej zasługuje na najwyższe wyróżnienie. Opracowania te są
jedynymi takimi dostępnymi w Polsce.
Kolega Zbigniew SP9LDB jest członkiem PZK nieprzerwanie od roku 1976.
13 maja 2017r odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK.
Opracował SP9HTY

