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Drodzy Czytelnicy!
Wirus Covid 19 nie odpuszcza i nie wiemy kiedy ustąpi, a z każdym
dniem napływają coraz bardziej niepokojące informacje o wzroście zakażeń.. Problemy z wystąpieniem tego niechcianego zagrożenia dotyczą
nie tylko naszego Związku. A przed nami najnowsze wyzwanie: Krajowy
Zjazd Delegatów PZK, na którym musimy wybrać nowych przedstawicieli
do Prezydium i GKR PZK. Czy nam się to uda? Mamy nadzieję, że miejsce
Zjazdu nie znajdzie się w czerwonej strefie zagrożenia i będzie możliwe
odbycie Zjazdu. Gdyby jednak tak się stało to czeka nas przesunięcie terminu, ale na jak
długo? Czy dotychczasowy skład Prezydium i GKR PZK może nadal funkcjonować? Czy czeka
nas zarząd komisaryczny? Na te pytania w chwili obecnej (tzn. w chwili oddania miesięcznika
do druku) nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć. Prawdą jest też fakt, że w tym najgorszym, czarnym scenariuszu może mieć zastosowanie przepis art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2019.713 – akt obowiązujący – wersja
od: 24 czerwca 2020 r.), w świetle którego kadencja obecnych władz PZK ulega przedłużeniu
do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ale miejmy nadzieję, że
tak się nie stanie i wybory do nowych władz PZK nastąpią zgodnie z planem.
Ale mimo trudności Prezydium, GKR PZK, jak też oddziały terenowe i kluby realizują
swoje zadania. W związku z przygotowaną ustawą Prawo komunikacji elektronicznej, PZK
na etapie opiniowania tego aktu prawnego 28 sierpnia br. wysłał do Ministerstwa Cyfryzacji pismo z propozycjami zmian zapisów w konsultowanym tekście proponowanej ustawy
wraz z uzasadnieniem. Jedną z kluczowych spraw jest wg PZK możliwość prowadzenia
w przyszłości, pod pewnymi warunkami, egzaminów dla kandydatów na krótkofalowców
przez organizacje krótkofalarskie. Pełny tekst stanowiska PZK w tej sprawie znajduje się
w załączniku do Komunikatu PZK Nr 35 z 2 września br. na stronie: https://pzk.org.pl/news.
php?readmore=4691.
Zapraszam do udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych, do lektury naszego miesięcznika oraz proszę o nadsyłanie informacji o ważniejszych wydarzeniach w klubach i oddziałach. Informuję jednocześnie, że ograniczone obecnie do 4 stron łamy naszego miesięcznika nie pozwalają na publikowanie wszystkich materiałów, jakie wpływają do
redakcji. Materiały te będą publikowane w następnych miesiącach.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ, prezes PZK

Posiedzenie
Prezydium ZG PZK
28 września br. o godz.19.00 w formie
telekonferencji odbyło się piąte w 2020 roku
posiedzenie Prezydium ZG PZK, na którym
obecny był pełny skład prezydium oraz gość
– administrator systemów informatycznych
PZK Zygmunt Szumski SP5ELA. W czasie posiedzenia skarbnik PZK Jan SP2JLR przedstawił informację o bieżącej sytuacji finansowej
PZK stwierdzając, że na koncie głównym PZK
jest 146,000 zł, na koncie OPP 124.800 zł. Za
2019 rok na konto OPP wpłynęło ogółem
50.553 zł bez zestawienia wpłat, na które
obecnie czekamy. Dotychczas w roku 2020
wydano z OPP 26.500 zł. Oddziały terenowe
PZK mają obecnie przypisane 63.569 zł bez
wpływów za 2019 rok, a ZG 44.000 zł, co

daje w sumie ok. 107.000 zł. Na kontach
oddziałów terenowych PZK jest obecnie
170.092 zł. Realizacja budżetu jest podobna,
jak informowano podczas posiedzenia ZG
PZK. Składek członkowskich wpłynęło 99,1%
w stosunku do planowych na rok 2020. Sytuacja finansowa PZK jest b. dobra. W bazie
OSEC mamy obecnie 3.545 członków oraz
378 pozostałych.
Prezydium przyjęło informację o organizacji XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów
PZK w Ośrodku „Nad Zalewem” w Kobylej
Górze (ośrodek ten spełnia wymogi sanitarne dla zgromadzenia do 100 osób). Sprawami organizacyjnymi zajmuje się wiceprezes
PZK Jerzy SP3SLU. Na dzień posiedzenia
zostało wybranych 53 delegatów. Natomiast 5 OT zwołało walne zebrania na 3 lub
8 października.
Info: Tadeusz SP9HQJ, prezes PZK

Walne zabrania OT
PZK – przygotowania
do KZD PZK
Przypominamy, że Zarząd Główny PZK
na posiedzeniu w dniu 5 września br. w Warszawie, podjął uchwałę o zmianie w regulaminie wewnętrznym o nazwie „Ordynacja
Wyborcza na Krajowy Zajazd Delegatów PZK”,
wydłużając czas na zgłaszanie delegatów
przez OT z 60 na 35 dni przed KZD. Decyzja ta
dała szansę tym oddziałom terenowym PZK,
w których nie odbyto jeszcze walnych zebrań
oddziałowych i nie wyłoniono delegatów
na KZD PZK na odbycie zebrań. We wrześniu
i w październiku br. odbyły się takie zabrania
i w chwili obecnej wszystkie oddziały terenowe PZK mają swych delegatów i zastępców
delegatów na KZD PZK. Z uwagi na szalejący
wirus Covid 19 nikogo nie dziwi fakt niskiej
frekwencji na walnych zebraniach oddziałowych. Miejmy nadzieję, że mimo trudności
związanych z pandemią KZD PZK odbędzie
się w wyznaczonym miejscu i terminie.
Info: Tadeusz SP9HQJ, prezes PZK.

Zjazd SPDXC –
Jarnołtówek 2020
W dniach 18–20 września br. w pięknym
Ośrodku „MAX” w Jarnołtówku koło Głuchołaz odbył się Zjazd Klubu SP DX, w którym w chwili otwarcia uczestniczyło 35
osób, w tym 26 członków tego elitarnego
Klubu. W sumie w Zjeździe uczestniczyło

Kazimierz SP2FAX odznaczony ZOH PZK przez prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ. Z lewej: Stanisław SP7CVX
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ponad 50 uczestników w różnych opcjach
obecności. Na wstępie prezes SPDXC Marek Niedzielski SP7DQR otworzył obrady
czcząc minutą ciszy Kolegów którzy na
zawsze od nas odeszli: Tomasza Koszałkowskiego SP5NZZ, Andrzeja Cieślika SP9UNX,
Mieczysława Lubańskiego SP2WHE, Leszka
Fabjańskiego SP3DOI, Leona Kossobudzkiego SP5AFL, Zdzisława Jędrasiaka SQ3A,
Henryka Kruszyńskiego SP2BUW, Stefana
Kuryłko SP4CLX. Po załatwieniu spraw proceduralnych prezes PZK Tadeusz Pamięta
SP9HQJ odznaczył Złotą Odznaką Honorową PZK Kazimierza Drzewieckiego SP2FAX
oraz Stanisława Bechera SP7CVX.
Prezes PZK, po wcześniejszym losowaniu, wręczył 16 uczestnikom spotkania
książki Ryszarda SP4BBU „Agent nadaje”
i „Wywołanie ogólne”. Dla zaakcentowania
90. rocznicy PZK, uczestnicy spotkania
otrzymali okolicznościowe proporczyki
PZK. Każdy uczestnik spotkania otrzymał
też naklejkę z logo PZK na szybę samochodu. Przegłosowano wniosek Mirosława
SP5ENA w sprawie wprowadzenia współzawodnictwa w 11 pasmach radiowych dla
członków tego Klubu. Dyskutowano również o potrzebie blokowania znaków zmarłych Kolegów, o konsultacjach dotyczących
wprowadzanej ustawy Prawo komunikacji
elektronicznej w kontekście nowej formy
prowadzenia egzaminów. Prezes SP DX
C Marek SP7DQR wręczył Januszowi Węgrzynowi SP9FIH nagrodę DXCC ARRL za
przeprowadzenie największej ilości łączności z unikatowymi znakami podczas pracy
z Palestyny w ekspedycji E44WE.
Po części oficjalnej i wyróżnieniach odbyły się ciekawe wykłady i prezentacje. I tak
Włodzimierz Herej SP6EQZ opowiedział
o przygotowaniach do nieodbytej wyprawy na Wyspę Wielkanocną i wyjaśnił szczegóły w sprawie wydawania licencji w Chile.
W dalszej części Janusz Szymański SP6IXF
wraz z Włodkiem SP6EQZ przedstawił trzecią wyprawę na PJ5 St. Eustatius omawiając
jej różne aspekty, prezentując zdjęcia i film
o charakterze turystycznym.
Janusz Węgrzyn SP9FIH przedstawił
ciekawą prezentację z wyprawy na Norfolk, na której został „uwięziony” z powodu
wirusa Covid 19. Podkreślił znaczne koszty
wynajęcia pomieszczeń na Norfolk, które
wynoszą od 35 do 50 dolarów australijskich
za dobę. Podziękował też wszystkim za

wsparcie finansowe podczas przymusowego przedłużonego pobytu na wyspie.
Trzecim i ostatnim prezenterem był
Marcin Adamowicz SP5ES, który opowiedział o wyprawie na Norfolk z Jackiem
Marczewskim SP5EAQ i Przemkiem Gołembowskim SP7VC (VK9NC, VK9NE, VK9NG).
Wyprawa ta zorganizowana została niezależnie od wyprawy Janusza SP9FIH. Opowiedział też o najważniejszych momentach
w historii wyspy, przestawił sprzęt, którym
się wyprawa posługiwała oraz graficznie
opracowane statystyki zrobionych QSOs.
Po przerwie Marcin SP5ES kontynuował
swoje prezentacje, tym razem o nieodbytej
do końca wyprawie na Bouvet. Przedstawił
warunki podróży zaadaptowanym na tą
wyprawę rybackim statkiem „Atlantic Tuna”.
Zjazd był znakomicie zorganizowany
przez wiceprezesa SPDXC Radka Chróścickiego SP5ADX i zakończył się ok godz.
16.00. Pięknie położony i bardzo piękny
ośrodek spełnił chyba wszystkie oczekiwania uczestników Zjazdu. Na szczególną
uwagę zasługuje przyjazna krótkofalowcom atmosfera, którą otoczył nas personel
ośrodka. Zdjęcia Piotra SQ3JPV są do pobrania ze strony: https://l.facebook.com/l.
php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.
com%2Fdrive%2Ffolders%2F1ZQ5fPcelnv
01t6vLNhGberxgPf6iZOqv%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2vq_yQlyAQAGbaWuskeie_iyrwKyndLfi8iWRe2fJ1dWVzDuIXFH46kaU&h=AT0iJXFcLFrIm4CKDPqvlwCoZ
mnK6AIFmhA74mlbcNWKem069yPAGQ2A
0yY0zsewDQfS-BF2kGq72z8DyqYreQMB1f
v4vdUowEV_jgHKRuo_xRwkue7d17G2giSGWBnfXHBoJg
Info: Tadeusz SP9HQJ
na podstawie informacji Piotra SP2JMR

Wystawa z okazji
90-lecia PZK
W ramach zakończenia obchodów 90.
rocznicy powstania Polskiego Związku
Krótkofalowców w dniu 5 października
2020 r. o godzinie 13.00 w Muzeum Techniki w Opatówku k. Kalisza miało miejsce
uroczyście otwarcie wystawy pod nazwą
„90 lat Krótkofalarstwa Polskiego”. Na uroczystości jej otwarcia obecni byli przedstawiciele lokalnego samorządu, natomiast

władze PZK reprezentował wiceprezes
PZK Jerzy Gomoliszewski, były prezes PZK
Waldemar Sznajder 3Z6AEF oraz prezes
SP OTC Grzegorz SP3CSD. Byli też przedstawiciele lokalnych mediów. Wystawa
to stanowi zbiór niecodziennych eksponatów w postaci dokumentów, fotografii
oraz zabytkowych urządzeń używanych
przez krótkofalowców na przestrzeni
dziewięćdziesięciu lat tj. od 1930 roku do
czasów współczesnych i będzie można ją
oglądać do końca 2020 r. W ramach wystawy działa również część multimedialna
w formie prezentacji zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych. Materiały z wystawy
trafią do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa Polskiego w Internecie. Projektowi patronuje Prezes PZK oraz Klub OTC
PZK, a koordynatorem jest Bogdan Szkudlarek SP3LD. Dalsze informacje i zdjęcia
znajdują się między innymi na stronach:
https://portalkalisz.pl, https://kalisz.naszemiasto.pl, https://zyciekalisza.pl, https://
www.facebook.com/434084210054604/
posts/3133161310146867/, http://spotc.
pzk.org.pl.
Vy 73! Bogdan SP3LD

Spotkanie w Borach
Dolnośląskich
W dniach 11–13 września br. w gospodarstwie „Chadelle Kinga Okaj” w Nowej
Wsi Zebrzydowskiej na Dolnym Śląsku
w Borach Dolnośląskich odbyło się spotkanie sympatyków i członków Klubu Łączności Ratunkowej oraz Cyfrowych Systemów
Łączności SP6ZWR z Wrocławia mające na
celu podsumowanie mijającego sezonu
krótkofalarskiego. Ze względu na panującą
pandemię ograniczono ilość do 25osób,
a całe spotkanie przebiegało z uwzględnieniem zasad bezpiecznego zachowania. Już
w piątek wieczorem uczestnicy pozostający
na nocleg przybyli do tego gospodarstwa
i rozpoczęli przygotowywanie oraz testy
sprzętu krótkofalarskiego.
Nazajutrz rano tj. w sobotę, po śniadaniu przygotowanym przez gospodarzy
z lokalnych produktów wszyscy ruszyli do
lasu w poszukiwaniu grzybów, a o godzinie
11.00 rozpoczęła się oficjalna część spotkania, którą otworzył prezes klubu SP6ZWR
Włodek Tarnowski SQ6NLN, a w której to
poza organizatorami wzięli również udział

krótkofalowcy z najbliższej okolicy.
Po części powitalnej w pobliskim lesie rozpoczęły się zawody „łowy na lisa”,
w których brały udział dwuosobowe zespoły. Pierwsze miejsce w zawodach zajęła drużyna w składzie: Michał SQ6RQT
i Marek SP6QKM. Zespół ten ma bogate
doświadczenie w tym zakresie, ponieważ
w przeszłości kolegom z tego zespołu udało się odnaleźć ponad dwieście radiosond
z balonów meteorologicznych. Pozostałe
dwa zespoły w składzie: Włodek SQ6NLN
i Ania oraz Michał SQ6MIK i Agata, zajęły ex
aequo drugie miejsce.
Po krótkim odpoczynku przyszedł czas
na prelekcje. Tomek SQ6QV dość ciekawie
opowiadał na temat satelity geostacjonarnego Es’Hail-2 Qatar OSCAR-100 (wzniesionego na orbitę 15 listopada 2018 roku
przez Space X) i zapewniającego usługi
telewizyjne, głosowe, internetowe, jak też
posiada również dwa transpondery radioamatorskie do prowadzenia stałej łączności
na pół świata tj. od Brazylii, poprzez Polskę
aż do Tajlandii.
O godzinie 17.00 z lokatora JO71QG
został wypuszczony balon stratosferyczny
przywieziony przez Marka SP6QKM i Michała SQ6MIK. Pod balonem podwieszone
było urządzenie wysyłające zdjęcia w systemie SSTV. Mając radio krótkofalarskie
ustawione na odpowiednią częstotliwość
i program dekodujący dźwięk na obraz,
można było odebrać zdjęcia umieszczone
na karcie. I to wszystko z wysokości około
30 km, bo aż tak wysoko uniósł się nasz balon. Otrzymaliśmy potwierdzenie odebrania naszych zdjęć przez kolegów z Austrii,
z Niemiec i oczywiście z Polski – od Szczecina, przez Mazury aż po Lublin. Gdy balon
był nad głowami, to Włodek SQ6NLN opowiedział zebranym o misjach balonowych,
o sprzęcie potrzebnym do bezzałogowych
misji stratosferycznych i o procedurach,
które w tym przypadku są bardzo rygorystyczne, aby nie stworzyć niebezpiecznych
sytuacji na niebie.
W dalszej części spotkania Anna Bukiewicz-Szul, współzałożycielka Stowarzyszenia WroSpace wygłosiła referat na
temat największej w Polsce niekomercyjnej imprezy kosmicznej World Space
Week Wrocław, którą organizuje WroSpace.
Szczegóły wydarzenia można śledzić na
Facebooku oraz stronie www.worldspaceweek.pl W międzyczasie odbywały się
zajęcia w podgrupach, w których można
było pytać, dowiadywać się, jak też porozmawiać z innymi kolegami o naszym
pięknym hobby.
Serdeczne podziękowania składamy:
organizatorom tj. Sławkowi SP6SG, Leszkowi SQ6DAG, Radkowi SQ6BOR, właścicielom i obsłudze gospodarstwa „Chandelle
Kinga Okaj” Nowa Wieś 95a: Kindze Okaj,
Beacie Popielińskiej, Anecie Okaj, Leszkowi
Jędrzejczykowi, sympatykom i członkom
klubu SP6ZWR, a także wszystkim, którzy
z nami byli, pomagali, uczestniczyli i dobrze się bawili.
Info: Włodek SQ6NLN, prezes klubu SP6ZWR

Integracyjne
spotkanie w Elblągu
Przy dobrej pogodzie, w sobotę 3 października br. na integracyjne spotkanie
członków Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK (OT16) – ELBLĄG 2020 przybyły
34 osoby. Wysoka frekwencja pozwoliła
przeprowadzić pierwszą część spotkania
nadając mu charakter Walnego Zebrania, podczas którego prezes Oddziału Ryszard SP2FAV wręczył nowym członkom
Oddziału legitymacje członkowskie PZK,
a pozostałym dyplomy nadesłane przez
organizatorów akcji dyplomowych oraz
zawodów. W dalszej części swego wystąpienia prezes podziękował za liczny udział
członków OT16 w tegorocznych zawodach
SP DX Contest. Oddzielne słowa podziękowania skierował do Jurka SP2GUB, Włodka
SP2HHX, Adama SQ2DOL i Piotra SQ4MIK
za logistyczne przygotowanie spotkania.
Podziękował także Andrzejowi SP2HOU,
Andrzejowi SP2EKO i Kazimierzowi ex
SP2BPI za przygotowanie prezentacji mało
znanego zebranym TRX-a TenTec, minigiełdy części i podzespołów, wymiany przydatnych elementów, odbioru kart QSL z ostatniej przesyłki, dostarczonej z Bydgoszczy
do Oddziałowego QSL Managera.
Piotr SQ4MIK zaprezentował i przedstawił ponad stustronicową, opracowaną
przez siebie historię elbląskiego krótkofalarstwa. Podczas pieczenia kiełbasek,
w mniejszych grupkach dyskusyjnych
poruszano ciekawe tematy techniczne.
I tak Andrzej SP2AND zdradził realizowane
w wolnych chwilach projekty dotyczące
wykonywanych przez siebie zestawów
serwisowych (wyświetlaczy lub „podświetleń”) do popularnych radiostacji, oraz
rozbudowany systemu sterowania rotorami
i przełącznikami antenowymi. Główne cechy tego systemu to możliwość sterowania
przy pomocy jednego sterownika kilkoma
rotorami, oraz maksymalnie szesnastoma
antenami, zestawionymi w dowolne grupy
logiczne. Każdy posiadacz tego systemu
będzie miał możliwość generowania map
azymutalnych przypisanych do anten wg
swojego QTH lokatora, jak również zdalnego dostępu do sytemu poprzez sieć Ethernet. Będzie również możliwość współpracy
z radiostacjami poprzez np. wyjście Yaesu
Band Data. Urokliwe miejsce, tradycyjne ognisko, kiełbaski, świetny smalec ze

Od lewej: gospodarz spotkania Jrek SP2GUB, Sylwester SP2FAP
i Andrzej SP2CYK
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skwarkami i dawno niewidziani Koledzy
były pięknym bonusem dla wszystkich ,
którzy uczestniczyli w tym bardzo udanym,
trwającym kilka godzin spotkaniu członków Oddziału.
Tekst i zdjęcia: Stanisław SQ2EEQ

Ćwiczenia WOT
28 września br. o godz. 20.00 odbyły
się, jak zwykle, cotygodniowe ćwiczenia
– testy łączności SP-EMCOM PZK. Stacją
bazową była pracująca w terenie stacja
SP7ZZK/p, należąca do Wojewódzkiego
Wydziału Zarządzania Kryzysowego UW
w Łodzi z operatorem Krzysztofem SP7WME. Szkoda, że z okręgu 7 pracowało niewiele stacji. Najwięcej stacji pracowało
z okręgu SP8 – brawo Przemek SQ8NYB!
Ćwiczenia odbiegały nieco od dotychczasowej konwencji, ponieważ udział w nich
wzięli również wytypowani przez dowództwo żołnierze z 9, czyli Łódzkiej Brygady
WOT, z którymi ćwiczyli: Krzysztof SP7WME
i Tomek SP7TW. Daleko idącej pomocy
udzielił zdalnie Mirek SP7NHS oraz 8 Kujawsko-Pomorska Brygada WOT, gdzie nad
prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwali koledzy z toruńskiego klubu SP2TMT
pod kierunkiem Mariusza SQ2BNM. W ćwiczeniach był też zaplanowany udział 7
Brygady WOT z Gdańska, która już zdążyła
przygotować teren, ale wirus pokrzyżował
plany żołnierzom i odwołano ich udział (ich
ćwiczenia odbędą się w innym terminie).
Przed ćwiczeniami, przez ok. 4 godziny odbyło się bardzo mocno skrócone, wstępne
szkolenie. W jego ramach przedstawiłem
podstawowe zasady rozchodzenia się fal
radiowych i najprostsze techniki wykonania anteny. Terytorialsi „osłuchali się” z radiem, dowiedzieli się na co zwracać szczególna uwagę, jakie są podstawowe zasady
nawiązywania łączności i, co najważniejsze,
zauważyli wyższość naszej „sztuki radiowej”.
Zajęcia te potraktowaliśmy jako pilotażowe, mające na celu wyłonienie do dalszych
szkoleń osób, którzy rzeczywiście się tym
zainteresują. Następne zaplanowane w tym
stylu ćwiczenia odbędą się 19 października, 16 listopada i 7 grudnia br. Szczególne
podziękowania należą się tutaj dla Dowództwa 9 Brygady WOT za udostępnienie
i przygotowanie terenu do ćwiczeń, zabezpieczając technicznie całe przedsięwzięcie.
Info: Krzysztof SP7WME
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Wspomnienie o SP3DOI
Leszka Fabjańskiego SP3DOI (zginął
tragicznie 15 sierpnia br. w katastrofie lotniczej własnego samolotu w okolicy miejscowości Kikity w lasach w pobliżu Jeziora
Luterskiego) poznałem krótko po uzyskaniu przez niego w roku 1969 licencji krótkofalarskiej. Od samego początku jego pasją
były łączności DX-owe. W bardzo krótkim
czasie dołączył do czołówki polskich DX-manów wzbudzając spory podziw, a nieraz
i zazdrość starej gwardii. Dysponował jak
na ówczesne czasy bardzo dobrej klasy
sprzętem nadawczo-odbiorczym oraz antenami. Na początku lat 70. został przyjęty
w poczet członków działającego w ramach
PZK SP DX Klubu (z numerem członkowskim 119), co w owym czasie było dużym
wyróżnieniem. Przez dwie kadencji działaliśmy razem w Zarządzie tego Klubu.
– 1971 – Leszek prowadził współzawodnictwo Interkontest
– 1973 – VI Zjazd SPDXC – Leszek objął obowiązki wiceprezesa ds. technicznych
– 1974 – zdobywa pierwszy w SP dyplom
5BDXCC
– 1975 – VII Zjazd SPDXC Leszek obejmuje
obowiązki wiceprezesa ds. organizacyjnych
– 1978 – Leszek przekracza magiczną (jak na
owe czasy) liczbę 300 podmiotów w DXCC
– 1984 – zdobywa pierwszy w SP dyplom
5BWAZ
Leszek brał udział w wielu międzynarodowych zawodach krótkofalarskich odnosząc i na tym polu spore sukcesy. Wydarzeniem na skalę międzynarodową było
jego światowe zwycięstwo w roku 1972
w nieoficjalnych mistrzostwach świata (WW
DX Contest) w paśmie 40 m. Stan wojenny
zatrzymał działalność polskich krótkofalowców w eterze. Po jej reaktywacji w 1983 roku
Leszek nie wznowił od razu swojej eterowej
aktywności. Prowadził dużą własną firmę,
podróżował po świecie i zajął się sportem
szybowcowym. Gdy ponownie zdecydował
się uruchomić w eterze – zrobił to w wielkim
stylu. Zbudował potężne systemy antenowe i zaopatrzył się w nowoczesny sprzęt
nadawczo-odbiorczy. Odwiedziłem go
w domu kilka razy. Stał się znowu bardzo aktywny w eterze, a priorytetem były łączności
DX-owe. Rozpoczął wyjazdy na wyprawy
radiowe do egzotycznych zakątków świata
z zespołami krótkofalowców niemieckich,
polskich, włoskich czy amerykańskich.

Jego aktywności z wielu trudno dostępnych krajów czy wysp przyniosły mu sporą
popularność i uznanie w świecie krótkofalarskim. Wspomnieć należałoby chociaż
kilka z nich jak praca z VU4, VU7, H44, VP6D,
CE0Z, FO/M, FO/A. W wyprawie – na wyspy
Polinezji Francuskiej (Markizy i Tubuai), której Leszek był inicjatorem i głównym organizatorem miałem możliwość uczestniczyć
wspólnie z Janem SP3CYY i FO5QB.
Leszek kilka razy był gościem na barbórkowych spotkaniach krótkofalowców ROW
w Rybniku przedstawiając ciekawe wspomnienia, przeżycia i prezentacje z tych
wypraw. Był doskonałym operatorem, tak
na CW jak i SSB, a ostatnio także emisją FT8.
Zawsze pewny siebie. Czasami jednak jego
działania i wypowiedzi wzbudzały sporo
kontrowersji wśród niektórych polskich
DX-manów. U XYL Krystyny SP3HDB oraz
syna Roberta SQ3DOI znajdował wsparcie w swojej radiowej działalności. Poza
radiem miał jeszcze zainteresowania szybkimi motocyklami i lotami na szybowcach,
a następnie samolotami. Przed kilkoma
miesiącami zadzwonił do mnie informując,
że właśnie kupił sobie mały sportowy samolot, aby „trochę polatać”. Nie myślałem
że będzie to moja ostatnia z nim rozmowa.
Wojciech SP9PT, Rybnik 31.08.2020 r.

Radiowe spotkanie
z OK2BIQ w Tyrze
Tegoroczne spotkanie międzynarodowe, organizowane przez Janka OK2BIQ
i Janka SQ9DXT w Tyrze z uwagi na wirus
Covid 19 nie odbyło się w realu, lecz miało
charakter wirtualny i odbyło się jedynie na
pasmach radiowych. Uczestnicy tego spotkania radiowego pracując 10 października
br. od godziny 10.00 do 16.00 na pasmach:
80, 40 i 2 m. emisją SSB i CW mieli okazję
otrzymać okolicznościowy identyfikator.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Silent Keys
W ostatnim czasie odszli od nas
na zawsze Koledzy:

Henryk Fiedor SP7RJF
Henryk Kruszyński
SP2BUW
Roman Stachowiak
SP3FQL
Regin Wasiura SQ3ODP
Barbara Jarzombek
SP3OEH, żona SP3PL
Zygmunt Wlazło SP5CNR
Henryk Kreczmer SP1FYJ
Józef Czelej SP2CWO
Cześć Ich pamięci!

