Eugeniusz Kurzeja SP9IIA
Eugeniusz SP9IIA jest krótkofalowcem od
początku lat 70-tych, jego znak nasłuchowy to SP9
1429 (wtedy też wstąpił w szeregi PZK). Jest
czynnym nadawcą ze Znakiem SP9IIA od 1973r.
Odznaczony Odznaką Honorową PZK w roku
2003 (numer Odznaki Honorowej PZK 610).
Członek Ogólnopolskiego Klubu Seniorów
Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC
(numer członkowski 255).
Członek Klubu SP9KJM w Siemianowicach
Śląskich od chwili założenia tego Klubu (tj. od roku
1959). Jest od 1959 roku Członkiem Zarządu
Klubu SP9KJM. Pełnił funkcję Kierownika
Radiostacji Klubu SP9KJM. Od roku 1975 do 1994
oraz od 2000 do nadal pełni funkcję Prezesa Klubu
SP9KJM. Animator życia krótkofalarskiego na
terenie tak Siemianowic Śląskich, jak i regionu:
- inicjator i organizator licznych kursów krótkofalarskich na licencje nadawcze I i II
kategorii,
- organizator wielu Okręgowych Zawodów Amatorskiej Radioorientacji Sportowej pod
patronatem ZG LOK.
- organizator Okręgowych Zawodów Szybkiej Telegrafii,
- organizator ogólnopolskich jesiennych konkursów krótkofalarskich pod nazwą
Międzynarodowe Sympozjum Ekologiczne, które towarzyszyły Międzynarodowemu
Sympozjum Ekologicznemu odbywającemu się
w Siemianowicach Śląskich,
- nieustannie inicjuje uzdrowienie kontaktów na linii krótkofalowcy – użytkownicy
pasma obywatelskiego CB; z tego środowiska pozyskał wielu sympatyków, którzy po
przeszkoleniu oraz zdaniu egzaminów uzyskali licencje I lub II kategorii,
- jego osobiste zaangażowanie przyczyniło się do tego, iż Klub SP9KJM obecnie
liczy wielu aktywnych członków,
- w roku 1997 z jego inicjatywy zorganizowano akcję niesienia pomocy ofiarom
powodzi dorzecza Odry (m.in. dla mieszkańców miejscowości Lubsza w woj.
Opolskim, a indywidualnie dla Kolegi Alojzego SP9CTH z Olzy),
- operator stacji klubowej w zawodach krajowych i międzynarodowych,
- jego działania dostrzegane są przez władze samorządowe i ZG LOK, udzielają one
wsparcia działaniom Kolegi SP9IIA tak finansowego, jak i organizacyjnego.
Jego działalność została zauważona i doceniona tak przez ZG LOK, jak również na
polu zawodowym; został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla
LOK, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem dla Obronności Kraju, Zasłużony
Działacz LOK – odznaka Złota, Srebrna i Brązowa, w roku 2014 nagrodzony
Medalem 70-lecia LOK.
Nagrodzony odznaką: Zasłużony Pracownik Łączności, oraz Złotym, Srebrnym i
Brązowym Krzyżem Zasługi.
Kolega Eugeniusz SP9IIA jest człowiekiem znanym i cenionym w okręgu SP9,
skromnym, życzliwym oraz koleżeńskim, zawsze gotowym służyć pomocą i radą.
Prowadząc Klub i opiekując się Radiostacją Klubu SP9KJM Kolega Eugeniusz

SP9IIA ma niewątpliwe zasługi na polu organizacji oraz rozwoju amatorskiej sieci
łączności dla potrzeb społeczeństwa.
Jego działalność i osiągnięcia przyczyniają się w bardzo dużym zakresie dla rozwoju
działalności statutowej PZK.
Jego rady i wskazówki, organizacja szkoleń i popularyzacja wiedzy technicznej
(m.in. wkład w popularyzację emisji cyfrowych na pasmach amatorskich) pozwalają
młodszym Kolegom z Klubu SP9KJM podnosić swoją wiedzę, kwalifikacje
operatorskie oraz umiejętności krótkofalarskie, pozytywnie przyczyniają się tak do
ilościowego, jak i jakościowego wzrostu krótkofalarskich szeregów oraz członków
PZK.
W roku 1997 zorganizował akcję czynnego i efektownego niesienia pomocy
ofiarom powodzi, co stanowi udział i ważki wkład w akcję pomocy w
niebezpieczeństwie oraz w akcjach obrony cywilnej.
Jego współudział w corocznym Międzynarodowym Seminarium Ekologicznym jest
niewątpliwym wkładem na polu rozwoju współpracy międzynarodowej.
9 kwietnia 2016r. odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku
Krótkofalowców.
W 2017r.XXII Krajowy Zjazd PZK nadał Eugeniuszowi godność Członka
Honorowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Opracował SP9HTY

