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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.

Z wizytą u minister 
cyfryzacji

W dniu 13 czerwca br. w Warszawie 
minister cyfryzacji Anna Streżyńska przy-
jęła delegację Polskiego Związku Krót-
kofalowców w składzie: Waldemar Sznaj-
der 3Z6AEF – prezes PZK, Piotr Skrzypczak 
SP2JMR – sekretarz PZK i Tomasz Niewod-
niczański SP6T – członek Honorowy PZK, 
kapitan zespołu SN0HQ. Bezpośrednim, 
oficjalnym powodem spotkania było uho-
norowanie Anny Streżyńskiej Medalem 
im. Braci Odyńców za zasługi dla krótko-
falarstwa polskiego, który został przyzna-
ny uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Krótkofalowców na 
posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br.

Anna Streżyńska, sprawująca od ubie-
głego roku urząd ministra cyfryzacji, była 
w latach 2006–2012 prezesem Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej. W czasie pełnie-
nia swych funkcji w urzędach, których dzia-
łalność bezpośrednio wpływa na interesy 
krótkofalarstwa, zawsze przychylnie, po-
ważnie i z otwartością podchodzi do spraw 
żywotnych dla środowiska radiokomuni-
kacji amatorskiej w Polsce. Medal im. Braci 
Odyńców jest naszym skromnym wyrazem 
wdzięczności i podziękowania dla Anny 
Streżyńskiej za zasługi dla krótkofalarstwa 
polskiego.

Spotkanie, które trwało niespełna godzi-
nę, było też okazją do krótkiego omówienia 

bieżących zagadnień, nurtujących środowi-
sko krótkofalarskie w Polsce. Mówiono mię-
dzy innymi o zakończonych niedawno pra-
cach zespołu roboczego MC z udziałem 
przedstawicieli PZK, ZHP, LOK, Fundacji 
OPOR, SEP i innych organizacji zajmujących 
się krótkofalarstwem. 

Rozmawiano także o pracach zespołu 
roboczego ds. pól elektromagnetycz-
nych (PEM), który ma przygotować pro-
jekt założeń do przyszłej ustawy, w związ-
ku z dynamicznym rozwojem sieci i usług 
telekomunikacyjnych, opartych głównie 
na technologiach mobilnych. 

Przedstawiliśmy również stan rozwoju 
regionalnych sieci SP EmCom, które podpi-
sują porozumienia z urzędami administracji 
państwowej, na podstawie porozumie-
nia PZK i ministra administracji i cyfryzacji 
w 2013 roku.

Pani minister wskazała na rolę, jaką 
środowisko krótkofalarskie może odegrać 
w edukacji społecznej dla propagowania 
nowoczesnych rozwiązań komunikacji, nie 
tylko radiowej. Odniosła się przy tym do 
ogromu prac legislacyjnych, związanych 
głównie z megaustawą, ale także z rozpo-
rządzeniami wykonawczymi, gdzie niektóre 
rozwiązania mogą również bezpośrednio 
dotyczyć krótkofalowców. Pożądane jest 
zatem uczestnictwo środowiska radioama-
torów w tym procesie, choćby na etapie 
konsultacji społecznych.

Info: Waldemar Sznajder 3Z6AEF

AnnA STREżyńSKA, WALDEMAR 3Z6AEF, PIOTR SP2JMR (FOT. TOMASZ SP6T)
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55 lat SP2KCW
Do restauracji „Dąbrówka” przybyli człon-

kowie klubu, przyjaciele i zaproszeni goście.
Historia Klubu SP2KCW rozpoczyna się 

z dniem 6 maja 1961 roku. Klub przyjmuje 
nazwę „Inowrocławski Radioklub LPŻ” (Liga 
Przyjaciół Żołnierza) z siedzibą w Inowro-
cławiu przy ulicy Królowej Jadwigi 7.

Przez kolejne lata swojej działalno-
ści klub SP2KCW prowadził intensywną 
działalność szkoleniową. Działalność ta 
skoncentrowana była na nauce telegrafii, 
podstaw radiotechniki i procedur operator-
skich. Stacja klubowa była także aktywna 
na pasmach amatorskich podczas zawo-
dów krótkofalarskich. Efektem wieloletniej 
działalności klubu było przygotowanie pod 
względem technicznym i operatorskim 
kolejnych pokoleń krótkofalowców. Klub 
SP2KCW w owym czasie był jednym z naj-
aktywniejszych klubów w regionie, a jego 
wychowankowie są dzisiaj znanymi krót-
kofalowcami zarówno w kraju, jak i poza 
granicami Polski oraz pełnią społecznie 
funkcje w strukturach organizacyjnych Pol-
skiego Związku Krótkofalowców.

Kolejne lata to zmiana siedziby klubu. 
W roku 1972 Klub SP2KCW, już jako Klub 
Łączności Ligi Obrony Kraju, ma swoją sie-
dzibę przy ulicy Solankowej 53.

W roku 1983 klub zmienia swoją lokali-
zację na ulicę Łokietka 9, w rok później na 
ulicę Nowotki 15, a w 1985 roku prowadzi 
swoją działalność przy osiedlowym Domu 
Kultury „Przydomek” przy ulicy Marulew-
skiej 7. Klub SP2KCW działał sprawnie, ko-
rzystając z przychylności kierownictwa 
Domu Kultury „Przydomek” przez kolejne 
lata. Następna zmiana lokalizacji klubu to 
obecny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Mątwach. Tam niestety klub prze-
rwał swoją działalność.

Potrzeba było kilkunastu lat, aby reakty-
wować jego działalność. Stało się to w roku 
2013 podczas spotkania krótkofalowców 
w Kruszwicy. Wtedy to grupa krótkofalow-
ców postanowiła odnowić działalność Klu-

bu SP2KCW, przyjmując jednocześnie na-
zwę „Inowrocławski Klub Krótkofalowców 
SP2KCW”. Została również podjęta decyzja, 
że SP2KCW będzie klubem terenowym Pol-
skiego Związku Krótkofalowców w ewi-
dencji Bydgoskiego Oddziału Terenowego 
PZK. Od tej chwili siedziba klubu mieści się 
w Klubie „Kopernik” Kujawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Inowrocławiu.

Od momentu reaktywacji do dziś klub 
liczy kilkudziesięciu członków. Wyposaże-
nie stacji klubowej umożliwia aktywność 
radiową na pasmach KF i UKF, co przekłada 
się na udział w zawodach krótkofalarskich 
i akcjach dyplomowych. Ważnym obszarem 
działalności klubu jest promocja krótkofa-
larstwa wśród dzieci i młodzieży, zarówno 
w ramach zajęć klubowych, jak i podczas 
imprez masowych odbywających się na 
terenie Inowrocławia. Członkowie klubu 
szkolą także młodych kandydatów na krót-
kofalowców, pomagając w przygotowaniu 
się do egzaminu na świadectwo w SRA. 

SP2KCW jest stacją węzłową Kujawsko-
-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej 
pokrywającą swoim zasięgiem centralną 
i południową część naszego województwa. 
Klub czynnie uczestniczy także w ogólno-
polskich ćwiczeniach EmCom.

Wojtek SQ2WSZ prezes SP2KCW

XXII Zjazd Delegatów 
PZK zza stołu 
prezydialnego

Po raz kolejny zostałem wybrany do 
prowadzenia Zjazdu PZK. Uznaję to za wielki 
zaszczyt, ale również mam śiwadomość 
ogromu obowiązków, które wiążą się z tym. 
Zza stołu prezydialnego ma się znacznie 
lepszy widok na to, co się dzieje na sali, też 
znacznie łatwiej można wyczuć nastroje 
panujące wśród zebranych. 

Początek jest zawsze trudny, emocje, na-
stroje i atmosfera – to wszystko jest w gór-

nych poziomach, ale nie ma tutaj chamstwa, 
wzajemnego obrażania się i złośliwości.

Najważniejsze to sprawdzenie listy obec-
ności i stwierdzenie kworum. I choć zdarzyło 
się kilku spóźnialskich, to ostatecznie zabra-
kło tylko dwóch prawomocnie wybranych 
delegatów. Szkoda, bo te dwie osoby (Dio-
nizy SP6IEQ i Andrzej SP9ENO) wiele wnosiły 
do internetowej dyskusji przedzjazdowej 
i przedstawiały wiele własnych inicjatyw, 
a tych pomysłów brakowało na zjeździe. 
Ktoś powiedział, że stchórzyli, ale w to nie 
wierzę. Obaj reprezentują oddziały (OT-13 
i OT-50) które szczycą się licznymi inicjaty-
wami i prężną działalnością, a tu zabrakło 
działań, aby w to miejsce pojawił się wybra-
ny na Walnym Zebraniu oddziału zastępca 
delegata. Nie najlepiej to świadczy o pracy 
zarządów tych oddziałów.

Ważną funkcję na zjeździe pełnią ko-
misje, których wybranie znacznie ułatwia 
przebieg zjazdu. Nie ukrywam tutaj, że pro-
pozycję kandydowania na prowadzące-
go obrady otrzymałem wcześniej, dlatego 
już w piątek przedzjazdowy prowadziłem 
rozmowy z różnymi osobami, aby ustalić 
listę kandydatur do pracy w poszczegól-
nych komisjach. I muszę tu przyznać, że 
z nielicznymi wyjątkami większość moich 
rozmówców ze zrozumieniem podchodziła 
do złożonych propozycji. Każda komisja jest 
ważna, ale szczególnie praca w komisji skru-
tacyjnej (SP3SLD, SP5CCC, SP6AO i SP7MTU) 
jest absorbująca, bo przez cały czas obrad 
nadzoruje ona i zlicza wszystkie głosowania.

Wszyscy delegaci otrzymali materiały 
zjazdowe w terminie 30-dniowym, ale uwa-
gi w internecie do regulaminu obrad zgłosił 
tylko Stanisław SQ2EEQ – niestety, temat 
nie został podjęty i dlatego już na samym 
zjeździe uzgodnienie treści regulaminu 
i porządku obrad zajęło zebranym prawie 
trzy godziny.

Już w tym momencie można było za-
uważyć podziały na sali obrad. Nie wynika-
ły one z jakiegoś układu, ale zauważyłem 
że południowo-zachodnia i centralna część 
Polski lepiej rozumieją się wzajemnie niż 
z pozostałymi delegatami. Część osób była 
za utajnianiem pewnych głosowań (ab-
solutorium), łączenia głosowań wyboru 
członków i zastępców Prezydium i GKR. 
Odniosłem też wrażenie, że próbowano 
wpływać na decyzje delegatów. W taki 
sposób odebrałem sprawę nieprawidłowo-
ści finansowych w Prezydium PZK, a kon-
kretnie spowodowanych przez Zbyszka 
SP2JNK. Roman SP9MRN w pewnym mo-
mencie odczytał list Zbyszka skierowany do 
XXII KZD…., który nie dotarł do Prezydium 
Zjazdu. Spowodowana tym listem dyskusja 
niewiele wyjaśniła, ale na ponad godzinę 
podniosła temperaturę na sali obrad.

Z dyskusji wynikało, że może być pro-
blem z uzyskaniem absolutorium dla ustę-
pującego składu Prezydium Związku, ale 
ku mojemu zaskoczeniu, wszystkie osoby 
pomyślnie przeszły tę obowiązującą próbę. 

Byłem bardzo zdziwiony, że nie została 
podjęta merytoryczna dyskusja nad zmia-
nami w statucie PZK czy też nad założe-

TORT URODZInOWy, FOT: SP2JMR
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niami do przyszłego statutu. Podobnie jak 
wcześniejsze prace Komisji Statutowej, te-
mat ten okazał się mało interesujący i prak-
tycznie nie został podjęty przez delegatów. 

Choć godzina już była późna (około 
21.00), to jednak obrady trwały dalej. Moim 
zdaniem, ten dzień obrad powinniśmy 
zakończyć wyborami do władz PZK – Prezy-
dium oraz ich zastępców i tak też się stało. 
O godzinie 01.30, po ogłoszeniu wyników 
wyborów, delegaci rozeszli się do innych 
zajęć: ognisko, dyskusje w grupach, praca 
przy radiostacji oraz nocny odpoczynek. 
I tutaj nasuwa się jedna refleksja: w składzie 
„nowego” Prezydium Związku znalazły 
się tylko dwie nowe osoby, a trzy osoby 
pochodzą z poprzedniego składu władz. 
Zatem w ocenie delegatów ich dotychcza-
sowa praca została zauważona i doceniona.

Rano to wybory do GKR i podjęcie uchwał, 
jakie wpłynęły do Komisji. Okazało się, że 
większość zgłoszonych spraw kwalifikuje się 
do przekazania do nowego Prezydium Związ-
ku i taka też była wola delegatów.

Moim zdaniem, ten zjazd nie był przy-
gotowany na wprowadzenie radykalnych 
zmian w statucie PZK ani też nie widział 
konieczności przeprowadzenia znacznych 
korekt w sposobie pracy Zarządu Główne-
go PZK. Dały się jednak słyszeć głosy, że 
konieczne będzie zwołanie Nadzwyczajne-
go Zjazdu PZK, aby dokonać dość istotnych 
zmian i poprawek. Czy jest to możliwe? 
Nie potrafię udzielić w tym temacie jedno-
znacznej odpowiedzi.

Zdzisław, SP3GIL

Przepraszam Jerzego 
Miśkiewicza SP8TK

Podczas posiedzeń Prezydium ZG PZK 
i Zarządu Głównego PZK zebrani otrzy-
mali informację o zamiarze nadania tytułu 
Członka Honorowego PZK Jerzemu Miśkie-
wiczowi SP8TK.

Jak powszechnie wiadomo, Jerzy SP8TK 
był wieloletnim sekretarzem Generalnym 
Polskiego Związku Krótkofalowców i to 
w bardzo trudnym okresie. Po zaprzestaniu 
pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji nadal 
pozostał bardzo aktywny, prowadząc wiele 
działań o charakterze historycznym oraz 

wspierając bieżące inicjatywy w ramach 
Lubelskiego OT PZK oraz poza nim.

Będąc odpowiedzialnym za skomple-
towanie i dostarczenie delegatom mate-
riałów na XXII KZD, nie dopilnowałem na-
leżycie kompletności wniosków o nadanie 
godności Członka Honorowego PZK. To 
był wielki błąd i nic mnie nie tłumaczy. Ale 
nie było to w żadnej mierze celowym dzia-
łaniem nikogo z członków ustępującego 
prezydium, a tym bardziej moim. Proszę 
Jerzego SP8TK o wybaczenie i przyjęcie 
moich przeprosin.

Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK

Enigma z Bydgoszczy
12 czerwca br. krótkofalowcy z Oddziału 

Bydgoskiego PZK, a konkretnie z Klubu 
Krótkofalowców „Enigma” SP2PBM, propa-
gowali krótkofalarstwo na Bydgoskim Fe-
stiwalu Organizacji Pozarządowych. Na sto-
isku znalazły się trzy TRX-y, w tym Icom 756 
PRO III, TS590S oraz duobander FM na UKF. 
Na ekranach laptopów znajdujących się na 
stoisku przez cały czas wyświetlane były 
filmy o krótkofalarstwie. 

Stoisko PZK było czynne przez cały czas 
trwania festiwalu, a stacje pracowały pod 
znakiem HF670BY z okazji 670. rocznicy 
nadania praw miejskich Bydgoszczy przez 
króla Kazimierza Wielkiego. 

Obsługę stoiska zapewniali Daniel 
SQ2KLU i Krzysztof SQ2JK, znani z ubie-
głorocznego programu i akcji dyplomowej 
„Marian Rejewski na falach eteru” oraz Mi-
chał SQ2MO. Pomagali im koledzy z OT-04 
oraz krótkofalowcy niezrzeszeni. W sumie 
przez stoisko przewinęło się około 20 krót-
kofalowców i kilkadziesiąt osób zaintereso-
wanych naszą działalnością. 

Odwiedziła nas Pani Iwona Waszkiewicz 
– zastępca prezydenta Bydgoszczy, której 
Krzysztof SQ2JK przedstawił naszą działal-
ność oraz ofertę kierowaną do mieszkań-
ców Bydgoszczy, a w szczególności do tych 
najmłodszych.

Polski Związek Krótkofalowców był jed-
ną z 20 organizacji i fundacji prezentują-
cych się na tegorocznej edycji festiwalu.

Info: Piotr SP2JMR 

ZDZISŁAW SP3GIL (W śRODKU). FOTO SP5CCC
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Silent KeyS
W oStatnim czaSie odeSzli 

od naS na zaWSze:

Włodzimierz WitaSzeWSKi 

SP5aWy
8 czerwca 2016r. odszedł do krainy 

wiecznych DX-sów Włodzimierz Witaszew-
ski SP5AWY, długoletni członek Klubu Ligi 
Obrony Kraju SP5KAB, w przeszłości  bar-
dzo aktywny członek Polskiego Związku 
Krótkofalowców, Warszawskiego Oddziału 
Terenowego Polskiego Związku Krótko-
falowców. Zawsze miły, pogodny. służył 
dobrą radą i pomocą młodszym stażem 
krótkofalowcom, można zawsze było liczyć 
na jego zaangażowanie i wielką pomoc 
dotyczącą działalności radioamatorskiej. 

Jurek SP5SSB

Jerzy Koziński SP5Fl
W dniu 14 czerwca 2016r., po ciężkiej 

chorobie opuścił nasze szeregi Kolega 
Jerzy Koziński SP5FLC. Wieloletni członek 
Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK, 
doświadczony konstruktor urządzeń ra-
diowych, sympatyczny i uczynny kolega, 
chętnie służył innym swoją wiedzą i do-
świadczeniem.

W latach 1989–1990 był uczestnikiem 
polskiej wyprawy badawczej na stację ark-
tyczną, zapewniając załodze łączność ra-
diową z Polską. Obsługując stację HF0POL 
nawiązał i umożliwił nawiązanie wielu 
QSO. Cześć Jego pamięci. 

Informacja: Tomek SP5NZZ

JanuSz ŻygoWSKi SQ9BzJ
W dniu 01.06.2016 r. po długim pobycie 

w hospicjum zmarł nasz kolega Janusz Ży-
gowski SQ9BZJ. Przez wiele lat prezes klu-
bu SP9KAT, działacz lokalnego środowiska 
krótkofalarskiego, jak również przedstawi-
ciel krótkofalowców w sztabie zarządzania 
kryzysowego. Cześć jego pamięci.

Roman SP9BFC, Członek Zarządu Głównego PZK – OT50

nUMER ZAMKnIęTO 1.07.2016 R.

SP5HS mgr inż. 
Krzysztof Słomczyński 

Urodził się 7 października 1934 r. Krót-
kofalarstwem zainteresował się w począt-
kach lat pięćdziesiątych, w czasie nauki 
w XXX Liceum Ogólnokształcącym w War-
szawie, w którym uzyskał świadectwo 
dojrzałości w 1951 r. 

Należał do Radio Klubu LPŻ SP5KAB. Li-
cencję nasłuchową otrzymał o znaku SP5-
018. Uczęszczał na kurs krótkofalarski, na 
którym nauczył się między innymi telegra-
fii. Jego wnioski o licencję nadawcy były 
odrzucane przez Urząd Bezpieczeństwa 
ze względu na poglądy rodziny. Podobnie 
było z przyjęciem na studia. Po pierwszej 
odmowie podjął pracę w Przemysłowym 
Instytucie Telekomunikacji w Warszawie, 
którego dyrektorem był prof. dr inż. Ja-
nusz Groszkowski – pierwszy prezes Pol-
skiego Związku Krótkofalowców. W in-
stytucie wybudowany został pierwszy 
eksperymentalny nadajnik TV. Krzysztof 
w domu uruchomił amatorski odbiornik 
TV, na którym mógł oglądać eksperymen-
talne obrazy.

Po trzecim podejściu wreszcie dostał 
się na Wydział Łączności Politechniki War-
szawskiej i tam ukończył studia w 1960 r. 
W dniu 4 lutego 1957 r. wytrwałość została 
nagrodzona i otrzymał licencję o znaku 
SP5HS. Dokument pozwalał na pracę na 
CW z mocą 10 W. Natychmiast uruchomił 
wcześniej zbudowany nadajnik. 

W latach 1956–57 bardzo aktywnie 
uczestniczył w procesie reaktywowania 
Polskiego Związku Krótkofalowców. Pod-
pis Krzysztofa zamieszczony jest na pro-
tokole dokumentu przywracającego PZK. 
Został wybrany na członka ZG PZK oraz 
wszedł w skład zespołu redakcyjnego 
„Krótkofalowca Polskiego”. Już w 1958 r. 
uzyskał dyplom DX CC za CW.

W dniu 9 czerwca 1959 r. Zarząd Główny 
PZK zatwierdził regulamin Polskiego Klubu 
DX, którego SP5HS był jednym z pięciu 
założycieli. W 1960 r. otrzymuje dyplom 
ukończenia Politechniki Warszawskiej.

Przez kilka kadencji był członkiem Za-
rządu Głównego PZK. W latach 1970 –1974 
piastował funkcję sekretarza generalnego 
PZK i jednocześnie dyrektora biura. Przez 
wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału 
Warszawskiego PZK. Za pracę na rzecz 
krótkofalarstwa Polskiego i PZK w 1973 r.  
został odznaczony Honorowa Odznaką 
PZK z numerem 007. Jest współzałożycie-
lem specjalistycznego klubu ARS.

Starsi koledzy pamiętają audycję te-
lewizyjną Ekran z Bratkiem ,  w ramach 
której Krzysztof propagował krótkofalar-
stwo. Płyta gramofonowa ABC telegrafii 
powstała w wyniku Jego starań. Nagrana 
została osobiście przez Krzysztofa w stu-
diu TVP.

Krzysztof jest autorem książki Amator-
ska Radiolokacja Sportowa oraz broszury 
Łowy na Lisa. Jest też autorem najbardziej 
popularnej książki o naszym hobby, którą 
na swoich półkach ma już kilka pokoleń 
krótkofalowców, a mianowicie ABC Krót-
kofalowca. Pierwsze wydanie to 1980 r. 
w nakładzie 10 000 szt. Następnie ukazały 
się jeszcze dwa wydania o łącznym nakła-
dzie 45 tysięcy egzemplarzy. 

W latach 1970–80 współpracował 
z Biuletynem PZK (pisał na tematy orga-
nizacyjne). Był też współautorem Informa-
tora Krótkofalowca wydanego w nakładzie 
15 000 sztuk. Często mogliśmy słyszeć 
jego opracowania, które przedstawiane 
były w czasie Radiowych Biuletynów Infor-
macyjnych (RBI) nadawanych w paśmie 80 
metrów. Był stałym współpracownikiem 
„Krótkofalowca Polskiego”. Wielu z nas 
budowało anteny W3DZZ z trapami pro-
dukcji Krzysztofa.

W roku 1990 został wybrany na Prezesa 
PZK (pierwszym po wojnie wybranym 
w demokratyczny sposób). Funkcję tę 
pełnił do 1992 r. Był członkiem oraz prze-
wodniczącym Państwowej Komisji Egza-
minacyjnej ds. Radioamatorów w służbie 
amatorskiej.

Wchodził w skład Kongresu I Regionu 
IARU, który odbył się w Warszawie w 1975 
r. Był aktywnym działaczem I Regionu 
IARU. Już w 1978 r. w czasie Konferencji 
Generalnej I Regionu IARU na Węgrzech, 
z inicjatywy Krzysztofa SP5HS powołana 
została Grupa Robocza ds. Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej (ARDF), której miał 
zaszczyt przewodniczyć przez 20 lat.

Krzysztof współorganizował pierwsze 
Mistrzostwa Świata ARDF, które odbyły 
się w 1980 r., w Polsce, w miejscowości 
Cetniewo. Wiele razy przewodniczył ko-
misji sędziowskiej na MŚ i Mistrzostwach 
I Regionu IARU w ARDF. Za bardzo bogatą, 
twórczą działalność wyróżniony został 
Medalem IARU.

Uczestniczył w wielu światowych kon-
ferencjach ITU. W latach 2000 i 2007 był 
zastępcą przewodniczącego delegacji 
z Polski. Na przełomie wieków pełnił obo-
wiązki zastępcy Prezesa PAR i w tym cza-
sie podejmował wiele działań na rzecz 
krótkofalowców. Między innymi aktywnie 
wspierał przystąpienie Polski do stoso-
wania zaleceń CEPT T/R 61-01 w sprawie 
uznania pozwoleń amatorskich.

Prawie całe życie zawodowe Krzysz-
tofa związane było z radiokomunikacją. 
Podsumowaniem tej pracy stały się liczne 
odznaczenia i medale, a wśród nich Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
ty Krzyż Zasługi, Złoty Medal dla Obronno-
ści Kraju i Odznaka Honorowa „Zasłużony 
Pracownik Łączności”.

W latach 2001–2003 był koordynato-
rem Zespołu Przygotowującego TR6 do 
Konferencji Światowej WRC 2003 w Pod-

komitecie Zarządzania Częstotliwościami 
Kwatery Głównej NATO.

29 czerwca 2002 r. odznaczony został 
Złota Odznaką Honorową PZK, a w 2008 r. 
XVII Zjazd Krajowy PZK nadał mu godność 
Członka Honorowego PZK.

Ze względu na wiek i stan zdrowia 
Krzysztof rzadko pojawia się na pasmach.

Za pomoc w przygotowaniu materiału 
dziękuję kol. SP2IW oraz SP8TK.

Ryszard SP3CUG
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