
Spotkanie jubileuszowe na Sośniej Górze 
 

z okazji 90 lecia krótkofalarstwa  na Górnym Śląsku 
 
        Piękna i słoneczna pogoda przywitała uczestników spotkania jubileuszowego, które odbyło się 

w niedzielę 27 sierpnia br. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie (Sośnia Góra). Nad rejestracją 

uczestników czuwali Piotr SP9TPZ i Henryk SQ9MZ. W sumie zarejestrowało się 85 krótkofalowców, wiele 

koleżanek i kolegów było z rodzinami co sprawiało wrażenie, że jest nas o wiele więcej. Część oficjalna 

jubileuszu rozpoczęła się w sali multimedialnej od  przywitania gości przez Stanisława SP9QLP i Marka 

SP9HTY, następnie Romuald SQ9ZM przedstawił w skrócie historię Górnego Śląska a szczególnie ostatnie 

90 lat krótkofalarstwa na naszym terenie. Eugeniusz SQ9HZM  poinformował wszystkich zgromadzonych, 

że Award Manager Wiesław SQ9V z okazji 90 lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku po czerwcowej akcji 

dyplomowej  wydał 385 dyplomów z czego 238 do stacji z SP, 143 dla reszty Europy i 4 dla nadawców DX. 

Zwycięzcą kategorii „Najlepsza stacja nasłuchowa” został Bogdan SP9-28038 z Bochni, w kategorii 

„Najlepsza stacja spoza Górnego Śląska” zwyciężył Zbigniew SP9IEK z Tarnowa a w kategorii „Najlepsza 

stacja z Górnego Śląska” nagrodę odebrał Bronisław SP9WZO z Cieszyna. Zwycięzcy otrzymali puchary, 

dyplomy.  Nagrody książkowe ufundował Zbyszek SP9LDB.  

 

 
 
  Po wspólnym zdjęciu była okazja na spacery po terenie ogrodu, dyskusje przy kawie, lodach i grillu. 

Na terenie spotkania pracowały stacje na UKF i KF. Można było zdobyć „Certyfikat nadawcy telegrafii lewą 

nogą”nadając na specjalnym, nożnym kluczu telegraficznym. Dzieci           i wnuki przybyłych na spotkanie 

koleżanek i kolegów korzystały z dużego placu zabaw i ścieżek edukacji ekologicznej w towarzystwie 

upominków.  Na koniec spotkania odbyło się losowanie nagród wśród uczestników jubileuszu. Sponsorami 

nagród i upominków byli: Edward SP9WZB (antena Big Star), Andrzej SP9N (duo-bander UV5R), Jerzy 

SP9WZT (miernik SWR/PWR), Wiesław SQ9V ( izolatory), kluby SP9PKS, SP9PKM, OT 06, OT 31, 

miasto Pszów (w sumie 30 nagród).  

Koledzy z OT-06, Jarek SP9MA oraz Mietek SP9NWN,  z rąk Prezesa OT-06 Marka SP9HTY 

otrzymali pamiątkowe grawertony za ponadprzeciętny wkład w promowanie tej akcji.  

Dziękujemy obecnym na spotkaniu za udział, wszystkim za pomoc w organizacji        a 

sponsorom za dostarczenie nagród i hojność. 

Rozjechaliśmy się do domów z nadzieją na wspólne spotkanie z okazji 100 lecia krótkofalarstwa 

na G. Śląsku. 

 
 Organizatorzy : OT 06 PZK, OT 29 PZK, OT 31 PZK, OT 50 PZK                       


