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R O C Z N I K  T O R U Ń S K I   T O M  42 R O K  2015 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Krótkofalowców 

ToMiTo za okres maj 2014 – kwiecień 2015 r.  

Mariusz Thomas 

Toruń 

Minął kolejny rok działalności sekcji krótkofalowców ToMiTo. Był on 

kontynuacją promocji na falach eteru pięknego, zabytkowego i coraz bardziej 

atrakcyjnego turystycznie Torunia.  

Członkowie sekcji brali udział w spotkaniach i uroczystościach związa-

nych z działalnością ToMiTo na terenie miasta i regionu. Realizowaliśmy 

również inne zadania: 

– udział w kweście na cmentarzu św. Jerzego w dniu 1 listopada 2014 r.; 

– praca stacji krótkofalarskich – członków sekcji w lutym 2015 r. dla upa-

miętnienia kolejnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.  

Organizowaliśmy wiele wycieczek do zamków, budowli obronnych oraz 

fortyfikacyjnych na terenie Torunia, powiatu toruńskiego, województwa ku-

jawsko-pomorskiego oraz innych województw. Wynikały one z dużego zainte-

resowania wśród krótkofalowców w kraju i Europie naszą aktywnością radio-

wą z tych obiektów. Biorąc pod uwagę ich uwarunkowania historyczne, przy-

rodnicze, kulturowe przydzielaliśmy punkty w ramach programów dyplomo-

wych – WFF (World Flora Fauna, czyli wyprawy i łączności z parków naro-

dowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, obszarów chronio-

nego krajobrazu, rezerwatów przyrody), polskiego programu SPFF, WCA – 

World Castle Award, czyli Zamki w Polsce oraz Twierdze i Forty (www. 

zamkisp.pl). W czasie łączności radiowych promowaliśmy walory tych miejsc.  

Przez cały rok członkowie sekcji brali udział w wielu zawodach krajowych  

i zagranicznych, nawiązali pod indywidualnymi znakami krótkofalarskimi 

wiele ciekawych łączności, zapraszając korespondentów do odwiedzenia 

przepięknego Torunia oraz przydzielając punkty i umożliwiając innym krótko-

falowcom zdobywanie dyplomów krótkofalarskich związanych z Toruniem 

http://www.zamkisp.pl/
http://www.zamkisp.pl/
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(programy dyplomowe: „WCTA”, „Twierdza Toruń”, „Toruń Dziedzictwem 

Kultury Światowej”, „Polskie Zamki”, współzawodnictwo „SPPA”, „PGA” 

i wiele innych. 

Ważnym wydarzeniem i okazją do pracy krótkofalarskiej stacji okoliczno-

ściowej była 750 rocznica lokacji Nowego Miasta Toruń.  

W internetowej bazie znaków krótkofalarskich o światowym zasięgu pod 

adresem http://www.qrz.com/SN750NMT zamieszczone zostały informacje 

oraz zdjęcia dotyczące pracy stacji okolicznościowej SN750NMT. 

 

 
 

Odnotowaliśmy ponad 1800 wejść na tę stronę. W okresie dwóch tygodni 

pracy stacji okolicznościowej SN750NMT nawiązaliśmy około tysiąca łącz-

ności radiowych na pasmach KF i UKF, wykorzystując do tego różne emisje 

radiowe (digi, SSB, CW). Praca stacji cieszyła się dużym zainteresowaniem, 

wielu korespondentów w krótkich rozmowach potwierdzało swoje miłe wra-

żenia z pobytu w naszym mieście, a dla wielu była to zachęta do odwiedzenia 

grodu Mikołaja Kopernika. 

http://www.qrz.com/SN750NMT
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Poniżej prezentujemy kartę QSL (przód i tył), jaką wysłaliśmy do wszyst-

kich krótkofalowców w kraju, Europie i na świecie, z którymi w okresie 17-30 

listopada 2014 r. mieliśmy kontakt radiowy, jako potwierdzenie nawiązania 

dwustronnej łączności radiowej w ramach jubileuszu 750-lecia lokacji Nowe-

go Miasta Torunia. 

W grudniu 2014 r. jako sekcja krótkofalowców rozpoczęliśmy przygoto-

wania do Zjazdu Kasztelańskiego TORUŃ 2015 ( 25–27 IX 2015). ToMiTo 

poprzez naszą sekcję jest wraz Oddziałem Terenowym Polskiego Związku 

Krótkofalowców w Toruniu współorganizatorem tej imprezy. W Zjeździe 

Kasztelańskim TORUŃ 2015 (którego główną bazą organizacyjno-kwaterun-

kową jest Fort IV – Yorck Twierdzy Toruń) uczestniczyć będą osoby z kraju 

i zagranicy, które realizują program dyplomowy „Zamki w Polsce” oraz 

„Twierdze i forty”. 

Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych pod ad-

resami: www.zamkisp.pl oraz www.twierdze.zamkisp.pl. Cyklicznie zamiesz-

czamy tam informacje na temat przygotowań do zjazdu, publikujemy wykazy 

obiektów warownych i fortyfikacyjnych znajdujących się w Toruniu i okolicy. 

Będzie to okazja do promocji Torunia i jego zabytków, atmosfery tu panującej 

oraz nawiązywania kontaktów z mieszkańcami grodu Kopernika. 

W okresie sprawozdawczym stan osobowy sekcji krótkofalowców ToMiTo 

utrzymywał się na stabilnym poziomie, z lekką tendencją wzrostową. 

 

 

http://www.zamkisp.pl/
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