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Sprawozdanie z działalności sekcji krótkofalowców
ToMiTo za okres maj 2019 – kwiecień 2020 r.

Sekcja krótkofalowców działająca przy ToMiTo, czyli Klub Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców FORT IV przy Towarzystwie Miłośników Torunia, oprócz stałej promocji na falach eteru walorów kulturowych,
historycznych, przyrodniczych i turystycznych Torunia oraz empatii jego
mieszkańców realizowała wiele innych, ciekawych przedsięwzięć.
Wyjazdy klubowiczów i praca na falach eteru pod znakiem klubowym
SP2TMT z różnych, ciekawych historycznie, przyrodniczo i turystycznie zakątków i miejsc Polski stanowią typowy element naszych zainteresowań.
W ten sposób zdobywamy i jednocześnie przydzielamy punkty w ramach
krajowych i zagranicznych programów dyplomowych – WCA (World Castles
Award), WFF (World Flora&Fauna), „WCTA”, „Twierdza Toruń”, „Toruń
Dziedzictwem Kultury Światowej”, „Polskie Zamki”, współzawodnictwa
„SPPA” , „PGA” i wiele innych.
W roku 2019 przypadała 80. rocznica zdobycia po raz czwarty w okresie
międzywojennym Pucharu Gordon Bennetta przez polskich pilotów balonowych. By uczcić tę okoliczność pracowaliśmy od grudnia 2018 r. pod specjalnym znakiem radioamatorskim – HF80PGB. Temu wydarzeniu poświęcony
został również „Wieczór Toruński” zatytułowany „Toruń w balonowym Pucharze Gordon Bennetta”, który odbył się 6 czerwca 2019 r. w Książnicy Kopernikańskiej. Wieczorowi towarzyszyła okolicznościowa wystawa.
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W lipcu 2019 r. rozpoczęliśmy przygotowania do upamiętnienia przypadającej w tym roku ważnej dla wszystkich obywateli naszego kraju 80. rocznicy
wybuchu drugiej wojny światowej i udziału polskiego lotnictwa w wojnie
obronnej 1939 r. W sierpniu uruchomiliśmy dwie stacje okolicznościowe,
pracujące pod znakami SN80FL i SN80TR. Znaki te nawiązują do postaci
dwóch wybitnych pilotów – dowódców 3. Dywizjonu Myśliwskiego 4. Pułku
Lotniczego w Toruniu (III/4) – bohaterskich pilotów września 1939: kpt. pil.
Floriana Stanisława Laskowskiego i kpt. pil. Tadeusza Henryka Rolskiego.
Na tę okoliczność zostały wydrukowane specjalne podwójne karty QSL,
przygotowano też foldery oraz strony na serwerze QRZ.COM.
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Specyfiką tych aktywności radiowych była m.in. praca z miejsc (lotnisko
w Toruniu oraz lotniska polowe), na których bazowały poszczególne eskadry
myśliwskie III/4. Dywizjonu Myśliwskiego, sformowane na bazie 4. Pułku
Lotniczego pod koniec sierpnia 1939 r. Były to m.in. lotniska polowe w miejscowościach Lipie, Markowo, Poczałkowo oraz miejsca, gdzie rozegrały się
istotne wydarzenia związane z toruńskim lotnictwem wojskowym – lotnisko
główne 4 PL, lotnisko zapasowe Katarzynka, lotnisko polowe Podgórz, miejscowość Gruta. Wspólnie z Urzędem Gminy Aleksandrów Kujawski zorganizowaliśmy uroczyste obchody rocznicy bitwy nad Poczałkowem 4 września –
największej bitwy lotnictwa Armii Pomorze we wrześniu 1939 r.
W dniu 7 września w Forcie IV odbył się rodzinny piknik historycznowojskowy, którego przewodnim tematem była 95. rocznica powstania
4. Pułku Lotniczego, stacjonującego w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Toruniu. W godzinach 10.00 –16.00 na terenie fortu zorganizowano wiele gier i zabaw dla dzieci i młodzieży związanych z lotnictwem. Osoby
zainteresowane historią toruńskiego lotnictwa wojskowego miały okazję zapoznać się z wystąpieniami prelegentów poświęconymi: historii, tradycji, osiągnięciom 4 PL, działaniom lotnictwa Armii Pomorze w wojnie obronnej 1939 r.
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Odbyła się również projekcja filmu pt. „Ja poprowadzę tę eskadrę” poświęconego postaci kpt. pil. Floriana Laskowskiego, który zginął 2 września
1939 r. podczas wykonywania zadania bojowego (ataku na niemiecką kolumnę zmotoryzowaną) nad miejscowością Gruta. W pikniku uczestniczył oddział
toruński Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy ze swoim stanowiskiem
militarnym, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży. Ponadto, co jest ważne do podkreślenia, w pikniku brali udział
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Grucie noszącej imię kpt. pil. Floriana
Laskowskiego oraz pan Daniel Rolski, syn następcy kpt. F. Laskowskiego na
stanowisku dowódcy III/4. Dywizjonu Myśliwskiego – ówczesnego kpt. pil.
Tadeusza Rolskiego. Ppłk pil. Tadeusz Henryk Rolski (w takim stopniu zakończył swój udział w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie) po zakończeniu działań we wrześniu 1939 r. przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii,
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gdzie za zgodą dowództwa RAF utworzył na przełomie sierpnia i września
1940 r. 306. Dywizjon Myśliwski „Toruński”. Dywizjon „Toruński” był trzecim polskim dywizjonem myśliwskim sformowanym głównie z pilotów 4 PL
(Toruń) i 3 PL (Poznań), którzy dotarli do Anglii i zasilili szeregi RAF.
Jako członkowie ToMiTo braliśmy czynny udział w organizowanych przez
Towarzystwo w Książnicy Kopernikańskiej wieczorach toruńskich. W maju
tradycyjnie uczestniczyliśmy w dorocznych targach książki organizowanych
w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK. Oprócz przeglądu nowości prezentowanych przez poszczególnych wydawców była to okazja do udziału w ciekawych
odczytach, spotkaniach autorskich oraz uzupełnienia prywatnych zasobów
interesujących wydawnictw.
Tradycyjnie, w dniu 1 listopada 2019 r. braliśmy udział w XVII już kweście na odnowę zabytków kultury sakralnej na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Cieszymy się, że biorąc udział w tym wydarzeniu mogliśmy przyczynić
się do kolejnej rekordowej zbiórki na ten szczytny cel. Jest to możliwe dzięki
szczodrobliwości osób odwiedzających tę toruńską nekropolię.
W styczniu 2020 r. w setną rocznicę wkroczenia wojsk Frontu Pomorskiego na tereny Pomorza oraz powrotu w dniu 18 stycznia 1920 r. Torunia do
wolnej Polski nagłośniliśmy na falach eteru tę ważną dla Torunia i jego społe-
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Okolicznościowy zegar na budynku Urzędu Miasta Torunia
odmierzający czas do Jubileuszu – zdjęcie wykonano
15 stycznia 2020 r. około godziny 12.00
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czeństwa rocznicę. Pracując pod znakiem okolicznościowym SN1920T 17
stycznia z Golubia-Dobrzynia oraz 18 stycznia sprzed dworca kolejowego
Toruń Miasto głosiliśmy wszem i wobec to historyczne wydarzenie – powrót
Torunia i Pomorza do Macierzy. Równocześnie za spełnienie warunków programu dyplomowego „100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski”, polegających na nawiązaniu łączności ze stacjami z Torunia (w tym obowiązkowo
ze stacją o znaku SN1920T), wydawany jest specjalny dyplom.
Stan osobowy sekcji krótkofalowców ToMiTo w okresie obejmującym
powyższe sprawozdanie utrzymywał się na stabilnym poziomie. Aktualnie w
pracach Klubu Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Miłośników
Torunia uczestniczy 14 członków ToMiTo.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.sp2tmt.pl, na której można
znaleźć więcej informacji na temat realizowanych przez nas działań.
Członkom Klubu, sympatykom oraz naszym rodzinom należy się podziękowanie za okazaną pomoc oraz życzliwość dla naszej działalności.
Mariusz Thomas (Toruń)
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