
   Від LW3 і до SP6FZ  

        До 95-річчя ЛКК (1926-2021)  

Ян Зембицький (1909-1969) в 1926 р. був одним із засновників Львівського клубу 
короткохвильовиків (LKK). 

                                 
   Друга половина 20-х років    

 Примітка: LKK був шостим за рахунком радіоклубом, створеним в Європі. Першим був, 
створений в Лондоні в 1913 р.ю "The Wireless Club of London". Первісне найменування LКK було LKR 
("Lwowski Klub Radionadawców"). 

Починав роботу в ефірі нелегальними позивними: на початку 20-х років – як LW3, а в1926-1929 
рр. - як TPAR. 

 

            

 Сім'я проживала по вул. Беловського, д. 6 (нині - П. Ковжуна). Його батько - професор Вітольд 
Зембицький мав приватну медичну практику. Практично, вся організаційна діяльність клубу 



(створення необхідних нормативних документів, робота QSL-бюро, підготовка журналу і т.і.) 
проходила в їх квартирі. 

 Примітка.           
  - З виступу В. Зембицького 31 жовтня 1934 р. на урочистому заході LKK, яке проходило в 
приміщенні «Польського Радіо» у Львові: "Докторська приймальня в моєму будинку жахливо лякає 
пацієнтів своїми величезними апаратами, радіолампами, проводами і котушками. Скрізь лежать 
незрозумілі для них картки-листівки, зображення людського черепа з попередженням: Увага - 
висока напруга! За словами пацієнтів, ці картки і висячі географічні карти світу мають 
кабалістичні знаки. В кухні неможливо пообідати, тому що стіл вічно завалений документами і 
цими картками за все бюро. Моя друкарська машинка постійно зайнята - її використовують для 
друкування кореспонденції секретаріату LKK, а телефон весь час зайнятий розмовами, що 
стосуються проблем клубу і журналу ".         
    - У 1938 р. В. Зембицькому було присвоєно звання «Почесний член 
LKK». 

 У 1927 р. Ян став членом ARRL.  

 

 

У 1929-1933 рр. був активний як SP3AR / PL-202, а в1933-1939 рр. - як SP1AR. 

 



 

 У 1930 р. отримав диплом WAC. Даний диплом він виконав за 5 годин. 

 

 У 1930 р. його приймають «Почесним членом» Віленського клубу короткохвильовиків - WKK 
(Вільно, нині - Вільнюс). 



 

 У 1931 р. SP3AR був одним з укладачів «Довідника короткохвильовика». 

 

 16 грудня 1934 р. LKK проводить "Międzynarodowe zawody PZK" (пізніше, вони отримали 
найменування як SP DX Contest). 



 

 

З 1939 р. і до 1944 р. Ян Зембицький продовжував жити у Львові і працював в 
бактеріологічному інституті проф. Веігла (Weigla) - у відділі, який займався ремонтом і 
обслуговуванням всіляких приладів. 

Це зафіксовано в кримінальній «Справі №2147» (арх. номер П-30104) на члена LKK Яна 
Світальського (до 1939 р. у Львові - SP1MJ, після війни в Польщі - SP8MJ) по його обвинуваченню в 
1945 р. до приналежності до Армії крайової («АК»). За його свідченнями, в «АК» його міг 
рекомендувати Ян Зембицький (мав псевдонім «Чайка»), але його доля з 1944 р. йому не відома, тому 
що говорили, що він виїхав зі Львова ... 

Після війни в Польщі був активний в ефірі як SP6FZ. 



 

 

«QST» (серпень 1970 р.) 

 



У 1970 р., через рік після його смерті, вийшла книга з історії короткохвильового руху в Польщі 
(Zbigniew Rybka, Ireneusz Wyporski, Jan Ziembicki. Historia krotkofalarstwa Polskiego. - Warszawa, 1970, 
140 s.). 
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