
  Члени ЛКК і радіостанція «Polskie Radio we Lwówie»     

        До 95-річчя ЛКК  

   Георгій Чліянц (UY5XE)                                      

У 2008 р в Інтернеті прочитав велику статтю Христини Базюк «Історія першої львівської 
радіостанції».  

Наведу деякі з неї витримки.  

«Розмістілася вона в орендованому у 1929 р. центральному павільйоні «Східних торгів» 
(т.з. «Підкова») у Стрийська парку. Монтаж обладнання радіостанції зайняв тиждень, а 
роботи завершили 10 січня 1930 р. 

 
Центральний павільйон «Східних торгів», 1938 р. 

Офіційне відкриття радіостанції потужністю 1,7 кВт датується15 січня 1930 р.  



Передавалися популярні програми «Wesoła Lwowska Fala» («Весела львівська хвиля»), 
герої не тільки радіоефірів, але й кінокомедій того часу, в яких вперше прозвучала 
популярна пісня «Тільки у Львові» («Tylko we Lwowie»). У неділю та на свята відбувалися 
трансляції із храмів латинського та вірменського обрядів. Постійно передавали наукові 
хроніки, радіоп’єси, рецензії на фільми та виступи музичних колективів. 
 

1 квітня 1930 р. компанія приступила до будівництва нової 16 кВт станції мовлення на 
вулиці Понінського (зараз – вул. І. Франка), а студія переїхала в нове приміщення по вул. 
Баторія №6 (зараз - вул. Князя Романа). Станцію обладнали англійським устаткуванням 
компанії Marconi, яке було зібране під керівництвом представника компанії - інженера 
Петерсена. 

 

 
У 1936 р. трансляції програм розпочалися з нового передавача потужністю 50 кВт і 
його технічним керівником був Вітольд Корецький». 

 



 
Фрагмент передавача. 

Примітка.  Вітольд Корецький (Witold Korecki: SP1GYI -  член LKK - #71; в 1926-1929 рр. - 
SP3II;  президент LKK в 1932-1938 рр.; «Почесний член LKK» - присвоєно в 1937 р.) [1, 2].   

 



Років десять тому, в Обласному архіві вдалося розшукати кримінальну «Справа № 723» (арх. № 
П-9049) на Новаківського Леонарда-Карола Алойзіевіча (Leonard-Karol Nowakowski), який до 
1939 р був членом ЛКК і був як SP3HY / PL238.  

Наведу про нього короткі дані з «Справи». Судячи з «Посвідчення», з 1936 р. по 1939 р. він був 
технічним працівником радіостанції. 

 

Народився 4.11.1893 р. в м. Стрий (Львівське воєводство). Радіотехнік. У 1909 р. 
працював на телефонній станції в м. Станіславув (нині - Івано-Франківськ), а з 1911 р. - на 
телефонній фабриці у Відні. З 1913 р. був радіотелеграфістом Морфлоту Австро-
Угорщини (в званні: спочатку капрал, а потім - підпоручик) на кораблях: «Бабенберг», 
«Динара», «Ер Герцог-Фрідріх».  З 1918 р. служив радистом на о. Брюно; а в 1929-1931 рр.  
працював в Познані на радіостанції. У 1931-1939 рр.  жив у Львові (по вул. Стрийській, 84) 
і працював техніком радіостанції «Польське радіо у Львові». 
 
29 вересня 1939 р., разом з п'ятьма іншими працівниками радіостанції (Михайлом 
Кравцем, Мічковським, Владиславом Склінскім, Мовцем і інж. Кулішкевічем), за вказівкою, 
отриманого з Варшави, виїхали на машині в Румунію. Через кілька днів Леонард вирішив 
повернутися до Львова до сім'ї. Hе отримавши відповідного пропуску, вирішив нелегально 
перейти кордон з СРСР. 
 
В ніч з 16-го на 17-е жовтня був затриманий в районі м. Коломия (нині - Івано-Франківська 
обл.). Під час обшуку в його будинку були знайдені різні радіодеталі і на допиті Леонард 



показав, що був знайомий з Яном Зембицький (SP1AR - один із засновників LKK). 
Останній його допит був проведений в Києві. 
 
9 липня 1940, рішенням «Трійки» », за нелегальний перехід кордону був засуджений на 5 
років. Відбував термін у «Сєвжелдорлаг» ( «Північний залізничний табір», РРФСР).  
 
Примітка. 
 - На підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12.08.1941 р. «Про надання амністії 
польським громадянам, які містяться в ув'язненні на території СРСР», Леонард 
Новаковський 3 вересня 1941 р був звільнений і направлений в м Бузулук.  
- Спочатку, на околиці Ташкента, почалося формування т.зв. «Армії Андерса», а її 
завершення відбулося вже в м Бузулук (Чкаловська обл., РРФСР, нині - Оренбурзька обл.) 
[3]. 
 
 Подальша його доля невідома.  
 
22 листопада 1995 р Л.А. Новаковський, постановою Прокуратури Львівської області, був 
реабілітований. 
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