
  Прийняли особисту участь в створенні в 1926 р. ЛКК    
  та подальший його розвиток     

       До майбутнього 95-річчя ЛКК  

   Георгій Чліянц (UY5XE)                                      

 

                      
 Члени ЛКК, 1929 р. 

 Вітольд Зембицький (Witold Ziembicki) (1874-1950): батько Яна Зембицького - 
одного із засновників ЛКК (позивний TPAR; раніше - LW3; пізніше: SP3AR, SP1AR; після війни 
в Польщі - SP6FZ), який працював:       
 Університет "Львівська політехніка" (далі - ЛП):      
  - 1931-1936 рр. - доцент історії медицини;       
 - 1936-1939 рр. - професор історії медицини і філософії;     
 - з 1938 р.- "Почесний член LKK";       
 Вроцлавський Університет:         
 -1946-1949 рр. – професор (член-кореспондент PAU - з 1947 р), дійсний член-
кореспондент PAU - з 1948 р., перший секретар "Польського товариства терапевтів" - 
Stowarzyszenia Internistow Polskieh). 

 Примітка. З виступу В. Зембицького 31 жовтня 1936 р. на ювілейному зібранні  
зборах ЛКК, яке проходило в приміщенні "Польського Радіо у Львові", яке було присвячено 
10-річчю створення клубу: "Докторська приймальня в моєму будинку жахливо лякає 
пацієнтів своїми величезними апаратами , радіолампами, проводами і котушками. Скрізь 
лежать незрозумілі для них картки-листівки (прім.UY5XE: мається на увазі QSL's), 
зображення людського черепа з попередженням: Увага - висока напруга! За словами 
пацієнтів - ці картки і висячі географічні карти світу мають кабалістичні знаки. В кухні не 
можливо можна пообідати, тому що стіл вічно завалений документами і QSL's всього 
бюро. Моя друкарська машинка постійно зайнята - її використовують для друкуванні  
кореспонденції секретаріату LKK, а телефон весь час зайнятий розмовами, що 
стосуються проблем клубу і журналу". 



                                 
       Члени ЛКК біля будинку радіостанції "Польського Радіо у Львові", 1936 р.  

 

 Тадеуш Малярський (Tadeusz Malarski) (1883-1952): 1936-1944 рр. - професор 
кафедри фізики ЛП; 1935-1937 рр. - президент "Польського союзу короткохвильовиків" - PZK; 
1938 г. - "Почесний член LKK"; 1938 г. - нагороджений "Krzyzem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski"; нині - Почесний професор Університету "Львівська політехніка". 

                                                                     
 Т. Малярський. 30-і рр. 

 Примітка. Слід зазначити, що Тадеуш Малярський сприяв функціонуванню  ама-
торської  радіостанції при радіолабораторії ЛП. Так наприклад, історія зберегла дані, що в 
перебігу 1926 р. під позивним TPPL (оп .: TPFS і TPLP; пізніше: SP3PL, SP1EX і SWL SPPL), 
вона проводила експерименти на діапазоні “40 м”. 

  

 В 1945-1952 рр. - зав. кафедрою фізики і радіотехніки "Сілезької політехніки" (м. 
Глівіце, Польща). 

  



 Адам де Ламберт Ебенбергер (Adam de Lambert Ebenberger) (1902-1932): SP3DX; 
директор Львівського відділення фірми "Siemens"; 1929-1932 рр. - президент LKK і Почесний  
член Львівського "Товариства інженерів"; 1932 р. - "Почесний член LKK".   
 Примітка. У 2006 р в Обласному архіві, в старому "Журналі поховань на Лича-
ківському кладовищі" вдалося розшукати запис про його поховання в одному з фамільних 
склепів ... 

                                              
    UT1WL, UR4WG і UY5XE, Личаківське кладовище, 2006 р. 

 

 Витольд Корецький (Witold Korecki): SP1GY; 1926-1929 рр. - SP3II; 1932-1938 рр. - 
президент LKK; 1937 р. - “Почесний член LKK”; 30-і роки – технічний керівник радіостанції 
“Polskie Radio we Lwówie”. 

 

 

  Інші “Почесні члени LKK”: 

 Болеслав Попович (Boleslaw Popowicz): сенатор, бригадный генерал.  
  

 Михал Токаржевський-Карашевич (Michal Tokarzewski-Karaszewicz): генерал 
(звання присвоєно в 1937 р.).   
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