
 

 Співпраця короткохвильовиків Литви та Львова (1928-1939 рр.)  

    Георгій Чліянц (UY5XE)  

 Так історично склалося, що співпраця двох польських клубів (“Львівського клубу 
короткохвильовиків” – LKK та “Віленського клубу короткохвильовиків” – WKK) розпочалася 
понад 90 років тому. LKK був першим створеним клубом у Польщі (створений у грудні 1926 р. 
– шостим за рахунком у Європі), а WKK декількома роками пізніше – як і в інших містах 
Польщі (Більську, Варшаві, Кракові, Лодзі та ін.). Протягом кінця 1927 р. – на початку 1928 р. 
десять короткохвильовиків Вільно стали його членами: 

LKK №           1927-1928     1929-1934  1934-1939 SWL 

21. Stanislaw Kownacki TPBP   SP3GK        PL201 

23. Mieczyslaw Lapinski       TPLM   SP3LM  SP1LM  PL22 

24. Michal Nowicki    TPMN   SP3MN       PL23 

31. Jan Wojciechowski TPIN     SP3IN*   PL27 

41. Stefan Galkowski     TPMC  SP3MC  SP1AB    

42. Stefan Banaszkiewicz     TPMS   SP3MS  SP1AC       

51. Antoni Kozierkiewicz       TPMA   SP3MA   

60. Stanislaw Mnichowiecz   TPMW  SP3MW       

74. Eugeniusz Milaszewski   SP3MQ    SP1BY    

>100 

?. Stanislaw Kozierkiewicz   SP1AO        

* В 1930 р. SP3IN переїжджає із Вільно до Львова.  

 Історія зберегла кілька QSL's короткохвильовиків із Вільно: 

   

 



 

 Примітка. Слід пояснити, як формувався позивний. До 1928 р. у Польщі не існувала 
офіційна реєстрація позивних і тому короткохвильовики його собі присвоювали 
самостійно. Позивний складався з двох частин – префіксу та суфіксу. Першою літерою 
префікса у всіх була літера Т (що означало – радіостанція, що передає), а друга - країну (Р 
- Польща). Cуфікс також складався з двох букв, але був персональним, який кожен 
встановлював собі самостійно. Деякі використовували ініціали своїх Прізвищ та Ім'я 
(наприк-лад, див. TPLM). У 1929 р. була введена Державна система реєстрації і всім 
префікс TP був замінений на SP3. Деякі зуміли зберегти і свій суфікс (наприклад, той 
самий ex-TPLM).  

 У 1927 р., у квартирі Яна Зембицького (TPAR), 
створюється QSL-бюро. Виготовляються спеціальні 
штампики, якими проштамповувалися всі вхідні та 
вихідні QSL's. До грудня 1928 р. обсяг оброблюваних 
QSL's настільки зріс, що було прийнято рішення про 
створення умовних п'яти його філій. За його 
Віленською філією відповідальною було призначено Станіслава Ков-нацького (TPBP, див. - 
член LKK №21).  

 16 грудня 1928 р. збори LKK приймають рішення видавати журнал “Krotkofalowiec 
Polski”, перший номер якого виходить 1 січня 1929 р.  

 Примітка. QSL-бюро знаходилося у Львові - аж до його окупації, як і журнал.  

 30 вересня 1928 р. представив в IARU необхідні документи для вступу в IARU і лише 
наприкінці 1930 р. отримує міжнародне визнання - став його членом на правах т.зв. “секції” 
(як і інші. національні радіоаматорські організації світу). Цей його статус був повноважений 
до грудня 1932 р. - коли правонаступником LKK в IARU став створений PZK.  

 Наприкінці 1928 р. LKK виходить з ініціативою розробити проект Статуту PZK і в цій 
роботі йому допомагають інші клуби. 

 22-24 лютого 1930 р., у залі “Варшавського інституту радіотехніки”, відбулися 
організаційні збори, на які прибули делегати від п'яти найбільших клубів Польщі, які 
представляли 513 своїх членів (вкл. від LKK – 145 членів та від WKK – 27). На цих зборах був 
прийнятий Статут PZK, були обрані керівні органи PZK та його структурні підрозділи.  

 У 1930 р. правління WKK нагороджує "Почесним дипломом" Яна Зембицького 
(SP3AR) - як одного з творців LKK (1924-1926 - LW3, 1927-1928 - TPAR, 1929-1933 - 
SP3AR/PL202, 193 війни у Польщі - SP6FZ [?.1909-1.12.1969]: 



:  

 У 1933 р. поручик Мечислав Лапінський (ex-SP3LM), як військовослужбовець, отримує 
позивний SP2LM, а 1936/1937 рр. – отримує диплом WAC (у 1930-1935 рр. цей диплом 
отримали 18 членів LKK). 

У грудні 1938 р. WKK відвідала делегація LKK. Збереглися дві фотографії: ліва – 
представники WKK та LKK, а права – на колективній радіостанції WKK (SP1MK).  

 



   

 Влітку 1939 р. LKK та WKK проводять останню спільну акцію – до Львова 
приїжджають представники з Вільно, та беруть участь у військових навчаннях з ППО. У 
міських трамваях та автобусах були встановлені, виготовлені в лабораторії LKK, трансівери 
на 56 МГц. Крім того, було розгорнуто ”мережу” на КХ, в якій працювали короткохвильовики 
Львова та Вільно. Базовою була радіостанція львівської  "Школи Кадетів" (SP1FI).  

 Примітка. Всі наведені дані були раніше опубліковані (див. список літератури). 
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