
Dyplom z okazji 95 lecia LKK

Lwowski klub Krótkofalowców (LKK), który powstał w 1926 roku był jednym z pierwszych jeśli nie w ogóle
pierwszym klubem krótkofalarskim w Polsce, a jego działalność wpisuje się b. wyraźnie w rozwój 
polskiego społeczeństwa, jego politechnizacji w tym polskiej myśli technicznej. Kultywowanie przez Polski 
Związek Krótkofalowców kolejnych rocznic związanych z LKK stanowi działalność na rzecz ochrony 
dziedzictwa narodowego Polski.
Akcja dyplomowa z okazji 95 lecia Lwowskiego Klubu Krótkofalowców LKK zakończyła się 31 grudnia 
2021 roku. Była zorganizowana przez Zbyszka SP8AUP prezesa OT35 PZK i klubu SP5PEF oraz przez 
Lewkę UR4WQ członka LKK. Poniżej publikujemy regulamin dyplomu oraz jego szatę graficzną.
Gratulujemy wszystkim 59 jego zdobywcom.
1. Dyplom wydawany jest stacjom, które przeprowadziły w dniach od 1- 31.12. 2021 r. łączności z 
obydwoma stacjami okolicznościowymi pracującym ze Lwowa i z Jarosławia z okazji 95. rocznicy 
powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców – EN95WLKK oraz 3Z95LKK.
2. Aby otrzymać dyplom po spełnieniu powyższych warunków należy przesłać swoje karty QSL dla 
obydwu stacji do QSL Managera zawierające adres pocztowy właściciela karty na który to nastąpi 
wysłanie dyplomu.
3. Dyplom jest bezpłatny
4. Termin wydawania dyplomu: 31.12.2022 r.
5. QSL Managerem obu stacji jest Kolega Zbigniew SP8AUP prezes Jarosławskiego OT PZK oraz klubu 
Krótkofalowców przy Burmistrzu miasta Jarosławia SP8PEF.
6. Adres do korespondencji pocztowej to: PZK Oddział Terenowy 37-500 Jarosław ul. Rynek 6/33 adres 
elektroniczny: ot35@o2.pl 

Wzór dyplomu

Info. Zbyszek SP8AUP 
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