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dniu 25 października ub.r. w siedzibie ZG PZK w
Warszawie odbyło się 12. posiedzenie Prezydium zG PzK,
któremu przcwodniczył prezes PZK mgr inż. Jerzy Rutkowski
SP5JR.
Porządek dzienny posiedzenia obejmował m. in.:
z'aleceń i wniosków wynikających z kontroli
- omówienic
problcrnowej, przeprowadzoncj prze Główną Komisję Rewizyjną

PZK

pod kątem realizacji uchwał lXZjazdu Krajo-

wego PZK, uchwał plenarnych i prezydialnych
w okrcsic od lutego l985 r. do sierpnia l98ó.;

-

--

ZG PZK

z'łoŻenie sprawozdania z tematyki poruszonej na paź'dzierni-

kowym zcbraniu zorganizowanym przez Radę Krajową

PRoN z przedstawicielami wszystkich organizacji społeczno-politycznych w kraju. dotyczącej współpracy i opieki nad
wychowaniem młodego pokolcnia;
omówienic całokształtu działalnościPoIskicgo Klubu Amatorskicj Radiolokacji Sportowcj w nawiązaniu do odbytych
w 1986 r. MŚ ARS w Jugosławii, bieżącej współpracy z
GKKFis. prowadzonej akcji szkolcniowej i treningów ekip
poprzcdząjących zawo<ly strcfowe i Mistrzostwa Polski oraz
aktualizacji ewidencji zawodników i trenerów;
sprawy rozlicz'cń składników majątkowych w ZoW PZK w
Bielsku Białcj i Warszawie po kolejnym uzupełnieniu dokumcntów inwcntaryzacyjnych;
zapoznanie się ze stanem uslug poligraficznych świadczonych
na r7ec7' komórki wydawniczcj zc PZK w l98ó r.:
podjęcic uchwały o przemianowaniu, począwszy od stycznia

1987 r., Biuletynu Informacyjnego PZK na kwartalnik
ukazujący się w objętości 64 strony formatu A5, przy
jednoczcsnym podwyższcniu ccny prenumeraty rocznej do
wysokościl200 zł
tl W dniu 23 października ub.r. odbyło się robocze spotkanie
zespołów redakcyjnych Biuletynu Radiowego PZK, Biuletynu
pokomunikatowego radiostacji SP5PZK, oraz Biuletynu Infor-

macyjnego PZK. Foruszano sprawy koordynacji działań rędakcji dotyczących zakresu i tematyki wygłaszanych komunikatów
organizacyjnych; sposobu uzyskiwania informacji dla wszystkich
edycji Biuletynów oraz trudności.najakie napotykają redakcje w
swojej społccznej pracy. Zaapelowano do ogółu krótkofalowców
SP o obowiązkowe przysyłanie do ZG PZK wszelkich wydawnictw regionalnych i specjalistycznych, wcześniejsze, przed
rozpowszechnicniem, akceptowanie w ZG PZK wszystkich
zawodów i dyplomów krótkofalarskich oraz rozszerzenie form
współpracy radiosłuchaczy, czytelników i korespondentów terenowych przy redagowaniu poszczególnych edycji Biuletynów.
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WYJĄTKI Z UcHwAŁY xvII ZJALDU
POLSKIEGO KLUBU DX PZK
XYII Zjazd SPDXC obradujący w dniach 4 i 5 października l986
r. w Miętnem, odbywał się w 60. rocznicę polskiego sportu DXowego iw 27 roku działalnościKlubu. Rocznice te są kamieniami
milowymi nic tylko osiągnięć sportowych polskich krótkofalow-

ców ale również służbydla społeczeństwa i naszej Ojczyzny,
pełnionej szczególnie przez najaktywniejszy, najbardziej doświadczony ich uddział
- członków Polskiego Klubu DX.
Zaszczyt posiadania zez.wolenia amatorskiego SP i reprezentowania naszego kraju w ,.eterze'' na całym świecienakłada na klub
ijego członków odpowiedzialność i określoneobowiązki' Nie do
pomyślenia jest prowadzenie naszej działalnościw oderwaniu od
spraw społeczncgo, ekonomicznego, technicznego i kulturalnego
rozwoju Polski i świata. Dlatego też Zjazd zwraca się do
wszystkich polskich członków klubu, a za ich pośredniqtwemdo
wszystkich polskich krótkofalowców o aktywny udział w obchodach Międzynarodowego Roku Pokoju, o efektywne współdzialanic z ogniwami Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, którego członkiem zbiorowym jcst nasze Stowarzyszenie'
Niech wyrazem naszej patriotycznej postawy będzie współpraca
z ogniwami ohrony Cywilnej i udział w szkoleniu i wychowaniu
mło<lzieży-- prz'ysz.łych operatorów krótkofalowców i świadornych obywateli. Zjaz'd wysoko ocenia rozwój polskiego sportu
DX-r>wego w okresie od XVI Zjazdu klubu. Znak SP coraz
częściejpojawia się na honorowej liście DXCC; wzrosła liczba
członków SPDxC, utwierdzając miejsce Klubu jako najliczniejszcgo spośród klubów specjalistycznych PZK' Utrzymanie tej
wysokicj pozycji i dalsze osiągnięcia są uwarunkowane zjednej
slrony aktywnpścią'zdyscyplinowaniem i społeczną postawą
członków klubu. z drugiej zaś stworzeniem klubowi i jego

-

członkom odpowieclnich warunków działania i rozwoju ze
strony władz PZK i z.ainteresowanych władz państwowych i
politycznych.
Zjaz'd przedklada Zarządowi Głównemu

PZK i za jego pośrednictwem zainteresowanym władzom propozycje' wnioski i
postulaty.
l. Zjazd wnioskuje, aby

PZK

w porozumieniu z Radą Krajową

PRON i Ogólnopolskim Komitetem Pokoju włączył się do

akcji ,.milion minut dla pokoju''. Należy rozważyc możliwość
ustanowienia prz'ez P'ZK okolicznościowego dyplomu propagującego pokój świata'uruchomienie stacji okolicznościowej
SPOMMP i wydrukowania odpowiednich nalepek na karty

QSL.

2. Zjazdapeluje do członków Polskiego Klubu DX o zaoferowanie swego społecznego udziału w charakterze instruktorów i
wykładowców na kursach dla radioamatorów organizowanych przcz kluby i oddzialy PZK oraz Inspektoraty Obrony
Cywilnej.
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ZC PZK o cncrgicznc kontvnuowunie
udostępnicnic krtitkofaltlrrct'lm ptllskinr plsm

3. 7,.i,ttr! apelujc do

starali

o

WARC.79.

7jazd rłnioskujc

o

wysti!picnic

do PlR o

umożliwienic

przyznłu'ania spcojalnic trltlwtlłan1'lrr ckipom rcprczentlcvj-

nym SPI)X KlLrbu, okolicznościowyclr znakórv wywoławc/.ych oftl.z maksvrnalncj nrtlcv liccncr'jnej na c/as czołowych

zalł'tldirrv światowych.
Z'jaztl r.rniosktr.ic zainiclouanic przcz Zarzlgd Klubu informauji dlł czlonk<iw. doI\'c7elccj no\\,()czcsn\'ch rozwiilzati antcn
krtilkoflrItlrł'lch .jako rłarunku uzyskiuania dtrbrych rł'yni-

kou, DX-ou 1'ch.
Uwzględnilrjac koniccznośc ulrzvmania rrvsokicj rangi zawod(lw SPDX Contcst. Ziazd postanźtrvitt utrzvmacl w mocv
cltltycltczastlrł y reguIami lt bcz żadn1 ch zrll iłn
'\'P5.ł l/ i

ZŁoTy JUBILEUSZ DYPLOMU DXCC
W bicżąc1,nl roku kr'ótkolalarski śu'iattlhchodzi złotv jubilcusz
50-lccia inauguracji dyplomu ..I)X Century C'lub" potr',ierdzajitcogo tlitrviazanic l00 Iub wir'cc.j łttczI-ttlści z l'tiżn1'nri kraja_

mi. [)lir upanliętnicnia tcgo zlrilcZąccqo w krtjtkolitlxrst\Ą'ie
DX-orvynl wvtlarzcnill. Rada Zarztrdzljilca ARRl- uczrvała clt'l

organilowilniźt rclcznvch obchocl(iw jubilctlszorr ych z utlzlalcm
krótkolirltlwcilw z citłcgcl świittit. Jednvtn z clcrnt'nttjrr tvch
obchoc'ltirł' ht'tlzic specjalnv dyplonl Zkltcgtl J ubilc uszu DX('('.
czlcroberwn\ zc zlol!m ornamentem. Zdob.v-c tcn tlvplonr nroqir
ws7vscy krtitkofaltlwcv. ktilrzy nawii1żi1 łacznościzc l()() krirjarni
w ciilgu roku kalcndarzorvcgo l9l(7.

Regulamin rjl plonru
I)o c'lvpltlnlu bcdi1 ttzttarvanc lvrłącznic łz1czntlsci pl7cprouatlzonc rr okrrsie.jubilcLrszu. t.1. od I stvcznia 1987 r.
godz. (X).(X) tjlC do.1 I grudnia l9tl7 r. gotlz.2.3..s9 g1a.
[)-vploIn Zlotcgtl Jubilcuszu bęclzic przyznatvanY llI nawiązllnic łltcznosci zc l00 lulr więcc.j kra.jirlni wg aktualne"j listy
DX(-C. Łltczności nlogi1 bl'c przcpr<rwatlzanc dowolnl emis.ii1 i na tltlrvolnynl pastnic (z rryjątkicrn l() MHz).
Nic bcdrr wvdarłitnc Źailnc nalcpki (endclrsnrcnts)' [)vplonlv
hętli1 tlatouanc. lccz nic ntlnlcrowanc.
Zgłlrsza-j ącv por.v in icn po t tv icrdziL' na tlfic.ja l n v nl ftrrnl tt la rzu
zltrvicrltji1clnl wvciąg z dzicnnikir stacvincg() fakt nawiazaniit
li1czntlści z mitrinrum l(X) kra.1anli. Nic bcd4 wynragłne kartv

QSl,.

I)r'pltlnl Zltltcgo Jubilcuszu l)XC(- _iest calkowicic odręhn1"
od t rird yc-v"j ncgo D X ('('. Zgłtlszen ia dtl tly plonr tr .j u bi leuszo_

wcgtl Ilic po\Ą,odu.ią znriarry stanu kra.iów u ptlsiadacz-v
DXC('.

I)ypltlrn Złtltcgil Jubilcuszu DXCC jest dostqpny zurówno
dla człottktiil' i nic czklnktju' ARRL.
()gillnic przy.|ętc zitsady trbtrrviązujące członkćlw DXCC..iak
tltlbre zr''yczitjc Sportowc i fair play. muszą bycl przcstrzcganc
plzy zdobr rvłlliu jubilcuszorłcgo dvplomu.
Obowił1zu.jc zgłtlszcnic na oficjalnych lornrularzach' kltirc

tnożna otrzvmac po nadcslaniu zwrotnie zaadrcsowanL'i
kopcrty pod adrcscm:
(iol<icn .lubilcc of DX(-(Arncrican Ratlio Relav Lcaguc
215 Main Strcct
Ncwington. CT 06lll. USA

Wypclnione formularze należy przesłac w ciągu roku po
zakończoniu okrcsu jubilcuszowego pod wskazanym adrescm wrilz z opłatą 5 dolarów USA lub |2lRC. pokrywając
koszty manipulacyjne druku i wysyłki.
(ll/g1 tluntu<:enia SP-5HS opr.
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oSIĄGNIĘCIA sPoRTowE
K ROTKOFALOWCOW POLSKICH

Polscy krtitkofaloucy mają znltczącc osiągnięcia na arcnic
mie.'dzynarodowcj w zakresio pfacy DX-owej polcgająccj na
nawiązywaniu li1czności z dalckimi krajami' Jcdną z form
współzawodnictwa jest uzyskiwltnio trudnych i liczących się w
świecied""_plomtiw. z których nirjtrudnicjszymi do zdobycia. a
/.ara7cn1najpoważnicjszynri s4 trzy: 5l] DXCC' 5B WAZ. Honor
Roll DXCC.

Aby spełnic warunki tlzyskania

5BDXCC

t1-ch

dyplomów na|eży:

nawiąZać połączcnic radiowe (QSo) z co najmnicj
l00 krajami na każdynl pigciu pasrn an]atorskich: 80.40, 20' l5 i

l0

m.

5t]wAZ

nawiązac polźlczcnia radiowe zc wszystkirni strcfami
(40). na jakic jcst podzielon,v glob zicmski na każ<lvln z pięciu pasm itnlatorskich.
Honor Roll I)XCC uzvskać' połąclcnie raditlwc l. licr'bą
krajtiw wg aktualncj llsty krirj(r,'v DXCC pomnic.jszonu o 10.
Aktualnic lista ta obejmuje 3l6 krajów'
Wc u'szystkich wypadkitch nalcży przcdstawic do wcr1'likacji
karty potwicrtlzcnia łącznosci. tztv. QSL.

radiokomunikaclnymi

WYKAZ POLSKICH STACJI
PoSIADAJĄCYCH NAJWYZSZE TRoFEA
w SPoRCIE KRÓTKoFALARSKIM
5BDXCC
l. SP.]DOI

l

SP] BQD

nr lSlt

57.ł l977

SP9AI

.1.

SP5PWK
SPT9PI'

.ł'
6

sPtA.to

1.

SP.]GLN,l

516 te]]

ó5.ł l978
780

nl7

SP5EWY
SP5GRM
r0 SPSECV
lt. SP9AKD
l{.

I

l9rl0

łt5.ł l9łl0
tt59 l9li0
94.r

P9("r\\'
S P9CA V
s

_.r.

1979

9.17 t9ft0

95S

1980

l

_ł'

SP.IKEY' nr IOtll I9fil

SP9KTE
I6. SPIBRZ
t7. SPÓCZ
SPnEMO
; 19. SI']l-AX
:0. SPÓł-'ljR
:1. SP9HWN
i --' sPltAP
l.r. SP5HHV
sP.lcB
:5. SP_-lBYZ

'

r

I.T]I I98]

15.

l5-i7

ló6ll

I6tt9

I t{.

751{ 1979

9.

12.

197.j r

55.r I977

l757

l9ll.r
I98.ł
t934
l9l{.ł

l79_1 l9tt5
r805 l9S5
l85l tell5

llttłtt l9łt.ś

toil
]0::

rell6
l9l(Ó

t98I

5BWAZ
t.

SP]BQD

-1.

S

l. SPTKTE

l

nr

l{-ł

5, SP5AA
6. SPsEWY

'
.

I']BRZ

SI'()l- I--R

I

S

1.19 I rlt

S

l,óR'l'

1-\

SP()PT

j

llq

it'u

37()

312
313

7. S!>6CZ

DXCC

Honor Rool
P7'f H

nr

4.

SPIDOI

5 SPeAt
(

l|it

itl'

326 kra.iirtr
3l-1

SP9CTlyl' opr. SP5 A
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KROTKO O WSZYSTKIM

tl Nicsłabnircą irktywnoścprzejawia Poznanski Radioklub

L()K i radiostacja klubowa sP3KAU. Członkowic I-oK szcze_
gtllnic upodobali sobie tereny Międzynarodowvch Targilw Po_
znariskich, gdzie w czerwcu ub.r. pracowali pod znakiem
SPoMTP' natomiast w paździcrniku w czasie ''Tygodnia t'igi
Obrony Kraju'' obsługiwali swoją radiostację SP_1KAU/3 pracu'8ó". Lokalna
jącą z tcrenów imprczy handlowej
'.PoLAGRA

prasa w ciepłych slowach odnotowała ten fakt podkrcślając. że
łącznościowcyz LoK ze swoim prczcscm -_ Michałem Slęzakiem SP_]LWW nje mieli wprawdzic wpływu na wiclkośc
zawieranych transrrkcji handlowych ale dzięki ich aktywnej
pracy w,,eterze'' setki ludzi na calej kuli ziemskiej uslyszało o
Polsce, targach i grodzie Przemysława.
Radioelektronik 2i1 987

a

Z dalck icgo M clbourne nadeszła inf or mac1a. żc zamieszk ujący
stan Wiktoria krótkofalowcy polskiego pochodzenia utworzyli
klub o nazwie ..Polonia'' i posługują się znakiem wywoławczym
VK3CRP. Dzięki przychylności władz resortu łącznościAustra_
lii. w tcrminie od Ll0 do 3l.l1.1986 r. radiostacja klubowa
użvwałaznaku okolicznościowego VI-]PVA. co związ'anebyło l
wizytą papieża Jana Pawła II na kontynencie australijskirn.
Człorrkowie klubu ',Polonia" z'aprasz'ają do nawiązywania ła_
czności oraz proszą o nadsyłanic korespondencji pod adrcsem:
Anratcur Radio Club Station ,,Polonia" VK-lCRP. 23 Clifton
St. Richmond, Victoria 3121, Australia.
o Z Wyspy KróIa Jerzeeo na Szetlandach Południowvch. na
którcj pracuje nasza amatorska radiostacja krótkofalowa HFOPoL nadcszly wieścio bardzo srogiej z'imie. Jużod czerwca lód u'
Zatocc Adnliralicji i Cieśninie Bransfielda miał grubośc l mclra.
a w laboratoriach badawczych X wyprarł'y antarktyczncj PAN
zztmarzła woda. Zimno spowodowało koniecznośc 1lszczędzania
energii elektrycz.nej.z:aś ptrruszanie się po terenic stac.ji utrudnialy częstc śnicżycc.Intensywna praca naukowo_ba<]ari,cza pozwo_
liła członkorrr wyprawy zapomnieć o kłopotach i troskach, ale

wszysc)'. lącznie z operatorem stacji Waltcrcm Nicdbalskim
SP5NN. wyczekują polarnej wiosnv i chętnie wróciliby 1uż w
rodzinne stronv.
o Od l paździcrnika 1985 r. do -]0 kwictnia l9[i6 r. kolcga
S}awomir oK lTN pracorł'ał z miasta Wiclunia użvrvając znaku
u,vrł'oławczcgoSO7TN' W czasie pob-vtrr w Ptllsce korzystał z
gościn-"_ i aparatury nadalvczo_odbitlrczcj Tadcusza SP7FDV.
O Na stanowisku Award Managera Zc PZK nastąpiła od l

paździcrnika ub.r. zmiana. Micjscc Fclicji
SP5X\'L. ktcira piltstorr'ilła

Masajadowe-

j

tlilku lłt. Za.icla Monika
Wi1stlrł'icz SP5Now. l)zickujirc ktrlcżirncc SP5XYl- Za dolvchczasową pracę. życzvnrr .jcj następczyIri w_v_tr$'ałości i zitd<lwtllcnia w prircy przv wydawaniu polskich clyplonltiw krtjtkofłlar_
skich i załatwianiu spraw <.lotyczących otrZJi nlywania dypltlnrtiw
zagra nicznych przcz polsk ich kr(ltkofalowctirł'.
a Przypominamy' wsz1'stkim krćltktllalowcoI-l1 ()raz s_\'mpat}ktrm naszc-9o Stowłrzyszcnia. żc u' tIbicgłvm rclku ukazał1 się
trz'r D;:iennik i Lj sta \Ą' trak t u.ii1cc nl.in. tr sprarł ach itmlrtorsk icj
tę funkcję od

radiokorlrtlnikacji: DzicnIlik []staw nr ó poz. _j6 zau'icra.jący
rtlzporządzenic Ministl'a ł-llcznosci z dnia ]0 lutcgo l98ó r..
I)zicnnik Ustarł nr l9 pt'tz. 99 zawicrający rozporządzcnic
Ministra Łączntlści z duia ]_5 krł,ictnia l9tł6 r. oraz Dzicnnik
Ustilu' nr 28 poz. l37 zawicra.ji1cy roz-ptlrządzenic Ministra
Łacznosci z dnia ]7 czcrrvca l9ti(r r.

j

.lcdnl'nl z na.imlodszlch nadarvcirrv w Polsce zostal korcspon-

dont naszcj rcdakcji. l4-lctni Parvcł Szpakorł'ski. Został On
nasłuchtlwcctn tl ztraku SP_o:.]o_wA w wieku l2. lat iod tcgo
czasu trawit1złrł kilkaset nasłuchilw, z których kilkadzicsiat
potwicrdzono kartanli QSL' Jcst ptlsiadaczcm dyplomów krajo-

wvch i zagranicznych oraz konstruktorem prostych urządzcń
clcktronicznych. Gratulujcmy Pawłowi. życząc mu jcdnoczcśnic
szi,'bkiego wyjściaw ..ctcr" pod znakicnl rł'ywoławczvm

sP5UHY. Jednoczcśnic inforrnujenly,

że obccnic dolnu grutllcir

ivicku ntlodocianych krótkofalilrł'ców wynosi l4 lat. Sprawę
reguluje Rozporządzenic

l986 r. opublikowanc

\Ą

Minislra Lączrrtlściz dnia

tę

kwietnia
l)zlcnniku Ustaw nl'l9 str. ]54 poz.99.
]_5
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W drriu 22 listopada ub. r. odbyło się kolejnc posicdzcrrie

Prezydium

zc PzK.

któremu przewodniczył prezcs

PZK

mgr

Rutkowski sP5JR. Porządek dnia obejmował m.in.:
.-- omówienie przygotowań clo grudniowcj międzynarodowe.i
narady przedstawicicli organizacji radioamatorskich krajów
inż'. Jerzy

socjalistycznych w Warszawie. nrajaccj na celu podsumowanic
zawodów UKF- .'Zwycięstwo 4l". ogłoszcnic olicjalnych wyników oraz wręczenie nagród;
przygotowanie porządku obrad styczniowego Plcnunr ZG
-PZK. w którego obradach zaplanowano
rólvnież udział plczcsów wszystkich oW PZK oraz przcdstawicieli Ministcr'stwa
Łączności;
omówicrrie perspektywicznych planów działalnościPolskiego Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej;
zatwierdzenic kalendarza imprez i zawodów sportowych na

-1987 r.;

'i

omówienie obrad uchwał z I ogólnopolskiego Spotkania
-Konstruktorów
Przemiennikórv i Radiolatarni Amatorskich

'.C)grodzicniec'8ó''.
* Złoty jubileusz SO_lecia pracy w ,,eterze" obchodzi jedcn z
nestorów polskiego krótkofalarstwa _ Klemens Kortalla z

Wąbrzeźna. Jubilat posługujc się znakienr wywoławczym

SP2BE' zaśprzed Il wojną światowąposiadał znak SPlLX.
Przypominamy. że w 1978 r. uzyskał On honorowy lytuł
krótkolalowca roku' Gratuluj emy i życz'ymy dużo zdlowia oraz
dalszych sukcesów w pracy na pasmach.
|łE w związku

z

przypadającym w marcu Międzynarodowynl

Dniem Kobiet składamy wszystkim naszym Kolcżankom

z

amatorskiej anteny najserdeczniejsze ży czenia wszelkiej pomyśl-

ności.publikując jednocześnie warunki uzyskania Dyplonlu
..sP-YL-C".
Regulamin Dyplomu,,SP-YL-C"
od
I. Dyplom jest bezterminowy. Łącznościzalicza
1985.07.21, tj. od dnia powstania Klubu.

POlSKl

lI. Do dyplomu zalicza się łącznościlub nasłuchy z członkami
ogólnopolskicgo Klubu Kobict Krótkolalowców PZK.
III. Pasma i crnisje dowolne.
lV. Punktacja: QSO na KF', I pkt.. na UKF 2 pkt.
V. Koszt dyplomu !50 zł dla stacji SP i l0 lRC dla EU i DX.
Vl. Dla krir1tirł' obozu socjalistyczllcgt> dyplonl jest bezpłatny.
Vll. opłatę rrależy wnosić na konto Klubu: PKo Jarclsław
(r5ó

lft-938-

Vlll.

|_'ł2.

Wymagania:

stacjc SP
5 pkt stacic DX
15 pkt stacjc EU
-j pkt
lX' Zgłoszcrli;r wg trbowiązujących wzorów nalcźy wysyłac pod
adrcsem: ogólnopolski Klub Kobiet Krótkolirlowców
500 Jarosław. skr.

poczt. l27.

PZK'3'I SP5AHI

I OGOLNOPOLSKIE SPOTKANIE
KONSTRUKTOROW PRZBMI ENNIKOW
i RADIOI,ATARNI AMATORSKICH
,,OGRODZIENIEC 1986''

i 16 listopa<la ub. r. odbyło się w Ogrodzicńcu
klZawiercia spotkanie konstruktorów przcmienników ama[or_
W dniach 15

skich. Spotkanir: to zostało zorgitnizowatre z inicjatywy twórców
śląskich przcmiennika SR9E na wniosek konstruktorów budowanych przemicnników Z terenu całego kraju. Podczas trwania
obrad, kttirc uświctniliswoją obccnością przedstwawiciele ZG
PZK. LoK' LWP oraz władz miasta Ogrodzicńca. wręczone
zostały odznaczclria organizacyjnc konstruktorom przemicnnika SR9E.
Prezvdium Spotkania Konstruktorórv Przemicnników
,.ogrodzicniec 1986". Foł. Puy'al R:ańt'u SP4LRF

sP0Pvt

POLISH AMATUER RADIO CLUB STATION

TO

RAD1o..............

cFM OUR OSO

SP - YLI CLUB
orohorff\ ilnb
tcbirt E{óilłhlorców

"J:irftffi:*"
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Llrządzcnia nadawczo-odbiorcze śląskicgo przemiennika

obrady odbywały się w Domu Kultury w Ogroclzicricu. gdzie
zakwaterowatro wszystkich 60 krótkofhlowcóW-konstruktorów
przybyłych z okręgu: SP2, SP3' sP5. SP7. SP8 i SP9' Na pasmach

KF i UKF pracowały w tynl czasie radiostacjc SP9PDG'
SP9PEZ oraz SP9PKD. które inlornrorvały zaintcresowanych

korcspondentów o przebiegu obracl.
Po części oficjalnej. prowadzonej przez SP9CSW, przystąpiono
do wymiany doświadczeń technicznych nabytych pl'zy budowie
urządzeń przcmicnnikowych. W tcj częścigłos zabicrali: SP9JRL
przedstawiciel grupy konstruktorów sRgE' SP5IDK
wspoł_
twórca przcmiennika warszawskiego SR5A oraz SP3GCL kons_
truktor uruchomianego w Poznaniu przemiennika SR3P.
Po wygłoszorrych rcl'eratach techrricznych odbyla się dyskusja. z
której jednoznacznie wynikało' żc dotychczas brak .jest podstaw
lornralno-prawrlych do rozrł'oju sicci przemienrlikórv w Polscc.
W drugim dniu spotkaIria uczestnicy zwiedzili sie<Jzibę przenrielrnika SR9E oraz ruiny XVI_wieczrrcgo zamku w ogrodzieńcir. W
goclzirrach południowych wznowiono obrady, na których rozwa_
żano formy działalńościpowołancgo uprzednio krajowego Zespołu ds budowy przemienników an-ratorskich.
Omawiano równicż różne probleny tcchniczne z'wiąz.anc z.
budową przemicnników' z których najpoważniejsz1'rrr okazał się
bl'ak możliwościskotrstruowania dipleksera arnatorskiego. O
sposobie pokonania tych trudności dzielili się 'z zebranynri
kostruktorzy przcnricnnika SI{9E przcdstalł'iając własne koncepcjc rozwiązania tcgo problenlu.
Na zakończenie obrad przedstawicicl władz rniasta ogrodzieniec
wręczyl wszystkim uczcstnikonr spotkania dyplomy oraz okolicznościowe plakietki pamii1tkowc'

Komisja ds uchwał i rvniosków pracująca na spotkaniu w
Ogrodzieńcu przygotowała treśćuchrvaly, która z niewielkimi
poprawkanli została zaakccptowana przez odbywającc się w
dniu 22 listopada w Warszawie Prczydiurn ZC l'ZK.
Skorygowana treśćuchwaly
l ogólnopolskiego Spotkania Konstruktorów
Przemienników Amatorskich,,ogrodzieniec l98ó''

W dniach l5-l6 listopada 1986 r. na wniosek zaiutcresowarrych
konStrUktorów przemicnrrików odbyło sie pierwsze spotkanic
robocze. Na spotkaniu t1'm omówiono problcniy zrr'iltzano z
1rrzemiennikami. a głtirł'nie z konstruowniem. urucholniatriem'
lokalizac-ią oraz otrzymywanicm zezwolerl na ich ckploatację.
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SR9E

.

I.

w Ogrodzieńcu. Fot.

l'ątcl R:ctit'u sP5l'RF

W toku dyskusji wynikła potrzeba powołania Zespołu, ułatwiającego działalnośćkonstrukcyjną i lormalno_prawną zespołów
konstruktorskich. działającyclr na tcrcnie Polski.
Uczestrricy spotkania postulują:

l. Powołanie prz-ez Z() PZK krajowego Zespołu ds budowy
przemierrników. podporządkowanego rv swojej działalności
UKF Managerowi PZK. w składzie: Zbignicw Gala SP9LDB
przervodniczący. Mirosław Biclaliski SP5IDK
wiceprzewodniczący. Jacck Ziemniak SP9CSW. Piotr Markowski SP2AYC'
Władysław Dubno SP9FR, Zbigniew Wyczesany SP9JRL' Zbigniew Lisak SP9NLV' Zbignicw Sitko SP9MRW. Jerzy Pełka
SP9NLP' Cezary Motyczyński SP9CV.
2. Uczestnicy spotkarria zobowii1zują zespół do niezwłoczengo
opracowania lub wykorzystan ia istniejąccgo systenlu przydziału
częStotliwości i miejsc lokalizacji przemienników.
3. Uczestnicy spotkania zwracają się do ZG PZK o prz.yznanie
nowo powołanemu zespołowi zakresu kompetencji' niezbędnych
do programowej działalności.
4. Uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami zasad i warunków lormalno_prawnych. niezbędnych do uzyskania zezwoleń
na eksploatację przemienników.
5. Opracowanie zasad prucy prze7. przemienniki.
6. Podjęcie przez. ZG PZK niezbędnych działań mających na
celu uzyskiwanie zezwoleń na pracę ',mobile'' i .,portable''
rł'yłącznie przez przemienniki dla określonejgrup1' krótkofalowcórv, w celach prowadzcnia prób technicznych przerniennikćlw w
terenic oraz możliwościudziclaniłl pomocy w ra1owarriu życia
ludzkicgo. na szlakach turystycznych w terenach pozbawionych
łącznościtelelonicznej.
7. Prowadzenie banku inlormacji techniczrrej istniejących i
noivo powsti!ących przemicnników.
8. Uczestrricy spotkal}ia zobowiązują ' powołany zespól do poin_
lormowania wszystkich OW PZK o wynikach zrealizowanych
wniosktiw.

W działaniu pclwołanego zespołu uczestnicy spotkania w Ogrodzieńctr widzą nlożlir.vośćzintegrowancj działalnościkonstruktorskiej w zakresie budowy nowych przcnricnników, udzielania
wzajemncj pomocy sprzęlowej, jak rórvnicż cl'ektywn'ego pokonywania trudnościnatury- lormalno-prawncj. przy budowie
przyszłościorvejsieci przemienników w Polsce.
sP5AHY ( lłg htJ. sP5IDK i sP5MNF)
Radioclcktronik
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AMAToRSKA RETRANSMISJA DZwIĘKow
PozNAŃSKlEGo DZwoNU PoKoJU
W dniu ll paź<lziernika l9t{ó r.. w południc, z poznariskiej

Cytadeli zitbrz'nlał swoim picrwszym dźwiękicnr. trzeci

Ira

świecicpo lliroszinric i Nowynr Jtlrku. [)zwon Poko.|u i Przyja_
źni Między Narodilmi' Dzięki pracy radiostac.ji amatorskiej
sP3KwX/3' pełniącei wielogo<lzinny dyżul na tcj patriotyczncj
manilestacji społeczeństwit ptlznańskiego. Dzwon Pokoju był
słyszany rv wiclu krajach. W kuIminacyjnt'm tllomcncic uroczv-

stości umilkła rnuzyka orkicśtr wojskowvch

i

rv pasnlic

[l()-

:ś:
=t
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Stoisko radiostacji SP3KWX/3 (przy nrikrolirnic SP3(-MO)

Xarta QSl- radiostacji okolicznościorvcj SP3Kwx/3

metrowym. dokladnic ńa częStotliwości 3'700 Mt'lz. odbyła się
trzyminutowŹi retransmisja czystych dŹwięków dzwonu. Poznań_
ska radiostacja sP3Kwxi3 prowadziła w tym czasie łącznośc
radiową ze znanym polskinl krótkolalowccm Adamcm Kosiar-

skim SP5AY.

Kolejny raz krótkolalowcy z grodu Przcmy'slawa dali

S'Pi WX{g

wrvraz

zaangaż.owztnia w życie i sprawy s,uvojcgo nriasta. Członkowie

Klubu Łączności LoK .'Ratajc" pod kierunkicnl prczcsa Witolda Malca sP3CMo w ciągu 7 godzin pracy w dniu uroczystej
manifestacji nawiązali l8 l łącznościkrótkolalowych i ultrakrótkolalowych. Oprócz korltaktów krajowych nawiązano QSo na
czterech pasmach amatorskich z 3l radiostacjami amatorskirni
zlokalizowanymi na 3 kontynentach.
Aparatura nadawczo_odbiorcza oraz anteny okolicznościowej
radiostacji sP3KwX/3 zainstalowane zostały w centralnym
miejscu placu Cytadeli nicopodal muzellm Armii
'.Poznań".
Wzbudzały podziw licznie zgromadzorrych uczestników uroczy_
stościpracujące ,,non-Stop'' tralrsceiver KF typu TS 820 S oraz

radiotelcton FM tJKF ri,spółpracuji1ce z wysoko wvnir.sionymi
na l2-metrow1'ch nrasztaćh antenami w3DzZ i g-elementowŁ!
obrotową Yagi' C)peratorami radiostacji, oprócz wymit'nioncgo

już kierownika

ra<Jiostacji

SP3CMo byli: Michał Ślęzak

SP3LWW. Zbignicu Lulomski SP30EA. Lech Bednarski
SP3OTR, Zbigniew Szymanek SP3MYU, Zenon Bernadowski

SP3OE,D i Ryszard Kempski SP3GFP.
Przcz kilka godzin praca radiostacji pracu.jącej Z terenu poznańskiej uroczystości była w centrum zllinteresowania, oblegało ją
wicle nrłodzieży,a także osób starszych żywo zainteresowanych
sprawami krótkolalarstwa. zasięgami anratorskich radiostacji
oraz lechniką pracy amatorów w ,.ctcrze''. Była to dobra
reklama działalności poznańskich krótkol'alowców' co znalazlo
odbicie w rvielu pochlebrrych wpisach do Księgi Pamiątkowej

Klubu ..Rataje". spośród których wvnlicnic należy autogral

wicewojewody poznańskiego _ prczesa LoK w Poznanitt oraz
kustosza Muzeum Armir ..Poznari".
SP5AHY (We in/. SP-l('MO )
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Czytelnikom, Korespondentom oraz Sympatykom radiokomunikacji amatorskiej, życzenia
wszelkiej pomyślnościw 1988 roku wraz z zachętą do bardziej owocnej współpracy składa
Redakcja Wydawnictw Polskiego Związku KrotkofalowcÓw

PIĘĆDZIEStĘCIoLECIE
KRÓTKoFALARSTWA GÓRNEGo ŚLĄSKA
Powszechnie wiadomo, że obecnie katowiccy krótkofalowcy w
wielu dziedzinach amatorskiej radiokomunikacji zajmują czołowe lokaty w kraju. Inaczęj rzecz się miała w początkach rozwoju

krótkofalarstwa w Polsce, kiedy Katowice'stanowiły,,białą
plamę'' jeśli chodzi o zainteresowania radiokomunikacją na
falach krótkich.

Dopiero początek lat trzydziestych przyniósł pierwsze oznaki
aktywności. Niemal równocześnie uruchomiły się wówczas dwie
stacje amatorskie: SP30L należąca do Jana Datko z Katowic-ochojca oraz SPlAT której operatorem był Józef Sosiński
mieszkaniec Siemianowic. obydwie te stacje posługiwały się

jednolampowymi nadajnikami z samowzbudnymi generatorami
Hartley'a o mocy od kilku do kilkunastu watów i pracowały
bardzo aktywnie emisią telegraficzną rr' pitsmic 7 MHz. Względy
rodzinne i zmiany miejsc zamieszkania spowodoWały, że od
połowy lat trzydziestych stacje te zaprzestały aktywnej pracy i w
ten sposób rejon Katowic znów pozostał bezcz'ynnej radiostacji
amatorskiej. Istniała wówczas wprawdzie klubowa stacja
SPICD zlokalizowana w siedzibie Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego w Katowicach' ale nie prze1awiała należytej'aktywności.W tej sytuacjj wśród rliclicznych jcszcze sympatyków
krótkofalarstwa na Sląsku zaczęła kiełkowac myślzałożęnia
własnego Klubu Krótkofalowców (dotychczas byli oni zorganizowani w Krakowskim Klubie Krótkofalowców).
Realizację zamierzeń udało się wprowadzić w życie dopiero w
1937 r. Po pierwszym zebraniu organizacyjnym zwołanym l7
sierpnia z inicjatywy SPlAT z Wełnowca, SPlOL z Piotrowic
Sląskich oraz SPlIE z Janowa k. Katowic. l8 grudnia 1937 r.
odyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Śląskiego Klubu Krót-

KF konstrukcji SPI RG, a nawet radiostacja UKF na
pasmo 5ó MHz' stanowiąca pierwsze tego typu rozwiązanic w
Polsce.
Wystawa trwała tIzy tygodnie i cieszyła się niesłabnącym
powodzeniem, co było niewątpliwym sukcesem organizatorów.
Niewątpliwie wystawę spopularyzowało krótkofalarstwo w rejo_
nie Katowic, ale wybuch II wojny światowej w siedem miesięcy
później zniweczył owoce tej interesującej ekspozycji'
W Katowicach w latach trzydziestych nadal nie było licencji
indywidualnych. Wprawdzie wiosną 1938 roku licencję i znak
transceiver

SP2HS otrzymała Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy w
Katowicach, to jednak budowa i uruchomienie stacji oraz

wyszkolenie własnych nadawców natrafiały na znaczne trud_
ności.Względy te spowodowały, że skorzystano z oferty Głównej
Kwatery ZHP w Warszawie wzięcia udziału w organizowanym
w sierpniu 1939 r. w Górkach Wielkich k.Skoczowa I ogólno-

polskim Obozie dla Krótkofalowców, którego finałem miał być
egzamin na świadectwouzdolnienia. Wśród słuchaczy znalaz'ł się
m.in. młody harcerz katowicki (dzisiejszy SP9E'U) zaśwykładow-

cami byli SPl0C, operator stacji SPIXP oraz autor niniejszej

notatki, posiadający wówczas znak sPlKG. w tej też kolejności
obóz otrzymał 3 licencje czasowe o znakach SP2HE' SP2HF i
SP2HG. Wysiłek wykładowców nie poszedł na marne' czego
dowodem są późniejsze licencje SP9EK' SP9EU' SPóFL i kilka
innych.'

Wybuch wojny kończy pierwszy etap rozwoju krótkofalarstwa w
rejonie Katowic. Etap jakże trudny, ale dający podstawę do
wiary, że śląskiekrótkofalarstwo zajmie kiedyś należące mu
miejsce. I tak się stało, o czym warto pamiętać w pół wieku po
powołaniu do życia pierwszego Klubu Krótkofalowców Górnego Sląska'
sP8l/R

kofalowców 1ŚKK). członkami założycielami byli sPlAT,

sPlFo (dzisiejszy Prezes Sądu

Koleżeńskiego zG

PZK-SP2AO), SPIIE, SPl0M orazoperator radiostacji SPICD.

Zinnych nadawców tego terenu wymienić należy SPlAW (brata

sP1Fo) zamieszkałego w Zorach Sląskich oraz SPlEY zMyszkowa. Na przełomie 1937 i 1938

r.

przybył nowy, bardzo aktywny

nada*ca SPIRG (dzisiejszy wiceprezes ZG PZK-SP9RG) z
Radzionkowa. To byli ci pierwsi, a prezesował im SPlAT'

Zarz4d nowego klubu rozpocząl aktywną pracę i 1 stycznia l 939
r. została otwarta wystawa radiowa Śląskiego Klubu Krótko_
falowców, którcj główną ekspozycję stanowił sprzęt radiofo_
niczny. Dział Lrótkofalarski był jeszcze skromnie eksponowany'
Przedmiotem największego zainteresowania public4ności był,
nadaj nik foniczno-telegrafi czny wyk on any przez SP I RG. czynny w pasmie '7 MHz. Duże zaintercstrwanie wz'budz.ał również
Radioelektronik 12l1987

MARAToN KRÓTKoFALARSKI
z SYRENKĄ w HERBIE
17 stycznia 1945 roku została wyzwolona Warszawa. Dla

uczczenia tej historycznej rocznicy Zovł PZK w Warszawie
począwszy od stycznia 1972 r. organizuje stałe zawody krótkofalarskie, klasyfikowane oddzie|nie dla każdego roku. Organizatorzy stawiają przed uczestnikami zadanie przeprowadzenia jak
największej liczby łącznościlub nasłuchów z radiostacjami
amatorskimi Warszawy i stołecznego województwa warszawskiego. W 1988 r. zawody odbędą się 15, 16 i 17 stycznia w
godzinach od 8.00 do ló.00 UTC w pasmic 3,5 MHz emisjami
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Cw iSsB. Uczestnicy zawodów startujący

w Maratonie mogą w
czasie jego trwania spełnić warunki uprawniające o ubieganie się
o dyplom''wA RsZA WA'' bez konieczności potwierdze nia łącz-'

ności kartami QSL.
W bicżącym roku obliczeniem wyników,,Maratonu Warszawy"
zajęli się krótkofalowcy ze studenckiego Klubu Krótkofalowców przy lnstytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
SP5PBE' którzy do tej żmudnej pracy,wykorzystali komputer.
Wydruk z komputera orazprognoza progacji fal radiowych na
okres ,,Maratonu Warszawy'88'' została rozesłana do uczestników tegorocznych zawodów. Zwycięzcami w l987 r. w poszczególnych kategoriach, w których uczcstniczyło 3óó stacji, zostali:

A - SP5KVW
Ostrołęka

Osiedlowy Klub Krótkofalowców przy oSM,

B - sP2GBL Marian Zicmiański, Lipno
C - SPSKCR ZG LOK, Warszawa
D -- SP5ANJ Adam Rolecki, Warszawa
E _- sPl-l334/SZ Feliks Górny' Pyrzyce

średnia wysokoścorbity l.002 km. Paramctry orbit (numer, czas i
długośćwęzła wstępującego) na 4' lt' 18' 25 lipca br. były

następujące: 146-0.36-243, 244-0.38-254,

340-0.40-265'
436-0.42-276. Oba retranslatory są jednakowej konstrukcji róż_
nią się jedynie częstotliwościami pracy radiolatarni, automatycznego nadajnika i odbiornika oraz rctransmitowanymi pasmami.

Możliwe warianty pracy retranslatorów: 2ll29 MHz, 21ll44
MHz, l44l29 MHz, a także (2l + 144)129 M Hz. Dla retranslatora
RS _l0 pasmo odioru aparatury pokładowej wynosi 21.1602l'2C0 kHz, l45.8ó0-l45.900 kHz, zaśnadawania z aparatvry
pokładowej 29360-29.400 kHz' l45.860-145.900 kHz. Czę-

stotliwośc pracy radiolatarni Ż9.35'1 (29.403\ i l45.857 (l45.903)
kHz, częstotliwości pracy automatycznego odbiornika 2l.l20 i
l45'820 kHz zaśautomatycznego nadajnika 29.403 (29.357\i
145.903 (145.857) kHz.
Dla retranslatora RS l

G _-- sP7-680l/K Klub Łącznościprzy ZSM, Stalowa Wola
H - Y23NE Hans Jursen Hahn, Schwcdt/Oder
.SP5AHY u'g inlirnutii SP5PBE

t

WARUNKI UZYSKANIA
DYPLOM U',wA RSZAWA''.

(wyciąg)

Liczą się łącznościze stacjami z Warszawy i stołeczncgo
wojewórlztwa rvarszawskiego (''wA") przeprowadzone po

O
c

Pasma i cmisje dowolne
Minimalna liczba łącznościz-e stacjami z ,'WA'':

Klasa

45.9

2

l'2 t G -'2 l.25o

k

53 (l 45.907 ) kHz..

Z przytoczonych danych wynika, że częstotliwości pracy radiolatarni i automatycznego nadajnika i odbiornika w obu retrans-

o
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l

pasmo odbioru aparatury pokładowej
Hz, l 4i9 l 0- l 45'950 kHz zaśnadawania z aparatury pokładowej 29.410-29.450 kHz' t45.9lGl45.950 kHz. Częstotliwośc pracy radiolatarni 29.407 (29.453)i
l45.9o'| (l45.953) kHz' częstotliwości pracy automatycznego
odbiornika 2l'l30 i l45.830 kHzz'aś nadajnika 29.453 (29.407)i
wynosi

r.

ABC
20 t0
30 20
50 35

Stacja DX
5
Stacjc curopujskic
r0
Stacje polskic
25
Zgloszenie na obowiązujących drukach, potwierdzone przcz
dw<ich nadawców należy nadsyłać na adres: Żo|N PZK w
Warszawie, skr. poczt. 3. 00-955 Warszawa.
opłaty: DX, Europa 7 IRC' SP _- l00 zł. opłaty należy
dokonywać na konto ZoW PZK w Warszawie PKo XV o/m
w Warszawie nr I I 53-8774- l 32 z zaznacz.eniem na przekazie
,'Dyplom Warszawa". lnformacje o wpłacie należy zamicścic
na druku zgłoszenia na dyplom.
SP5A H Y

latorach są zsynchronizowane. Wybór wariantu ich wykorzystania jest dokonywany na rozkazz.Ziemi. leżeli np. radiolatarnia
RS l0 pracujc na częstotliwości 29'357 kHz to automatyczne

urządzenic nadawczo-odbiorcze używa częstotliwości 29'403
kHz. Alternatywny wariant pracy: częstotliwośc 29.403 kHz w
radiolatarni a29.357 kHz w automatycz.nym urządzeniu nadaw-

czo-odbiorczym.
Procedura pracy z automatycz'nymi urządzeniami nadawczo-od_
biorczymi retranslatorów RS l0 i Rs l l jest analogiczna jak z RS
5 i RS 7. Jeżeli retranslator włączony jest w układzie kombinowanym (2l +l44)lŻ9 MHz to automat informuje na którym z
zakresów (2l cz'y l44 MHz) słucha on wywołania.
SP5AHY tłg in|'orna<'ji sP5IDK

Wykaz wybranych amatorskich radiolatarni UKF
pracujących z terenu ZSRR
Znak

Częstotliwość

wywolawczy

pracy

UZIAWO

RADZIECKIE RETRANSI,ATORY
AMATORSKIB RS IO i RS II
Według doniesicri prasy radzicckicj, 23 czerwca br. wystrzelono

na orbitę okołoziemską satelitc ,,Kosmos l8ól''. Na jego
pokładzie zainstalowano dwa k&lplety retranslatorów wykóna-

nych przez' krótkofalowców-konstruktorów zrzeszonych w
DosAAF. Są one pr7'c7'nac7'onc do prowadzenia łączności

amatorskich w pasmach krótkofalowych i ultrakrótkc'falowych.
Retranslatory te mają znaki wywoławcze RS l0 i RS l l. Zdalne
badania tclemetrycznc aparatury clektroniczncj zainstalowandj
na pokladzie sate|itv wvpadłv pozytywnie.
Okres okrążenia Ziemi przcz satelitę wynosi 105,02 minuty,
precesja wczła wstępującego 26.34''. nachylenic orbity 82,93'.

UP2WN
UQ2GS
UT5U

UQ2GEZ

UB4CWY

uo50tD

UB4G
U84YWW
U85R
UZ3IWB

1214.000

MHz

144.136

tM.t65
t44.t72

tM.220
1u.399
tM-312
t44.370
144.37 t

144.398

144.t4

UZIAWO

432.000

UB4G
UP2WN

432.370
43Ż'440

UZIAWO

l29ó.m0

WW locator
KO59EW
KO25DB
KO35
KO50CG
KO37MJ
KN59TM
K N47

KN6ÓLs
KN28WG

KO5IHU
Ko7ówU

KO59EW
KNóóLS
KO25DB
KO59EW
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5W
3W
5W
5W
0,5

w

5W

Antena

dipol
dipol

GP

dipol

GP
GP

dipol

3,5 W

5W
5W

3W
3W

tw
1.5

w

dipol
dipol
dipol
dipol
dipol
dipol

sP-rAlłI'łg Rudio 7fi7

Zachęcamy naszych czytelników do przeczylania naslępuiących artykułów w ,,Elektronizacii'' nr 10/87:
Egzemplarze czasop|sma można nabyc za gotóWkę w Klubie Prasy Technicznet w Warszawie, ul. Mazowiecka 12, tel.
elektro_
magnetycznych. częŚc ll. zastosowanie.
27-43-65 oraz w Dziale Handlowym Wydawnictwa, ul. Bartyco Kondensatory monolityczne'ceramiczne na podwyższo_
ka 20, skr. poczt. 1004, 0G950 Warszawa
- na rachunek dla
ne i wysokie napięcia pracy (3)
instytucji lub za zaliczeniem pocztowym dla osób fizycznych.
o Systemy nawigacy|ne dla kierowcÓw
Warunki prenumeraty ,,Elektronizacii"
na zasadach oboo'WytrzymałoŚĆ połączeń drutowych na naraŹenia me_
wiązujących w Wydawnictwie NoT-slGMA.
chaniczne w układach scalonych
o Lokalna sieć komputerowa D_LINK

a xxl Kongres Techników Polskich
o Transoptory w układach tłumienia zakłóceń
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