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od jednej z gmin. Ten temat po-
dobnie jak podjęcie działalności 
gospodarczej, zależy jednak od 
uchwały ZG PZK. W dalszym cią-
gu będziemy wspomagali naszych 
członków w załatwianiu spornych 
spraw antenowych.” 

Wśród 60 wypowiedzi znajdują 
się życiorysy także nieżyjących już  
krótkofalowców (SP8EV, OD5LX, 
SP2BA, SP1JX, SP7ATH, SP6ARR, 
SP4OZ). Zmarły niedawno Hen-
ryk Pacha SP6ARR napisał, jak 
ponad 25 lat temu, zupełnie przy-
padkowo brał udział w akcji ra-
tunkowej rosyjskiego kosmonauty 
Klimuka.

„Tekstem otwartym w paśmie 
145 MHz wołał on o pomoc w pa-
lącej się kapsule pojazdu „Sojuz”. 
Potwierdziłem mu wtedy odbiór 
radiodepeszy SOS. Skontaktowa-
łem się z podanym mi numerem 
telefonu, który mi podał. Podzię-
kowano mi krótko. O tym, że ura-
towałem mu życie dowiedziałem 
się osobiście od niego, chyba po 
roku od nieszczęścia w kosmo-
sie. Odwiedził on wtedy Wrocław 
i Głogów razem z naszym kosmo-
nautą Mirosławem Hermaszew-
skim. Miałem wtedy ogromną sa-
tysfakcję, ze jako Polak przy po-
mocy maleńkiej radiostacji UKF 
o mocy około 10 W i antenie pio-
nowej typu SM7DVH uratowałem 
kosmonaucie Klimukowi życie”. 

Marian Rybczyński SP5EWX 
w dość barwnym opisie swojego 
krótkofalarskiego życia wspomina 
ciekawych ludzi na świecie, któ-
rych mógł poznać dzięki dwóm 
swoim pasjom – lotnictwu i radiu. 
Na zakończenie dość długiego ży-
ciorysu napisał co dało mu krót-
kofalarstwo. „Przede wszystkim 
zrealizowałem swoje dziecięce ma-
rzenia. Pomogło mi poznać jeżyk 
angielski. Dzięki temu udało mi 
się zdobyć pracę w tak doskonałej 
linii jak Singapore Airlines. Jestem 
jedynym z dwóch Polaków lata-
jących Boeingiem 747 Jumbo Jet. 
Dzięki krótkofalarstwu poznałem 
wielu ciekawych ludzi na całym 
świecie, których potem mogłem 
spotkać osobiście. Ci koledzy po-
kazali mi miejsca i rzeczy, które 
dla przeciętnego człowieka są po 

Wywołanie ogólne

Najnowsza książka pt. Wywoła-
nie ogólne Ryszarda Reicha SP4BBU 
jest kontynuacją wydania inter-
netowego pt. Krótkofalarstwo moją 
pasją. Obecna, obszerna książka 
licząca 400 stron, jest poszerzona 
o 70% nowymi wspomnieniami 
krótkofalowców z Polski i innych 
krajów. 

Wywołanie ogólne to historia krót-
kofalarstwa napisana  życiorysami. 
Poprzez wspomnienia nadawców 
pokazuje jak piękne jest radiowe 
hobby, a także ham spirit, czyli 
duch i istota  krótkofalarstwa.

Po opisie autora „Jak powstała 
książka” prezes PZK Piotr Skrzyp-
czak SP2JMR przypomina historię 
PZK oraz snuje plany na przy-
szłość.

„W zamyśle naszym jest przy-
stąpienie do budowy siedziby PZK 
na własnym gruncie otrzymanym 

prostu niedostępne. Mam tu na 
myśli głównie Koreę, Chiny, Taj-
landię. Są to społeczeństwa bar-
dzo zamknięte i wejście do tego 
kręgu trwa czasem długo. Ja to 
osiągnąłem, z racji przynależności 
do krótkofalarskiej mafii”.      

Wśród kilku życiorysów roda-
ków mieszkających poza granica-
mi kraju jest Stanisław Tymiński 
VE3MLB (SP5XVV) – kandydat 
w polskich wyborach prezydenc-
kich w 1990 i 2005 r.

„Kiedy pojawią się warunki 
propagacyjne, będę bardziej ak-
tywny w paśmie 20 m. Od roku 
biorę udział w zawodach SPDX 
Contest, co daje mi okazję do 
sprawdzenia swoich sił i możliwo-
ści operatorskich. Co do łączności 
przez Echolink wiem, że ta forma 
komunikacji nie jest jeszcze po-
pularna w Polsce. Przez Echolink 
mam możliwość kontaktu z krót-
kofalwocami w Pekinie, Szanghaju 
i wielu innych miastach w Chi-
nach, bez żadnych kłopotów”.

Końcowe strony książki zamyka 
rozdział „Od detektora do emisji 
cyfrowych” napisany przez Jerze-
go Bilskiego SP7EXJ. Wspomina on 
między innymi swoje konstrukcje 
radiowe.

„Nabrałem chęci do tego, aby 
zbudować urządzenie, które mógł-
bym zatrać na wczasy na Mazury. 
W 1987 r. na podstawie schema-
tu SP5AHT zrobiłem transceiver 
Bartek na 80 m, który z mocą 3 
W umożliwił mi prowadzenie łącz-
ności podczas wypoczynku w Ma-
linówce k. Ełku oraz Pasymiu.”

 Lektura książki jest fascynują-
ca. Czyta się ją z zapartym tchem 
(taka jest opinia pierwszych jej 
czytelników). Zdaniem Zbyszka 
VE3CTL z Kanady powinna się 
ona znaleźć w biblioteczce każde-
go polskiego krótkofalowca i ra-
dioamatora. Niestety nakład pu-
blikacji jest niewielki i nie będzie 
ona dostępna w księgarniach oraz 
w wersji elektronicznej w Interne-
cie. Książkę można nabyć u auto-
ra (SP4BBU) przelewając na jego 
konto kwotę 35 zł (30 zł za książkę 
i 5 zł. za przesyłkę). Dane do prze-
lewu: Ryszard Reich, ul. Żytnia  
84, 10-803 Olsztyn. Nr  konta: 74  

Najnowsze książki  
dla Czytelników „Świata Radio”



21Świat Radio Lipiec 2011

1020  3541  0000  5502  0184  5775 
(w tytule przelewu podać: Książka 
„Wywołanie ogólne”, swoje imię, 
nazwisko i adres).

Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji 
bezprzewodowej

W książce Propagacja fal radio-
wych w telekomunikacji bezprzewo-
dowej  wydanej nakładem Wy-
dawnictw Komunikacji i Łączności 
Ryszard J. Katulski (profesor Poli-
techniki Gdańskiej) opisał metody 
analizy właściwości rozchodzenia 
się fal elektromagnetycznych oraz 
metody oceny i obliczania tłumie-
nia fal radiowych w różnych śro-
dowiskach propagacyjnych. 

Książka jest bardzo pożyteczna 
ponieważ uwarunkowania propa-
gacyjne stanowią istotny czynnik 
ograniczający możliwości transmi-
syjne systemów telekomunikacji 
bezprzewodowej.

Autor uwzględnił odpowiednie 
zalecenia ITU-R, odnoszące się do 
poszczególnych zagadnień, mają-
ce duże znaczenie użytkowe przy 
projektowaniu współczesnych sys-
temów radiokomunikacyjnych. 

W poszczególnych rozdziałach 
opisał dość szczegółowo następu-
jące zagadnienia: 

 Fala przyziemna 
 Zjawiska propagacyjne w tro-

posferze i jonosferze
 Statystyczne ujęcie zagadnień 

propagacyjnych w terenie 
otwartym

 Modelowanie tłumienia propa-
gacyjnego w terenie zabudowa-
nym 

 Statystyczny opis zjawiska zani-
ków

 Modelowanie tłumienia propa-
gacyjnego w środowisku we-
wnątrzbudynkowym

 Uwarunkowania propagacyjne 
w liniach radiowych

 Uwarunkowania propagacyjne 
w systemach satelitarnych

 Uwarunkowania propagacyjne 
w systemach łączności morskiej

 Analiza rejestracji wielowymia-
rowej dla potrzeb badań propa-
gacji fal radiowych

 Sposób statystycznej oceny wy-
ników badań eksperymental-
nych
Książka jest kierowana do pra-

cowników naukowych, inżynie-
rów i studentów kierunków elek-
troniki i telekomunikacji, a także 
radioamatorów.

Obydwie pozycje są dostępne 
w Księgarni Wysyłkowej AVT

www.sklep.avt.pl
  


