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Mia³em juø przyjemnoúÊ opisaÊ
Czytelnikom Elektroniki
Praktycznej kilka stron

internetowych, zawieraj¹cych
ciekawe materia³y dotycz¹ce
elektroniki i†pokrewnych jej
dziedzin. Jednak wszystkie te

witryny pochodzi³y spoza granic
Polski, nawet z†tak egzotycznych

krajÛw jak Indie.
Najwyøszy wiÍc czas aby

kieruj¹c siÍ has³em ìTeraz
Polskaî odwiedziÊ polskie strony
internetowe i†zobaczyÊ, co teø
maj¹ do powiedzenia polscy
webmasterzy - elektronicy. dzieÒ korzystania z†zawartoúci strony).

Strona Rajmunda zosta³a zredagowana
wyj¹tkowo starannie i†ze smakiem. W³aú-
ciwie dobrane elementy graficzne nie po-
woduj¹ widocznego spowalniania úci¹ga-
nia strony, a†za to umilaj¹ jej ogl¹danie.
Co w³aúciwie moøemy znaleüÊ na tej

witrynie? ZacznÍ od doúÊ nietypowego
jak na publikacje internetowe cyklu ar-
tyku³Ûw o†charakterze edukacyjnym (fot.
2). Wyczerpuj¹co i†w†bardzo przystÍpny
sposÛb autor wyjaúnia tam zagadnienia
zwi¹zane z†podstawami elektroniki, za-
poznaje czytelnikÛw z†najwaøniejszymi
wzorami i†sposobem korzystania z†nich.
Interesuj¹cy jest rozdzia³ poúwiÍcony apa-
raturze i†technice pomiarowej. Cykl edu-
kacyjny jest stale rozszerzany, co wska-
zuje øe autor nie spocz¹³, tak jak wielu
innych na laurach i†jego strona bÍdzie siÍ
dynamicznie rozwijaÊ. CzytelnikÛw, ktÛ-
rzy jeszcze niezbyt dobrze w³adaj¹ jÍzy-
kiem miÍdzynarodowym pragnÍ uspo-
koiÊ: artyku³y napisane s¹ w†klarownym
jÍzyku amerykaÒskim, wolnym od zawi-
³oúci i†komplikacji jÍzyka angielskiego.
Kolejn¹ pozycj¹ na stronie Rajmunda

jest, jak zwykle w†tego typu publikacjach
dzia³ linkÛw (fot. 3). Jest to wyj¹tkowo
wartoúciowy katalog stron internetowych
i†serwerÛw FTP, w†ktÛrym odnalaz³em
wiele linkÛw do ciekawych stron, o†ktÛ-
rych istnieniu nawet nie wiedzia³em. Jed-
nym z†najciekawszych linkÛw w†dziale
przeznaczonym dla hackerÛw okaza³ siÍ
ten, ktÛry prowadzi³ do ìThe Official
Phreakerís Manualî, prawdziwego, licz¹-
cego 196 stron (sic!) podrÍcznika dla
phreakerÛw (fot. 4). Oczywiúcie, tylko
czÍúÊ zawartych w†nim wiadomoúci mo-
øe byÊ uøyteczna w†warunkach polskich,
ale poczytaÊ zawsze warto.
No i†wreszcie najwaøniejsze: projekty

Strony WWW o elektronice
www.electronics2000.com
Strona Rajmunda Miecznika, USA

Po ìzamÍczeniu na úmierÊî Alta Vis-
ty i†innych wyszukiwarek interneto-
wych mogÍ z†ca³ym przekonaniem
stwierdziÊ, øe sytuacja elektroniki na
polskich stronach WWW nie jest z³a.
Jest tragiczna!
Jak to moøliwe, øe w†blisko 40 mi-

lionowym kraju powsta³a w³aúciwie
tylko jedna witryna poúwiÍcona elek-
tronice, a†i†do niej moøna mieÊ pew-
ne zastrzeøenia? A†moøe üle szuka-
³em, moøe te strony zosta³y sprytnie
ukryte i†nie mog¹ zostaÊ odnalezione
za pomoc¹ prostych kryteriÛw wy-
szukiwania?
Tak wiÍc, o†stronie ktÛr¹ odnalaz³em

w†polskiej sieci napiszÍ w†nastÍpnym od-
cinku ìINTERNETUî,
a†teraz zapoznajmy siÍ
z†arcyciekawymi mate-
ria³ami zamieszczony-
mi na stronie redago-
wanej przez Polaka,
ale... mieszkaj¹cego od
lat w†Stanach Zjedno-
czonych Ameryki.
Rajmund Miecznik

(fot. 1) urodzi³ siÍ
w†Polsce, w†Warsza-
wie i†w†wieku 12 lat
wyemigrowa³ do Ame-
ryki. Obecnie ma lat
24 i†jak sam melan-
cholijnie stwierdzi³,
przeøy³ juø 1/4 swego
øycia.
Mieszka w†Makulteo

Washington i†jego g³Ûw-
nym hobby jest Internet i†tworzenie stron

WWW, z†tym øe jak sam
napisa³ traktuje to hob-
by znacznie powaøniej
niø wiÍkszoúÊ ludzi.
Rajmund sta³ siÍ juø
Amerykaninem z†krwi
i†koúci (pomimo øe nie-
üle pos³uguje siÍ jÍzy-
kiem polskim): nie
odøegnuje siÍ od biz-
nesu i†jego strona ma
w†czÍúci komercyjny
charakter.
WiÍkszoúÊ zgroma-

dzonych na niej dÛbr
moøemy pozyskaÊ je-
dynie za op³at¹, ale na-
wet jak na nasze realia
ekonomiczne, niewy-
gÛrowan¹ (3USD za ty-

Fot. 2.

Fot. 1.

Fot. 3.
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uk³adÛw elektronicznych. Niestety, ta
czeúÊ strony jest juø p³atna, ale po wnie-
sieniu skromnej op³aty autor obiecuje
dostÍp do ponad 2†tysiÍcy opisÛw cie-
kawych urz¹dzeÒ i†ìelektronicznegoî
know-how. Swobodny dostÍp mamy je-
dynie do dwÛch schematÛw (fot. 5):
nadajniczka FM o†banalnej konstrukcji
i†czegoú ekstra: dok³adnego opisu bu-
dowy elektronicznego paralizatora! Pro-
jekt jest bardzo ciekawy i†moøliwy do
zrealizowania nawet bez stosowania ja-
kiejkolwiek p³ytki obwodu drukowane-
go. Natomiast doúÊ kontrowersyjny po-
mys³ autora, polegaj¹cy na wyposaøe-
niu paralizatora w†elektrody wykonane
z†wyprostowanych haczykÛw na ryby
dowodzi, øe nie tylko niøej podpisany
posiada sadystyczne instynkty!
Na zakoÒczenie opisu tej ciekawej stro-

Fot. 6.

Fot. 4.

ny ciekawostka, abso-
lutnie nie zwi¹zana
z†elektronik¹. Rajmund
zamieúci³ na swojej
witrynie... k¹cik towa-
rzyski ìPolish Love
Connectionî, w†ktÛrym
kaødy moøe zamieúciÊ
anons o†poszukiwaniu
partnera, oczywiúcie
koniecznie narodowoú-
ci lub pochodzenia
polskiego (fot. 6).
Polecam ten dzia³

Czytelnikom EP: moøe
ktoú z†Was znajdzie so-
bie towarzyszkÍ øycia
w†dalekiej Ameryce?
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl


