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Droga Redakcjo EdW!
Moja kolekcja składa się z około 50.

sztuk różnych radioodbiorników lam−
powych. Niestety, niewiele z nich sta−
nowią przedwojenne odbiorniki radio−
we. Kolekcjonowaniem zająłem się
chyba zbyt późno, bo zaledwie trzy lata
temu i w tej chwili znalezienie czegoś
oryginalnego jest niezwykle trudne. Na
domiar złego okazało się, że zasięgnię−
cie jakiejkolwiek informacji na temat
tego, co się już zdobyło, graniczy z cu−
dem. Ja w każdym razie trafiłem na mur
nie do przebycia aż do czasu, kiedy
w Waszym czasopiśmie, które czytam
regularnie, trafiłem na wspaniałe arty−
kuły pana Antoniego Iwanczewskiego.
Dostępniejsze stały mi się dane,
których szukałem.

Bardzo się ciszę, że w Waszym ma−
gazynie znalazłem sporo dobrych rad
i informacji.

Mój związek z radiotechniką odby−
wa się na płaszczyźnie hobby (tylko
i wyłącznie). Bardzo lubię lampowe ra−
dioodbiorniki. Jak dotąd największą sa−
tysfakcję sprawił mi Blaupunkt 5W77
z 1937 roku, a to z tego względu, że
przez kilka lat służył jako... blat do su−
szenia jabłek i gruszek. Pomimo wszy−
stko został ożywiony. Ciekawa jest jego
historia. Został on pozostawiony na
jednej z podlaskich wsi przez uciekają−
cych Niemców i obecnie... znów działa. 

Radioodbiorniki Kosmos K95
i Elektrit Fidelio wymagały praktycznie
tylko wymiany elektrolitów i ogólnego 
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oczyszczenia z brudu. Jeszcze mniej pracy wymagał radiood−
biornik Mende 242W z 1943 roku, bo tylko wymiany elektro−
litu i lampy AK2, skrzynka nie wymagała czyszczenia. Jed−
nak większość radioodbiorników jest naprawdę w opłakanym
stanie.

Mam również uruchomiony odbiornik kryształkowy z ory−
ginalnymi słuchawkami. Obecnie zająłem się odrestaurowa−
niem radioodbiornika VE301W Volksempfanger. W radiood−
biornikach nigdy nie dokonuję zasadniczych zmian w kon−
strukcji. Te, które nie nadają się do odrestaurowania, zasilają
magazynek, a z czasem może z dwóch złożę jeden kompletny.
Przeróbki niezgodne z oryginałem nie satysfakcjonują mnie.

Próbuję zainteresować miejscowe media moją kolekcją,
aby dotrzeć do większej ilości starych radioodbiorników na
naszym terenie. Marzy mi się jakieś skromne muzeum radio−
techniki w Białej Podlaskiej.

Myślę, że fotografie przedstawiają najciekawsze radiood−
biorniki, jakie posiadam.

Piotr Bronowicki, Biała Podlaska
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