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17 listopada 1923 r. na terenie
gminy Stare Babice uruchomiono
Transatlantyckà Stacj´ Radiotelegra-
ficznà. Jednà z najwi´kszych tego ty-
pu w ówczesnej Europie. Radiostacja
umo˝liwia∏a ∏àcznoÊç mi´dzykonty-
nentalnà. Ju˝ w dniu jej uruchomienia
prezydent Stanis∏aw Wojciechowski
wymieni∏ depesze z Prezydentem Sta-
nów Zjednoczonych.

G∏os polski- swobodny, ni-
czem nie skr´powany p∏ynàç od-
tàd mo˝e poprzez oceany. Pol-
ska uzyska∏a mo˝noÊç swobodne-
go komunikowania si´ z ca∏ym
Êwiatem- donosi∏a Gazeta Po-
ranna z 18 listopada 1923 r.
Dziesi´ç wie˝ o wysokoÊci 128-
miu metrów ka˝da wznosi si´
dumnie ku górze- owoc pracy
polskiego robotnika i polskie-
go in˝yniera.

Radiostacja oprócz wie˝ posiada∏a rów-
nie˝ zabudowania techniczne. W budynku
radionadawczym wyró˝niajàcym si´ wy-
strojem elewacji znajdowa∏y si´ dwa nadaj-
niki o ∏àcznej mocy 400 kW. W innym by∏a

elektrownia wyposa˝ona w generator 
o mocy 500 kW, silnik dieslowski z pràdni-
cà oraz bateria akumulatorów. Wszystkie
obiekty usytuowano w pasie o d∏ugoÊci bli-
sko 4 km rozciàgajàcym si´ od dzisiejszej 
ul. Hubala Dobrzaƒskiego w Latchorzewie
w kierunku pn- wsch. do Wawrzyszewa.
Jeszcze dziÊ, 81 lat od powstania tego
obiektu, po kataklizmie II wojny Êwiatowej,
widoczne sà w lesie bemowskim resztki bu-
dynków, betonowe podstawy wie˝ i budki
wartownicze z napisem “Czuwaj”. LeÊna
droga, po której je˝d˝à z upodobaniem ro-
werzyÊci jest fragmentem dawnej we-
wn´trznej drogi radiostacji.

Prace przy budowie tego obiektu roz-
pocz´to wiosnà 1922 r. Warszawska firma

“Towarzystwo Przemys∏u Metalowego 
K. Rudzki i Ska” postawi∏a 10 masztów.
Ka˝dy wsparty by∏ na 4 solidnych funda-
mentach betonowych. Obok nich ustawio-
no cewki anteno-
we na izolatorach.
Anteny i urzàdze-
nia nadawcze sys-
temu Aleksander-
sona sprowadzo-
no ze St. Zjedno-
czonych, a ich
monta˝em zajà∏
si´ producent
“Radio Corpora-
tion of America”.
Pozosta∏e prace
przeprowadzi∏y
polskie firmy.
¸àczny koszt tej

inwestycji oszacowano wówczas na 2 mln
dolarów!
Radiostacja sk∏ada∏a si´ z trzech cz´Êci: sta-
cji nadawczej usytuowanej na terenach
tzw. dawnego fortu, stacji odbiorczej 
w Grodzisku Mazowieckim i biura operacyj-
nego przy ul. Fredry, gdzie depesze by∏y
nadawane i przyjmowane. Biuro wyposa-
˝one by∏o w ówczesne najnowoczeÊniejsze
maszyny samopiszàce, notujàce 400 liter
na minut´.

D∏ugim szeregiem samochodów
i powozów dà˝ono wczoraj w po-
∏udnie na uroczysty akt po-
Êwi´cenia radiostacji pol-
skiej, wzniesionej na terenach
pofortecznych przy forcie IIa.
Prowadzà tam z Warszawy dwie
drogi: przez wieÊ Powàzki 
i fort Bema, oraz druga przez
drog´ Górczewskà i koloni´ Gor-
ce -”Kurier Warszawski”

Na uroczystoÊç przybyli
oprócz Prezydenta Rzeczypospo-
litej ministrowie: Kiernik,
Szyd∏owski, genera∏owie: Szep-
tycki, Rozwadowski, ˚eligow-
ski, marsza∏kowie: Tràmpczyƒ-
ski i Rataj oraz wielu innych
goÊci wraz z ks. biskupem Gal-
lem i osobami ze Êwiata dyplo-
macji, przemys∏u i handlu.

- W ogólnym rozwoju komuni-
kacji telegraficznej, radiote-
legraf wobec zdumiewajàcych
post´pów w tej dziedzinie wy-
sunà∏ si´ na czo∏o w tym stop-
niu, ˝e Polska acz walczy jesz-
cze z trudnoÊciami finansowemi
uzna∏a za niezb´dnie konieczne
nie pozostaç w tyle po za in-
nemi kulturalnemi paƒstwami
Êwiata i przystàpi∏a do stwo-

Z a p o m n i a n a
Ponad 80 lat temu w Gminie Stare Babice uruchomi

Budynek stacji nadawczej i to co z niego dziÊ pozosta∏o.

Od lewej: Jadwiga Dziekaƒska, Regina Âwiàtkowska, 

w krawacie w paski Mieczys∏aw Âwiàtkowski. Kim sà pozosta∏e osoby?
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rzenia Êrodka komunikacyjnego,
któryby jà zbli˝y∏ pokojowo do
ca∏ej rodziny narodów kultu-
ralnych. Potrzeb´ tej stacji
rzàd wyczu∏ i zadekretowa∏
jeszcze w r.1919. Korzystajàc 
z fachowych wskazówek i pomocy
amerykaƒskich techników tu-
dzie˝ pos∏ugujàc si´ w∏asnemi
si∏ami zdo∏aliÊmy dzie∏o do-
prowadziç do koƒca...-powie-
dzia∏ podczas otwarcia mini-
ster poczt i telegrafu Jan
Moszczeƒski.

- Gdy miliony obywateli pol-
skich rozrzuconych po Êwiecie
poznajà ∏atwoÊç i szybkoÊç, 
z którà porozumieç si´ mogà ze
swoimi bliskimi, których pozo-
stawili w kraju, pewny jestem,
˝e nastàpi szybki rozwój sta-
∏ej komunikacji tym samym
uwieƒczajàc wielkie nadzieje
pionierów tego wielkiego dzie-
∏a. (Czy˝by przeczucie doty-
czàce Internetu?)

Stacja warszawska nale˝y 
do najsilniejszych i najlepiej
technicznie wyposa˝onych 
na Êwiecie. Mo˝na rzec wed∏ug
tego co stwierdzono z ca∏à pre-
cyzjà przy odbieraniu wiadomo-
Êci przez t´ stacj´ do Nowego
Jorku, porównujàc prace stacji
warszawskiej z innemi wielkie-
mi stacjami w Europie, ˝e Ra-
diostacja Warszawska zajmuje
pierwsze miejsce w szeregu ra-
diostacji Êwiata...G∏os polski
docierajàc do wszystkich cz´-
Êci Êwiata b´dzie najlepszym
Êwiadectwem i odzwierciedle-
niem chwa∏y i post´pu Waszej
Ojczyzny- powiedzia∏ dyr. Ra-
dio Corporation p. Nally

Prac´ Radiostacji nadzorowa∏ Urzàd Ra-
diotelegraficzny Transatlantycki, który pod

koniec 1933 r. wszed∏ w sk∏ad nowo utwo-
rzonego Urz´du Telekomunikacyjnego. Od
1935 r. znów dzia∏a∏ samodzielnie jako
Urzàd Radiotelegraficzny Babice (od 1936
r. UR Boernerowo). 

W 1932 r. rozpocz´to instalowanie ko-
lejnych nadajników wyprodukowanych
przez Paƒstwowe Zak∏ady Tele- i Radiotech-
niczne. Od po∏owy 1938 r. dwa z nich zna-
laz∏y si´ w koszarach Fortu Babice, na któ-
rego terenie stan´∏y równie˝ nowe maszty
antenowe. Stàd transmitowano audycje
Polskiego Radia, których odbiorcà by∏a Po-
lonia. 

W 1932 r. z inicjatywy ministra poczt 
i telegrafów Ignacego Boernera na wschod-
niej cz´Êci gruntów stacji nadawczej ruszy-
∏a budowa osiedla resortowych domów
mieszkalnych, które nazwano Osiedlem
¸àcznoÊci Babice, przemianowanym w
1936 r. na Boernerowo. Od paêdziernika
1934 r. mo˝na by∏o dojechaç tam tramwa-
jem...

Radiostacja dzia∏a∏a do 8 wrzeÊnia
1939 r. Mimo dramatycznej obrony tego
miejsca przez 3 batalion 26 Pu∏ku Piechoty
oraz 5 bateri´ 54 Pu∏ku Artylerii i bohater-
skiej postawy dowódcy mjr. Jacka Decow-
skiego pod koniec wrzeÊnia Niemcy zaj´li

teren Stacji Nadawczej. Podczas wojny wy-
korzystywali jà podobno do ∏àcznoÊci z U-
Bootami p∏ywajàcymi na Atlantyku. Jesienià
1944 r. na jednym z masztów wybudowali
opancerzone stanowisko obserwacyjne, 
z którego dy˝urni przekazywali meldunki o
ruchach wojsk na prawym brzegu Wis∏y. 16
stycznia 1945 r. hitlerowcy wysadzili
wszystkie maszty i zniszczyli zabudowania
techniczne. Po wojnie konstrukcje poci´to
i wywieziono w nieznanym kierunku. 

Radiostacja Babice by∏a jednym z naj-
wi´kszych tego typu obiektów na Êwiecie.
DziÊ mo˝na by jà porównaç do w´z∏a inter-
netowego. Jej dzia∏anie odda∏o nieocenio-
ne us∏ugi dla ca∏ego kraju. Mo˝e napawaç
nas dumà, ˝e informacje wysy∏ane w Êwiat
kierowano w∏aÊnie stàd, z naszej gminy...

W publikacji wykorzystaliÊmy informa-
cje zawarte w Rzeczypospolitej, Gazecie Po-
rannej, Kurierze Warszawskim i Kurierze Po-
rannym z listopada 1923 r. i w artykule
Przemys∏awa Boguszewskiego. Jednak
g∏ównà inspiracjà do napisania tego artylu-
∏u by∏y rozmowy i materia∏y zebrane przez
Pana Dariusza Âladowskiego, któremu ser-
decznie dzi´kujemy. Marcin ¸ada

Aneta Ko∏aczyƒska

a  R o c z n i c a
iono jednà z najwi´kszych radiostacji na Êwiecie!

Tak dziÊ wyglàda∏yby maszty radiostacji, gdyby nie wysadzili ich hitlerowcy.
Rekonstrukcja komputerowa - Dariusz Âladowski.

Pozosta∏oÊci podstaw masztów mo˝na znaleêç tu˝ przy Êcie˝ce rowerowej. 


