
Transatlantycka Radiotelegraficzna 
Centrala Nadawcza

w Babicach



W 1922 roku, pod Warszawą, na terenie dzisiejszej gminy 
Stare Babice, rozpoczęto budowę stacji nadawczej, 
umożliwiającej łączność międzykontynentalną.

Radiostacja „Babice” w 
okresie budowy należała 
do największych i 
najlepiej technicznie 
wyposażonych stacji 
nadawczych na świecie.



• Antenę nadawczą stanowiło 10 stalowych masztów 

wysokości 126,5 m i rozmieszczonych wzdłuż linii prostej na 

dystansie 4 km pomiędzy wsiami: Babice Stare i Wawrzyszewem.

• Sygnał nadawano za pomocą alfabetu Morse’a.

• Aparatura nadawcza Centrali zapewniała całodobową komunikację z 

USA i możliwość nadawania do 30 słów na minutę w okresie letnim i 

do 60 w okresie zimowym.

• Stację odbiorczą centrali zainstalowano w Grodzisku Mazowieckim.





• Wzniesienie radiostacji o zasięgu 

międzykontynentalnym umożliwiło Polsce 

swobodne komunikowanie się z całym 

światem.

• Stąd transmitowano audycje Polskiego Radia, 

których odbiorcą była wielomilionowa Polonia.

• Ponadto budowa Stacji Transatlantyckiej miała 

znaczenie militarne i polityczne. Pokazywała 

światu fakt powrotu Polski na mapy i do 

światowej polityki.



• Radiostację „Babice” uruchomiono 1 

października 1923 roku.

• 17 listopada 1923 r. miało 

miejsce oficjalne, uroczyste otwarcie 

Stacji Nadawczej.

• W dniu uruchomienia Radiostacji, 

Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław 

Wojciechowski, wymienił depesze z 

Prezydentem Stanów Zjednoczonych.



• Ze względu na strategiczne znaczenie Centrali, we wrześniu 1939 r. 

toczyły się tu niezwykle zacięte walki.

• 8 września 1939 r. Radiostacja zawiesiła nadawanie.



• W czasie wojny radiostacja była wykorzystywana przez Niemców 

do utrzymywania łączności z okrętami podwodnymi Kriegsmarine,

operującymi na Atlantyku.

• W ostatnim dniu przed wycofaniem wojsk niemieckich z 

Warszawy, 16 stycznia 1945 r., Stacja Nadawcza została 

wysadzona w powietrze przez Niemców. Zniszczeniu uległy 

wszystkie maszty antenowe oraz budynki i urządzenia 

radiostacji.



• Po nowoczesnej stacji radiotelegraficznej, w lesie, w okolicach 

osiedla Boernerowo, zachowały się do czasów obecnych 

fundamenty masztów, cewek oraz ruiny budek strażniczych.



Michał Zawojski



• http://archiwum.starebabice.nowoczesnyurzad.pl/pl/page/miejsca-

pami%C4%99ci.html

• https://fotopolska.eu/Transatlantycka_Centrala_Radiotelegraficzna_Warszawa

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Transatlantycka_Centrala_Radiotelegraficzna

• http://trcn.pl/historia-trcn/

• http://ekartkazwarszawy.pl/kartka/uruchomienie-transatlantyckiej-stacji-

radiotelegraficznej/

• https://www.polot.net/pl/nadawcza_radiostacja_transatlantycka_babice

• foto1-3: http://trcn.pl/galeria/

• foto 4: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/RadiostTrans_2.jpg

• foto 5-6: https://pl.wikipedia.org/wiki/Transatlantycka_Centrala_Radiotelegraficzna
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