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Warszawski deweloper Profbud objął patronat nad
książką „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego BabiceBoernerowo”
Książka „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo”
opowiada
o
historii
ówcześnie
najsilniejszej
transoceanicznej
radiotelegraficznej centrali nadawczej, która powstała w latach 20 XX
wieku. Generalnym wydawcą i sponsorem publikacji jest warszawski
deweloper – firma Profbud.
„Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo” to historia światowej i
polskiej radiotelegrafii. Na kartach książki została przedstawiona budowa polskich
urządzeń radiotelegraficznych o zasięgu transoceanicznym. Opowiada ona
również o strażnikach pamięci „Radiostacji Babice”, czy o historii budowy Osiedla
Łączności, zwanego od 1936 roku Boernerowem. W tej bogato ilustrowanej
archiwalnymi zdjęciami publikacji pod redakcją Jerzego Bogdana Raczka,
ukazano także budowę koszar dla I Pułku Artylerii Przeciwlotniczej im. Marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego w Boernerowie. Zaplecze mieszkaniowe postawione dla
kadry oficerskiej i podoficerskiej pułku, zostało zlokalizowane w części terenu
należącego do „Radiostacji Babice”. Powstało wówczas 8 budynków. To właśnie w
ich sąsiedztwie powstało osiedle Dekada, zrealizowane przez firmę Profbud.
Deweloper chcąc zachować piękno budynków z okresu międzywojennego,
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, przeprowadził ich pełną
rewitalizację oraz generalny remont zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
budynków. Prace te, zakończono w 2017. – „Budowa osiedla Dekada w tak
wyjątkowym otoczeniu, była dla nas prawdziwym spotkaniem z historią, ale
również niewątpliwym wyzwaniem. Naszej firmie bliskie jest wspieranie i
prowadzenie działań na rzecz lokalnych społeczności – także tych, związanych z
ich historią – chcemy, aby przyszli mieszkańcy naszych osiedli mieli możliwość
poznania niezwykłych dziejów miejsca, w którym zamieszkają. Dlatego też
zdecydowaliśmy się zainicjować, a następnie objąć mecenatem powstanie książki
„Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice – Boernerowo”. – opowiada Paweł
Malinowski, Prezes firmy Profbud. Ta publikacja jest kolejnym wyrazem
zaangażowania się warszawskiego dewelopera w sprawy lokalne.
Publikacja będąca pracą zbiorową, powstała pod redakcją Jerzego Bogdana
Raczka, który jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Park Kulturowy
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, a także Zarządu
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Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP i babickiego koła tego związku. Z
zamiłowania krajoznawca, członek honorowy PTTK oraz autor wielu książek, w
tym m.in.: „Boernerowo i jego świątynia", „Boernerowo pamięta” czy
„Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach”.
Firma Profbud, jako generalny sponsor i wydawca książki, była odpowiedzialna za
druk tysiąca egzemplarzy książek, redakcję i skład, a także realizację projektu
okładki. Współwydawcą zostało Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka
Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.
Patronat medialny nad książką objęły: Radio Dla Ciebie i History Channel.
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