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 Po akcji ratowania przed zniszczeniem anten satelitarnych z Psar w 2010 ro-

ku i w trakcie ich rewitalizacji [1] przyszło autorowi w roku 2014 chroni	 przed 

dalsz� dewastacj� naziemn� stacj� satelitarn� w Komorowie koło Ostrowi  

Mazowieckiej. Nowoczesna stacja satelitarna ameryka�skiej firmy ViaSat, zain-

stalowana w Komorowie na szczycie wie�y o wysoko�ci 21 metrów, została od-

dana do u�ytku 24.09.2004 roku. W ceremonii otwarcia stacji uczestniczył sam 

ówczesny prezydent RP, Aleksander Kwa�niewski, który przed przeci�ciem 

wst�gi powiedział „W krótkim czasie powstało tu najbardziej nowoczesne  

w Europie �rodkowej i Wschodniej centrum satelitarne, a mo	e i jedno z najno-

wocze�niejszych w �wiecie i to jest powód do naszej autentycznej dumy” [2]. 

Wspaniała nadawczo odbiorcza paraboloidalna antena, o �rednicy czaszy 5.4 me-

tra, była przystosowana do współpracy m.in. z ameryka�skim satelit� IKONOS. 

Antena, współpracuj�ca z satelit�, pozwalała otrzyma	 na ekranach komputerów 

obraz wybranego fragmentu terenu z tak du�� dokładno�ci�, �e dawało si� odczy-

ta	 nawet tablice rejestracyjne samochodów. Centrum w Komorowie mogło uzy-

skiwa	 z tak dobr� rozdzielczo�ci� aktualny obraz dowolnego miejsca w Europie 

– od Hiszpanii po Ural. W warunkach pokojowych centrum miało słu�y	 woj-

skowym i cywilnym zadaniom kartograficznym, a na wypadek wojny rozpozna-

waniu i szczegółowemu okre�laniu rodzaju i ruchu wojsk. Umiejscowienie stacji 

blisko wschodniej granicy Polski dobrze słu�yło celom strategicznym NATO. 

 Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych (SCOR) w Komorowie powstało 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zainicjowanego przez spółk� gieł-

dow� Techmex SA i pa�stwow� Agencj�  Mienia Wojskowego. SCOR było je-

dynym w Europie  �rodkowo-Wschodniej o�rodkiem zarz�dzania satelitami. Jego 

powstanie  wymagało wielu uzgodnie�, m.in. z rz�dem USA. Wiele innych 

szczegółów dotycz�cych SCOR mo�na znale�	 na stronach internetowych; wy-

starczy w wyszukiwarce GOOGLE wrzuci	 hasło SCOR w Komorowie. 

 Z przyczyn polityczno-ekonomicznych, których oceny autor si� tu nie podej-

muje, SCOR upadło. Przez kilka lat pozostawienia obiektu odłogiem złodzieje 

dokonali prawie całkowitej dewastacji o�rodka. W 2014 roku cały teren byłego 
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centrum, wraz ze zrujnowanymi obiektami, zakupił Paweł Radomski z zamiarem 

urz�dzenia go na nowy sposób. Wie�� wraz ze zdezelowan� anten� odsprzedał 

autorowi. Po udanym demonta�u cało�ci, dnia 28 czerwca 2014 antena bezpiecz-

nie została zło�ona na terenie obserwatorium astronomicznego w Rzepienniku 

Biskupim, gdzie ma by	 rewitalizowana siłami specjalistów zrzeszonych  

w Astronomii Novej (www.astronomianova.org).   

Fot. 1. Zardzewiały szyld byłej stacji satelitarnej w Komorowie. 

Fot. 2. Daniel Maciejewski (z lewej) i autor podczas wizji lokalnej w Komorowie  

(29 maja 2014).



Losy stacji satelitarnej z Komorowa 

191 

Demonta� anteny i podtrzymuj�cej j� masywnej wie�y okazał si� wyj�tkowo 

trudnym i niebezpiecznym przedsi�wzi�ciem. Zaanga�owano ci��ki d�wig  

i zwy�k�. Pracownicy wykonywali zadania w �cisłym re�imie wysoko�ciowym,  

a d�wig pracował na granicy swojej wytrzymało�ci. Olbrzymie �ruby mocuj�ce 

elementy wie�y okazały si� nadzwyczaj oporne na próby odkr�cenia. Wła�ciwy 

demonta� odbył si� w dniach 16-18 czerwca 2014, a w dniu 27 czerwca doko�-
czono rozkr�canie segmentów wie�y i przygotowano wszystko do transportu. 

Przed południem dnia nast�pnego transport szcz��liwie dotarł do Rzepiennika 

Biskupiego. 

Fot. 3. Paweł Radomski (z lewej) i autor przypiecz�towuj� warunki  

sprzeda�y widocznego w tle obiektu. 
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Fot. 4. Dokumentacja fotograficzna skomplikowanych operacji demonta�u  

(z kluczem w r�ku Kamil Wszołek). 
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Fot. 5. Demonta� wie�y. 

Fot. 6. Dwudziestotonowy ładunek na ostatnich kilometrach w drodze 

 do rzepiennickiego obserwatorium.  
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Fot. 7. Prace rozładunkowe – w tle widoczna 9-metrowa antena z Psar. 

Fot. 8. Elementy anteny na terenie obserwatorium w Rzepienniku Biskupim. 

 Antena, a �ci�lej RFT-5.4 (ang. Radio Frequency Terminal), jest instrumen-

tem mobilnym, przystosowanym do transportu samolotem lub za ci�gnikiem.  

W dwie osoby w ci�gu trzech godzin mo�na cało�	 przygotowa	 do transportu 

albo ponownie przygotowa	 do pracy. Firma ViaSat (dawniejsza Scientific Atlan-

ta) wyprodukowała urz�dzenie na potrzeby armii USA. Precyzyjnie wykonana 

paraboloidalna czasza anteny (lustro pierwotne) składa si� z 16 lekkich alumi-

niowych paneli przystosowanych do szybkiego monta�u. Lustro wtórne układu 

cassegraina jest specjalnie obudowane i daje si� szybko i precyzyjnie montowa	
we wła�ciwym miejscu. Instrument odbierał sygnały radiowe w pa�mie 8.025 – 

8.5 GHz, a nadawał na cz�sto�ciach 2.042 i 2.052 GHz. Satelita IKONOS-2,  

z którym kontaktowała si� stacja, obiega Ziemi� po orbicie kołowej w 98 minut 

na wysoko�ci 680 km. Cały hardware i software stacji odpowiadał współczesnym 

standardom NATO. Wyposa�one w odpowiednie falowniki silniki elektryczne s�
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w stanie zmienia	 poło�enie anteny z pr�dko�ci� do 6 stopni na sekund� i umo�-
liwiaj� bardzo szybkie skierowanie anteny na dowolny punkt na niebie ponad 

horyzontem.  

 Troch� informacji dotycz�cych RFT-5.4 zostało odtajnionych i jest mo�li-
wych do pozyskania na ameryka�skich stronach internetowych. Zachowała si�
te� obszerna dokumentacja stacji w Komorowie. Otwarł si� w rzepiennickim ob-

serwatorium wspaniały „poligon” dla elektroników, informatyków i innych spe-

cjalistów, którzy zechc� zmierzy	 si� z najwy�sz� �wiatow� my�l� naukow� i, 

ucz�c si�, pomóc zrewitalizowa	 cenny instrument, który miał i�	 na złom.  

Fot. 9. Pierwsze prace monta�owe – autor i Piotr Firlej (z prawej). 

 Autor zach�ca wszystkie kompetentne osoby, nie tylko członków Astronomii 

Novej, do wł�czenia si� w proces przystosowania uratowanego instrumentarium 

do ambitnych zada� z zakresu astronomii, astronautyki i telekomunikacji ko-

smicznej. Zanosi si� na �wietn� przygod�!  

 Autor wyra�a wdzi�czno�	 wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób 

pomogły mu uratowa	 resztki stacji satelitarnej w Komorowie. W szczególno�ci: 

Michałowi Grzesiczakowi za przekazanie informacji o antenie w Komorowie. 

Danielowi Maciejewskiemu za podwózk� z Cz�stochowy do Komorowa dla 

przeprowadzenia wizji lokalnej. Pawłowi Radomskiemu za sprzeda� instrumenta-

rium, �yczliw� go�cin� podczas prac rozbiórkowych oraz ró�norak� pomoc logi-

styczn�. Kamilowi �urawskiemu za doradztwo i prac� przy demonta�u. Kamilo-

wi Wszołkowi za rozległe zaanga�owanie w proces demonta�u anteny i wie�y. 
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Fot. 10. Widok na RFT-5.4 w Rzepienniku Biskupim po zamontowaniu czaszy. 

Fot. 11. Antena z Komorowa widoczna w centralnej cz��ci obserwatorium 

 z pokładu rakiety wystrzelonej w Rzepienniku Biskupim 3 sierpnia 2014. 
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