Tajemniczy obiekt w Lesie Kabackim. Kiedyś supertajny!
ZOBACZ VIDEO
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Powstał przed wojną i był częścią słynnej jednostki wojskowej "Wicher", w której polscy
matematycy złamali kod "Enigmy". Dziś straszy i jest przeznaczony do rozbiórki. Poznajcie
tajemniczy obiekt w Lesie Kabackim!
Kilometr od skrzyżowania Puławskiej z Rejewskiego. Zaledwie dwieście metrów od terenu
dzisiejszego terenu wojskowego przy ul. Leśnej 1a znajduje się tajemniczy obiekt. Zarośnięty i
pomazany graffiti dwukondygnacyjny budynek jest bardzo zaniedbany, przez ostatnich 30 lat nic tu
się nie zmieniło. Otaczają go drzewa i krzewy, natura z powodzeniem odbiera sobie wydarty jeszcze
przed wojną kawałek lasu.

Tajemniczy budynek pochodzi z 1939 roku i przez lata był częścią utworzonej tajnej jednostki
wojskowej "Wicher" w podwarszwskich Pyrach. To tu wybitni matematycy Marian Rejewski, Jerzy
Różycki i Henryk Zygalski łamali kod słynnej "Enigmy", niemieckiej maszyny szyfrującej. O tym
fakcie przypomina pamiątkowy głaz postawiony przed laty przy ul. Leśnej, tuż przy wjeździe do
obecnej jednostki wojskowej.
Wróćmy na robiącą przygnębiające wrażenie działkę z tajemniczym obiektem. Budynek i zagadkowe
pierścieniowe zabudowania to pozostałości po oczyszczalni ścieków dla jednostki "Wicher".
Pracowała ona jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zapewniała wojskowym samowystarczalność, także w
czasie wojny. W lesie znajdują się dwa podziemne betonowe zbiorniki.
W 2015 roku Agencja Mienia Wojskowego uznała, że ten kawałek lasu nie jest już potrzebny i
przekazała go miastu. Władze stolicy zapowiadały rozbiórkę ruin dawnej oczyszczalni. Oszacowano
nawet koszt i usunięcia oraz rekultywacji terenu - na 200 tys. złotych. Sama nieruchomość jest warta
ok. 80 tys.

Od czasu przejęcia działki po oczyszczalni nic się tu nie dzieje. Zapowiadanej rozbiórki jak nie było
tak nie ma. Obiekt jest za to chętnie odwiedzany przez miłośników spacerów po lesie i odkrywania
historii.
Z kamerą odwiedził go ostatnio Krzysztof Twardowski, miłośnik ursynowskiej fauny i flory,
prowadzący kanał Samano.pl na Youtube. Jak tam trafić?
- Wchodząc do lasu od strony Moczydłowskiej, idziemy cały czas prosto, gdy mijamy tabliczkę po
prawej stronie 600m, kilka metrów później skręcamy w prawo, prosto mniej więcej 150-200 metrów i
po prawej stronie ukaże nam się owa oczyszczalnia. Drzwi wejściowe i okna zabite dechami, nie
wchodziłem do środka - relacjonuje pan Krzysztof.
VIDEO: Spacer po tajemniczym obiekcie w Lesie Kabackim
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