
WŁADYSŁAW BABSKI (1906-1982) 

Notka biograficzna 

 

Władysław Babski urodził się 5 czerwca 1906 roku w Warszawie 

jako dziecko Józefa Babskiego i Julii z domu Kopiec. Ciotka 

Władysława – Maria Babska – była trzecią żoną Henryka 

Sienkiewicza. 

Po ukończeniu czterech klas w Progimnazjum im. 

B. Muszyńskiego w Warszawie, w związku ze śmiercią ojca, 

Władysław Babski był zmuszony do podejmowania dorywczych 

prac, ucząc się w domu. Maturę zdobył dopiero w roku 1925 

jako eksternista. Studiował przez rok matematykę na 

Uniwersytecie Warszawskim, jednak przeniósł się na Wydział 

Inżynierii Politechniki Lwowskiej, gdzie ukończył studia w lutym 

1932 roku uzyskując stopień inżyniera hydrotechniki.  

Po uzyskaniu dyplomu ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. 

W roku 1933 rozpoczął pracę zawodową w Oddziale Wodno-Melioracyjnym Urzędu 

Wojewódzkiego w Brześciu nad Bugiem. W latach 1935-1938 pod Jego kierownictwem 

wykonano wiele obiektów melioracyjnych, mostów, dróg, jazów oraz regulacje rzek Hrywdy, 

Muchowca i Wieńca. W 1938 r. powołano Go do pracy w Dowództwie Okręgu Korpusu X w 

Przemyślu, gdzie projektował i wykonywał umocnienia żelbetowe.  

Zmobilizowany został 31 sierpnia 1939 r. w Przemyślu otrzymując przydział do 

4.Pułku saperów w 5. dywizji piechoty, 

w stopniu podporucznika. Jego jednostka 

została przerzucona do Warszawy, której 

bronił w Grupie Obrony Warszawy 

gen. Waleriana Czumy, w 5. Samodzielnym 

Batalionie Saperów. W niewoli znalazł się 

29 września 1939 r. i osadzony został 

najpierw w Oflagu X B Nienburg, następnie 

w Oflagu XVIII C Spittal, skąd był 

przeniesiony w połowie roku 1940 do 

Oflagu II C Woldenberg. Jako obrońca 

Warszawy przebył więc tę samą obozową 

drogę, co opisani w innych biogramach – 

ppor. Wacław Dembek i ppor. Zygmunt 

Wójcik.  

W trakcie ewakuacji obozu znalazł się w lutym 1945 r. w strasznym stalagu 

XB Sandbostel w północno-zachodnich Niemczech, gdzie w czasie wojny zmarło z  głodu 



i chorób około 50 tys. jeńców różnych narodowości, a który został wyzwolony 29 kwietnia 

1945 roku przez wojska brytyjskie. Wspominał niezwykle wyczerpujący marsz przez całe 

północne Niemcy, kiedy utracił 30 kg masy ciała maszerując po kilka dni bez pożywienia. 

Przebyte w obozie choroby oraz przeżycia ewakuacyjne odebrały Mu zdrowie do tego 

stopnia, że po wojnie otrzymał uprawnienia inwalidzkie.   

Od 1946 r. przez siedem lat pracował przy odbudowie Warszawy, z początku jako 

wojskowy. Pełnił m.in. funkcje kierownicze przy odbudowie gmachu Akademii Sztabu 

Generalnego, hotelu „Warszawa”, Pałacu Staszica i budowie gmachu Ministerstwa Rolnic-

twa. W latach 1953-1956 był zatrudniony w Energoprojekcie w charakterze projektanta. 

Pracował w tym okresie jako główny projektant przy budowie elektrowni w Koninie. 

Wspominał, że tuż po wojnie, jak wielu innych „sanacyjnych” oficerów, padł ofiarą 

oskarżenia o malwersacje i wraz z grupą swoich kolegów został aresztowany. Postawiono Go 

przed komisją śledczą, gdzie najwyższy stopniem, obwieszony orderami funkcjonariusz UB 

wstał niespodziewanie na jego widok i powiedział: – Panie inżynierze, pan nie może być 

złodziejem. Jest pan wolny! – Władysław rozpoznał w nim swego przedwojennego 

podwładnego narodowości żydowskiej z Brześcia, któremu pomógł, gdy ten był w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej.  

Od 1956 r. Władysław Babski poświęcił się pracy naukowo-badawczej w Instytucie 

Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy). 

W latach 1956-1964 prowadził jednocześnie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii 

Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej oraz konsultował, jako główny specjalista, 

projekty budowli melioracyjnych i mostów w Centralnym Biurze Studiów i Projektów 

Wodno-Melioracyjnych w Warszawie.  

Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Władysław Babski ożenił się przed wojną. Ze związku tego miał córkę i syna. Druga Jego żona 

zmarła we wczesnych latach 60. Trzecią żona została w 1967 r. Jadwiga Maria z domu 

Marchocka.  

 

Zmarł 25 grudnia 1982 r. i spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.  

 

 

 

Opracował prof. Wiesław Dembek Prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków 

na podstawie noty pamiątkowej oraz wspomnień i dokumentów udostępnionych przez Żonę – 

Jadwigę Marię Babską 

 

 

Warszawa-Falenty, październik 2019. 

 

 


