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W 2011 r. ukazała się książka – album pt. Towarzystwo Ra-
diotechniczne „Elektrit” – Wilno 1925-1939, wydana nakładem jej 
autora Henryka Berezowskiego. Książka wykonana bardzo sta-
rannie przez Konińską Drukarnię Dziełową liczy 130 stron, jest 
bogato ilustrowana. Henryk Berezowski od wielu lat pasjonuje 
się techniką radiową, jest autorem 50 artykułów na ten temat. 
W 2000 r. wydał wspólnie z innymi miłośnikami techniki radiowej 
książkę Złote lata radia w II RP. Prowadzi również strony interne-
towe radiometro.pl oraz elektrit.eu. 

Książka opisuje historię, działającej w okresie międzywojen-
nym, mało znanej, ale bardzo zasłużonej dla radiotechniki firmy, 
która rozpoczęła swoją działalność jako punkt sprzedaży importo-
wanych radioodbiorników oraz podzespołów. Firma ta w krótkim 
czasie przekształciła się w duży zakład przemysłowy, uczestni-
czący z sukcesami w wielu międzynarodowych wystawach radio-
technicznych i eksportujący radioodbiorniki do wielu krajów.

Książkę rozpoczyna słowo wstępne Wojciecha Makowskie-
go oraz streszczenia w pięciu językach. Zasadniczą część książ-
ki poprzedza krótki historyczny wstęp. 

W pierwszym rozdziale opisana jest historia radia, poczy-
nając od ogłoszenia matematycznej teorii istnienia elektrycznych 
fal radiowych Jamesa Maxwella, dalej opisywane są kolejne 
odkrycia uczonych, m.in.: Hertza, Morse’a, Marconiego, Popo-
wa, Tesli, Edisona aż do uruchomienia w 1920 r. w USA stacji 
nadawczej o mocy 250 W, która rozpoczęła regularną pracę pro-
gramową.

W rozdziale drugim opisany jest rozwój radiofonii w Polsce, 
począwszy od odzyskania niepodległości w 1918 r. Pierwszym 
ważnym wydarzeniem w tym okresie było powstanie w Polsce 
Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej w 1923 r. Z kolei 
w dniu 1 lutego 1925 r. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne 
(PTR) nadało pierwsza polską audycję radiową. Tę datę uzna-
je się za początek narodzin polskiej radiofonii. Koncesję jednak 
przyznano spółce Polskie Radio, która od 18 kwietnia 1926 r. 
zaczęła nadawać regularny program z Warszawy. W kolejnych 
latach dwudziestolecia międzywojennego powstawały nowe sta-
cje nadawcze. W sumie do wybuchu II wojny światowej urucho-
miono dziesięć stacji. 

I CIEKAWE KSIĄŻKI

Towarzystwo Radiotechniczne „Elektrit”

Okładka książki 

Wyróżnienie w konkursie na najpiękniejszą fotografię  
przy odbiorniku radiowym ogłoszonym przez tygodnik „Antena”  

w 1937 r. Na zdjęciu rodzina przy odbiorniku Splendid
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W rozdziale trzecim opisany jest rozwój przemysłu radio-
technicznego w Polsce poczynając od pioniera przemysłowej 
produkcji radioodbiorników, którym w połowie lat 20. było Polskie 
Towarzystwo Radjotechniczne, a jego kontynuatorem Polskie 
Zakłady Marconi. Krajowy, państwowy przemysł radiotechniczny 
rozpoczął działalność w 1927 r. poprzez otwarcie Państwowej 
Wytwórni Łączności, przekształconej później w Państwowe Za-
kłady Tele- i Radiotechniczne. W tym czasie powstawały w Pol-
sce mniejsze zakłady radiotechniczne, a wśród nich Towarzy-
stwo Radiotechniczne „Elektrit” z Wilna, które szybko zajęło 
liczącą się pozycję na krajowym rynku. W drugiej połowie lat 
30. powstawały kolejne firmy, często z wykorzystaniem kapitału 
zagranicznego, a wśród nich dwa większe koncerny – Polskie 
Zakłady Philips i Krajowe Towarzystwo Telefunken.

Najciekawszym jest jednak rozdział czwarty, w którym opi-
sana jest cała historia Towarzystwa Radiotechnicznego „Elektrit” 
z Wilna. Był to polski zakład produkcji radioodbiorników, działający 
w okresie 1925-1939, który szybko stał się największym w Polsce. 
W „Elektricie” produkowano aparaty o wysokim poziomie tech-
nicznym i interesującym wzornictwie. Był prywatną firmą, jej wła-
ścicielami byli Samuel i Hirsz Chwolesowie oraz Nachman Lewin. 
Towarzystwo powstało w 1925 r., jako sklep elektro-radiotechniczny 
z warsztatem przy ulicy Wileńskiej 24. Sklep sprzedawał importo-
wane artykuły radiowe, a warsztat zajmował się ich instalacją oraz 
naprawą. Jednak już w 1927 r. pojawiły się pierwsze odbiorniki ba-
teryjne własnej konstrukcji. Cieszyły się dużym powodzeniem, co 
doprowadziło do dalszego rozwoju firmy. Rozpoczęto też produkcję 
podzespołów i elementów radioodbiorników. 

„Elektrit” odegrał znaczącą rolę w radiofonizacji Wileńszczy-
zny. Na rynku lokalnym 90% sprzedanych radioodbiorników po-
chodziło z „Elektritu”. W 1927 r. było 1700, a w 1930 r. już 11 600 
abonentów radiowych na Wileńszczyźnie. Rozwój tamtejszej 
radiofonii przyspieszył również uruchomienie w 1928 r. stacji ra-
diofonicznej Polskiego Radia w Wilnie, o mocy 16 kW (w 1936 r. 
zwiększono jej moc do 50 kW). Była to kolejna, piąta radiostacja 
nadawcza w Polsce. Pierwszą oficjalną była Warszawa (1926), po-
czątkowo o mocy 1,2 kW, w 1927 r. zwiększono jej moc do 10 kW. 
W 1931 r. wybudowano nową o mocy 120 kW. Kolejnymi były ra-
diostacje w: Krakowie (1927, początkowo o mocy 2 kW, od 1937 
– 10 kW), Poznaniu (1927 – 16 kW, od 1938 – 50 kW), Katowi-
cach (1927 – 12 kW, od 1939 – 50 kW). Po wileńskiej powstawały 
w Polsce kolejna stacje nadawcze: Lwów (1930 – 16 kW, od 1936 
– 50 kW), Łódź (1930 – 2 kW, od 1939 – 10 kW), Toruń (1935 – 
24 kW), Baranowicze, 1938 – 50 kW). W 1939 r. rozpoczęto budo-
wę radiostacji w Łucku. 

W 1933 r. „Elektrit” nawiązał współpracę z berlińskimi 
firmami radiotechnicznymi Reico oraz Schaub. Kiedy jednak 
w 1934 r. zakupiono licencję w wiedeńskiej firmie Minerva to 
z nią rozpoczęto systematyczną współpracę trwającą do 1938 r. 
Do Polski przyjechali inżynierowie austriaccy i pomagali w latach 
1934-1936 wprowadzać nowoczesne metody produkcji. Zakup 
nowoczesnych licencji umożliwił szybki rozwój firmy. Montaż 
odbywał się systemem taśmowym, przy pięciu, a nawet sześciu 
liniach produkcyjnych pracujących od września do marca/kwiet-
nia, zależnie od przypadających świąt. Na taśmach przesuwa-
no ręcznie wózki z aparatami, na końcu przechodziły one przez 
dział kontroli jakości.

Dzięki dużym nakładom kapitałowym „Elektrit” stanął na 
czele krajowych producentów radioodbiorników. W 1936 r. pro-
dukcja wynosiła 54 tys. aparatów.Wartość sprzedaży osiągnę-
ła wartość 6,4 mln zł, czyli ok. 1,2 mln USD. Dla porównania, 
największa w okresie międzywojennym krajowa fabryka prze-
mysłu elektrotechnicznego Fabryka Aparatów Elektrycznych 
(FAE) Kazimierza Szpotańskiego osiągnęła w 1938 r. przychód 
(produkcję sprzedaną) na poziomie 10 mln zł. W 1938 r. za-
kład wyprodukował 80 tys. odbiorników radiowych. Udział wła-
snych podzespołów pod koniec działalności dochodził do 80%. 
Nie produkowano jednak lamp radiowych. Silna konkurencja 
na rynku sprawiała, że produkcja była sezonowa i corocznie 
wprowadzano nowe typy aparatów. Do głównych konkurentów 
należeli: Philips i Telefunken. 

Siedziba Rozgłośni Wileńskiej Odbiornik detektorowy Elco (1932)

Hala montażowa odbiorników

Wykres produkcji radioodbiorników „Elektrit”
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„Elektrit” wprowadził imienną nomenklaturę produktów. Ra-
dioodbiorniki miały charakterystyczne nazwy mówiące o prze-
znaczeniu lub jego klasie. Seria aparatów z jednego sezonu 
obejmowała różne modele, od najprostszego odbiornika lam-
powego kosztującego ok. 200 zł do luksusowych kosztujących 
ok. 1000 zł. Produkowano również inny sprzęt, np. aparaturę na-
głaśniającą. Poszczególne modele miał różny sposób zasilania. 
W produkcji wprowadzano najnowsze osiągnięcia radiotechnicz-
ne. „Elektrit” prowadził szeroką i aktywną działalność reklamową 
oraz wydawał własne publikacje. Posiadał własne przedstawi-
cielstwa handlowe w największych miastach Polski. Uczestniczył 
w większości liczących się wystaw oraz w targach. Na ważniejsze 
wydarzenia rynkowe wysyłano zawsze kilku inżynierów, by zapo-
znawali się z najnowszymi rozwiązaniami światowymi. Kupowano 
najnowsze urządzenia aparaty radiotechniczne, jakie pokazywały 
się na rynkach światowych oraz gromadzono fachową literaturę. 
W laboratorium opracowywano nowe projekty i przeprowadzano 
badania nowych prototypów. Projektowaniem nowych mode-
li zajmował się m.in. dr inż. Paweł Szulkin (1911-1987), główny 
konstruktor 1936-1939 (po II wojnie światowej prof. Politechniki 
Gdańskiej) oraz M. Bielecki i T. Stefanowski. 

„Elektrit” był jednym dużym zakładem przemysłowym 
Wilna. Mówiono przed wojną, że ludność miasta okolic dzieli 
się na dwie kategorie – tych, którzy pracują w „Elektricie” oraz 
tych, którzy mają nadzieję, że kiedyś będą tam pracowali. Wraz 
ze wzrostem zapotrzebowania na produkty „Elektritu” fabryka 
musiała się rozbudowywać i zwiększać zatrudnienie. Do koń-
ca 1936 r. wybudowano trzy duże trójkondygnacyjne budynki 
przy ulicy gen. Szeptyckiego. Pod koniec 1937 r. zatrudnienie 
sezonowe wynosiło ponad 1200 osób. Dla porównania FAE 
K. Szpotańskiego w 1938 r. zatrudniała 1500 pracowników. 
Wiosną 1939 r. oddano do użytku kolejne budynki. W efekcie 

◄
Odbiornik „Elektrit” 
na Targach 
Międzynarodowych 
w Salonikach

▲ Paweł Szulkin  
(1911-1987)

Zbiorowa fotografia pracowników przed budynkiem głównym, rok 1938

fabryka osiągnęła powierzchnię użytkową 10 300 m². Miała 
własną elektrownię, stolarnię, w której artystycznie wykonywa-
no skrzynki aparatów radiowych. Dysponowała nowoczesnym 
parkiem maszynowym, własnym laboratoriumi magazynami. 
„Elektrit” był jedynym polskim eksporterem radioodbiorników. 
Od 1937 r. prowadzili eksport wpierw do krajów Europy, 
a później m.in. do Indii Brytyjskich, krajów Bliskiego Wscho-
du, Afryki Południowej i Brazylii. W Polsce „Elektrit” był boj-
kotowany i szykanowany ze względu na „niechrześcijański” 
charakter. Wybuch wojny zakończył działanie prężnie rozwi-
jającego się zakładu.
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natomiast w roku 2020 najniższe uposażenie wynosi 2600 zło-
tych. Korzystając zatem z przelicznika 2600:100 = 26 można 
przeliczyć ceny odbiorników na obecne złotówki. Najtańsze 
były odbiorniki detektorowe. Cena jego w 1932 r. wynosiła 11 zł. 
Jednym z najtańszych odbiorników lampowych był Znicz, cena 
180 złotych, w przeliczeniu na obecne złotówki było to ponad 
4,6 tys. zł. Natomiast odbiornik Automatic 7-lampowy, ze strojem 
automatycznym, trzyzakresowy (krótkie, średnie i długie fale), 
z  regulacją barwy tonu, kosztował 750 złotych, co odpowiada-
łoby obecnym aż 19,5 tys. zł. Wszystkie aparaty posiadły piękne 
skrzynki z forniru tonowanego, staranie opracowane przez biuro 
konstrukcyjne „Elektritu”.  

Mapa eksportu firmy, lipiec 1938

Drużyna piłkarska R.K.S. Elektrit

Widok ogólny fabryki od strony ul. Szeptyckiego, 1938 r.

W rozdziale piątym przedstawione są radioodbiorniki pro-
dukowane przez Towarzystwo Radiotechniczne „Elektrit”, poczy-
nając od pierwszych odbiorników detektorowych, a kończąc na 
wysokiej klasy odbiornikach trzyzakresowych z głośnikami dyna-
micznymi. W rozdziale tym podawane są również ceny i fotogra-
fie odbiorników wprowadzanych w każdym roku do sprzedaży. 
Jeśli porównać wartość ówczesnej złotówki z obecną na pod-
stawie porównania najniższych uposażeń, to według „Małego 
Rocznika Statystycznego” z 1938 r. najniższe uposażenie urzęd-
ników państwowych, nauczycieli wynosiło wtedy 100 złotych, 

Radioodbiornik Znicz

Radioodbiornik Automatic

Skala radioodbiornika Patria
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pt. „Elektrit- Radio. Wiadomości Techniczne Zakładów Elektrit 
w Wilnie”. Czasopismo to stanowi niezwykle cenne źródło do 
opisania dziejów zakładów. Na pochwałę zasługuje zebranie 
i wykorzystanie przez autora dużej ilości materiałów ikono-
graficznych o firmie „Elektrit”. Dobrze wkomponowane w tekst 
stanowią niezwykłą ozdobę tej książki. Mniejsza ilość tekstu, 
a duża liczba ilustracji sprawia, że ta pozycja wydawnicza to 
piękny album oddający hołd Towarzystwu „Elektrit”. Dzięki 
Henrykowi Berezowskiemu zostało ono na nowo przypomniane 
ogółowi. Za to należą mu się podziękowania. W recenzji wyko-
rzystano materiały ikonograficzne udostępnione przez Henryka 
Berezowskiego. 

Dobrze byłoby, gdyby Henryk Berezowski oprócz recenzo-
wanego albumu przygotował udokumentowaną źródłowo mo-
nografię naukową o Towarzystwie Radiotechnicznym „Elektrit”. 
Oczywiście jeśli nagromadzone przez niego dokumenty na to 
pozwolą. Jest to ważny temat historii polskiej elektryki i brakuje 
takiego szczegółowego opracowania.

Na podstawie tej książki został opracowany w Pracow-
ni Historycznej SEP w Opolu referat popularyzujący historię 
fabryki „Elektrit”. Został on wygłoszony przez Przemysława 
Sadłowskiego w dniu 14 października 2019 r. na Sympo-
zjum „Rozwój elektryki w Wilnie i działalności Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich”, zorganizowanej podczas uroczystości 
100-lecia SEP w Wilnie.

Przemysław Sadłowski
Pracownia Historyczna SEP w Opolu,  

Uniwersytet Opolski,  
Oddział Opolski SEP

Jerzy Hickiewicz, 
Pracownia Historyczna SEP w Opolu,  

Politechnika Opolska,  
Oddział Opolski SEP

Chassis aparatu lampowego Gloria Chassis lampowego odbiornika Tempo

W rozdziale szóstym zatytułowanym Epilog opisano 
smutne losy fabryki po wybuchu wojny. W 1939 r. wraz z jej 
wybuchem zakłady zostały zamknięte. W dniu 19 września 
1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do Wilna. W dniu 26 paź-
dziernika 1939 r. władze radzieckie przekazały Wilno i oko-
lice Litwie. W krótkim okresie, kiedy Wilno pozostawało pod 
władzą radziecką, fabrykę „Elektrit” wraz ze znaczną częścią 
pracowników przeniesiono błyskawicznie do Mińska. W Wilnie 
na terenie pozostałym po fabryce władze litewskie uruchomi-
ły zakłady elektrotechniczne Velfa, w których pracował m.in. 
prof. Henryk Niewodniczański, jako magazynier. W kolejnych 
latach wojny i po zmianach władz zakład zmieniał nazwę i pro-
fil produkcji. Obecnie w dawnych budynkach „Elektritu” działa 
kilka firm i zakładów, w tym bar nawiązujący wystrojem wnę-
trza do historii zakładów. 

W Mińsku pod koniec 1939 r., w trudnych warunkach, roz-
poczęto budowę nowego zakładu produkcyjnego. Przesiedleni 
do Mińska pracownicy „Elektritu” otrzymali jak na czasy wojenne 
dobre warunki pracy. Uroczyste otwarcie Zakładów, które nazwa-
no im. W. Mołotowa, nastąpiło w listopadzie 1940 r. Rozpoczęto 
produkcję radioodbiorników na podstawie dokumentacji i mate-
riałów wywiezionych z Wilna. Do wybuchu wojny niemiecko-ra-
dzieckiej wyprodukowano ok. 13,5 tys. odbiorników. W czerwcu 
1941 r. zakłady zostały zbombardowane przez Niemców. Jed-
nak po zdobyciu Mińska przez Niemców w 1941 r. pod koniec 
roku produkcja pod zarządem niemieckim ponownie ruszyła. 
Po II wojnie światowej w 1946 r. powtórnie uruchomiono Zakłady 
Radiowe im. W. Mołotowa. Co ciekawe, w tych zakładach praco-
wał przez jakiś czas Lee Harvey Oswald, domniemamy zabójca 
prezydenta USA J. F. Kennedy’ego. Po wojnie, kiedy nastąpiły 
wysiedlenia ludności polskiej ze Związku Radzieckiego do Pol-
ski, cześć dawnych pracowników „Elektritu” osiadła i pracowała 
we Wrocławiu i Dzierżoniowie. 

Książkę kończy wypis kilku ciekawych źródeł oraz wykaz 
bibliograficzny liczący 19 pozycji. Autor Henryk Berezowski do-
tarł do wielu pozycji, w tym do własnego czasopisma „Elektritu” 


