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1. WSTĘP

Jak to się zaczęło...

na świecie...
W 1884 roku niemiecki student Paul Nipkow opatentował sposób przekazu obrazów
telewizyjnych za pomocą wirującej tarczy z otworami ułoŜonymi na spirali,
umieszczonej między sceną a fotokomórką, po stronie nadawczej i takiej samej,
wirującej synchronicznie, tarczy umieszczonej między źródłem światła i ekranem,
po stronie odbiorczej.
Jednak dopiero w 1925 r. w Londynie szkocki inŜynier John Logie Baird pokazał
po raz pierwszy za pomocą urządzeń mechanicznych z tarczą Nipkowa Ŝywy obraz
telewizyjny, o zróŜnicowanych stopniach szarości. Obraz był bardzo zamazany
i niewyraźny. Był to obraz 30-liniowy/ 5 obrazów na sekundę. W roku 1926 pokazał
równieŜ obraz wielotonowy i ruchomy, zwiększając liczbę obrazów na sekundę
do 12,5 (25 pól/s).

Foto 1.1 Baird i jego odbiornik z tarczą
Nipkowa, telewizja 16-liniowa, ok. 1925 r.

Foto 1.2 Pierwsza znana fotografia ruchomego
obrazu pokazanego przez Bairda w 1926 r.

W 1927 r. Baird przekazał, po raz pierwszy na świecie, sygnał telewizyjny pomiędzy
Glasgow i Londynem (ok. 700 km) za pomocą linii telefonicznej.
W 1928 r. Baird załoŜył Television Development Company Ltd i przeprowadził
pierwszą transmisję telewizyjną z Londynu do Hartsdale, New York. Zaczął wtedy
współpracę z BBC. W latach 1932 - 1935 BBC nadawała doświadczalne przekazy
telewizyjne w 30-liniowym systemie Bairda, a w roku 1936 rozpoczęto nadawanie
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w systemie 120 linii/12,5 obrazów na sekundę/25 pól.

Foto 1.3 Odbiornik telewizji 30-liniowej
produkowany przez firmę Baird

Foto 1.4 Wnętrze odbiornika
telewizyjnego 30 linii/12,5 obrazów
na sekundę/25pól produkowanego
przez Radiosavod Kominterna w
Leningradzie w 1932 r. Widoczna
tarcza Nipkowa z podwójną spiralą
otworów (telewizja międzyliniowa).

W 1929 roku Baird załoŜył wspólnie z Bernardem Natanem pierwsze francuskie
towarzystwo telewizyjne. W latach 1935 – 1937 nadawano we Francji doświadczalne
programy telewizyjne w systemie Bairda - najpierw 60 linii/12,5 obrazów na
sekundę, później w systemie 180-liniowym. Pierwsza stacja telewizyjna powstała w
ParyŜu. Nadajnik umieszczono na wieŜy Eiffla.

W Niemczech prace nad telewizją prowadzono od 1929 roku. Pierwsza europejska
stacja telewizyjna, w systemie mechanicznym z tarczą Nipkowa, pracowała w
Berlinie-Witzleben. Regularne programy telewizyjne 180 linii/ 25 obrazów na sekundę
nadawano w Niemczech juŜ od 1935 r. ze stacji Berlin-Poczdam.

W Stanach Zjednoczonych prace nad telewizją prowadzono od 1925 roku, w
systemie mechanicznym z tarczą Nipkowa. Od roku 1928 zaczęły powstawać
doświadczalne stacje telewizyjne, najczęściej w systemach 48 lub 60 linii/15 – 20
obrazów na sekundę.
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W 1932 roku doświadczalne stacje telewizyjne były równieŜ w Belgii, Rosji, Australii i
we Włoszech.
Na początku lat 30. zaczęto juŜ stosować systemy mechaniczno-elektronowe –
tarcza Nipkowa jako urządzenie analizujące w kamerze i lampa obrazowa, z
odchylaniem elektrostatycznym, w odbiorniku.
Schemat takiego systemu telewizyjnego pokazał inŜ. Lesław Kędzierski w artykule
opublikowanym w 1936 roku w piśmie Przyroda i Technika.

Foto 1.5 Schemat telewizyjnej stacji nadawczej i odbiornika telewizyjnego z roku 1936

Foto 1.6 Wnętrze odbiornika telewizyjnego z
lampą obrazową – 1936 r

Kamery z tarczą Nipkowa miały bardzo małą czułość, gdyŜ przez otwór w tarczy
docierało do fotokomórki bardzo mało światła. Stąd pierwsze kamery
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wykorzystywano najczęściej do przekazu obrazu filmowego, a jeŜeli ze studia to
sceny statyczne, przy bardzo silnym oświetleniu. Przekazy obrazu z pleneru były
praktycznie niemoŜliwe.

W Ministerstwie Poczty i Telegrafu Rzeszy Niemieckiej opracowano wóz
reportaŜowy, w którym zastosowano technikę telewizyjną połączoną z techniką
filmową. Na dachu wozu umieszczono kamerę filmową, naświetloną taśmę
natychmiast wywoływano w wozie, suszono i przetwarzano w kamerze telekina z
tarczą Nipkowa na sygnał telewizyjny, który przekazywano kablem do stacji
nadawczej. Wóz ten uruchomiono podczas trwania wystawy radiowej w Berlinie w
1935 r. Posiadacze odbiorników telewizyjnych mieli moŜliwość oglądania aktualności
z Ŝycia Berlina. To były pierwsze transmisje telewizyjne .

Foto 1.7 Wóz reportaŜowy do przekazów
aktualności w czasie wystawy radiowej w
Berlinie w 1935 r. Na odbiornikach
telewizyjnych odbierano sygnał
z opóźnieniem poniŜej 1 minuty

Pierwsze emisje doświadczalne były nadawane na falach średnich lub krótkich.

W 1934 r. zaprzestano prac nad systemami mechanicznymi na rzecz systemów
całkowicie elektronowych – lampa analizująca w kamerze (dysektor Farnswortha lub
ikonoskop wynaleziony przez Zworykina, produkowany fabrycznie juŜ od 1933 r.) i
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kineskop w odbiorniku. Całkowicie elektronowe kamery umoŜliwiały transmisje
telewizyjne z plenerów.

W Niemczech przeprowadzono pierwsze telewizyjne transmisje plenerowe z Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Była to olbrzymia kampania propagandowa.
Sygnał telewizyjny w systemie 180 linii/25 obrazów na sekundę był nadawany przez
nadajnik im. Paula Nipkowa umieszczony na wieŜy Radia Berlin-Witzleben.
Na Igrzyskach pracowały trzy kamery telewizyjne, w tym jedna kamera Farnswortha
na stadionie Olimpijskim i jedna kamera Zworykina z ikonoskopem na basenie
pływackim. Kamery były bardzo duŜe i cięŜkie, miały powyŜej 1m długości. Mogły
być wykorzystywane tylko przy słonecznej pogodzie. Do przekazu obrazów
telewizyjnych z Igrzysk wykorzystano teŜ dwa wozy reportaŜowe przekazujące
sygnały telewizyjne za pośrednictwem kamery filmowej i telekina z tarczą Nipkowa.
Sygnały telewizyjne z tych pięciu źródeł były przekazywane kablami do urządzenia
przełączającego, skąd wybrany sygnał telewizyjny był przekazywany do nadajnika
im. Paula Nipkowa.

Foto 1.8 Telewizja na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r. - kamera na stadionie
lekkoatletycznym. Ciekawostka – jedną z kamer obsługiwał Walter Bruch, przyszły
twórca systemu telewizji kolorowej PAL.
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Widzowie mogli oglądać transmisje na odbiornikach zainstalowanych w 25 salach
pokazowych przy stadionie w Berlinie (telewizyjnych odbiorników indywidualnych
prawie nie było) oraz w dwóch salach w Lipsku i jednej w Poczdamie.
Nadajnik im. Paula Nipkowa nadawał transmisje z Igrzysk codziennie w godz. 10.00
– 12.00 , 15.00 – 19.00 i 20.00 – 22.00. Nadano138 godzin transmisji. Za oglądanie
transmisji w salach pokazowych zapłaciło 162 220 osób.

W Anglii Baird, wspólnie z firmą EMI, przeprowadził transmisję w systemie 240liniowym z koronacji króla Jerzego VI, w maju 1937 r. Wkrótce, po połączeniu firm
EMI i Marconi, BBC rozpoczęła nadawanie telewizji w systemie elektronowym,
międzyliniowym 405 linii/25 obrazów na sekundę/50 pól . Był to pierwszy system
telewizyjny oficjalnie uznany przez ITU jako system A.

W Europie i na świecie, po okresie prób, zaczynają w latach 1936 – 39 powstawać
ośrodki telewizyjne wyposaŜone w urządzenia całkowicie elektronowe. W Londynie i
w ParyŜu w systemie 405-liniowym, w Berlinie 441-liniowym, w Moskwie 443linowym.
W USA na początku stosowano system 343-liniowy później system 441-liniowy, a w
roku 1941 ustalono standard telewizyjny 525-liniowy. Systemy te nazywano wówczas
systemami wysokiej jakości (ang. High Definition).

W 1936 roku pisał inŜ. Lesław Kędzierski:
O postępach telewizji w Stanach Zjednoczonych świadczyć mogą wyniki pracy.
Uruchomiono 28 doświadczalnych stacyj telewizyjnych pracujących na wszelkich, prawie
moŜliwych długościach fal, przeprowadzono studja nad moŜliwością kablowego przesyłania
transmisyj telewizyjnych na odległość setek kilometrów oraz nad racjonalnością stosowania
stacyj przekaźnikowych.
Ze względu na ogromne i słabo zaludnione przestrzenie kraju wysuwa się w Stanach
Zjednoczonych, na plan pierwszy kwestja ekonomiczna. Dla umoŜliwienia odbioru przez
700.000 osób przewidziano konieczność zainstalowania 80 nadajników telewizyjnych.
Wymaga to inwestowania kapitałów, przewyŜszających sumę 40 miljonów dolarów......
PowyŜsze szczegóły ekonomiki telewizyjnej podaję dla przekonania, Ŝe prace nad telewizją są
w pełnym biegu prawie na całym świecie i bez Ŝadnych wątpliwości naleŜy spodziewać się, Ŝe
w najbliŜszej przyszłości telewizja wysokiej jakości zostanie oddana do uŜytku publicznego,
dla eksploatacji podobnej jak radjofonja.
Po wojnie kontynuowano emisje, np. w Wielkiej Brytanii w systemie 405-liniowym,
a we Francji w systemie 819-liniowym.
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Foto 1.9 Sygnał wywoławczy BBC do
dostrajania i korekcji odbiorników,
odbierany przez prawidłowo ustawiony
odbiornik – rok 1949

Foto 1.10 Reklama telewizora VRC 52A,
produkcji firmy Marconi, z lampą obrazową
Emiscope 10” w cenie funtów angielskich
89.12.3 - rok 1949

W 1948 roku odbywały się w Londynie letnie Igrzyska Olimpijskie, były to pierwsze
Igrzyska transmitowane na Ŝywo do domów, chociaŜ nie tak wiele telewizorów było w
domach. BBC przeprowadziło transmisje za pomocą dwóch wozów transmisyjnych –
jednego 4-kamerowego, drugiego 3-kamerowego. Komitet organizacyjny Olimpiady
obciąŜył BBC opłatą 1500 £ za transmitowanie Igrzysk.

Po wojnie rozpoczęto prace nad rewizją i ujednoliceniem systemów telewizyjnych.
Na forum organizacji CCIR w 1956 r. przyjęto Raport „Systemy telewizyjne”. Raport
informował, Ŝe W USA przyjęto system 525-liniowy, w Europie 625-liniowy (w dwóch
odmianach – w Europie Zachodniej z pasmem sygnału wizyjnego 5 MHz, w krajach
obozu socjalistycznego z pasmem 6 MHz). Nowe systemy były wprowadzane
stopniowo przez następne lata, na przykład BBC2 przeszła na system 625-liniowy
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dopiero w 1964 roku, a francuska TF1 nadawała do 1984 r. programy czarno-białe w
systemie 819- liniowym.
w Polsce...

JuŜ w XIX wieku powstawały pomysły wykorzystania prądu elektrycznego do
przesyłania obrazów na odległość, w Polsce zajmowali się tym J. Szczepanik i
M. Wolfke.
W roku 1929 inŜ. Stefan Manczarski zgłosił i opatentował „sposób przesyłania
obrazów za pośrednictwem drutu i radia”, zbudował teŜ prototyp takiego urządzenia.
W roku 1931 dwaj inŜynierowie z Polskiego Radia w Katowicach – Fryderyk Dyrny i
Edward Twardow zbudowali prototyp aparatury nadawczo-odbiorczej w systemie
mechanicznym Bairda.

Jednak regularne prace badawcze rozpoczęto dopiero w 1935 r. w Dziale Telewizji
Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego PIT z inicjatywy dyrektora PIT prof. dr
inŜ. Janusza Groszkowskiego. Badania rozpoczął mgr inŜ. Lesław Kędzierski.
Obraz przetwarzano na sygnał telewizyjny za pomocą tarczy Nipkowa początkowo
90-liniowej, później 120-liniowej.

Foto 1.11 Tarcza Nipkowa do telewizji 90-liniowej
wykonana w instytucie PIT w 1936 r.

W 1936 r. do prac nad telewizją włączyło się Polskie Radio – mgr inŜ. Władysław
Cetner rozpoczął budowę nadajników telewizyjnych – wizji i fonii, w pracach tych
uczestniczył teŜ mgr inŜ. Kazimierz Knappe.
W 1937 r. zdecydowano, Ŝe stacja telewizyjna zostanie zainstalowana na 16 piętrze
budynku Prudential przy placu Napoleona 9 (obecny plac Powstańców Warszawy).
W październiku 1937 r. był juŜ czynny nadajnik foniczny, a w lutym 1938 r. nadajnik
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wizyjny. Eksperymentalna Stacja Telewizyjna Polskiego Radia, która przekazywała
emisje z 16. piętra Prudentialu miała następujące parametry – moc nadajnika
wizyjnego 1,1 kW; częstotliwość 36,8 MHz, fonia 0,5 kW; 40 MHz.

W związku z tym w 1938 r. nastąpiło przekazanie do Polskiego Radia
opracowanego w PIT telekina 120 linii/ 25 obrazów/s wraz z układami kontrolnymi i
odbiornikami.

Foto 1.12 Telekino opracowane i
wykonane w PIT, widoczna jest
tarcza Nipkowa analizująca obraz
z taśmy filmowej, za nią
fotokomórka; tarcza wirowała z
prędkością 25 obrotów/s. W
stojakach znajdowały się
urządzenia toru wizji i toru fonii
oraz urządzenia kontrolne

Telekino pracowało w systemie mechanicznym, z tarczą Nipkowa do analizy obrazu
klatki filmowej ( w przypadku zastosowania projektora z ciągłym przesuwem taśmy,
otwory na tarczy Nipkowa były połoŜone na okręgu, a nie na spirali). Aparaturę tę
umieszczono na 15. piętrze budynku Prudential.

Pierwsza emisja próbna odbyła się 5 października 1938 r. Zarówno w Polskim
Radiu, jak i w PIT opracowano i wykonano po kilka odbiorników do kontroli emisji o
wymiarach ekranu 22 x 18 cm. Zainstalowano je między innymi w PIT przy ul.
Ratuszowej 11, w Rozgłośni Polskiego Radia przy ul. Zielnej 25, w gmachu Urzędu
Telekomunikacyjnego przy ul. Poznańskiej. Pomiary pola wykonane w sierpniu
1939 r. wykazały, Ŝe zasięg odbioru fonii wynosił około 30 km, a wizji ponad 20 km.
W 1939 roku telewizję mogła juŜ oglądać publiczność na odbiorniku Philipsa, na
wystawie Radiowej w gmachu YMCA przy ul. Konopnickiej 6. Nadawano filmy
kinematograficzne z telekina, pierwszym był film „Barbara Radziwiłłówna”.

Z artykułu „Wynalazca telewizji był Polakiem” – Kurier Polski 8/10 IV 1983 r.
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Relacja p. Ryszarda Puzio z Warszawy:
Pamiętam dokładnie, Ŝe przed wojną jako kilkunastoletni chłopak słuchałem audycji
Władysława Frenkla z okazji uruchomienia doświadczalnej stacji telewizyjnej w Prudentialu.
Mówił o tym jak powstawała telewizja w Polsce i wymienił Pawła Nipkowa jako jej
wynalazcę. Paweł, syn naczelnika poczty w Wejcherowie ukończył tamtejsze gimnazjum , a
potem studiował na uniwersytecie w Berlinie(...)Pewnego dnia siedząc w berlińskim pokoju, a
myślami będąc w Wejcherowie, spojrzał na wiszący na ścianie obraz. Wtedy przyszedł mu do
głowy pomysł: gdyby obraz rozłoŜyć na punkty i przesłać je na odległość , w Wejcherowie
moŜna by wiedzieć, co dzieje się w Berlinie i odwrotnie...
Na pytanie jakiej narodowości był Nipkow p. Ryszard Puzio szukał odpowiedzi przez wiele
lat( ..) W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejcherowie(...)
znajduje się kronika miejscowego gimnazjum. Wynika z niej, Ŝe jednym z maturzystów w 1882
roku był urodzony w Lęborku polski uczeń Paweł Nipkow...

Komentarz Rajmunda Sulika, według strony interetowej Muzeum w Lęborku (do 1945 r.
Lauenburg in Pommern):
Paul Nipkow urodził się w Lęborku 22 sierpnia 1860 roku w znanej wówczas lęborskiej
rodzinie Nipkow przedsiębiorców, szewców, piekarzy i piwowarów. Dzieciństwo i młodość
spędził w Lęborku, ukończył progimnazjum w 1879 roku. Edukację kontynuował w
Wejherowie i juŜ wtedy zaczął pracę nad tzw. elektrycznym teleskopem. Podjął studia w
Berlinie na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma na kierunkach elektronika i fizyka. Na
studiach prowadził dalej prace nad urządzeniem mającym przesyłać obraz na odległość.
Opracowana przez niego tzw. Tarcza Nipkowa była pierwszym urządzeniem, które
umoŜliwiało analizę i syntezę obrazu.
Wynalazek trafił do urzędu patentowego w styczniu 1884 roku. Do 1938 roku Nipkow był
jedynym posiadaczem potwierdzonego wynalazku telewizyjnego. Od roku 1924 pomyślne
doświadczenia z uŜyciem Tarczy Nipkowa prowadził Szkot John Baird i to on doprowadził do
powstania prototypu odbiornika telewizyjnego.

W PIT od roku 1938 prowadzono dalsze prace, juŜ nad telewizją elektronową
343-liniową (odbiornik z kineskopem, kamera z ikonoskopem).

WOJNA przerwała prace nad telewizją w Polsce. Niemcy, po zdemontowaniu,
wywieźli opracowane urządzenia. Wyszkolona kadra pracowników rozproszyła się
bądź zginęła. Po wojnie prace naleŜało więc rozpoczynać praktycznie od początku.
Jednak, wg prof. Kędzierskiego, nie straty materialne były waŜne. W okresie wojennym
technika poszła szybko do przodu, więc i tak po wojnie trzeba było budować wszystko
od nowa. Najgorsze były straty ludzi - specjalistów.
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Foto 1.13 Zburzony budynek
Prudentialu, na którym w 1939
roku stała antena nadawcza
telewizji – rok 1945
(foto: Ryszard Siwicki)

Sam inŜynier Kędzierski w czasach okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie,
brał udział w działalności konspiracyjnej związanej z budową i produkcją nadajników
i odbiorników radiowych oraz napraw radiostacji. Aresztowany 8 stycznia 1943 r.
został wysłany najpierw do obozu Majdanek, a następnie do Auschwitz
i Dautmergen (Wirtembergia). W kwietniu 1945 r. został uwolniony przez wojska
francuskie.
Prof. Groszkowski w czasie okupacji przebywał w Warszawie, gdzie współpracował z
AK, rozszyfrował urządzenia radiowe nadawczo-odbiorcze do sterowania rakiet V2 i
umoŜliwił przekazanie do Anglii szczegółowych informacji, do czego te urządzenia słuŜą
i na jakich częstotliwościach pracują. Po wojnie Profesor Groszkowski nadal kierował
Państwowym Instytutem Telekomunikacyjnym.

W 1946 r. mgr inŜ. Lesław Kędzierski wraca do Polski i wznawia prace w Państwowym
Instytucie Telekomunikacyjnym PIT przy ulicy Ratuszowej, dołącza do niego mgr inŜ.
Tadeusz Bzowski – przedwojenny współpracownik i jeszcze parę osób; tworzą nowy
zespół, który rozpoczyna pracę nad systemem telewizji 441-liniowej. W 1948 r.
rozpoczynają pracę Karol Mori, Kazimierz Peisert i mgr inŜ. Andrzej Kiełkiewicz, w 1949
mgr inŜ. Stanisław Ogulewicz. W 1950 r. (kiedy rozpoczęłam pracę w Zakładzie
Telewizji) pracowali tam równieŜ Bolesław Mamczyc, Michał Wysokiński, Stanisław
Barszcz, inŜ. Jerzy Jabłczyński, Aleksander Pilipowski, Edward Laskowski,
W. Rutkowski, L. Rudnicki, Stachurski, Adamaszek i Józef Miciński.
W czerwcu 1949 r. w Zakładzie Telewizji PIT przeprowadzono pierwsze próby systemu
441-liniowego. Był to system elektroniczny - kamera z lampą ikonoskopową, odbiorniki
z kineskopami.
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Foto 1.14 Odbiornik telewizji 441-liniowej
opracowany w PIT w 1948 r. Przy odbiorniku
konstruktor inŜ. W. Rutkowski

W Przeglądzie Techniki. Radio i Telewizja z 1992 r. wspominali:
Andrzej Kiełkiewicz:
Znalazłem się (1948 r.) w niewielkim zespole ludzi, liczącym około 20 osób. Parę tygodni
wcześniej podjęli oni wielkie i trudne w gruncie rzeczy zadanie, jakim było w owym czasie
zbudowanie własnymi siłami kompletnego, nowoczesnego systemu telewizyjnego. NaleŜy sobie
uprzytomnić, Ŝe działo się to trzy lata po zakończeniu wojny. Polska – jak i cała Europa – była
ogromnie zniszczona i naleŜało odbudowywać właściwie wszystko. Zrozumiałe więc były
trudności w zdobywaniu niezbędnego sprzętu i części radiotechnicznych. Były to przewaŜnie
materiały z demobilu, uzyskiwane róŜnymi drogami, bo normalnego handlu jeszcze nie
zorganizowano. A juŜ nie moŜna było nawet marzyć o jakiejkolwiek pomocy zagranicznej w
postaci wyjazdu na praktykę czy konsultacji. Byliśmy więc skazani na korzystanie z własnych
wiadomości. Czerpaliśmy je głównie z fachowej literatury zagranicznej – dostępnej w bardzo
ograniczonym zakresie – oraz z doświadczenia zdobywanego w miarę postępu swoich prac.
Kazimierz Peisert:
Jeszcze nie była gotowa własna kamera ani pozostała aparatura(...) Sprowadzono nam z Anglii
dwa odbiorniki telewizyjne. Pamiętam jak Bolek Mamczyc(...)włączył odbiornik i przypadkowo
odebrał jakąś angielską stację. Nagle zaczął krzyczeć „Chodźcie, chodźcie!”. Ruchomy obraz
wyłonił się ze śniegu(...) Dźwięk w odbiorniku jeszcze nie został przestrojony, więc szło na
niemo. Ale to była sensacja! Po raz pierwszy zobaczyliśmy obraz telewizyjny.
Kazimierz Peisert:
Pamiętam pierwszy obraz z naszej własnej kamery. Andrzej Kiełkiewicz uruchamiał i uruchamiał
tą swoją kamerę, aŜ pewnego dnia wystawił ją na parapet za okno. Wtedy Karol Mori zaczął
krzyczeć „Zobacz drzewo! Widać nawet liście!”. Potem skierowaliśmy kamerę na drugą stronę
ulicy, gdzie właśnie przejeŜdŜał wóz ciągnięty przez konie. Na ekranie te konie wyglądały jak
jamniki, poniewaŜ na skutek niedoskonałości cewek odchylających obraz był potwornie
rozciągnięty.
Wspomina Wanda Trzebunia-Siwicka:
W 1949 r. byłam studentką na specjalizacji „Radiotechnika” na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Warszawskiej. InŜ. Kędzierski wykładał nam przedmiot „Podstawy Telewizji” i
pewnego dnia zaprosił nas na pokaz telewizji do instytutu PIT, na ulicę Ratuszową. Pokaz zrobił
na nas wielkie wraŜenie, a ja osobiście juŜ wtedy zdecydowałam, Ŝe jako inŜynier będę pracować
w telewizji. Okazało się, Ŝe była to decyzja na całe Ŝycie. Po ukończeniu 4 roku studiów
(1 sierpnia 1950 r.) podjęłam pracę w Polskim Radiu, skąd delegowano mnie do Zakładu
Telewizji PIT, gdzie miałam robić pracę dyplomową.
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W 1950 r. Zakład Telewizji inŜ. Kędzierskiego pracował nad systemem telewizji 625liniowej, który miał zostać wkrótce zatwierdzony przez CCIR jako europejski standard
telewizyjny ( w tym czasie w Anglii pracował system telewizji 401-liniowej, a we Francji
813-liniowej ). System 625-liniowy jest uŜytkowany do dzisiaj w Europie i wielu innych
krajach świata, jest to system międzyliniowy - 625 linii/ 50 pól/ 25 obrazów na sekundę.
Mimo tego samego systemu ogólna jakość obrazu była wówczas znacznie gorsza niŜ
dziś, ze względu na niedoskonałe podzespoły, w tym lampy analizujące i znacznie
niŜszy ogólny poziom technologii elektronicznych. Była to telewizja czarno-biała,
a odbiorniki miały małe ekrany (odbiornik Leningrad 12x18 cm).

Wspomina Wanda Trzebunia-Siwicka:
InŜ. Kędzierski planował zbudowanie eksperymentalnego studia telewizyjnego i stąd powierzył
mi, jako pracę dyplomową, opracowanie wyposaŜenia kontrolno- mikserskiego studia
telewizyjnego. Zrobiłam projekt stołów kontrolnych wizji kamer i stołu liniowego z mikserem
wizyjnym, ze schematami poszczególnych podzespołów. W praktycznej realizacji tematu
pomagali mi doświadczeni pracownicy – inŜ. Andrzej Kiełkiewicz, kierownik Pracowni Kamer
i Karol Mori (późniejszy inŜynier i kierownik studia w Doświadczalnym Ośrodku Telewizyjnym
na Placu Wareckim, następnie jeden z dyrektorów w TVP) i inni.
Pierwszy publiczny pokaz telewizji
Dalsze prace nad telewizją wymagały zdobycia uznania władz państwowych i funduszy
na dalszą działalność. Stąd pomysł pokazania telewizji szerokiej publiczności.
Wykorzystano organizowaną w Warszawie wystawę „Radio w słuŜbie pokoju i
postępu” w domu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego. Wystawę
otwarto 15 grudnia 1951 roku. W ramach wystawy pokazano i telewizję - w duŜej sali
widowiskowej na estradzie urządzono studio telewizyjne, w którym pracowały dwie
kamery telewizyjne:
1 kamera 441-liniowa i 1 kamera 625-liniowa.
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Foto 1.15 Publiczność zafascynowana
pokazem telewizyjnym na wystawie w
domu ZNP

Studio było oddzielone od widowni szybą. Z boku znajdowała się reŜyserka z mikserami
wizji i fonii oraz generatorami synchronizującymi i urządzeniami do regulacji kamer.

Foto 1.16 Redaktor Tadeusz Pszczołowski z
Polskiego Radia uzgadnia sposób prowadzenia
pokazów z prof. Januszem Groszkowskim i
inŜynierem Lesławem Kędzierskim.

Celem wystawy było pokazanie moŜliwości, jakie stwarza telewizja oraz porównanie
jakości obrazu w standardach 441 i 625 linii.
W tym celu na widowni ustawiono po jednej stronie 3 odbiorniki telewizji 441-liniowej, a
po drugiej stronie 3 odbiorniki telewizji 625-liniowej – co dawało widzom moŜliwość
porównania jakości obrazu w obu systemach. Widzowie mogli obserwować przez
szybę, co się dzieje w studiu, a po odwróceniu głowy - to samo na „srebrnym ekranie”.
Odbiorniki były połączone z odpowiednimi kamerami za pomocą kabli.
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Foto 1.17 Poczta Polska wydała
okolicznościowe kartki pocztowe

Foto 1.18 Studio na wystawie,
za kamerą 441-liniową
Wanda Trzebunia, za kamerą
625-liniową Andrzej Kiełkiewicz,
przy fortepianie p. Rymarz

Foto 1.19 Michał Wysokiński
oświetla aktorkę

Foto 1.20 Kamera się zepsuła –
naprawia Karol Mori

Program organizował red. Tadeusz Pszczołowski z Polskiego Radia – były piosenki,
tańce, występy estradowe – chodziło o pokazanie róŜnych moŜliwości jakie stwarza
telewizja. Występowali:
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Alina Janowska, Irena Kwiatkowska, Hanka Bielicka, Jan Kurnakowicz, Jerzy Michotek,
Julian Sztatler, Bohdan Tomaszewski, Andrzej Bogucki, Witold Gruca, para taneczna
Puchówna i Kiliński, dyr. śabiński z małym lwiątkiem z ZOO, prestidigitator Ramigani,
Wiech i inni. Na fortepianie grali Władysław Szpilman, Nelly Bogacka, Stefan Rębowski.
Były teŜ wykłady: „co to jest telewizja”.

Foto 1.21 Zespół inŜynierów, realizatorów i aktorów, od lewej stoją: Jerzy Michotek, n., Karol
Mori, Józef Miciński, Stanisław Ogulewicz, Aleksander Turczyn, Mieczysław Szczepkowski,
n., Andrzej Kiełkiewicz, n., Stachurski, siedzą: n., Michał Wysokiński, Wanda Trzebunia,
Lesław Kędzierski, n., n.,n.

Pokazy odbywały się codziennie od 16.00 do 22.00, w niedzielę od rana.
Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem - w okresie od 15 grudnia 1951 r. do
20 stycznia 1952 r. wystawę tę obejrzało ok.100 tysięcy osób. Pisały o niej wszystkie
dzienniki i tygodniki.

Wspomina Kazimierz Peisert:
Ze względu na duŜe zainteresowanie wystawą okres jej działania przedłuŜono o ponad dwa
tygodnie, ale opóźniano się z zapłatą za nadgodziny dla personelu obsługującego wystawę.
Zagroziliśmy wtedy strajkiem ! (...) i to poskutkowało, dostaliśmy po 300 zł.
Wspominał Tadeusz Pszczołowski:
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Powodzenie imprezy przekroczyło wszelkie wyobraŜenie. Jak notowali reporterzy obdarzeni
wyobraźnią: „natłok ludności był tak ogromny, Ŝe gmach ZNP pod naporem tłumów (...)
przesunął się o kilka metrów w kierunku Wisły”.
2. EKSPERYMENTALNA STACJA TELEWIZYJNA IŁ

Sukces wystawy pozwolił na realizację zamierzeń inŜ. Kędzierskiego. Przystąpiono
do budowy drugiej kamery 625-liniowej i całego wyposaŜenia potrzebnego do studia
telewizyjnego i nadajników telewizyjnych.

.

Wspomina Kazimierz Peisert:
Przed uruchomieniem eksperymentalnego studia na Ratuszowej pracowaliśmy wszyscy
nieomal bez przerwy, codziennie do 10 lub 11 wieczorem. W zespole panował entuzjazm, nikt
nie pytał o wynagrodzenie. Pewnego dnia wieczorem ktoś jednak odwaŜył się spytać prof.
Kędzierskiego – czy będą za to jakieś pieniądze? Szef spojrzał na nas zdziwiony i spytał
„Co??”, a później powiedział: „Kochani, przecieŜ to trzeba zrobić”. I robiliśmy. W nagrodę
Dyrektor Instytutu przyznał całemu zespołowi w lecie 1953 r. 2-tygodniowe wczasy na Cyrli.

Foto 2.1 Zespół pracowników Zakładu Telewizji PIT i Warsztatów Mechanicznych PIT, którzy
stworzyli pierwsze, eksperymentalne studio telewizyjne przy ulicy Ratuszowej. Siedzą od
lewej: Stanisław Barszcz, Lesław Kędzierski, Andrzej Kiełkiewicz, Michał Wysokiński,
stoją: Adamaszek, Jerzy Jabłczyński, Bolesław Mamczyc, Karol Mori, Stanisław Ogulewicz,
Rudnicki, Longin Głowacki, Józef Miciński, Andrzej Cielecki, Wanda Trzebunia, n.,
W.Rutkowski, n., Mieczysław Szczepański, Aleksander Pilipowski, w środku kamera 625liniowa, fotografował Kazimierz Peisert - 1950 r.
W 1952 roku w Instytucie Łączności, ( powstałym w roku 1951 po podziale
Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego), który mieścił się nadal przy ulicy
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Ratuszowej, zbudowano w dawnej hali warsztatowej studio telewizyjne o powierzchni
około 70 m2 z przylegającą reŜyserką na podwyŜszeniu za szybą i pokojem
aparatury ze stojakami zawierającymi generator synchronizujący, wzmacniacze
rozdzielcze, układy regulacji i wzmacniacze kamer, sprzęt foniczny. Całe
wyposaŜenie telewizyjne było naszej roboty.
W studiu pracowały 2 tory kamerowe, z lampami typu ikonoskop.
W reŜyserce mieściły się stoły kontrolne dwóch kamer (regulacje poziomu wizji
i układy retuszu „plam”), stół kontrolny liniowy z mikserem umoŜliwiającym
przełączanie błyskawiczne i miksowanie płynne dwóch kamer i „kurtynki”, oraz
konsoleta foniczna obok której stał gramofon, z którego nadawaliśmy muzykę jako
podkład pod kurtynkę i sygnał wywoławczy Stacji.
Operatorzy kamer, mikrofonów, i reflektorów byli połączeni interkomem z operatorami
stołów kontrolnych.

Foto 2.2 Przekrój studia
telewizyjnego w Instytucie
Łączności przy ul. Ratuszowej

Konstruktorem kamer był mgr inŜ. Andrzej Kiełkiewicz, ukończył Politechnikę
Warszawską w 1949 r., a od 1948 roku pracował w Zakładzie Telewizji PIT.
Pierwszą lampę analizującą do kamery – ikonoskop, przywiózł do kraju powracający z
wojny znajomy prof. Kędzierskiego inŜ. Kasia. Prace rozpoczęto z tym jedynym
egzemplarzem. Ikonoskop miał duŜą bańkę i wystającą nogę z działem elektronowym –
stąd taki dziwny kształt pierwszej kamery. Później udało się zdobyć następną lampę do
drugiej kamery.
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Kamery ikonoskopowe nie mogły zapewnić dobrej jakości obrazu – miały małą czułość,
wymagały oświetlenia 5 – 10 tysięcy luksów, co powodowało bardzo wysoką
temperaturę w studiu ( nieraz przekraczającą 50 stopni) i dyskomfort dla wykonawców
i obsługi. Wizjer optyczny pokazywał obraz odwrócony-lustrzany i „do góry nogami” nie było w tym czasie moŜliwości wykonania wizjera elektronicznego o odpowiednio
małych rozmiarach. Statyw na kółkach był cięŜki i mało zwrotny. Gruby i cięŜki kabel
kamerowy do połączenia kamery ze stojakiem wymagał osobnego pomocnika
kamerzysty, który nosił kabel przy przesuwaniu kamery. Wszystko to powodowało, Ŝe
praca kamerzysty była trudna i cięŜka fizycznie. Wiem coś o tym, bo ponad rok byłam
operatorem jednej z kamer w studio przy ulicy Ratuszowej, a płynność i sprawność
ruchu kamery była tym bardziej waŜna, Ŝe wszystko szło na Ŝywo.
Innym problemem kamer ikonoskopowych były sygnały fałszywe (tak zwane plamy) –
nierównomierności tła obrazu powstające w wyniku emisji wtórnej, zmieniające się przy
ruchu kamery i zmianach oświetlenia. NaleŜało je na bieŜąco kompensować za pomocą
urządzenia retuszu elektrycznego.

Stoły kontrolne kamer zawierały regulacje poziomu sygnału wizyjnego i generator
retuszu elektrycznego. Operator obsługujący stół obserwował obraz z kamery na
monitorze, a sygnał elektryczny na oscyloskopie. Kineskopy stosowane w stołach to
Philips MW 22-14 – ∅ 22,5 cm. Lampa oscyloskopowa LB1 – ∅ 7 cm. (Na lampach
LB1 były teŜ robione pierwsze, amatorskie odbiorniki telewizyjne).

Stół kontrolny liniowy zawierał mikser i monitor liniowy z oscyloskopem.
Mikser miał 6 wejść i dwa miksowane płynnie tory - do miksera doprowadzane były
sygnały z dwóch kamer w studiu i sygnał z generatora obrazu elektronicznego – pasów
pionowych (zwany „kurtynką”). Przełączanie wejść - przekaźniki włączone równolegle
w katodach wtórników katodowych, miksowanie - dwa sprzęŜone potencjometry
w siatkach lamp wzmacniających. Mikser był umieszczony bezpośrednio w stole
kontrolnym.
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2.3 Wanda Trzebunia przy
mikserze wizyjnym

Generator synchronizujący do systemu 441 linii opracował (wspólnie z inŜ. Bzowskim) i
wykonał - Karol Mori. Natomiast generator synchronizujący do systemu 625 linii
wykonał inŜ. Antoni Myk.
Do przesłania programu do widzów w Warszawie naleŜało jeszcze opracować nadajniki
wizji i fonii wraz z zespołem antenowym.
Zbudowano nadajnik wizji o mocy 1 kW w paśmie II 88 –95 MHz - konstruktorem
nadajnika był mgr inŜ. Stanisław Ogulewicz , który ukończył Politechnikę Warszawską w
1950 r. a pracę w Zakładzie Telewizji rozpoczął w 1949 r. Antenę opracował i wykonał
– inŜ. Jerzy Jabłczyński. Nadajnik ustawiono na 8. piętrze sąsiedniego budynku.

25 X 1952 roku o godz. 19.00 nadano pierwszy program z eksperymentalnego
studia przy ul. Ratuszowej. Data ta jest przyjmowana jako początek działania
telewizji w Polsce.

Foto 2.4 Sygnał wywoławczy
eksperymentalnej stacji telewizyjnej
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Sygnał fonii początkowo nadawano z Fortu Mokotowskiego, z nadajnika
średniofalowego Warszawa 2, który połączony był kablem telefonicznym z ulicą
Ratuszową. Nadajnik fonii FM uruchomiono dopiero w styczniu 1953 r., wtedy juŜ
do odbioru wystarczał sam odbiornik telewizyjny.
Program odbierano w świetlicach zakładów pracy, gdzie ustawiono 24 odbiorniki
Leningrad z ekranem 12 x 18 cm. W połowie 1953 r. zakupiono dalszych 200
odbiorników Leningrad. Instalacją odbiorników zajmował się inŜ. Marek Saks.

Foto 2.5 Andrzej Kiełkiewicz objaśnia
Kazimierzowi Rudzkiemu obsługę
odbiornika telewizyjnego Leningrad

Foto 2.6 śyczenia dla Marka Saksa w dniu
imienin, widoczne podpisy wszystkich
kolegów – w środku, drugi od dołu podpis
prof. Lesława Kędzierskiego

Wspomina Karol Mori:
Wreszcie w roku 1952 gotowe juŜ były takie urządzenia, jak: kamery, generator
synchronizujący, część wizyjna i nadajnik wizyjny. Wszystkie te urządzenia wykonane
laboratoryjnie właściwie nie nadawały się wcale do produkcji i nadawania programów
telewizyjnych. Sam nie wiem, jak to się stało, Ŝe jednak 25 października 1952 roku – pierwszy,
półgodzinny program poszedł na antenę.
Wcale nie ukrywam, jak czuliśmy się wszyscy, gdy okazało się, Ŝe urządzenia wytrzymały
półgodzinny program. Byliśmy nieludzko zmęczeni i absolutnie szczęśliwi. Ten pierwszy
program oblaliśmy nie tyle szampanem, ile dobrą, polską wódką.
To był na pewno najpiękniejszy okres w moim Ŝyciu. Okres twórczego wysiłku, budowania
czegoś od podstaw, właściwie nieomalŜe ze śmieci. Okres, kiedy była szczególna atmosfera
przyjaźni między pracownikami programu i techniki.
Zespół techniczny, który wykonał całość sprzętu dla Eksperymentalnej Stacji
Telewizyjnej IŁ:
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Mgr inŜ. Lesław Kędzierski – kierownik Zakładu Telewizji;
Mgr inŜ. Tadeusz Bzowski – kierownik Eksperymentalnej Stacji Telewizyjnej IŁ;
Zespół pracowników inŜ.techn.: Andrzej Kiełkiewicz, Stanisław Ogulewicz, Jerzy
Jabłczyński, Karol Mori oraz Stanisław Barszcz, Andrzej Cielecki, Ryszard Dzwonik,
A.Frank, Longin Głowacki, Ryszard Kaczkowski, Edward Laskowski, Jadwiga Lech ,
Bolesław Mamczyc, Edward MojŜuk, Antoni Morejko, Antoni Myk, Józef Miciński,
Kazimierz Peisert, Aleksander Pilipowski, L. Rudnicki, W. Rutkowski, Marek Saks,
Stachurski, Mieczysław Szczepański, Janusz Tomaszewski , Wanda Trzebunia,
Aleksander Turczyn, Feliks Woch, Michał Wysokiński, świetny mechanik Adamaszek
i inni.
W czasie pierwszych programów mikser wizyjny obsługiwała Wanda Trzebunia, później
Ryszard Dzwonik.

Foto 2.7 Ryszard Dzwonik i Antoni Myk
przy stołach kontrolnych w studiu IŁ

Operatorami kamer byli Andrzej Kiełkiewicz, Wanda Trzebunia i okresowo Ryszard
Kaczkowski. Nieco później został zatrudniony Wiesław Dobrowolski – pierwszy z
naszych zawodowych operatorów kamer. Jednym z pomocników operatora był
p. Janicki – niewielkiego wzrostu, uwaŜny, staranny i bardzo pomocny.
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Foto 2.8 W eksperymentalnym
studiu w IŁ podczas próby –
styczeń 1953 r.
Przy kamerach Marek Saks i
Ryszard Kaczkowski, kabel
trzyma Janicki, aktorkę oświetla
Aleksander Pilipowski

.
Stoły kontrolne kamer obsługiwali Jadwiga Lech i Bolesław Mamczyc. Mikser fonii
obsługiwali Michał Wysokiński i Aleksander Pilipowski. Operatorami oświetlenia byli
Kazimierz Peisert, Antoni Myk i Aleksander Turczyn, a pulpit sterujący oświetleniem
na balkonie obsługiwał Marek Saks. W pokoju aparatury czuwał Karol Mori oraz
Edward MojŜuk. Ruchem mikrofonów w studiu kierował Józef Miciński.
Nadajnik obsługiwali Stanisław Ogulewicz, Jerzy Jabłczyński i Feliks Woch. Marek
Saks instalował odbiorniki na mieście. Całą ekipą techniczną kierował Tadeusz
Bzowski.

Stronę programową zapewniało Polskie Radio. Pierwszy zespół programowy to
redaktorzy Tadeusz Pszczołowski, Juliusz Petry, Iłła Genachow (Eleonora
Mendelson) oraz inspicjentka Ada Kulpińska. Pierwszą spikerką była Maria RosaKrzyŜanowska. Dekoracje były dziełem Mikołaja Chudego.

W pierwszym programie, o charakterze baletowo-muzycznym wzięło udział czterech
artystów estradowych i akompaniator–akordeonista Mateusz Malwe. Tańczył Witold
Gruca, śpiewał Jerzy Michotek akompaniując sobie na gitarze, śpiewała teŜ Marta
Nowosad, w scenkach mimicznych występował Jan Mroziński.
W dalszych programach starano się urozmaicać występy. Wiech chętnie występował
„w radiu z lufcikiem” – jak nazywał telewizję Teoś Piecyk. 15 listopada Nina Andrycz
przedstawiła fragment „Lalki”. 9 grudnia nadano część spektaklu „Król i aktor”
granego w Teatrze Kameralnym.
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W obsłudze studia pracowało teŜ dwóch charakteryzatorów, gruby podkład, silny
makijaŜ i fioletowe usta powodowały dziwny dla oka wygląd aktorów – ale na ekranie
tak było dobrze.

Wspominała Iłła Genachow:
Zaczęło się właściwie na „wariackich papierach”. Nie mieliśmy wówczas nic, ani pieniędzy,
ani pracowników. Mieliśmy tylko recenzentów. Jeden z nich był nadworny. Zbigniew K.
Rogowski. A skoro jest recenzent, moŜna juŜ pracować. W owym okresie wszystkie recenzje
były przychylne. Traktowano telewizję jak cudowne dziecko. NajwaŜniejsze było, Ŝe na
ówczesnych telewizorach, w których ekran był wielkości kartki pocztowej, coś się ruszało,
migało i to był omalŜe cud.
Ale nic nie ruszyłoby z miejsca, gdyby nie inŜynier Karol Mori. Stukał, pukał, walił, rozbierał
i składał kamery, poganiał wszystkich dookoła, kazał się uczyć. I wszyscy uczyliśmy się
telewizji. Wszyscy zaczynaliśmy od elementarza.
Wspominała Ada Kulpińska:
Brało się furgonetkę radiową, do której zbieraliśmy aktorów, stroje, dekoracje, rekwizyty itp.
Stroje i rekwizyty braliśmy z domów prywatnych, od rodziny, znajomych i przyjaciół. Co za
radość dla rodzinki, gdy nagle na ekranie pojawia się znajoma suknia czy kapelusz! No i jaki
zaszczyt!
A w studiu ubierali się tylko aktorzy. My wszyscy raczej zmniejszaliśmy do minimum ilość
własnej garderoby z uwagi na tropikalny upał. Tak, tak. Sama sprawdzałam – grubo ponad
50 stopni. Taki sam Ŝar w sercach. I to zostało.
Do końca 1952 r. nadano cztery programy, a 2 stycznia 1953 r. dotychczasowy
zespół programowy nazwano oficjalnie Samodzielną Redakcją Programu
Telewizyjnego w Polskim Radiu. W listopadzie 1953 r. przyjęto do pracy Michała
Bogusławskiego i skierowano go na praktykę do inŜ. Mori – by poznał telewizję od
podstaw. Metoda była dobra, red. Bogusławski szybko stał się cenionym asystentem
reŜysera i reŜyserem telewizyjnym, związał się z telewizją na całe Ŝycie zawodowe.

Od 23 stycznia 1953 r. nadawano juŜ programy regularnie, w piątki o godzinie 17.00
- ½ godziny - aŜ do 4 czerwca 1954 r. KaŜdy program rozpoczynał obraz
wywoławczy Stacji – Syrenka na falach, a następnie spikerka witała widzów
i zapowiadała, co będzie moŜna zobaczyć na ekranie.
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Foto 2.9 Wiesław
Michnikowski próbuje sił
jako spiker

Nadawano róŜne programy – okolicznościowe związane ze świętami państwowymi,
muzyczne, sportowe – była walka zapaśników, juŜ w styczniu nadano pierwszy
program dla dzieci – Henryk Ładosz czytał bajkę ilustrowaną obrazkami Mariana
Walentynowicza. Była teŜ szopka polityczna, wyśmiewająca gen. Andersa na białym
koniu i Stanisława Mikołajczyka, telegeniczne kukiełki wykonano wg projektu Zaruby
i Sawickiego.

Foto 2.10 a i b Szopka polityczna pokazana telewidzom 8 maja 1953 r. (archiwum TV)
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Foto 2.11 Program gospodarczy
24 stycznia 1953 r.

W listopadzie 1953 r. nadano pierwszy pełny spektakl teatralny „Okno w lesie”
Rachmanowa i Ryssa, w reŜyserii Józefa Słotwińskiego.

Wspomina Kazimierz Peisert:
„Ze studia eksperymentalnego telewizji na Ratuszowej w dniu 8 listopada 1953 roku został
nadany pierwszy, pełny (godzinny) spektakl teatralny(...) Dla obsługi technicznej, która dotąd
robiła tylko półgodzinne składanki raz w tygodniu, stanowiło to nie lada zadanie. Ale
atmosfera napięcia mobilizowała i to do tego stopnia, Ŝe jeden z kolegów – Karol Mori –
dosłownie przeleŜał cały spektakl przy stojaku, regulując bez przerwy generator
synchronizujący. Były to urządzenia lampowe, elementy bardzo niestabilne, temperatura
ponad 50 stopni, a więc i układy w urządzeniach cechowała duŜa niestabilność pracy. Udało
się jednak. Pierwszy teatr telewizyjny wyemitowaliśmy o czasie i bez usterek na ekranach
telewizorów. To był sukces!
W lutym 1954 roku nadano pierwszy odcinek programu „Koncert Telewizyjny” w
reŜyserii Jana Kulmy, wystąpili znakomici artyści: Igor Iwanow - laureat
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, Miłosz Magin – pianista reprezentujący
Polskę w zbliŜającym się konkursie Chopinowskim, kwartet instrumentalistów z
Filharmonii Narodowej oraz soliści baletu Opery Warszawskiej Gruca i Puchówna.
Po raz pierwszy w dziejach Stacji Eksperymentalnej uŜyto podkładu muzycznego
z taśmy magnetofonowej.

Wszystkie te emisje były nadawane „na Ŝywo”. Nie było moŜliwości zapisu sygnału.
KaŜdy program poprzedzało kilka godzin prób, o ile dobrze pamiętam we wtorki
i w czwartki.
Ostatni program ze studia eksperymentalnego Stacji IŁ nadano 4 czerwca 1954 r.
Sprzęt zdemontowany ze stacji ekperymentalnej został przejrzany, poprawiony i
przygotowany do przekazania do Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego.
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W czasie działalności Eksperymentalnej Stacji Telewizyjnej, w Zakładzie Telewizji IŁ
były nadal prowadzone prace badawczo-konstrukcyjne nad dalszym sprzętem
uzupełniającym. W pracowni inŜ. Kiełkiewicza opracowano i wykonano kamerę na
lampie typu superikonoskop, znacznie czulszą od kamer ikonoskopowych. Ponadto
trwały prace nad telekinem – uruchamiał je inŜ. Janusz Tomaszewski, pomagała mu
inŜ. GraŜyna Kurpiewska skierowana na praktykę w IŁ z Zarządu Radiostacji
1 lutego 1954 r. W tym czasie byli równieŜ na praktyce w IŁ Zbigniew Iwanek i
Mieczysław Kwaśniewski z Zarządu Radiostacji. Z Polskiego Radia byli na praktyce
Michał Bogusławski i pierwszy, profesjonalny operator kamery Wiesław Dobrowolski.

Zespół twórców polskiej telewizji w składzie: inŜ. inŜ. Lesław Kędzierski, Tadeusz
Bzowski, Andrzej Kiełkiewicz, Stanisław
Ogulewicz i Karol Mori, otrzymał w roku 1955
Nagrodę Państwową za osiągnięcia w
dziedzinie nauki i postępu technicznego.

Foto 2.12 Dyplom Nagrody
Państwowej (zbiorowej)
przyznanej Karolowi Mori

Współczesna refleksja Wandy Trzebuni-Siwickiej:
Sądzę, Ŝe warto pamiętać, iŜ polska telewizja narodziła się w wyniku działalności grupy
entuzjastów, których skupił wokół siebie profesor Lesław Kędzierski. W historii telewizji
światowej nie tak wiele jest krajów, które rozpoczęły nadawanie programów telewizyjnych,
opierając się na własnym, laboratoryjnym sprzęcie telewizyjnym. Bez zapału, entuzjazmu i
uporu tej grupy, zarówno inŜynierów, jak i twórców programów – w trudnych warunkach
ekonomicznych i politycznych, w jakich kraj się wtedy znajdował – powstanie telewizji w
Polsce z pewnością nie nastąpiłoby tak szybko. Dalsze dzieje polskiej telewizji i jej
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spontaniczny rozwój w latach 50. i 60. XX wieku, w duŜej mierze opierały się na tych samych
podstawach.
Niniejsze opracowanie poświęcone jest głównie działaniom zespołu technicznego i
rozwojowi środków technicznych produkcji i emisji programów TV, które stworzyły
podstawy do działalności telewizji programowej w Polsce.
Wspomina Marek Saks:
Potem nadszedł czas, gdy aparaturę przeniesiono do nowo powstałego Doświadczalnego
Ośrodka Telewizyjnego przy obecnym Placu Powstańców, a mnie razem z nią. Choć praca w
Ośrodku miała charakter bardziej profesjonalny, zespół techniczny i realizacyjny był przez
pewien czas, jak poprzednio, niewielki. Przyjął się zwyczaj, Ŝe po kaŜdym programie wszyscy
zbierali się w salce projekcyjnej na 1 piętrze, ktoś wyskakiwał po ciastka, były tańce i kawa
przy magnetofonie.
Wiele jeszcze lat pracowałem w telewizji. Widziałem jak ta szacowna instytucja puchła i
rozrastała się w olbrzymią fabrykę. Przychodzili nowi ludzie, ale juŜ inni. Obserwując to, w
pewnym momencie zdałem sobie sprawę, Ŝe byłem uczestnikiem wspaniałej przygody wśród
wspaniałych ludzi. Przygody, która juŜ nigdy się nie powtórzy.
Zyta Wagner, Naczelny Redaktor „Przeglądu Techniki. Radio i Telewizja” – słowo wstępne
do numeru jubileuszowego na 40-lecie TVP:
Jakkolwiek archaiczna wydawać się moŜe dziś tamta telewizja, to jej twórcy byli nie tylko
pionierami techniki, ale równieŜ pierwszymi prawdziwymi twórcami telewizyjnymi.
Mimo całkowitego braku doświadczenia telewizyjnego ludzi programu – radiowców i
aktorów, entuzjazm młodych inŜynierów, ich spontaniczność i wiara w sukces stworzyły tę
niepowtarzalną atmosferę twórczą, w której narodziła się polska telewizja.

3. DOŚWIADCZALNY OŚRODEK TELEWIZYJNY DOT

Eksperymentalna Stacja Telewizyjna Instytutu Łączności IŁ, pracująca
od 25.10.1952 r. podlegała Dyrekcji Instytutu Łączności, natomiast strona
programowa naleŜała do Polskiego Radia. W 1954 roku postanowiono zakończyć
pracę Stacji Telewizyjnej IŁ i otworzyć Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny
wyłączony ze struktur Instytutu Łączności.
W Resorcie Łączności działał Centralny Zarząd Radiostacji, którego dyrektorem był
inŜ. Mieczysław Flisak. W Centralnym Zarządzie Radiostacji utworzono na początku
1954 roku Biuro Rozbudowy Telewizji BRT pod kierunkiem inŜ. Marka Dojlickiego.
Do zadań Biura naleŜało prowadzenie inwestycji w zakresie telewizji. W BRT
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zatrudniono równieŜ kilku młodych inŜynierów, byli to: Jerzy Ostrowski, Mieczysław
Tittenbrum, architekt Zdzisław Molgo i inni.
W Biurze Rozbudowy Telewizji wydzielono Grupę Opracowań Technicznych
GOT. Zlokalizowano ją w przejętym budynku Banku Spółek Zarobkowych przy
placu Wareckim 7, na 5. piętrze. Zadaniem GOT było opracowanie projektu
adaptacji tego budynku dla potrzeb Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego.
Grupa GOT równieŜ projektowała pierwsze ośrodki TV w Łodzi, Poznaniu i
Katowicach.
Kierownikiem pracowni GOT był inŜ. Paweł Konopka. Pracowali tam
inŜynierowie architekci Zdzisław Molgo i Jerzy Świech oraz inŜynierowie:
Waldemar Andruszkiewicz, Stefan Brzozowski, Władysław Dudziński,
Zdzisław Gagla, Sławomir Górzyński, Tadeusz Peretiatkowicz, i inni.

Pełnomocnikiem Ministra Łączności ds. Telewizji został mgr inŜ. Władysław Cetner
(który przed wojną zbudował pierwszy nadajnik telewizyjny), później dyrektor
Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego.
Polskie Radio juŜ przed wojną brało udział w eksperymentalnych pracach
związanych z telewizją. Po wojnie, w 1950 roku, powołano w Polskim Radiu Biuro
Studiów Technicznych i Przygotowania Telewizji. Dyrektorem Biura został dr inŜ.
Marian Rajewski, przedwojenny dyrektor Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu.

Foto 3.1 30-lecie Rozgłośni Polskiego
Radia w Poznaniu – 1957 r.
W pierwszym rzędzie, czwarty od lewej
dr inŜ. Marian Rajewski, przedwojenny
dyrektor tej rozgłośni, w latach 1958 –
66 dyrektor Biura SłuŜby Technicznej
Telewizji, później w CENRiT; drugi od
lewej jego brat Telesfor Rajewski

W Biurze byli zatrudnieni inŜynierowie: Aleksander Janik, Wacław Kowalski,
Kazimierz Knappe, Jerzy Kurpiewski, Stanisław Miszczak, Stanisław Sypniewski oraz
Wanda Trzebunia (która została oddelegowana do Zakładu Telewizji IŁ).
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W 1954 roku Biuro Rozbudowy Telewizji wykonało adaptację budynku przy placu
Wareckim 7 w Warszawie (przed wojną Plac Napoleona, obecnie Plac Powstańców
Warszawy). W dawnej siedzibie banku stworzono część studyjno-produkcyjną
Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego DOT.
W części centralnej, w dolnych kondygnacjach, gdzie poprzednio mieścił się skarbiec
banku, zlokalizowano studio telewizyjne o powierzchni 240 m2. Kształt studia wynikał
z moŜliwości konstrukcyjno-adaptacyjnych. Na półpiętrze, w stosunku do studia,
umieszczono pokój kontrolny wyposaŜony w stoły kontrolne kamer, mikser wizyjny,
monitory wizyjne, konsoletę foniczną i stanowisko operatora oświetlenia. Przeszklona
ściana zapewniała kontakt wzrokowy realizatorów wizji i fonii ze studiem. Spikerka
zapowiadająca programy, miała swoje stanowisko we wnęce, w studiu. Wnęka ta
zyskała nazwę „Dzupla”.
Pokój aparatury i pokój telekina znajdowały się na 1. piętrze nieopodal studia.
Łączna kubatura adaptowanych pomieszczeń w budynku przy Placu Wareckim 7
wynosiła około 12 000 m3.
Na część nadawczą Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego zaadaptowano
najwyŜsze, 16. piętro w sąsiednim hotelu „Warszawa” (odbudowany gmach
przedwojennego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential, który w czasie
Powstania został spalony, ale stał). Przed wojną mieścił się tam eksperymentalny
nadajnik telewizyjny.
Ośrodek DOT przejął z Instytutu Łączności całą aparaturę studyjną i nadawczą z
Doświadczalnej Stacji Telewizyjnej IŁ (w tym 2 kamery z lampami typu ikonoskop),
wkrótce uzupełnioną o telekino i nieco później o trzecią kamerę z lampą typu
superikonoskop, równieŜ wykonane w Instytucie Łączności.

Z zespołu IŁ przeszli do DOT: inŜ. Ryszard Dzwonik, Karol Mori, inŜ. Antoni Myk,
Kazimierz Peisert, inŜ. Marek Saks, inŜ. Janusz Tomaszewski, inŜ. Wanda
Trzebunia.
Dołączyli do nich inŜ. GraŜyna Kurpiewska (od lutego 1954 r. przyjęta do pracy w
Zarządzie Radiostacji i oddelegowana do Zakładu Telewizji w IŁ ) oraz inŜynierowie
przeszkoleni na 1. kursie telewizyjnym w Ministerstwie Łączności – Mieczysław
Kwaśniewski, Bohdan Zimiński, Zbigniew Iwanek, Bolesław Bochiński, Leszek
Piątkowski, Janusz Matosek, Zbigniew Zubik (tu ciekawostka - ci trzej ostatni młodzi
inŜynierowie robili prace dyplomowe z zakresu zapisu magnetycznego sygnałów
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wizyjnych). Wszyscy byli na praktyce w IŁ i pomagali w przenoszeniu sprzętu ze
studia przy Ratuszowej na plac Warecki oraz w uruchamianiu tego sprzętu. Do pracy
w DOT skierowano teŜ Michała Bogusławskiego, późniejszego realizatora i reŜysera
telewizyjnego, który był na praktyce w studiu eksperymentalnym IŁ.
Do zespołu DOT przeniesiono równieŜ inŜynierów z Polskiego Radia – Kazimierza
Knappe, specjalistę od urządzeń nadawczych, który przed wojną współpracował z
inŜ. Władysławem Cetnerem przy budowie nadajnika telewizyjnego umieszczonego
na Prudentialu (wówczas najwyŜszym budynku w Warszawie) oraz Władysława
Rabęckiego, który był przed wojną kierownikiem warszawskich stacji nadawczych
Polskiego Radia, a po wojnie dyrektorem technicznym Polskiego Radia.

Dyrektorem DOT został Witold Karcz, a później inŜ. Władysław Cetner, dyrektorem
technicznym był inŜ. Władysław Rabęcki , a inŜ. Janusz Tomaszewski jego zastępcą
– głównym inŜynierem.

Foto 3.2 Dyrekcja DOT i pracownicy Studia 1
Siedzą od lewej: dyr.Władysław Rabęcki, dyr. Witold Karcz, inŜ. Karol Mori, inŜ.
Antoni Myk, inŜ. Włodzimierz Grynglas. Stoją Trzebuchowski, Wacław
Milaszkiewicz, Jadwiga Milaszkiewicz, Bohdan Zimiński (koszula w kratę), n.,
Edward Bieńkowski, Zbigniew Dyczkowski, n., Tenerowicz, wyŜej trzy operatorki
magnetofonów – Jadwiga Piesta, Maria Domagała i Barbara Bock oraz Napoleon
Czerwiński
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W instalacji i uruchomieniu sprzętu z IŁ na placu Wareckim pomagali konstruktorzy z
IŁ. Kazik Peisert wspominał, jak wnosił na własnych plecach fragmenty sprzętu
nadawczego na 16. piętro hotelu Warszawa, gdy winda się zepsuła. InŜ. Jerzy
Jabłczyński instalował i uruchamiał antenę na hotelu Warszawa. Nadajnik foniczny
uruchamiał inŜ. Lucjan Grabowski.

W studiu pracowały najpierw dwie kamery ikonoskopowe, przeniesione ze Stacji
Doświadczalnej. Później doszła trzecia kamera na superikonoskopie, równieŜ
opracowana w IŁ.
Kamery ikonoskopowe wymagały bardzo silnego oświetlenia, co - pomimo
zastosowania znacznie lepszej wentylacji niŜ w starym studiu przy ulicy Ratuszowej stwarzało trudne warunki pracy artystów i operatorów kamer, mikrofonów i
oświetlenia. Operatorzy kamer narzekali równieŜ na prymitywne wizjery optyczne,
pokazujące obraz w lustrzanym odbiciu.
Pierwsi operatorzy kamer to Wiesław Dobrowolski, Anna Minkiewicz, ElŜbieta
Klekow, Sławomir Conrad, Wojciech Brydziński, Tadeusz Roman i Norbert Galas
(dwaj ostatni i Wiesław Dobrowolski przeszli później do ekipy filmowej), w 1957 r.
rozpoczął pracę jako operator kamery Hubert Waliszewski. Nad oświetleniem czuwał
Bogdan Wiśniewski i technik Edmund Jedyński, w 1956 r. rozpoczął pracę Andrzej
Borys, potem Stanisław Białek i Duduś Matuszkiewicz – znany muzyk i kompozytor,
którego początkowo przyciągnęła nowość jaką była telewizja, ale później wrócił do
muzyki. Większość z nich kończyła Szkołę Filmową PWSTiF w Łodzi – wcześniej
lub juŜ w czasie pracy w Telewizji.
Realizatorem wizji był początkowo inŜ. Ryszard Dzwonik (podobnie jak w Stacji
Doświadczalnej IŁ), okresowo zastępowała go inŜ. Wanda Trzebunia. InŜynier
Dzwonik zarządzał teŜ pokojem kontrolnym. Natomiast fonią opiekował się inŜ.
Bohdan Zimiński. Przy konsolecie fonicznej pracowali realizatorzy dźwięku z
Polskiego Radia – Jan Małkowski, Marita Lipcówna, Makowski, Małek, Izaak
Lichtenbaum, Raul Porges.
W pokoju kontrolnym pracował teŜ inŜ. Leszek Piątkowski (m.in. wykonał drugi
mikser wizyjny do zabezpieczenia ciągłości pracy studia).

W pokoju aparatury czuwał nad ciągłością pracy całości wyposaŜenia Karol Mori,
kierownik Zespołu Technicznego Studia 1. Kamerami opiekował się młody, bardzo
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zdolny technik Zbigniew Pluta. InŜynierem konserwacji była Wanda Trzebunia, w
konserwacji pracował teŜ Kazimierz Peisert.
Telekino IŁ (opracowane przez inŜ. Janusza Tomaszewskiego) zostało przeniesione
i uruchomione nieco później niŜ studio. Telekino składało się z dwóch projektorów z
lampami łukowymi na taśmę 35 mm, dipleksera optycznego i kamery ikonoskopowej
z migawką mechaniczną. Telekino to obsługiwali: inŜ. GraŜyna Kurpiewska, Jerzy
Stawiarski, Jerzy Krakowiak, Stanisław Styczek, Tadeusz Nowicki.

Rys. 3.3 Telekino wykonane
w Instytucie Łączności

W tym pierwszym okresie pracy wszyscy pracownicy przeniesieni z IŁ byli nieraz
wykorzystywani równieŜ jako operatorzy wizji, oświetlenia i gdzie było trzeba –
naleŜało wszystkim pomagać i uczyć.

Nadajniki wizji i fonii umieszczono na 16. piętrze hotelu Warszawa. Osobne anteny
nadajników pracowały na jednym wspólnym maszcie na dachu tego budynku,
zbudowanym na resztkach przedwojennej konstrukcji masztu antenowego.
Wysokość zawieszenia anten nad poziomem ulicy wynosiła około 85 m.
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a/

b/

Foto 3.4 Anteny na dachu hotelu Warszawa
a/ antena nadajnika telewizyjnego
b/ antena odbiorcza linii radiowej firmy Raytheon, do połączeń z wozem
transmisyjnym PYE

Nadajnik wizji miał moc 1,2 kW i pracował na częstotliwości 89,25 MHz, a nadajnik
fonii 0,4 kW na częstotliwości 95,75 MHz. Program telewizyjny mógł być odbierany
w promieniu około 35 km. Kierownikiem zespołu nadawczego był inŜ. Kazimierz
Knappe, jego zastępcą inŜ. Mieczysław Kwaśniewski, pracowali teŜ inŜynierowie:
Wacław Kucharski, Marek Saks, Janusz Migalski, takŜe technik Kazimierz Cholewa
(Bortnowski).

Wspomina Marek Saks:
Byliśmy wszyscy zafascynowani pracą w telewizji. Nikt nie liczył czasu ani wysiłku, to była
duŜa zabawa – choć nieraz bywała niebezpieczna.
Kiedyś, w czasie pierwszych emisji (juŜ z placu Wareckiego), obsługiwałem nadajnik w
gmachu dawnego Prudentialu. W trakcie programu nagle coś zaczęło się psuć. Stwierdziliśmy
iskrzenie w stojaku nadajnika na przewodach od ogromnego kondensatora....Musieliśmy
natychmiast coś zaradzić, nie przerywając programu.
Błyskawicznie podłoŜyłem gumową izolację, stanąłem na niej i... jedną ręką złapałem
obluzowany przewód. Stałem tak i trzymałem około pół godziny, aŜ do końca programu, z
drugą ręką wciśniętą w kieszeń, Ŝeby przypadkiem czegoś nie dotknąć... Cały ten czas
kibicowali mi koledzy, pytając z niepokojem: ile jeszcze wytrzymasz?.
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Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny został oficjalnie otwarty 22 lipca 1954 r.

Pierwszy program nadano 23 lipca 1954 r. – był to program estradowy. Po tym
programie nastąpiła przerwa wakacyjna. Programy wznowiono na jesieni.
Regularne, półgodzinne, programy nadawano nadal w piątki, z tym, Ŝe od 10
listopada przedłuŜono programy do około 2 godzin. W tym dniu nadano film
fabularny „Promienie śmierci” produkcji radzieckiej. Było to moŜliwe dzięki
wprowadzeniu do eksploatacji telekina opracowanego w IŁ.

W Polskim Radiu utworzono Redakcję Programu Telewizyjnego. Początkowo działał
w niej ten sam zespół redakcyjny, co w studiu doświadczalnym IŁ - Iłła Genachow,
Tadeusz Pszczołowski, Juliusz Petry, reŜyser Józef Słotwiński i inspicjentka Ada
Kulpińska.
Michał Bogusławski był realizatorem wizji programów nadawanych z DOT.
Realizował cykle telewizyjne jak np. Teatr Kobra i wiele innych. W roku 1959
reŜyserował w Ośrodku TV w Łodzi sztukę „Piotr i Łucja” Romain Rollanda. Twórcami
cyklu Kobra byli red. Iłła Genachow i reŜyser Józef Słotwiński.

1 września 1954 r. kierownikiem Redakcji został Jan Marcin Szancer, artysta plastyk,
dzięki niemu powstawały spektakle teatralne, które stały się zaczątkiem teatru
telewizyjnego: „Krzesiwo”, „Spartakus”, „Pierścień i róŜa”, „Skowronek”. Patrząc na
ekran okiem plastyka, szukał nowych środków wyrazu, tworząc podwaliny scenografii
telewizyjnej. powstał wtedy pierwszy film telewizyjny „Karnawał Warszawski”,
reŜyserowany przez Marynę Broniewską; zrobiono go w ciągu 6 dni i nocy (!). W
filmie tym jako wykonawcy-aktorzy wystąpili pracownicy telewizji .

Wspominał Jan Marcin Szancer:
Zawieźli mnie na Ratuszową, wprawdzie pokazywali mi co to kamera a co mikrofon - ale i tak
nie wiele z tego rozumiałem. Muszę przyznać, Ŝe ta praca mnie pociągała, od dawna bowiem
interesowałem się teatrem i filmem(...) Sprawę potraktowałem bardzo powaŜnie.
Postanowiłem „nauczyć się telewizji”. W owym czasie dyskutowana była szeroko ( na
świecie) sprawa funkcji artystycznej telewizji, zasięgu i moŜliwości jej oddziaływania(...).
Początkowo zajmowałem się absolutnie wszystkim. Finanse, organizacja(...) profil
artystyczny, aktorzy, reŜyserzy, strona plastyczna – to wszystko były sprawy niesłychanie
waŜne. Rozwijaliśmy się szybko i dynamicznie, zastałem 7 ludzi, po trzech latach było nas juŜ
200.
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JuŜ w owym czasie mieliśmy szereg form dojrzałego teatru, wiele ciekawych osiągnięć
aktorskich, reŜyserskich i scenograficznych. Prowadziliśmy wiele dyskusji, wspólnie
dochodziliśmy do pewnych sformułowań i odkryć, które dzisiaj są oczywistymi prawdami, a
wówczas stanowiły dla nas rezultat wielu obserwacji i odkryć.

19 lutego 1955 r. Prezydium Rządu wydało uchwałę w sprawie rozwoju telewizji w
Polsce. Określała ona perspektywiczny rozwój telewizji w zakresie rozszerzania i
uatrakcyjniania programów i objęcia zasięgiem odbioru telewizyjnego całego kraju.
Uchwała przewidywała modernizację i rozbudowę ośrodka telewizyjnego w
Warszawie oraz wybudowanie do 1960 r. ośrodków telewizyjnych w Łodzi, w
Katowicach (ówczesna nazwa Stalinogród) i w Krakowie.
Uchwała przewidywała takŜe uruchomienie seryjnej produkcji odbiorników
telewizyjnych. Na przemysł nałoŜono obowiązek wyprodukowania do 1960 r. 50 000
odbiorników telewizyjnych. Działania entuzjastów telewizji uzyskały podstawy
prawne.
W 1955 r. powstały Warszawskie Zakłady Telewizyjne WZT i fabryka kineskopów w
Iwicznej. Zaczęto produkować odbiorniki "Wisła" z ekranem 12", składane z części
radzieckich (od odbiornika "Awangard"). „Wisła” kosztowała 4.000 zł. W 1957 r.
powstał juŜ całkowicie polski "Belweder" z kineskopem prostokątnym 14", a w 1959 r.
"Szmaragd" z kineskopem 17", i kolejne. Sprowadzano teŜ z NRD telewizory
Rubens i Dürer.

Foto 3.5 Rodzina Kazimierza
Bortnowskiego ogląda pierwsze
programy telewizyjne na
telewizorze Wisła – 1956 r.
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W maju 1955 r. zakupiono pierwszy profesjonalny sprzęt dla DOT– telekino
angielskiej firmy EMI. System „flying spot” - z biegającą plamką świetlną – raster z
niewielkiego kineskopu o bardzo duŜej jaskrawości słuŜył do analizy klatki filmowej.
Telekino było wyposaŜone w dwa projektory 35 mm, jeden 16 mm i rzutnik
przezroczy. UmoŜliwiało to nadawanie zarówno filmów fabularnych, jak i krótkich
filmów kręconych specjalnie do telewizji na taśmie 16 mm, jak równieŜ obrazów czy
fotografii z przezroczy.

Foto 3.6 Telekino EMI

Wspomina. Zbigniew Zubik:
Do montaŜu i uruchamiania telekina , firma EMI przysłała ekipę specjalistów, która wraz z
polskimi inŜynierami, w tym ze mną, miała to nowe dla nas urządzenie uruchomić. Do
zasilania urządzenia wymagane było stabilne napięcie i w związku z tym telekino wyposaŜono
w specjalny układ stabilizujący napięcie. Po wstępnym uruchomieniu okazało się, Ŝe
stabilizacja nie działa prawidłowo. Cały zespół zajmował się tym problemem przez parę dni.
RozwaŜano nawet ewentualność odesłania urządzenia do Anglii. Po przyjrzeniu się układowi
doszedłem do wniosku, Ŝe element urządzenia stabilizującego został w fabryce zainstalowany
w sposób nieprawidłowy i wieczorem pod nieobecność pozostałej ekipy zmieniłem połączenia.
Wynik był pozytywny. Trudno opisać radość specjalistów angielskich, gdy następnego dnia
okazało się, Ŝe wszystko jest w porządku i telekina nie trzeba odsyłać do Anglii.

Telekino zostało wprowadzone do eksploatacji w DOT 10 maja 1955 r. Kierownikiem
telekina został początkowo inŜ. Antoni Myk, który wkrótce przeszedł na stanowisko
Głównego InŜyniera (po odejściu inŜ. Janusza Tomaszewskiego). Wtedy
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kierownikiem telekina został inŜ. Jerzy Boroński, kierownikami zmian byli początkowo
inŜynierowie GraŜyna Kurpiewska i Zbigniew Zubik.

Wspomina Feliks Szałański:
Po kilku miesiącach pracy w telekinie, w sierpniu 1955 roku, zostałem wydelegowany na
praktykę do Związku Radzieckiego ( w związku z zakupem sprzętu radzieckiego przez polską
telewizję). Trzeba obiektywnie stwierdzić, Ŝe poziom techniczny ośrodków telewizyjnych w
Moskwie, Kijowie i Charkowie był wtedy( ...) wyŜszy niŜ u nas. Rosjanie posiadali dobrze
rozwinięty przemysł profesjonalnych urządzeń wizyjnych i fonicznych(...). Ale my mogliśmy
się chwalić posiadaniem telekina EMI ( w połowie lat 50.było to jedno
z najnowocześniejszych rozwiązań światowych). Rosjanie usilnie zabiegali o wytłumaczenie
im zasady działania telekina, o rozwiązania techniczne i schematy.

1 czerwca 1955 r. utworzono w DOT Dział Laboratorium, którego kierownikiem
została inŜ. Wanda Trzebunia. Do Laboratorium przeniesiono teŜ inŜynierów:
Tadeusza Klombę, Janusza Matoska, Leszka Piątkowskiego, Marka Saksa.
Bezpośrednio po kursie telewizyjnym w DOT (styczeń – maj 1955 r.) do
Laboratorium przyszli inŜynierowie: Stefan Kowalski, Jerzy Miłobędzki, Jerzy
Sagalara i Izabela Srzednicka oraz technicy: Roman Bielawny, Edward Bieńkowski,
Wiesław Kujawa i Stefan Rostkowski. Rok później, po następnym kursie techników
przyszły Teresa Górska, Nabywaniec, Mieczysław Lachowski i Jadwiga Ochman
(później Tarnachowicz) - „złota rączka” Laboratorium.
Kursy w DOT w 1955 r skończyli równieŜ technicy: Kazimierz Balcerzak, Napoleon
Czerwiński, Marian Deblessem, Zbigniew Dyczkowski, Jan Jachim, Tadeusz Jeske,
Edward Jóźwicki, Stefan Mekiński, Wacław Milaszkiewicz, Roman Słojewski, Henryk
Tarnachowicz oraz inŜynierowie: Włodzimierz Grynglas, Jahołkowski, ElŜbieta
Kindler (później Jaworska), Feliks Szałański, Jerzy Szeliński i Wacław Kucharski
oraz jako wolny słuchacz Stanisław Dobosz z Polskiego Radia.
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.
Foto 3.7 a/ i b/ Absolwenci kursu techników.
W drugim rzędzie, od lewej n., n., Roman Słojewski,
Stefan Mekiński, Napoleon Czerwiński, na górze w
środku Edward Bieńkowski

Od 1 kwietnia 1955 r. programy nadawano 2 razy w tygodniu – we wtorki i w piątki;
od listopada 3 razy w tygodniu – poniedziałki, środy i soboty, od stycznia 1956 r.
4 razy w tygodniu, równieŜ w niedzielę. W Warszawie było juŜ wtedy ok. 10 tysięcy
odbiorników.
20 maja 1955 r. nadano widowisko telewizyjne „Kartka z pamiętnika” – Stanisława
Wygodzkiego w reŜyserii Jerzego Wyszomirskiego i Marka Nowakowskiego. Po raz
pierwszy zastosowano wstawki filmowe do widowiska, specjalnie nakręcone przez
telewizyjną ekipę filmową.
Podczas VIII Kolarskiego Wyścigu Pokoju codziennie nadawano sprawozdania
filmowe z przebiegu walki na trasie, realizowane przez telewizyjnych operatorów
filmowych DOT przy pomocy operatorów z telewizji Czechosłowacji i NRD. Był to
pierwszy sprawdzian sprawności reporterów telewizyjnych. Przed kamerami
telewizyjnymi wystąpił Stanisław Królak. W roli sprawozdawcy sportowego
występował Zbigniew Rogowski.
W sierpniu 1955 roku nadawano codzienne relacje z odbywającego się w Warszawie
Światowego Festiwalu MłodzieŜy. Wywiady z uczestnikami prowadził Stanisław
Cześnin. Były to pierwsze wywiady emitowane w Telewizji Polskiej.
Prasa codzienna zaczęła informować o programie telewizyjnym na stronach
poświęconych repertuarowi kin, teatrów i radia.
Pierwszą spikerką DOT była Irena Dziedzic.
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We wrześniu 1955 r. ogłoszono konkurs na spikerów telewizyjnych . Wygrali
Eugeniusz Pach (młody archeolog pracujący w Zakładzie Paleolitu PAN) i Jan Suzin
(młody architekt). W 1958 r. pojawiła się w TV Edyta Wojtczak. I tak zdobyliśmy
trójkę najbardziej lubianych twarzy w telewizji, które towarzyszyły nam przez wiele
lat.
Irena Dziedzic została redaktorem. Prowadzony przez nią program „Tele-Echo”
po raz pierwszy ukazał się na antenie 26 marca 1956 roku.
Pierwsze widowisko sensacyjne, w reŜyserii Adama Hanuszkiewicza, pt. „Zatrute
litery” nadano 6 lutego 1956 r.

Express Wieczorny pisał 25 października 1982 r.:
Dokładnie 30 lat temu(...) z maleńkiego 70-metrowego studia przy ulicy Ratuszowej
wyemitowano pierwszy, półgodzinny program TV(...). A potem w 1954 r. telewizja
przeniosła się do dawnego budynku bankowego przy pl. Powstańców(...) Odnaleźliśmy kilka
osób, które właśnie tam, przed laty rozpoczynały pracę. Zwróciliśmy się z jednym tylko
pytaniem-hasłem „Mój pierwszy kontakt z TV”:
Napoleon Czerwiński: - reŜyser światła, przedtem operator kamery, a jeszcze przedtem(...)
znalazłem się w pomieszczeniach na pl. Powstańców bodaj w październiku 1954 r. Była tam
jedna wielka budowa(...). Zacząłem jako mechanik. Zafascynowany chłonąłem wszystko co
tam się działo. Marzyłem by dano mi choć potrzymać kabel kamerow(y..). Pyta pani, z której
strony kamery jest przyjemniej pracować. Odpowiem anegdotą. Podczas jednego z
teleturniejów „Napoleon i jego epoka” prowadzący konkurs Ryszard Serafinowicz(...)
zaŜartował: co ja będę opowiadać państwu o Napoleonie, gdy mamy tu Ŝywego Napoleona.
Koledzy natychmiast wycelowali kamery we mnie. Spojrzałem w obiektyw. Oko kamery było
zimne i obce. Poczułem zupełną pustkę w głowie(...). Od tego czasu nigdy nie patrzę wprost
w kamerę.
Sławomir Conrad: - jest chyba najbardziej znanym operatorem. Kształt setek spektakli
teatralnych, jest m.in. jego zasługą. – Zjawiłem się w czerwcu 1954 r. u inŜ. Rabęckiego.
Padło pytanie o wiek, 18 odpowiedziałem, sprawdził, a potem lakonicznie stwierdził. Proszę
się zgłosić za dwa miesiące.(...) W 1955 r. stałem juŜ za kamerą pierwszego mojego spektaklu
teatralnego „Był to Tomek i zaczarowana furtka” dla dzieci, a pierwszy dla dorosłych,
niedługo potem to „Tragedia amerykańska” z Aleksandrą Śląską i Józefem Kosteckim. Teatr,
jak wszystko szedł na Ŝywo. Po ostatniej scenie wychodziliśmy spoceni jak rude myszy. I my i
aktorzy. Nawet chyba bardziej z emocji niŜ z piędziesięciostopniowego upału w studiu. Nie,
nie zamieniłbym tej pracy na Ŝadną inną i choć koszt jest niemały(...) to jednak było warto.
Stefana Rzeszota, komentatora sportowego(,..) przedstawiać nie trzeba – mój debiut
telewizyjny zaczął się od wpadki. Był rok 1956 i Igrzyska Zimowe w Cortina d’Ampezzo. Wraz
z Jurkiem Mrzygłodem obsługiwaliśmy je we Włoszech. Działała juŜ Eurowizja. OtóŜ system
był następujący. My chodziliśmy na zawody, oglądaliśmy je tak jak widzowie, a wieczorem w
zaimprowizowanym studio w podziemiach hotelu, nagrywaliśmy komentarz, niby Ŝywe
sprawozdanie do zarejestrowanego obrazu. Następnego ranka całość leciała do Polski
samolotem (...). Pewnego dnia był mecz Polska-Włochy. I wieczorem, gdy na ekranie, w dość
wczesnej minucie padła druga bramka dla nas, powiedziałem z goryczą ” Tak teraz to my
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prowadzimy 2:0, ale w końcu to Włosi wygrali i to róŜnicą dwóch bramek”.
Zdekonspirowałem wszystko.

W połowie 1955 r. podpisano kontrakt ze Związkiem Radzieckim dotyczący dostawy
urządzeń nadawczych i studyjnych dla DOT, w tym na wóz transmisyjny. Urządzenia
te miały być zainstalowane w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
W Związku Radzieckim w tym czasie pracowały juŜ trzy Ośrodki Telewizyjne
wyposaŜone w sprzęt telewizyjny produkowany w Leningradzie (Petersburg). W
Moskwie i w Kijowie pracował sprzęt studyjny pierwszej generacji, produkowany juŜ
fabrycznie. Natomiast w Charkowie pracował unowocześniony sprzęt drugiej
generacji wykonany w Instytucie w Leningradzie. Taki sprzęt zamówiono do PKiN.
Dostawa sprzętu była przewidywana na początku 1956 roku, ale juŜ w lecie 1955
roku wysłano do Związku Radzieckiego pierwszą grupę naszych specjalistów
(GraŜyna Kurpiewska, Wanda Trzebunia-Siwicka, Marek Saks, Feliks Szałański,
Władysław Balicki) na 2-miesięczne przeszkolenie w zakresie obsługi tego sprzętu
i zaprezentowanie jego pracy w Ośrodkach w Moskwie, Kijowie i Charkowie.
Podczas pobytu w Kijowie mogliśmy się zapoznać z wozem transmisyjnym, a w
Charkowie z najnowszą wersją sprzętu telewizyjnego z kamerami KT-6, które
zamówiliśmy do PKiN. Druga grupa w składzie: Ryszard Dzwonik, Kazimierz
Knappe, Janusz Matosek, Antoni Myk, Leszek Piątkowski i Zbigniew Zubik
wyjechała na podobną praktykę na jesieni 1955 r.

W tym czasie studio na Placu Wareckim pracowało nadal na sprzęcie laboratoryjnym
IŁ, wspieranym przez telekino EMI, ale juŜ wkrótce miały nastąpić zasadnicze zmiany
w wyposaŜeniu technicznym polskiej telewizji.

Zakupiony sprzęt telewizyjny, studyjny i nadawczy ze Związku Radzieckiego,
pozwolił na stworzenie drugiego ośrodka produkcyjnego w nowooddanym Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie oraz na uruchomienie nowego nadajnika telewizyjnego
z anteną na iglicy Pałacu.
MontaŜem sprzętu studyjnego w PKiN kierował inŜ. Ryszard Dzwonik, w skład
zespołu montaŜowego, weszli inŜynierowie: GraŜyna Kurpiewska, Leszek Piątkowski
i Włodzimierz Grynglas. Do uruchamiania urządzeń pracujących w PKiN przyjechała
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ekipa specjalistów z Instytutu w Leningradzie pod kierownictwem Jakuba Szapiro,
byli w niej inŜynierowie: Robert Charczikian, Walentina Sidorowa, Sasza Władimirow
i inni, współpracowała z nimi inŜ. GraŜyna Kurpiewska oraz ekipa inŜynierów i
techników z przyszłej obsługi Ośrodka w PKiN.

Foto 3.8
InŜ. GraŜyna Kurpiewska przy
uruchamianiu stołów
kontrolnych w Studiu 2 wraz
ze specjalistami radzieckimi

InŜ. GraŜyna Kurpiewska 6 lat wojennych spędziła na wygnaniu w Kazachstanie, w
Związku Radzieckim ukończyła szkołę średnią, dopiero Politechnikę w Polsce. To
wszystko nie przeszkodziło jej zostać znakomitym specjalistą telewizyjnym, bardzo
zasłuŜonym dla polskiej telewizji, której poświęciła całe swoje Ŝycie, pełniąc szereg
funkcji kierowniczych w eksploatacji i inwestycjach. Jej nazwisko będzie się przewijać
w historii ośrodków telewizyjnych w Warszawie i wszystkich ośrodków regionalnych.

Wspomina GraŜyna Kurpiewska:
Sprzęt produkcji radzieckiej dla centralnej aparatury miał być zainstalowany na V piętrze
PKiN. Urządzenia te zostały przesłane w postaci całkowicie okablowanych
stojaków połączonych wzajemnie ze sobą . Tworzyły ogromną ścianę .Udało się
je przewieść i postawić w holu na parterze przed windami, lecz dalej ani rusz.
Kierownik montaŜu inŜ. R. Dzwonik polecił mnie rozwiązać ten problem. Zdecydowałam , Ŝe
rozłączymy ten zestaw na pół. Miałam do pomocy kolegę teletechnika. Była to bardzo
Ŝmudna praca, wymagała wielkiej dokładności, na szczęście on taki był. Transport tych
połówek odbył się na dachu windy [inaczej się nie dało]. Po ustawieniu na właściwym
miejscu połączyliśmy obie połówki w całość. Jak przyjechali specjaliści z Leningradu to się
przestraszyli „jak mogłaś to zrobić, to nie będzie działać !”. Ale działało i mogliśmy
przystąpić do uruchamiania …
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W fabryce w Leningradzie zakupiono trzy kamery z lampami analizującymi typu
superortikon KT-6 i jedną z lampą analizującą typu superikonoskop KT-5 oraz
telekino. Na 5. piętrze Pałacu urządzono stały punkt transmisyjny, czyli pokój
aparatury z podstawowym sprzętem telewizyjnym (generatory synchronizujące,
wzmacniacze rozdzielcze itp.) i zasilającym oraz reŜyserkę ze stołami kontrolnymi
kamer i mikserami: wizyjnym i fonicznym oraz monitorami kontrolnymi. Obok
znalazło się studio spikerowskie i telekino.

a/

b/

Foto 3.9 Studio 2
a/ Stoły kontrolne reŜyserki, sprawdza inŜ. Anna Szołajska i dwaj technicy. Za jej
plecami stoły kontrolne kamer.
b/ Henryk Tarnachowicz przy mikserze wizyjnym
JuŜ w trakcie budowy Pałacu Kultury połoŜono kable kamerowe łączące pokój
aparatury z salami widowiskowymi mieszczącymi się w Pałacu Kultury i Nauki –
teatrami, Salą Kongresową i Salą Koncertową, salami sportowymi oraz z trybuną na
placu przed Pałacem. Tak więc kamery KT-6 mogły przeprowadzać transmisje ze
wszystkich tych miejsc, zaleŜnie od potrzeby (kable krosowane były w piwnicy).
Studio spikera na 5. piętrze PKiN obsługiwała kamera superikonoskopowa KT-5.
Na 5. piętrze zainstalowano teŜ telekino radzieckie, wyposaŜone w 2 projektory na
taśmę 35 mm.
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a/

b/

Foto 3.10 W Studio 2
a/ Henryk Tarnachowicz przy kamerze KT-5
b/Telekino radzieckie obsługuje Stanisław Styczek
Telekino to nie zapewniało dobrego obrazu, toteŜ wkrótce zostało wymienione na
telekino francuskie firmy La Radio Industrie teŜ z dwoma projektorami 35 mm, z
kamerą widikonową. Do telekina RI, juŜ własnymi siłami, dodano projektor 16 mm
marki Hordson z moŜliwością odtwarzania dźwięku zarówno w systemie optycznym,
jak i magnetycznym - COMMAG jak i SEPMAG i przerobiono multiplekser optyczny.
(Zostały wtedy zakupione w firmie La Radio Industrie trzy telekina, dla Warszawy,
Łodzi i Poznania).

Foto 3.11 Telekino firmy
La Radio Industrie
pracujące w Ośrodkach
TV w Poznaniu i Łodzi
oraz w Studio 2 w PKiN
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Foto 3.12 Telekino 16 mm z
projektorem Hortson, które
uzupełniło telekino firmy La
Radio Industrie (fotografia z
Ośrodka w Poznaniu)

Ryszard Dzwonik został kierownikiem zespołu w Pałacu Kultury i Nauki (nazwanego
Studiem 2), jego zastępcą był inŜ. Leszek Piątkowski, pracowali tam teŜ
inŜynierowie: GraŜyna Kurpiewska, Włodzimierz Grynglas, Stefan Karłowski, Halina
Przychodzeń, Anna Szołajska, Henryk Tarnachowicz i technicy: Władysław Balicki,
Stefan Milewski, Edmund Jedyński, Jerzy Kozaczewski, Wiesław Reroń, Stefan
Mekiński, Jerzy Stawiarski, i inni. W następnych latach doszli: Jan Jesiorowski,
Ireneusz Turczyński, Wiesław Wrześniewski, Jolanta Dumała (później
Wrześniewska) i inni.

Na 27. piętrze Pałacu umieszczono nadajniki produkcji radzieckiej. Nadajnik wizji
59,25 MHz o mocy 6 kW i nadajnik fonii 65,75 MHz o mocy 2 kW. Nadajniki
pracowały na wspólną antenę, poprzez diplekser. Antenę umieszczono na iglicy
Pałacu na wysokości 227 metrów, zasięg stacji wynosił ok. 55 km. Urządzenia
nadawcze montowali, a później obsługiwali inŜynierowie: Kazimierz Knappe
(kierownik), Mieczysław Kwaśniewski, Tadeusz Klomba, Wacław Kucharski, Janusz
Migalski, Marek Saks, równieŜ technicy Kazimierz Bortnowski i Roman Kaniewski.
Wkrótce doszli inŜynierowie: Zbigniew Cendrowski, Zbigniew Lachowski, Janusz
Matuszczak, Kazimierz Młotkowski i technicy Jan Hakuba, Marek Oborski, Paweł
Wesołowski i inni.
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Foto 3.13 Nadajnik radziecki w PKiN. Przy stole kontrolnym, w klatce Faradaya (patrz
wspomnienie), siedzi inŜynier Wacław Kucharski, przy stojaku Kazimierz Bortnowski.
Wspomina Kazimierz Bortnowski:
Stół kontrolny, na którym zamontowano układy sterowania nadajnikami TV i FM, oscylograf
i odbiornik telewizyjny Wisła jako monitor, stał w tym samym pomieszczeniu co nadajniki. Po
paru godzinach pracy pracownicy siedzący przy tym stole kontrolnym skarŜyli się na złe
samopoczucie, wzrost temperatury ciała, senność oraz ograniczoną koncentrację.
Zgodnie z zaleceniem Komisji BHP dyr. inŜ. Kazimierz Knappe poprosił Instytut Ochrony
Pracy o wykonanie pomiarów promieniowania w pomieszczeniu nadajnika. Pomiary
wykazały nadmierne promieniowanie w.cz. (wysokiej częstotliwości) występujące w
niektórych punktach pomieszczenia, w tym przy stole kontrolnym .
Trzeba było coś zaradzić. InŜ. Kazimierz Młotkowski zaprojektował „klatkę Faradaya”,
którą otoczono stół kontrolny i miejsce dla obsługi. Była to uziemiona klatka z Ŝelaznego
kątownika pokryta siatką metalową o określonej wielkości oczek. Pozostali pracownicy
musieli pracować w innym pomieszczeniu.

Gdy w 1964 r. zakupiono nadajnik o mocy 30 kW z Czechosłowacji, stół kontrolny
umieszczono w osobnym, odizolowanym pomieszczeniu z szybą, przez którą
dyŜurny pracownik obserwował pomieszczenie nadajnika.
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Foto 3.14 Pulpit sterowniczy
nadajnika Tesla

Foto 3.15 InŜynier Zbigniew
Cendrowski sprawdza działanie
nadajnika Tesla

Foto 3.16 Paweł Wesołowski
studiuje schemat nadajnika
Tesla

Po uruchomieniu nadajników w PKiN nadajniki IŁ na placu Wareckim zostały
wyłączone (później przekazano je do Gdańska).

W pomieszczeniu na 38. piętrze PKiN umieszczono sprzęt do obsługi linii radiowych
Warszawa – Łódź – Katowice (patrz rozdział „Początki ogólnopolskiej sieci
telewizyjnej” str 68) oraz Warszawa - Gdańsk.
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Foto 3.17 i 3.18 InŜynier Janusz Matuszczak sprawdza działanie linii radiowych oraz antenę
linii radiowej umieszczoną na balkonie 38. piętra
Z zespołem urządzeń telewizyjnych w Pałacu Kultury połączono teŜ Halę Gwardii w
Warszawie, gdzie zorganizowano półstały punkt transmisyjny za pomocą linii
radiowej RVG-904 zakupionej w NRD.

4. WARSZAWSKI OŚRODEK TELEWIZYJNY

30 kwietnia 1956 r. premier Józef Cyrankiewicz dokonał uroczystego otwarcia
Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego WOT – juŜ sama nazwa sugerowała, Ŝe
zakończyła się działalność doświadczalna i powstał profesjonalny Ośrodek
Telewizyjny. W czasie uroczystości w PKiN wiceminister Łączności Wilhelm Billik
udekorował zasłuŜonych przy budowie ośrodka pracowników odznaczeniami
państwowymi.
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Foto 4.1 Premier Józef Cyrankiewicz
ogląda reŜyserkę w nowootwartym
Studiu 2, obok inŜ. GraŜyna Kurpiewska,
pierwszy z lewej dyr. Władysław Cetner

Następnie przeprowadzono transmisję Centralnej Akademii 1-majowej z Sali
Kongresowej. W dniu 1 maja nadano pierwszą transmisję telewizyjną - z defilady,
instalując jedną z kamer koło trybuny na placu.

Wspomina Leszek Piątkowski:
Uroczystość otwarcia odbywała się na V piętrze w Pałacu Kultury, premier przeciął wstęgę
a wicepremier Jędrychowski (który polecił zakupić do Pałacu sprzęt radziecki) wygłosił
inauguracyjne przemówienie „na wizji”. Mieliśmy 2 generatory synchronizujące (rezerwa),
ale pech chciał, Ŝe akurat na przemówieniu Jędrychowskiego puściła częstotliwość ramki i
obraz Jędrychowskiego zaczął płynąć do góry. Premier Cyrankiewicz zaczął się śmiać i mówi
„patrzcie Jędrychowski jedzie w górę”. Przełączyliśmy się natychmiast na drugi generator i
obraz przestał płynąć i tak się skończyła pierwsza awaria telewizyjna na V Piętrze.
Sprzęt studyjny pracujący na 5. piętrze sprawiał początkowo róŜne kłopoty w toku
eksploatacji, na przykład mikser wizyjny powodował zakłócenia sygnałów przy
miksowaniu, stabilizatory napięcia zasilającego przerywały, wiele usterek
powodowały zawodne złącza.

Wspomina Henryk Tarnachowicz:
Musieliśmy przerobić mikser wizyjny, Ŝeby usunąć zakłócenia przy miksowaniu płynnym,
został zmieniony układ regulacji płynnej kamer. Kable kamerowe sprawiały kłopoty,
aluminiowe nakrętki zacierały się przy zakręcaniu, w końcu szef inŜ. Dzwonik wprowadził
metodę czyszczenia nakrętek i styków czystym spirytusem – to pomogło.
W kamerach KT-6 zastosowano lampy analizujące typu superortikon, które w
zasadniczy sposób poprawiały jakość obrazu w porównaniu do superikonoskopów –
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na obrazie nie występowały szkodliwe efekty w postaci nierównomiernego tła czy
ruchomych „plam”. Jednak stosowano superortikony produkcji radzieckiej i jakość
obrazu nie była zadowalająca – na obrazie widoczne były szumy.
JuŜ w 1956 roku, na Targach Poznańskich prowadzono rozmowy z francuską firmą
La Radio Industrie na temat zakupu urządzeń dla polskiej telewizji. Kamery tej firmy
wykorzystywały superortikony RCA 5420 i dawały obraz dobrej jakości.

Wspomina Leszek Piątkowski:
Pewnego dnia dyr. Dojlicki wysłał mnie samochodem do Poznania z „tajną misją” poleceniem wyjęcia superortikonów RCA z kamer francuskich znajdujących się w depozycie
po Targach Poznańskich i przywiezienia ich do Warszawy. Wiozłem te lampy na kolanach, z
duszą na ramieniu, Ŝeby się nie stłukły. Celem było sprawdzenie, czy zastosowanie takich
superortikonów w radzieckich kamerach zmniejszy szumy występujące na obrazie. Okazało
się, Ŝe tak i lampy zostały z powrotem odwiezione do Poznania. MoŜna było spokojnie zakupić
takie lampy i włoŜyć do kamer pracujących w Studio 2.
Wspomina inŜ. Henryk Tarnachowicz:
Kiedyś przyjechał z Instytutu w Leningradzie jakiś profesor na konferencję w Warszawie
(prawdopodobnie CCIR). Kilkakrotnie przychodził do nas na V piętro, obserwował pracę
radzieckich kamer i zafrasowany kręcił głową. Widać było, Ŝe czegoś nie rozumie , w końcu
spytał – co wyście zrobili, Ŝe nasze kamery dają taki dobry obraz - my nie moŜemy takiego
uzyskać. Sprawa była prosta - zamieniliśmy radzieckie superortikony na amerykańskie RCA
5420, które włoŜyliśmy do kamer radzieckich (drobne przeróbki); kamery radzieckie
pracowały z nimi duŜo lepiej – miały znacznie mniejsze szumy.
W sumie jednak sprzęt sprawował się dobrze, a WOT zyskał nowe moŜliwości
artystyczne i informacyjne - transmisji róŜnych wydarzeń z sal Pałacu, z basenu itp.
oraz transmisji plenerowych z placu przed Pałacem.

Później Salę Koncertową wyposaŜono w kamery zainstalowane na stałe i tak
powstało tzw. Studio Koncertowe. W późniejszym okresie kamery radzieckie w tym
studiu wymieniono na kamery Mk III wycofane za studia 1 na pl. Wareckim.
Studio 2, pracowało aŜ do zbudowania Centrum na Woronicza.

W Związku Radzieckim zakupiono w 1956 roku równieŜ wozy transmisyjne PTS-52.
Zestaw składał się z dwóch wozów – jeden ze sprzętem wizyjnym i reŜyserką wizji,
drugi ze sprzętem i reŜyserką fonii, łączami mikrofalowymi i sprzętem pomocniczym.
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Radziecki sprzęt telewizyjny, który był produkowany w fabryce, był opracowany w
Instytucie Badawczym w Leningradzie. Kamery KT-6 i reszta sprzętu kupionego w
ZSRR do Studia 2 w PKiN nie była kupiona w fabryce. Był to sprzęt nowszej
generacji wykonany w Instytucie. Natomiast wozy transmisyjne były produkowane
seryjnie w fabryce i były wyposaŜone w sprzęt starszej generacji, generalnie bardziej
zawodny i wymagający częstego dostrajania.

Foto 4.2 Wozy radzieckie,
na 1 planie wóz z łączami,
anteny na dachu

Wraz ze sprzętem radzieckim przyjechała do Polski 10-osobowa grupa specjalistów
z Leningradu pod kierownictwem dyrektora technicznego TV w Kijowie Aleksiejewa;
specjalistą z Instytutu odpowiedzialnym za przekazanie nam wozów do ekspoatacji,
był Wołodia Dawlianidze. Zadaniem grupy specjalistów była pomoc w instalacji,
uruchamianiu i regulacji sprzętu oraz wdroŜenie go do eksploatacji i szkolenie
personelu eksploatacyjnego.
Jednak najpierw wozy trzeba było uruchomić, radzieccy specjaliści z Instytutu w
Leningradzie zaczęli od poprawiania montaŜu kabli kamerowych i innych, przeróbki
torów fonii i interkomu z asymetrycznych na symetryczne, dobieraniu szerokości
i przesunięć impulsów w obu generatorach synchronizujących, korygowaniu
charakterystyk częstotliwościowych itd. Jak juŜ mniej więcej wszystko działało,
mogliśmy przystąpić do odbioru technicznego.
Odbiór wozu (wozów) transmisyjnych organizował Dział Laboratorium, jeździliśmy na
transmisje próbne i uczyliśmy się instalowania sprzętu na stadionie, nawiązywania

53

połączeń linią radiową z Ośrodkiem TV, duŜo cięŜkiej pracy fizycznej, a efekt zwykle
marny. Urządzenia przewiezione wozem transmisyjnym na stadion, po często
wyboistej drodze, przestawały działać i wymagały generalnego strojenia i napraw.
Ze względu na duŜą zawodność wozów i niewygodną realizację transmisji przy pracy
realizatora wizji w jednym wozie a realizatora fonii w drugim, wozy zostały zwrócone
producentowi.

Wspomina Wanda Trzebunia-Siwicka:
Byłam przewodniczącą komisji odbioru. Przeprowadziliśmy kilka transmisji próbnych wozami
radzieckimi - z Torwaru, ze stadionu Polonii i inne - nigdy nie udawało się uruchomić
wszystkich 4 kamer. Okazało się zresztą, Ŝe kamery w wozie były kamerami starszej generacji
niŜ KT-6, które dostaliśmy na V piętro do Studia 2.
Po kilku miesiącach pomiarów sprzętu i kolejnych transmisjach próbnych Komisja
sformułowała 32 zastrzeŜenia do działania i konstrukcji sprzętu i samych wozów, często
wynikających ze złej jakości zastosowanych podzespołów, kabli, styków (np. źle działające
miksery i przełączniki), ale równieŜ z niewłaściwego wykonawstwa części mechanicznych.
Pomierzone parametry niektórych urządzeń nie spełniały wymagań ustalonych w Polsce.
(Co do radzieckich superortikonów pracujących w kamerach to nawet nie kwestionowaliśmy
ich złej jakości- wiedzieliśmy, Ŝe trzeba je wymienić na amerykańskie lub angielskie). Nie było
niektórych niezbędnych urządzeń kontrolnych. Złej jakości statywy nie dawały moŜliwości
właściwej pracy operatorom kamer, itd. Transmisje w warunkach zimowych wykazały, Ŝe przy
temperaturze –20 stopni wozy nie zapewniały minimalnego komfortu pracy, było w nich
lodowato. Nie dostarczono teŜ określonej w kontrakcie liczby części zapasowych.
W końcu udało się odesłać wozy do producenta w celu usunięcia usterek i wad (był to juŜ maj
1957 roku) – te wozy juŜ nigdy nie wróciły. Po kilku latach telewizja polska dostała zamiast
tamtych, reklamowanych wozów, nowy wóz transmisyjny, wyposaŜony w sprzęt telewizyjny
nowszej generacji, wóz ten przez kilka lat pracował w Krakowskim Ośrodku Telewizyjnym.
A do Polski 1 września 1956 r. przyjechał wóz transmisyjny angielskiej firmy PYE –
po prostu przyjechał –- przywiózł go przedstawiciel firmy, pan Taylor, z propozycją
zostawienia na próbę. Dyrektor Biura Rozbudowy Telewizji Marek Dojlicki, dla
którego nie było spraw nie do załatwienia, zaproponował handel wymienny i kupił
wóz za kilka wagonów kartofli czy węgla. InŜ. Janusz Matosek został zaproszony
przez p.Taylora na szkolenie do Anglii. Potem, tą samą metodą został zakupiony
jeszcze jeden wóz tej firmy.
Był to wóz nowoczesny, wyposaŜony w cztery kamery superortikonowe i lekkie
przenośne łącza mikrofalowe, wszystko mieściło się w jednym, zgrabnym wozie.
WyposaŜenie w zasadzie podobne jak wozu radzieckiego, ale róŜnice w
wykonawstwie i jakości podzespołów ogromne.
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Zainstalowanie łącza odbiorczego na 36. piętrze PKiN umoŜliwiło uzyskanie sygnału
dobrej jakości z wozu oddalonego około 45 km.
Pierwszą próbną transmisję przeprowadzono z Otwocka, instalując antenę nadawczą
na wieŜy kościoła parafialnego ( Janusz Matosek znał ks. Proboszcza, gdyŜ
mieszkał w Otwocku).

Foto 4.3 Wóz transmisyjny PYE – pierwsza próbna transmisja z Otwocka
a/ widok wozu z anteną na dachu
b/ Napoleon Czerwiński ustawia kamerę
Wóz PYE i wóz radziecki odbieraliśmy w tym samym czasie i robiliśmy porównania
ich funkcjonalności i jakości z wyraźną korzyścią dla wozu PYE.

Z artykułu „ Olympic-sized PYE” w piśmie TV Technology (Production) – May/June 2000:
W roku 1956 telewizja australijska ABC zakupiła w firmie PYE dwa wozy transmisyjne do
transmisji z Igrzysk Olimpijskich w Melbourne. W roku 2000, na Igrzyskach Olimpijskich w
Sydney moŜna było oglądać jeden z tych wozów zrekonstruowany i uruchomiony jako
eksponat wystawowy. Zorganizował to i przeprowadził Barry Lambert, który był operatorem
kamery na wozie PYE podczas olimpiady w Melbourne w 1956 r. Szukając kontaktów z
byłymi pracownikami firmy PYE, spotkał się z Douglasem Allansonem projektantem kamer
PYE MKIII.
Douglas Allanson opowiedział, Ŝe taki sam wóz zakupiła w 1956 r. Telewizja Polska i Ŝe
jeździł do Warszawy na odbiór techniczny wozu. Widział wtedy wozy radzieckie, z których
odbiorem Polacy mieli kłopot.
Nawiasem mówiąc, Douglas Allinson w 1953 roku zaadaptował kamery w wozie PYE do
koloru, w celu przeprowadzenia przez BBC transmisji w kolorze z koronacji królowej
ElŜbiety, stosując kolorowy dysk RGB obracający się przed lampą superortikową.
Wozy PYE były oczywiście wozami do telewizji czarno-białej.
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Foto 4.4 Wóz transmisyjny PYE
w telewizji australijskiej

Szefem pierwszego wozu PYE został inŜ. Janusz Matosek, który był potem
kierownikiem Wydziału Transmisji – w Wydziale tym pracowali równieŜ inŜynierowie:
Marian Deblessem, Olgierd Noiński, Jerzy Sagalara, Mieczysław Tittenbrum, Andrzej
Tchorzewski i technicy: Kazimierz Balcerzak, Napoleon Czerwiński, Edmund
Jóźwicki, Marian Kostrzewa, Eugeniusz Tenerowicz i inni.

Foto 4.5 Załoga wozu PYE
Od lewej: kierowca Z. Mostowski, inŜ. Janusz Matosek – szef wozu, inŜ. Marian
Deblessem, Kazimierz Balcerzak, Napoleon Czerwiński, Marian Kostrzewa
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Foto 4.6 Transmisja z
Memoriału Kusocińskiego –
Stadion 10-lecia 1958 r.
Przy kamerze operator
Tadeusz JeŜak, na trawie
siedzi Edmund Jóźwicki

Pod koniec 1956 roku zakupiono kamery Mk III angielskiej firmy Marconi, które w
styczniu 1957 r. zastąpiły kamery IŁ w Studio 1 na placu Wareckim. Kamery Mk III
pracowały z lampami analizującymi typu superortikon 3” (nazywany równieŜ
ortikonem obrazowym – Image Orthicon) i miały wizjery elektronowe. Kamery Mk III
wymagały mniejszego poziomu oświetlenia niŜ kamery z superikonoskopami, nie
wymagały retuszu plam i zapewniały znacznie lepszą jakość obrazu niŜ kamery IŁ.
Razem z kamerami zakupiono sprzęt uzupełniający - generator synchronizujący,
wzmacniacze, monitory itp. Wymieniono więc całkowicie sprzęt w pokoju aparatury
i w pokoju kontrolnym. Modernizację wykonano własnymi siłami pracowników WOT
przy udziale przedstawiciela firmy Marconi.

Foto 4.7 W czasie
modernizacji studia 1
Dyrekcja i inŜ. Plebański
(w środku), z lewej inŜ.
Stanisław Sypniewski,
Karol Mori, po prawej
dyr. Władysław Rabęcki,
dyr. Marek Dojlicki, inŜ.
Antoni Myk. Przy stole
siedzi Tadeusz Jeske
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Kontakty Polski z firmą Marconi miały starą tradycję. Przed wojną angielska firma
Marconi była jedną z najbardziej znanych firm produkujących sprzęt radiowy. A w
roku 1928 powstała spółka akcyjna Polskie Zakłady Marconi S.A. której dyrektorem
był inŜ. Józef Plebański. Po wojnie inŜ. Plebański został przedstawicielem firmy
Marconi zlokalizowanej w Chelmsford w Anglii. Oprócz produkcji radiowej firma
produkowała sprzęt telewizyjny - produkcyjny i nadawczy. W kamerach telewizyjnych
firma Marconi stosowała lampy analizujące produkowane w angielskiej firmie EEV
(English Electric Valve Company), równieŜ mieszczącej się w Chelmsford.

Foto 4.8 Redaktor Stanisław
Cześnin ogląda nowe wyposaŜenie
Studia 1 w pokoju aparatury.
Z prawej dyr. Władysław Rabęcki,
z lewej Karol Mori, przed nimi przy
stołach kontrolnych kamer Mk III
siedzą: od lewej Zdzisław
Paradowski, Leszek Łabanowski i
Wojciech Kubalski

Foto 4.9 Widok ogólny
Studia 1
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Foto 4.10 Kamery Mk III
pracują w Studiu 1, wiosna
1957 r.
Przy kamerze stoi Tadeusz
Roman

Foto 4.11 ReŜyserka Studia 1

Po uruchomieniu kamer Mk III sprzęt z Instytutu Łączności zakończył swą pracę w
WOT (później został przekazany w części na Politechnikę Warszawską, a w części
do Gdańska i Szczecina).
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Jak juŜ wspominałam było wiele ciekawych sytuacji w kraju, których nie moŜna było
pokazać kamerami telewizyjnymi - posługiwano się wtedy kamerami filmowymi na
taśmę 16 mm. Za pomocą telekina włączano te materiały do programu
telewizyjnego.
Gdy zaczęto nadawać Wiadomości Dnia, a później Dziennik Telewizyjny, wzrosło
zapotrzebowanie na aktualności filmowe. Telewizja nawiązała wtedy współpracę z
Pracownią Filmową w Pałacu MłodzieŜy w PKiN.

Wspomina Andrzej śydaczewski:
Było wczesne popołudnie, drugiej połowy września 1957 roku. Miałem 19 lat i stanąłem po
raz pierwszy przed moimi pierwszymi szefami w swojej pierwszej pracy – jako asystent
operatora filmowego. Nie przypuszczałem, Ŝe będzie to pierwsza i ostatnia moja praca, która
stanie się największą pasją mojego Ŝycia.
Pierwsze zdjęcia filmowe do Dziennika Telewizyjnego wykonano w połowie 1957 r.
Operatorem tych zdjęć był Andrzej Błasiński, instruktor w kole filmowym Pałacu MłodzieŜy i
autor wielu filmów amatorskich. Andrzej Błasiński pracował z kamerą AK-16 produkcji NRD.
Nagrywano wtedy na taśmach AGFA ISS 21 DIN i AGFA.FF 15 DIN. Dwa zestawy świateł
wyposaŜone w Ŝarówki NITRAPHOT 500 trzymano w rękach, bez statywów. Pracownią
Filmową w Pałacu MłodzieŜy kierował Adam Gotwald, z wykształcenia nauczyciel.
Nazywano nas „Stajnią Gotwalda”. Operatorami, w tym czasie byli: Karol Rosental,
Krzysztof Albert i Jerzy Fijałkowski.
Laboratorium filmowe prowadził Czesław Danecki, jeden z najlepszych laborantów
filmowych z praktyką w przedwojennej kinematografii. W ciemni film nawijało się na płaskie
ramy, potem go wywoływano, płukano i utrwalano w wysokich, ebonitowych, metrowych
tankach. Następnie suszono film na bębnie obrotowym skonstruowanym na trzech kołach
rowerowych. Do przyspieszenia suszenia stosowano wentylatorki, ewentualnie kąpiel w
spirytusie denaturowanym. Pracowaliśmy na materiałach negatywowych, a więc po
wysuszeniu negatyw opisywał (ustawiał światła kopiowania) Czesław Danecki, następnie
kopiował film na starej kopiarce.
Wywołany w laboratorium negatyw nieraz, dla przyspieszenia procesu, od razu montował
Wacław Kazimierczak, lub Agnieszka Bojanowska i Joanna Rojewska. Gotową taśmę ktoś,
(kto miał wolną chwilę) zawoził na plac Warecki. Materiał taki puszczano z negatywu i
odwracano elektronicznie(...).
W lutym 1958 r. Adam Gotwald „wyzwolił” mnie na operatora; niestety w końcu tego roku
poszedłem do wojska, a wróciłem po dwóch latach do Telewizji na etat asystenta operatora,
później operatora. Zaocznie skończyłem Łódzką Filmówkę..
Wspomina Andrzej śydaczewski:
Kamery AK-16 były niedopracowane, często się zacinały(...) skomplikowany przesuw taśmy
wymagał dokładnego poprowadzenia jej wśród trybików i właściwego docisku. Często zdarzało
się, Ŝ kilka metrów taśmy zbijało się w kasecie, robiła się tak zwana „sałata” i trudno było taśmę
wyjąć. Trzeba było powtarzać nagranie, ale nie zawsze było to moŜliwe.
Ostatnią nadzieją był operator telekina na placu Wareckim, przedwojenny kinotechnik,
Stasio Styczek –„ złota rączka”- który doprowadzał kasetę do stanu uŜywalności.
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Później Telewizja zakupiła dwie kamery ARRIFLEX 16. Jedną dostał Karol Rosental, drugą
zatrudniony w telewizji warszawskiej Aleksander (Sasza) Lipowski – wszyscy im
zazdrościliśmy.

Foto 4.12 Reportarze filmowe
a/ Stacja PAN w BiałowieŜy - śubronie na wybiegu (Ŝubro-krowy). Plener do filmu
"Facet syn śubrzycy" reŜ. Jerzy Wunderlich, zdjęcia Andrzej śydaczewski, asystent
Piotr Czerski
b/ Andrzej śydaczewski z kamerą Arriflex Standard
Współpraca Telewizji z Pałacem Kultury zakończyła się z chwilą powstania, po
uruchomieniu Telerecordingu High Definition, Zakładu Produkcji Filmów
Telewizyjnych, (poźniej przekształconego w Poltel).

Tu przypomina mi się wątek poboczny, ale teŜ waŜny. Warszawa w tym czasie
dopiero zaczynała się odbudowywać. Sytuacja mieszkaniowa była bardzo trudna.
Dla młodych ludzi, którzy chcieli załoŜyć rodziny, a takich było bardzo wielu w
naszym zespole telewizyjnym, nie było szans na wynajęcie mieszkania.
Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny teŜ potrzebował nowych pomieszczeń.
Przy ul. Moniuszki była pusta przestrzeń po wyburzonym w czasie wojny budynku
między WOT a Zakładami ZboŜowymi przy ul. Jasnej. Dyr. Marek Dojlicki z Biura
Rozbudowy Telewizji wybudował tam na przełomie lat 1956/57 tzw plombę –
5. piętrowy budynek. Na 4. piętrze umieszczono laboratorium filmowe, na 5. piętrze
laboratorium fotograficzne, na 1. i 2. piętrze pomieszczenia biurowe i Dyrekcję,
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a na 3. piętrze wygospodarowano jeden korytarz na mieszkania dla młodych
pracowników.
W pokojach (ok. 16 m2) mieszkały po dwie osoby. Łazienka była wspólna,
na końcu korytarza (była w niej nawet jedna wanna!). Była równieŜ wspólna kuchnia.
Warunki były prymitywne, ale chętnych duŜo więcej niŜ moŜliwości. Lokatorzy
wprowadzili się w lutym 1957 r. Liczba osób tam mieszkających rosła – rodziły się
dzieci. W 1960 roku wybudowano „plombę” przy ul. Wilczej i tam przeniesiono
większość mieszkańców – juŜ do prawdziwych mieszkań. Korytarz zaczął pełnić
pierwotne funkcje biurowe.

5. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO STACJE TELEWIZYJNE

Na początku 1957 roku połączono Biuro Rozbudowy Telewizji i Warszawski Ośrodek
Telewizyjny WOT. W tym czasie powstawały teŜ ośrodki telewizyjne w Łodzi,
Katowicach i Poznaniu. W związku z tym powołano PP Stacje Telewizyjne –
przedsiębiorstwo państwowe podporządkowane Centralnemu Zarządowi Radiostacji,
obejmujące wszystkie ośrodki telewizyjne w Polsce. Dyrektorem PP Stacje
Telewizyjne został początkowo doc. inŜ. Tadeusz Bzowski, z Zakładu Telewizji IŁ,
a od 1 marca 1957 roku inŜ. Jerzy Rutkowski, przeniesiony do telewizji z Centralnego
Zarządu Radiostacji.

InŜ. Jerzy Rutkowski, rocznik 1920, w latach 1940 – 42 studiował w szkole
Wawelberga na Wydziale Elektrycznym. Działał równieŜ w konspiracji (ZWZ/AK)
i w listopadzie 1942 r. został aresztowany, a następnie wysłany do obozu w
Oświęcimiu, gdzie przebywał od 1943 do 1945 r.
W czerwcu 1945 r. zgłosił się do pracy w Polskim Radiu, gdzie pracował przy
odbudowie radiostacji w Raszynie, a następnie brał udział w budowie radiostacji
Warszawa II na Forcie Mokotowskim, jednocześnie kończył studia na Politechnice.
W 1952 r. został głównym inŜynierem a następnie dyrektorem Zespołu Radiostacji
Warszawskich. W 1957 r. został dyrektorem PP Stacje Telewizyjne.

Dotychczasowy dyrektor BRT inŜ. Marek Dojlicki został dyrektorem Inwestycji PP
Stacje Telewizyjne.
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Zadaniem PP Stacje Telewizyjne była rozbudowa Warszawskiego Ośrodka
Telewizyjnego i Ośrodków w Łodzi i Poznaniu oraz budowa Ośrodka w Katowicach i
Krakowie, koordynowanie spontanicznego rozwoju telewizji w Polsce, pomoc
techniczna i personalna dla nowych ośrodków TV, budowa linii radiowych łączących
WOT i ośrodki regionalne w Łodzi i Katowicach oraz linii radiowych dla pierwszych
połączeń międzynarodowych.

Dyrektorem WOT pozostał inŜ. Władysław Rabęcki, Głównym InŜynierem Antoni
Myk, kierownikiem Wydziału Studyjnego Nr 1 inŜ. Karol Mori, kierownikiem Wydziału
Studyjnego Nr 2 w Pałacu Kultury inŜ. Ryszard Dzwonik, po jego przejściu do Biura
Projektów, inŜ. Leszek Piątkowski. Kierownikiem telekina był inŜ. Jerzy Boroński,
kierownikiem transmisji inŜ. Janusz Matosek.

Foto 5.1 Grupa pracowników
WOT, od lewej siedzą:
Zbigniew Zubik, GraŜyna
Kurpiewska, Leszek
Piątkowski, stoją Danuta
Makoś, Stanisław Raczycki,
Feliks Szałański, Wojciech
Jurkiewicz, Bolesław
Bochiński

Powstała wtedy Grupa Pomiarowo-Naprawcza, której szefem była inŜ. Izabela
Srzednicka. W Grupie pracowali: Wiesław Kujawa, Jan Matczak, Zbyszek Nagórski,
Stefan Rostkowski, w 1960 roku dołączyła inŜ. ElŜbieta Dąbrowska (później
Matczak).
Wydział Konserwacji prowadził inŜ. Edward MojŜuk, pracowali tam Michał Bauer,
Wacław Kowalczyk, Eugeniusz Tomczak, Jerzy Traczyk i inni.
Był teŜ warsztat, w którym pracowali niezawodni i zawsze pomocni – kierownik
warsztatu Leon ZjeŜdŜałko oraz Józef Zabłocki, Jerzy Nossarzewski, Edward
Karkosa i inni.
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Na początku 1957 r. zakupiono drugi wóz PYE, którego szefem został inŜ. Andrzej
Tchorzewski.
RównieŜ w 1957 r. do Warszawy przyjechał wóz transmisyjny firmy La Radio
Industrie, docelowo przeznaczony do Ośrodka TV w Katowicach. Wóz ten był
mierzony i sprawdzany w Warszawie przez pracowników Laboratorium. Następnie
przez parę miesięcy pracował w Ośrodku TV w Łodzi. Później został przekazany do
Katowic.
a/

b/

Foto 5.2 Wóz transmisyjny La Radio Industrie
a/ na dachu przy antenie GraŜyna Kurpiewska obok Marek Saks, w drzwiach stoją Wanda
Trzebunia-Siwicka i Zbigniew Zubik. Fotografował Stefan Kowalski
b/ wnętrze wozu
Wspomina Stefan Kowalski:
Jednym z pierwszych wozów transmisyjnych, jakimi dysponowała nasza telewizja, był wóz
francuskiej firmy La Radio Industrie(...). W ramach próbnych transmisji telewizyjnych
przeprowadzanych tym wozem, zaplanowano transmisję spektaklu z nowo uruchomionego
Teatru Wielkiego w Łodzi. Po zainstalowaniu na zapleczu teatru wozu transmisyjnego,
przeciągnięciu kabli kamerowych i uruchomieniu kamer, ekipa wozu udała się na posiłek.
Po powrocie z obiadu z przeraŜeniem stwierdziliśmy, Ŝe nasze kable kamerowe połoŜone w
korytarzu, zostały zgarnięte do idącego wzdłuŜ korytarza kanału kablowego w podłodze.
Budowlani, którzy jak zwykle na ostatnią chwilę przed otwarciem teatru wykańczali ten
fragment budynku, potraktowali je tak jak inne kable stałej instalacji teatralnej i przygotowali
do zabudowania.
Skończyło się na strachu. Niewiele brakowało a mielibyśmy na stałe zabetonowane kable
kamerowe.
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Wspomina Zbigniew Zubik:
W trakcie badania przez ekipę techniczną z naszego Laboratorium wozu transmisyjnego
La Radio Industrie, "władze" doszły do wniosku, Ŝe taki wóz moŜna by wykorzystać do
retransmisji sygnałów radarowych z lotniska wojskowego do Centrum Dowodzenia, aby
gen. W. Jaruzelski mógł obserwować radar bez konieczności przyjazdu na lotnisko.
Ekipa w składzie W. Siwicka, M. Saks i Z. Zubik miała przeprowadzić próbną transmisję.
Wszystko szło dobrze do momentu wyjazdu na lotnisko, wtedy okazało się, Ŝe kierowca wozu
(jedynego takiego w Polsce) nie dostanie przepustki na wjazd na teren lotniska. Kierowca
więc podjechał tylko pod bramę, a po terenie lotniska zespół inŜynierów był zmuszony do
prowadzenia duŜego i cięŜkiego autobusu ze sprzętem wartym fortunę. Tym niemniej
transmisja udała się. Na szczęście „władze” nie kazały nam oddać wozu do dyspozycji
Generała. I wóz pojechał do Katowic.

1 stycznia 1957 r. wprowadzono obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych i
opłatę abonamentową w wysokości 40 zł miesięcznie. Do 31 stycznia zarejestrowano
5059 odbiorników TV. 1 lipca było juŜ zarejestrowanych 10 000 odbiorników.

W lutym 1957 r. po raz pierwszy przeprowadzono transmisję z balu w Sali
Kongresowej (kamerami ze Studia 2), połączonego z wręczaniem nagród najlepszym
polskim sportowcom.
4 września 1957 roku Czesław Nowicki (nazwany później Wicherkiem) przedstawił
pierwszy raz na zakończenie Wiadomości Dnia prognozę pogody i stał się jedną z
najbardziej popularnych postaci polskiej telewizji.
RównieŜ w 1957 r. zrodził się program „Eureka”, początkowo prowadził go Czesław
Nowicki, a potem, przez wiele lat Jerzy Wunderlich.
W 1957 roku narodził się takŜe teatr „Kobra” skupiający w czwartkowe wieczory całą
widownię telewizyjną. ReŜyser Jerzy Słotwiński ponoć chodził po fachowe porady do
Wydziału Śledczego.
Głównym Scenografem polskiej telewizji została Xymena Zaniewska.
16 października 1958 r. po raz pierwszy pojawił się na antenie „Kabaret Starszych
Panów” Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.
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W 1958 roku Telewizja nadała 33 transmisje spektakli z teatrów i 80 własnych
widowisk teatralnych. Adam Hanuszkiewicz wyreŜyserował wtedy słynne sztuki
telewizyjne jak „Apollo z Bellac”, „Ondyna” czy „Dama Kameliowa”.

W 1958 r. przeprowadzono pierwszą transmisję z helikoptera - z Wyścigu Pokoju.
Helikopter do transmisji telewizyjnych przystosowali inŜynierowie: Marian Deblessem
i GraŜyna Kurpiewska, pierwszy reportaŜ z helikoptera przeprowadził jako
sprawozdawca Janusz Matosek.
1 września 1958 r. rozpoczęto emisje ogólnopolskiego programu telewizyjnego, na
który składały się ośrodki w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Emitowano wtedy 26
godzin programu tygodniowo.
Pod koniec roku 1958 liczba zarejestrowanych telewizorów wynosiła 84 812, a w
marcu 1959 r. wzrosła do 238 444.

Ale wciąŜ jeszcze pracowano „na Ŝywo” - nie było moŜliwości zapisu
emitowanych programów !

Pierwszą metodą zapisu sygnału wizyjnego było urządzenie nazwane
„telerekording” - zapis na taśmie filmowej 16 mm obrazu telewizyjnego z bardzo
jaskrawego kineskopu o duŜej rozdzielczości. Urządzenia takie pod nazwą Video
Recording System były produkowane na początku lat 50. XX wieku w Stanach
Zjednoczonych przez firmę General Precision Laboratories GPL .

Richard S. O’Brien pisze w artykule “Koronacja Królowej ElŜbiety II” w piśmie SMPTE
Motion Imaging, January 2004:
The Columbia Broadcasting Systems CBS w 1953 r. wysłała nas do Anglii w celu nagrania
programu BBC z Koronacji Królowej ElŜbiety II (2 czerwca 1953r.), do retransmisji tego
programu w Stanach Zjednoczonych (...).Wtedy nie było jeszcze zapisu magnetycznego wizji i
zapis był moŜliwy tylko za pośrednictwem filmu. Nie było wtedy przekazów satelitarnych, ani
w ogóle satelitów. Nie było odrzutowców latających nad Atlantykiem, a tylko samoloty
śmigłowe. Dowiedzieliśmy się, Ŝe BBC będzie przekazywać transmisję z Koronacji do sieci
CBC w Kanadzie, samolotem wojskowym z lotniska Heathrow z międzylądowaniem w Nowej
Funlandii. Uznaliśmy, Ŝe to będzie i dla nas najszybszy sposób przekazu filmu do Bostonu,
gdzie na lotnisku będzie zainstalowane specjalnie telekino, z którego sygnał będzie
rozprowadzony do sieci CBS(...). Do zapisu na filmie transmisji telewizyjnej postanowiliśmy
wykorzystać dwa urządzenia Video Recording System GPL – musiały one być przerobione na
system 50 Hz, bo taka była częstotliwość sieci w Wielkiej Brytanii(...). 28 maja
dowiedzieliśmy się, Ŝe sieć NBC, która znajduje się na lotnisku Blackbushe (bardziej na
zachód) ma własny bombowiec Canberra i będzie mogła szybciej niŜ CBS nadać transmisję w
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Stanach(...). Gdy nadszedł dzień koronacji, pogoda była piękna i odbiór programu w
Heathrow był dobry. Nasz samolot dowiózł film do nowej Funlandii gdzie czekał bombowiec
P51 ( własność aktora Jimmy Stewarda) pilotowany przez słynnego pilota Joe DeBona. Na
film NBC czekał tam inny słynny pilot, Paul Mantz, w swoim P51(...). Jakość obrazu i dźwięku
przekazywana przez nas była bardzo dobra, lepsza niŜ NBC.

W styczniu 1958 r. WOT zakupił urządzenie typu Telerecording High Definition
angielskiej firmy PYE – był to zapis na czarno-białej taśmie filmowej 16 mm. Na
placu Wareckim stworzono specjalne laboratorium filmowe do wywoływania nagranej
taśmy filmowej, typu „odwrotka” – po wywołaniu otrzymywano nagranie pozytywowe.
Dźwięk rejestrowany był systemem SEPMAG, na osobnej 16 mm taśmie
magnetycznej.

Foto 5.3 Telerecording
High Definition
Obraz z kineskopu (po
lewej) jest zapisywany na
taśmie filmowej (po prawej)

Kierownikiem laboratorium filmowego, które później przekształciło się w Zakład
Produkcji Filmów Telewizyjnych, był Tadeusz Nowicki, pracowali tam: Jan
Kołodziejski, Stefan Nasiorowski, Stanisław Styczek, Tadeusz Skwarek, Wszemiła
Werbicka i inni. Pierwszym dyrektorem ZPFT był inŜ. Kazimierz Biedrzycki, a
następnym inŜ. Zygmunt Prugar.
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Foto 5.4 Laboratorium
Filmowe, przegląd
nagranego filmu na stole
montaŜowym

Telerekording pracował przez wiele lat i dzięki niemu mamy archiwalne zapisy
programów z przełomu lat 50. i 60.
Powstał wtedy Wydział Rejestracji i Projekcji, którego kierownikiem był inŜ. Jerzy
Boroński, pomagali mu inŜynierowie: Feliks Szałański i Jan Jachim i technicy: Stefan
Mitręga, Roman Słojewski, Kazimierz Sikorski, Hubert Jelonek, Julian Krakowiak i
inni. W 1960 roku rozpoczęła pracę inŜ. Krystyna Demkowicz-Dobrzańska - przez
wiele lat pracowała jako inŜynier zmiany w telekinie.

Wspomina. Feliks Szałański:
720 metrów filmu w kasecie wystarczało na 1 godzinę nagrania. W przypadku dłuŜszych
spektakli emitowanych na Ŝywo i równolegle rejestrowanych, trzeba było dogrywać
brakujący fragment jeszcze raz, po spektaklu.
Strojenie aparatury przed nagraniem było skomplikowane i pracochłonne. Sprawą
podstawową było kaŜdorazowe ustawianie współczynnika gamma(...). Praca kineskopu
wymagała częstych regulacji i stałego nadzoru. Pamiętam, Ŝe najwięcej z tym pracy miał
kolega Roman Słojewski.

6. PRZEJŚCIE TECHNIKI TELEWIZYJNEJ DO KOMITETU DS. RADIA I TELEWIZJI
W sierpniu 1958 r w Komitecie ds. Radiofonii „Polskie Radio” został utworzony
Zespół Programu Telewizyjnego. ( Komitet ds. Radia i Telewizji utworzono dopiero w
1960 r.). Prezesem Komitetu został Włodzimierz Sokorski.
W związku z tym nastąpił rozdział części studyjno-produkcyjnej ośrodków
telewizyjnych, która została przekazana do Komitetu ds. Radia i Telewizji, od części
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nadawczej, która pozostała w gestii Centralnego Zarządu Radiostacji (do tego czasu
w gestii Polskiego Radia były tylko słuŜby programowe telewizji).

Wtedy to WOT został przeniesiony do Komitetu ds. Radia i Telewizji, a w Resorcie
Łączności pozostały tylko nadajniki telewizyjne i linie radiowe. Spotkało się to ze
sprzeciwem załogi, która uwaŜała, Ŝe technika telewizyjna powinna pozostać w
całości i nadal wspierać się koncepcyjnie i kadrowo. Sprzeciw ten nie odniósł skutku.

Koordynatorem działań słuŜb technicznych telewizji w obu resortach był inŜ. Konrad
Kozłowski, ówczesny wiceminister Łączności, który został jednocześnie zastępcą
przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji.
Ponadto w Komitecie ds. Radia i Telewizji utworzono stanowisko Naczelnego
InŜyniera Telewizji, został nim inŜ. Jerzy Rutkowski. Naczelny InŜynier opiekował się
techniką telewizyjną w WOT i we wszystkich pozostałych ośrodkach telewizyjnych,
stymulował jej rozwój i dbał o właściwe funkcjonowanie.

W Komitecie ds. R iTV istniało Biuro Inwestycyjne - Naczelnym InŜynierem ds.
Inwestycji był inŜ. Aleksander Janik, a dyrektorem Biura Inwestycyjnego Irena KęskaWyrozębska. Wszystkie działania inwestycyjne, równieŜ dla telewizji, były
prowadzone przez to Biuro.
W 1964 r. do Biura Inwestycyjnego przyszli dwaj młodzi inŜynierowie-elektronicy:
Michał PraŜmowski – na stanowisko wicedyrektora Biura Inwestycyjnego i Zygmunt
Gutowski , którzy przed tym pracowali w PP Stacjach Radiowych i Telewizyjnych w
PKiN. Zajmowali się tam rozmieszczanymi w całej Polsce liniami radiowymi, których
produkcję rozpoczęto równieŜ i w Polsce (Korab w Gdańsku). W Biurze
Inwestycyjnym koordynowali - opierając się na projektach Biura Studiów i
Projektów, uzgodnieniach z działami technicznymi Polskiego Radia i Telewizji,
Komisjach Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) - zakupy sprzętu dla istniejących
oraz nowobudowanych Rozgłośni Radiowych , m.in. w Lublinie i Białymstoku oraz
zakupy dla Ośrodków Telewizyjnych: w Warszawie (nowoczesny obiekt przy ul.
Woronicza) , Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, gdzie powstawały nowe
studia telewizyjne. Współpracowali z krajowymi producentami urządzeń i sprzętu - z
zakładem FONIA (sprzęt elektroakustyczny) , Warszawskimi Zakładami
Telewizyjnymi (urządzenia wizyjne), z Filmowym Ośrodkiem Doświadczalno69

Usługowym FODU (sprzęt filmowy) oraz SPEFIKĄ (sprzęt oświetleniowy) , równieŜ
opiniowali sprowadzanie sprzętu z zagranicy.
(W roku 1968, ze względu na bardzo duŜe inwestycje w zakresie telewizji w
Warszawie i w Ośrodkach Regionalnych, Naczelnym InŜynierem Inwestycji Radia i
Telewizji został inŜ. Ryszard Dzwonik, a dyrektorem Biura Inwestycyjnego inŜ.
Leszek Piątkowski.)
Dyrektorem WOT pozostał inŜ. Władysław Rabęcki, Głównym InŜynierem inŜ.
Antoni Myk.
Podstawą produkcji telewizyjnej WOT na placu Wareckim było Studio 1 (nazywane
równieŜ studiem A). Kierownikiem Wydziału Studyjnego Nr 1 był inŜynier Karol Mori,
pracowali tam inŜynierowie: Jerzy Szeliński, Bohdan Zimiński i technicy: Edward
Bieńkowski, Zbigniew Dyczkowski, Tadeusz Jeske, Sylwester Jesionkiewicz,
Mirosław Kamiński, Wacław Milaszkiewicz, Zdzisław Paradowski, Zbigniew Pluta,
Mieczysław Trzebuchowski i inni.

InŜynier Karol Mori – to specjalista, bardzo zasłuŜony dla telewizji polskiej, któremu
trzeba poświęcić osobny akapit. Pracę w telewizji rozpoczął w roku 1948, kiedy to po
skończeniu technikum radiotechnicznego, razem z Kazimierzem Peisertem
rozpoczęli pracę w Zakładzie Telewizji PIT, u inŜ. Lesława Kędzierskiego. Włączyli
się szybko do prac nad prototypowym sprzętem telewizyjnym 441-liniowym. Karol
Mori we współpracy z inŜ. Tadeuszem Bzowskim opracowali generator
synchronizujący, który Karol uruchomił i obsługiwał. Było to urządzenie wytwarzające
wszystkie impulsy niezbędne do pracy kamer i odbiorników. Karol Mori bardzo
szybko stał się jednym z czołowych specjalistów w Zakładzie. Mimo braku dyplomu
inŜynierskiego szybko poznał tajniki telewizji, nie było dla niego problemu nie do
rozwiązania. Później pracował nad sprzętem 625-liniowym - opracował generator
synchronizujący 625-liniowy i to on potrafił zapewnić ciągłość pracy urządzeń w
Doświadczalnej Stacji Telewizyjnej IŁ przy ulicy Ratuszowej.
Przeniesiony do Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego w 1954 roku, został
kierownikiem Studia 1. Jednak był człowiekiem ambitnym, uwaŜał, Ŝe musi zdobyć
dyplom inŜyniera. Zapisał się na Politechnikę Warszawską. Jednocześnie bardzo
duŜo pracował, nie tylko w DOT, ale współpracował z Instytutem Matematyki,
naprawiał telewizory itp. – musiał utrzymać rodzinę. Jak mi potem opowiadał - inŜ.
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Kędzierski i dyr. Rabęcki wiedzieli, Ŝe się uczy i pomagali mu jak przygotowywał się
do egzaminów – bardzo cenił ich pomoc. „W 1957 roku moja córka poszła do
1. klasy, a ja przyniosłem do domu dyplom inŜyniera” - mówił.
A tak wspomina Go jeden z pracowników...

Wspomina Jan Pogoda:
Gdy usłyszałem o moŜliwości pracy w TV serce mocniej zabiło. Ale czy ja potrafię?
ChociaŜ byłem radioamatorem i miałem spore amatorskie doświadczenia, to o telewizji jako
takiej pojęcie miałem raczej mgliste. Sytuację pogarszał fakt, Ŝe miałem się zgłosić na
rozmowę kwalifikacyjną do kierownika studia inŜyniera Karola Mori. Na temat tego pana
słyszałem wiele „strasznych” opinii. Jak później Ŝycie zweryfikowało, zupełnie
nieprawdziwych(...).Po następnych kilku minutach zostałem wezwany przed oblicze inŜyniera.
Angielski pan zna, spytał mój przyszły szef? Nie znam odparłem ze wstydem. Nie szkodzi.
Otworzył następnie jakąś płachtę papieru(...) i powiedział: „in” to znaczy wejście, „out” to
znaczy wyjście, niech pan opowie, jak przechodzi sygnał i co się z nim dzieje. PoniewaŜ na
schemacie było bardzo duŜo oscylogramów, nie było wielką filozofią powiedzieć gdzie się
sygnał wzmacnia, gdzie tłumi, a gdzie są dodawane impulsy. Jeszcze parę „podchwytliwych”
pytań w rodzaju, co będzie, jak zwiększymy tą pojemność, a co będzie jak zmniejszymy tą
oporność i padło pytanie: Od kiedy pan chce zacząć u nas pracować? I tak
1 listopada 1960 roku zostałem pracownikiem TELEWIZJI przy Placu Powstańców, czyli w
Studio 1 z uposaŜeniem 1700 zł.
Pierwszym moim kierownikiem zmiany był mgr inŜ. Bohdan Zimiński. Przedstawił
mnie kolegom, stwierdzając, Ŝe mamy być jak jedna rodzina i kaŜdy do kaŜdego mówi per ty
niezaleŜnie od wieku. Z tego okresu pamiętam bardzo charakterystyczną postać Mirka
Kamińskiego, niezwykle zdolnego technika, dla którego nie istniał problem nie do
rozwiązania. Drugim bardzo zdolnym technikiem był Tadzio Jeske. Zaczął pracę w TV parę
lat przed moim przyjściem ( ...).
Całą fonią w studio zarządzał Wacław Milaszkiewicz. Wraz ze swoją Ŝoną Jadwigą, która
była operatorem magnetofonu, tworzyli zgrane telewizyjne małŜeństwo. Wraz z Jadzią na
magnetofonach pracowały Elwira PraŜmowska, Marysia Piesta (mała Marysia) i Marysia
Domagała (duŜa Marysia). Z tego, co mi wiadomo, te panie przepracowały w telewizji całe
Ŝycie, do emerytury.
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Foto 6.1 Zespół pracowników Studia 1 – stoją od lewej 1 rząd: Barbara Brzostek, Wanda
Hillar (Gregorkiewicz) – technik, później inŜynier zmiany, Maria Piesta, Jan Pogoda, Jadwiga
Milaszkiewicz, Andrzej Biłat, 2 rząd: Edward Szymański, Wojciech Kubalski, Roman
Wojcieszak – inŜynier zmiany, Elwira PraŜmowska, Stanisław Barcikowski, Tadeusz Jeske,
Kazimierz Bednarski, najwyŜej z prawej Czesław Szewczyk. Na dole siedzą: inŜ.Karol Mori
– Naczelnik Studia 1, Maria Domagała, inŜ. Antoni Myk – Dyrektor Techniczny.

Foto 6.2 Nasze dziewczyny –
przy kamerze MkIII, po lewej
siedzą operatorki
magnetofonów: Jadwiga
Milaszkiewicz, Maria Piesta,
Maria Domagała, Elwira
PraŜmowska (z tyłu), pod
kamerą siedzą: Wanda Hilar
i Barbara Brzostek, obie
technicy aparatury
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Foto 6.3 Jan Pogoda i
Kazimierz Bednarski przy
stołach kontrolnych kamer
MkIII

Wspomina Jan Pogoda:
Jakość programu była dla nas priorytetem. Tym bardziej, Ŝe za kaŜdą sekundę usterki leciała
premia, a przy naszych śmiesznych zarobkach to teŜ było istotne. Przy pracownikach
programu (realizatorach, operatorach) zarabialiśmy 25% tego, co oni. I tu ciekawa sprawa,
której do tej pory nie mogę zrozumieć. My technika, zarabiająca grosze, nigdy nie mieliśmy
pretensji, Ŝe ktoś zarabia więcej. W pracy trzymała nas jakaś nić, którą sami sobie
zawiązaliśmy. Przychodziliśmy do pracy dla przyjemności. Przychodziliśmy do pracy, bo ją
lubiliśmy. Pracowaliśmy, jak trzeba było, ponad normę, po godzinach. Nikt nie pytał za ile?.
Kiedy przyszły nowe kamery Mk IV przez trzy doby nie opuszczaliśmy pokoju aparatury, śpiąc
na podłodze, aby tylko w zaplanowanym czasie je wymienić. Tworzyliśmy autentycznie jedną
rodzinę. InŜynier Mori faktycznie dbał o nas jak o swoje dzieci. Wykłócał się o nasze premie
i jak tylko mógł dawał podwyŜki. Dla niego nie było waŜne, kto jaką szkołę skończył, tylko kto
się telewizją pasjonuje........... a Ŝe był wymagający, to chyba dobrze.

Foto 6.4 ReŜyserka
Studia 1 wyposaŜona w
sprzęt Marconi Mk IV
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InŜ. Karol Mori miał cięŜki wypadek samochodowy w 1964 roku. Po długim leczeniu i
rehabilitacji wrócił do pracy w TVP, ale juŜ nie na Plac Warecki. Został
wicedyrektorem Zarządu Inwestycji ds. Budowy Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej
przy ul. Woronicza, (czyli Centrum Telewizyjnego).
W 1960 roku wybudowano w budynku Zakładów ZboŜowych sąsiadującym z WOT,
drugie studio telewizyjne, nazywane Studio 3 (lub Studio B), wraz z
odpowiednim zapleczem. Studio, o powierzchni 190 m2, wyposaŜono w sprzęt
angielskiej firmy Marconi , w tym 4 kamery Mk IV na superortikonach 4,5”. Były to
kamery nowej generacji, w których po raz pierwszy zastosowano superortikony 4,5”.
Dzięki zwiększeniu średnicy płytki akumulującej do 4,5” zapewniały znacznie lepszą
rozdzielczość obrazu niŜ stosowane dotąd superortikony z płytką akumulującą 3”.
Superortikony 4,5” były produkowane w English Electric Valve Company, jak równieŜ
w amerykańskiej firmie General Electric.

Foto 6.5 Kamera Mk IV
pracująca w Studiu 3

Foto 6.6 InŜ.GraŜyna Kurpiewska i
inŜ.Wanda Trzebunia-Siwicka podczas
odbioru kamer Mk IV, w firmie Marconi
w Chelmsford, w 1960 r. Obok inŜ. V.T.
Power, z firmy Marconi, który organizował
badania i pomiary sprzętu do polskiej
telewizji

Wspomina Wanda Trzebunia-Siwicka:
Pojechałyśmy z GraŜyną Kurpiewską do firmy Marconi w Chelmsford na odbiór sprzętu do
Studia 3. Anglicy chyba się trochę zdziwili, widząc dwie dziewczyny, ale oczywiście byli
bardzo uprzejmi i ustawili nam kamery do odbioru technicznego i pomiarów. No i
wypatrzyłyśmy usterkę w kamerach – lekkie obwódki na krawędziach obiektów. Towarzyszący
nam inŜynierowie angielscy bardzo się speszyli i powiedzieli, Ŝe nie wiedzą, co jest tego
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powodem. ZaŜądałyśmy usunięcia usterki, musieli wezwać konstruktora, który trochę
popracował i usterkę usunął.
No cóŜ, muszę powiedzieć, Ŝe stosunek do nas po tej historii zmienił się radykalnie – nabrali
szacunku do polskich fachowców („fachowczyń”). A my miałyśmy dodatkową przyjemność bo
ten konstruktor to był Polak – inŜ. H. Mirzwiński. Jako młody chłopak znalazł się w Anglii po
wojnie, ukończył studia i pracował u Marconiego, był konstruktorem kamer Mk.IV.
Kierownikiem grupy montaŜowej Studia 3 została inŜ. GraŜyna Kurpiewska. W skład
grupy montaŜowej wchodzili inŜynierowie: GraŜyna Kurpiewska, Halina Przychodzeń,
Izabella Srzednicka, Ryszard Wesołowski oraz technicy: Edward Bieńkowski,
Zbigniew Dyczkowski, Andrzej Garboliński, Teresa Górska, Edmund Jóźwicki,
Mirosław Kamiński, Włodzimierz Kućko, Stefan śochowski i mechanicy: Jerzy
NosaŜewski, Józef Zabłocki. MontaŜ sprzętu fonicznego nadzorował inŜ. Tadeusz
Ramotowski.

Wspomina Bolesław Baraniecki:
Od kolegi dowiedziałem się o przyjęciach do telewizji. Zgłosiłem się i od 1 listopada 1960 r.
rozpocząłem pracę na placu Wareckim. Przyjęto mnie do - będącego wówczas w budowie –
studia S3. Zgodziłem się na niŜsze zarobki niŜ w poprzedniej pracy, gdzie byłem radiomechanikiem, ale uzyskałem moŜliwość uczenia się na wewnętrznym kursie techników
telewizji. Na kurs chodziłem w dni wolne od pracy na ulicę Noakowskiego 20.
Moją przełoŜoną była inŜ. GraŜyna Kurpiewska – Naczelnik Studia 3. Trwała budowa. ....
Otwieraliśmy skrzynie z aparaturą, która właśnie przyszła z Anglii. Wszystko było nadzwyczaj
starannie zapakowane, a nowoczesne urządzenia zrobiły na nas duŜe wraŜenie. Zaczęliśmy
oczyszczać kanały kablowe i kłaść pierwsze kable ( ...). Prace postępowały szybko i pod
koniec grudnia(...) zaczęły się próby techniczne. Działały trzy tory kamerowe angielskie, oraz
dodatkowa kamera rezerwowa stara rosyjska. Konsoletę foniczną i tory mikrofonowe
instalowało Przedsiębiorstwo RiTV FONIA z ul. Wałbrzyskiej. Były to urządzenia w całości
krajowe. Oświetlenie studia, montaŜ konsolety oświetleniowej i transduktorów wykonywało
przedsiębiorstwo z miasta (...).
Pod koniec grudnia 1960 r. zaczęto próby pierwszego programu „Szopka sylwestrowa”,
który został wyemitowany na Sylwestra 1960r. Pierwszy program poszedł szczęśliwie i
bezawaryjnie.
W przeddzień 30 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Studia 3, na które przybyła Dyrekcja
Telewizji – Dyrektor Władysław Rabęcki i dyr. Antoni Myk oraz Naczelny InŜynier Jerzy
Rutkowski, wiceminister Łączności Konrad Kozłowski. Prezes RiTV Jerzy Pański przy lampce
wina dziękował wszystkim, a szczególnie Naczelniczce Studia 3 - inŜ. GraŜynie Kurpiewskiej
za sprawne i terminowe przygotowanie studia do ekspoatacji.
Następnym programem był teatr Wiolinek, nadany w dzień Nowego Roku. I zaczęła się
normalna eksploatacja.
Z pierwszych emisji zapamiętałem: Barbarę Borys Damięcką – operatorkę kamery. Witold
Kalewicz i ja byliśmy operatorami mikrofonów. ReŜyserami świtła byli Bogdan Wiśniewski,
Ryszard Białek i śurek. W pokoju Aparatury pracowali: Zbyszek Dyczkowski, Rysiek
Wesołowski, Stefan śochowski. Pracował teŜ Mieczysław Grobel, późniejszy inŜynier zmiany.
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Wszystkie programy szły „na Ŝywo”. Często po teatrze na gwałt uprzątano dekoracje, bo
zaraz zaczynał się dziennik.
Z waŜniejszych zdarzeń zapamiętałem wizytę w studio Gagarina w 1961 r. Pracowałem wtedy
przy mikrofonie. Kwiaty na powitanie wręczały kosmonaucie operatorki kamer ElŜbieta
Klekow i Barbara Borys.
W 1963 r. po uzyskaniu na kursie uprawnień technika, zacząłem pracować w pokoju
Aparatury, obsługując tory kamerowe. Ten kurs ukończyli wraz ze mną: Zbyszek Dyczkowski,
Edmund Jóźwicki, Tadeusz Madej, Zbigniew Kamiński, Wacław Milaszkiewicz, Franciszek
Małecki i Kazimierz Nowak. Następny kurs skończył Ryszard Jeske – teŜ pracownik Studia 3,
który później skończył Politechnikę – brat Tadeusza, który pracował juŜ od paru lat w
Studio1, jako cenny i pełen inwencji technik.
Jako ciekawostkę nadmienię, Ŝe w pierwszych latach na placu Wareckim wykonano według
projektu inŜ. Kurpiewskiej pierwszy w Polsce mikser trickowy. Wykorzystano go w kilkunastu
programach.
Ja teŜ wpadłem na pomysł i wykonałem prostą przystawkę zakładaną na obiektyw kamery,
która dawała efekt kalejdoskopu, którą realizatorzy chętnie wykorzystywali..

Foto 6.7 i 6.8 – Studio 3 - nadawanie telewizyjnych programów dla szkół – po raz pierwszy
program ten nadano 2 marca 1961 r.

Foto 6.9 Edmund Jóźwicki
przy stołach kontrolnych w
Studiu 3
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InŜ. GraŜyna Kurpiewska była kierownikiem Studia 3 w latach 1960 – 63.
W 1963 roku inŜ. GraŜyna Kurpiewska przekazała kierownictwo Studia 3 inŜynierowi
Jerzemu Sagalarze, w związku z oddelegowaniem do Zakładu Telewizji IŁ w celu
włączenia się do pracy nad badaniami systemów telewizji kolorowej.
W lutym 1965 roku została zastępcą dyrektora technicznego - Głównym InŜynierem
ds. Eksploatacji w Dziale Technicznym WOT.
We wrześniu 1966 r. pojechała do ParyŜa na roczne stypendium na temat „Problemy
wprowadzania do eksploatacji telewizji kolorowej”.

Po połączeniu organizacyjnym Studia 1 i Studia 3 po wypadku inŜ. Mori,
naczelnikiem studiów na Placu Wareckim był inŜ. Bohdan Zimiński, a jego zastępcą
ds. konserwacji inŜ. Henryk Tarnachowicz. Po przeniesieniu inŜ. Bohdana
Zimińskiego do Centrum przy Woronicza kierownikiem tych studiów został inŜ.
Henryk Tarnachowicz, a później inŜ. Roman Wojcieszak.

Na początku lat 60. w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej zaczęto
stosować zapis sygnałów telewizyjnych na taśmie magnetycznej. Amerykańska firma
Ampex opracowała i produkowała urządzenia do zapisu na taśmie 2-calowej (zapis
cztero-głowicowy); nazwano je po polsku „Magnetowid”. Jednak Polska Telewizja
nie mogła ich kupić, istniało embargo na sprzedaŜ tych urządzeń do krajów Europy
Wschodniej.
W Polsce równieŜ prowadzono prace nad zapisem sygnałów wizyjnych na taśmie
magnetycznej. W Centralnym Laboratorium Polskiego Radia prowadzono badania
nad zapisem cztero-głowicowym na taśmie 2”. W roku 1961 prototyp magnetowidu 2”
MW-623 przekazano do WOT do próbnej eksploatacji.
W WOT powstał wtedy Wydział Zapisu Magnetycznego. Kierownikiem Wydziału był
inŜ. Janusz Matosek, wcześniej kierownik Wydziału Transmisji. Do Wydziału tego
przeszedł równieŜ z Transmisji inŜ. Andrzej Karwowski. Pracowała tam równieŜ inŜ.
ElŜbieta Kindler (później Jaworska) – po odejściu inŜ. Matoska kierownik Wydziału.
Później dołączył inŜ. Ryszard Wolff. Zespół wdraŜał do eksploatacji prototyp
polskiego magnetowidu MW-623 przy pomocy pracowników Centralnego
Laboratorium.
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Wspomina Hubert Waliszewski:
W 1961 roku, w kaŜdą niedzielę nadawany był ze Studia 3 program „Szklana Niedziela”
według tekstów Stefanii Grodzieńskiej. Byłem operatorem jednej z kamer. Po zakończeniu
próby przyszedł do studia inŜ. Janusz Matosek i z tajemniczą miną zaprosił cały zespół do
reŜyserki. Gdzieś zatelefonował i po chwili na monitorze pokazał się fragment dopiero co
skończonej próby. Wszyscy byli zaskoczeni i zdziwieni, Ŝe tak szybko moŜna pokazać nagrany
program. Za pomocą telerekordingu nie było moŜliwe pokazanie nagrania tak szybko.
Powtórka była odtworzona z nieznanego dotąd w naszej praktyce, MAGNETOWIDU –
prototypu opracowanego w Centralnym Laboratorium Polskiego Radia. InŜ. Janusz Matosek
z satysfakcją wpatrywał się w twarze zaskoczonych realizatorów i aktorów. Pokaz wzbudził
ogromny zachwyt – była to pierwsza jaskółka nowej ery w produkcji telewizyjnej.
Wspomina Andrzej Gamdzyk:
W pierwszym roku eksploatacji pierwszego magnetowidu MW623 w WOT - przyjechał do
Polski przedstawiciel Ampexa - pan Rojzen i wtedy dyrekcja Centralnego Laboratorium
zaprowadziła Go na Plac Warecki, aby sobie obejrzał nasz postęp w opracowaniu i
wykonaniu polskiego magnetowidu. Byłem przy tym - Pan Rojzen, popularna postać u
Ampexa, w czasie odczytu z taśmy - zaburzył palcem wirujący bęben (z głowicami dla zapisu
wizji na dwucalowej taśmie magnetycznej). Powstałe w efekcie zakłócenie -odpowiedź
"oscylacyjna" na to zaburzenie była, w jego opinii zgrabna - bez długich wahań prędkości.
Był to dowód dobrego działania automatyki serwa, korektora błędów czasowych i procesora
w naszym magnetowidzie. Zdaliśmy egzamin!
Mocno zaskoczony(...) Pan Rojzen powiedział wtedy : "Wspaniale działa ten wasz polski
magnetowid, clever boys".
Po jakimś czasie od tego "badania" Amerykanie przestali upierać się co do dalszego
utrzymywania embargo strategicznego na magnetowidy studyjne...
W 1965 r. WOT dostał dwa ulepszone magnetowidy MW-645.
Magnetowidy firmy Ampex udało się zakupić dopiero w 1968 roku, nielegalnie przez
Jugosławię (jako urządzenia klimatyzacyjne). Po przeniesieniu inŜ. Matoska szefem
Transmisji został inŜ. Olgierd Noiński.

W Studio 2 nastąpiły wkrótce zmiany. W 1964 r. odszedł do Biura Projektów
inŜ. Leszek Piątkowski, a jego miejsce zajął inŜ. Jerzy Koradecki. Studio 2 pracowało
do późnych lat 60.
W Sali Koncertowej spełniającej rolę studia telewizyjnego pracowały kamery Mk III.
Ich stoły kontrolne i stojaki nie mieściły się w Sali Aparatury na 5. piętrze, więc
umieszczono je w przyległym korytarzu.
Dwie kamery rosyjskie KT-6 przekazano do powstającego Ośrodka Telewizyjnego w
Szczecinie, a na 5. piętrze PKiN działało, w zmienionej roli, dawne studio
spikerowskie obsługiwane przez dwie pozostałe rosyjskie kamery KT-6 i KT-5.
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W Studio 2 nastąpiły wkrótce zmiany. W 1964 r. odszedł do Biura Projektów
inŜ. Leszek Piątkowski, a jego miejsce zajął inŜ. Jerzy Koradecki. Studio 2 pracowało
do późnych lat 60.
W Sali Koncertowej spełniającej rolę studia telewizyjnego pracowały kamery Mk III.
Ich stoły kontrolne i stojaki nie mieściły się w Sali Aparatury na 5.piętrze, więc
umieszczono je w przyległym korytarzu.
Dwie kamery rosyjskie KT-6 przekazano do powstającego Ośrodka Telewizyjnego w
Szczecinie, a na 5. piętrze PKiN działało, w zmienionej roli, dawne studio
spikerowskie obsługiwane przez dwie pozostałe rosyjskie kamery KT-6 i KT-5.

Wspomina Jolanta Wrześniewska:
Dawne, małe studio spikerowskie na 5 piętrze, było wtedy wykorzystywane do pokazywania
plansz oraz przezenterów, którzy czytali Progrm Dnia i inne informacje. Było teŜ
wykorzystywane jako studio lektorskie, stąd czytano polską wersję filmów zagranicznych.

Foto 6.10 W studiu II
Jolanta Wrześniewska
sprawdza Kamerę KT-6

Na staŜ do Studia II (nowa nazwa Wydziału) w roku 1967 przyszli młodzi
inŜynierowie: Wojciech Włodarski, Barbara Rybicka, Irena Wołk Łaniewska.
Po zakończeniu działalności Studia II wszyscy pracownicy przeszli do pracy na
Woronicza, w grupach rozruchowych Centrum TV.
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W 1963 roku zarejestrowano w Polsce milionowego abonenta programu
telewizyjnego. W 1964 r. WZT wyprodukowało milionowy telewizor. W 1966 r.
w Instytucie Łączności w Miedzeszynie odbył się pokaz telewizji kolorowej.

Wspomina Mieczysław Pietruski:
Telewizja jako skupisko ludzi wszelkiej maści przeszła na moich oczach metamorfozę od
niemal klubu zauroczonych nią przyjaciół z Placu Wareckiego, po zbiurokratyzowany i
polityczny twór rządzący się prawami silniejszego i lepiej ustawionego przez partię. Tym
niemniej, paradoksalnie, cezura przynaleŜności partyjnej nie upodabniała partyjnych
kolegów, a zwłaszcza pracowników techniki, do struktur urzędniczych KC(...). My Ŝyliśmy
własnym Ŝyciem i własną satysfakcją zawodową i tylko niekiedy przychodziła świadomość
uczestnictwa w grze politycznej.
Poczynając od połowy lat 60. władza w pełni pojęła siłę nowego medium. Zaczęła się
trwająca do dziś era instrumentalnej telewizji politycznej i to naprawdę - tak samo dziś, jak
za czasów Macieja Szczepańskiego - stosującej ciągle te same mechanizmy nacisku i doboru
negatywnego. Tyle, Ŝe współcześnie w TVP zarobki są inne i jest się o co bić. I bać się.
Wcześniej moŜna było łatwiej, niŜ gdzie indziej, załapać się na talon, mieszkanie, czy dobre
wczasy. Słowo TELEWIZJA otwierało wiele drzwi, a wyjazdy w teren na transmisje dawały
dowody uznania dla telewizji. Dziewczyny lgnęły. Ale legendarnie wysokie zarobki były
nieprawdą. Owszem, lepiej, dobrze zarabiał 'program', kadra redakcyjna, DTV i Sport.
Technika przeciętnie - jak w przemyśle.

Krajowa produkcja sprzętu studyjnego (WZT i FONIA) była w tym czasie warunkiem
szybkiego rozwoju i rozbudowy ośrodków studyjnych w Polsce. Podobnie jak krajowa
produkcja nadajników telewizyjnych (ZARAT), która zapewniła szybki wzrost liczby
stacji nadawczych, często kupowanych za pieniądze społeczne.
Trzeba teŜ zaznaczyć, Ŝe urządzenia telewizyjne produkowane w kraju spełniały
europejskie wymagania jakościowe co do parametrów technicznych, a produkcja
starała się nadąŜać za światowym postępem technicznym. W tym zakresie Komitet
ds. Radia i Telewizji spełniał rolę wiodącą. Biuro SłuŜby Technicznej Telewizji (patrz
rozdział 8.) brało udział w ustalaniu Polskich i BranŜowych Norm na sprzęt
telewizyjny i przesyłane sygnały wizyjne i foniczne, opiniowało „świadectwa
dopuszczenia wyrobów do produkcji” i nadzorowało spełnianie wymagań
jakościowych przez sprzęt produkowany w kraju.
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7. KRAJOWA PRODUKCJA SPRZĘTU STUDYJNEGO I NADAWCZEGO

WARSZAWSKIE ZAKŁADY TELEWIZYJNE
Pod koniec lat 50. w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych WZT
produkujących odbiorniki telewizyjne, rozpoczęto tzw. „produkcję małoseryjną”
profesjonalnego, studyjnego sprzętu telewizyjnego (całkowicie własnej konstrukcji),
w skład którego wchodziły początkowo kamery na superortikonach 3”, a od 1964
roku kamery KS-0042 na superortikonach 4,5”, miksery wizyjne MX-042, monitory,
wzmacniacze rozdzielcze, korekcyjne i liniowe, generatory synchronizujące.
Od 1966 r. produkowano telewizyjne wozy transmisyjne pracujące na tym sprzęcie.
Karoserię z klimatyzacją do wozów transmisyjnych , opracowano i wykonywano w
WSK-Mielec.
Produkowano równieŜ sprzęt półprofesjonalny, nie zapewniający tak dobrej jakości
obrazu jak sprzęt do studiów telewizyjnych, ale tańszy i mniejszy i przydatny do
róŜnych celów uŜytkowych, np. kamery widikonowe Alfa.
Głównym Konstruktorem był wtedy inŜ. Jan Walczyk, któremu podlegał równieŜ Dział
Produkcji Małoseryjnej WZT kierowany przez inŜ. Janusza Zborowskiego.

Foto 7.1
InŜ. Jan Walczyk przy
prototypie kamery
superortikonowej, rok 1960

Foto 7.2
Produkcja kamer telewizyjnych,
studyjnych w WZT
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Wspominają Jan Walczyk i Wiesław Sałdan:
W 1957 roku utworzono w WZT osobne biuro konstrukcyjne z odpowiednią bazą produkcyjną
dla opracowania i produkcji małoseryjnej studyjnych kamer telewizyjnych, telekin na
widikonie, mikserów wizyjnych, monitorów, synchro-generatorów, krosownic i wzmacniaczy
wizyjnych - rozdzielczych, korekcyjnych, liniowych, a takŜe osprzętu mechanicznego jak szafy,
stojaki itp. W roku 1974 utworzono przy WZT samodzielny Zakład Telewizyjnego Sprzętu
Profesjonalnego – ZTSP (Główny Kostruktor początkowo inŜ. Jan Walczyk, później
inŜ. Wiesław Sałdan).Dyrektorem ZTSP został Bogdan Zawadzki, a Głównym InŜynierem
inŜ. Antoni Chwalczuk. Dyrektorem Naczelnym WZT był wtedy dr inŜ. Mirosław Recha.
Wszystkie produkowane urządzenia przechodziły przeobraŜenia konstrukcyjne wraz ze
światowym postępem w elektronice. Początkowo wykonywane były w wersji lampowej,
później w większości na tranzystorach aŜ w końcowej wersji z duŜym udziałem układów
scalonych. Była to niezwykle pionierska praca, powstawała nowa dziedzina techniki. W sumie
opracowano kilkadziesiąt urządzeń według własnej koncepcji konstrukcyjnej, bez
jakiejkolwiek licencji. Opanowano szereg trudnych problemów technologicznych jak zespół
odchylania do superortikonu 3" i 4,5" oraz do widikonu. Wiele opracowań zyskało patenty,
nagrody i wyróŜnienia.
Opracowania konstrukcyjne sprzętu telewizyjnego w WZT realizowała grupa około 30
inŜynierów oraz wielu techników, montaŜystów i wysokiej klasy fachowców w dziale
modelowym. Wśród inŜynierów naleŜy wspomnieć nazwiska Antoniego Chwalczuka,
Romualda Burkiewicza, Teresę i Bohdana Duszewskich, Longina Gałkę, Romana Gutaja,
Jacka Jaszczyńskiego, Sylwię Jaszczyńską, Wacława Jabłonowskiego, Wojciecha Krawca,
Jerzego Morskiego, Mirosława Rechę, Jerzego Rydzewskiego, Krystynę Tymińską, Stefana
Palusińskiego, Ewę Słaboszewicz, Ludwika Słaboszewicza, , Janusza Siedlarskiego,
Wiesława Sałdana , Jana Walczyka, Zygmunta Wlazło i innych.
Od połowy lat 60. wszystkie krajowe Ośrodki Telewizyjne pracowały prawie wyłącznie na
aparaturze studyjnej telewizji monochromatycznej produkowanej w WZT/ZTSP. Podobnie
było w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i częściowo w Syrii, Egipcie i Wietnamie. Łącznie w
WZT i ZTSP wyprodukowano około 130 torów kamerowych superortikonowych, około 500
monitorów kontrolnych i studyjnych, ponad 1000 róŜnych urządzeń, jak synchrogeneratory,
wzmacniacze rozdzielcze i korekcyjne wizji, generatory testów, szafy i stojaki aparatury itp.
W latach 60. podjęto w WZT równieŜ opracowanie duŜego /14 ton/ Telewizyjnego Wozu
Transmisyjnego wyposaŜonego w 4 tory kamerowe na superortikonie, monitory, aparaturę
wizyjną (to wszystko produkcji WZT) , aparaturę foniczną (produkcji Zakładu FONIA) oraz
dwie radiolinie KORAB z Gdańskich Zakładów Radiowych GZR Unimor. Karoserię z
klimatyzowanym wnętrzem, specjalnie opracowano w Zakładzie w Mielcu. Wozy te pracowały
w kilku ośrodkach telewizyjnych w Polsce, a później na tej samej karoserii, rozpoczęto
produkcję wozów telewizji kolorowej, wyposaŜonych w kamery firmy Bosch-Fernseh składane
w WZT.
Łącznie w WZT/ZTSP wyprodukowano 14 telewizyjnych wozów transmisyjnych, z których
część sprzedano do Czechosłowacji, Rumunii i Wietnamu .
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Foto 7.3
Telewizyjny wóz transmisyjny
produkcji WZT, rok 1965

Foto 7.4
Wnętrze wozu – przedział wizyjny;
widoczny mikser wizji, interkom,
monitory, wszystko produkcji WZT

JEDNOSTKI NAUKOWO – BADAWCZE I PRODUKCYJNE PODLEGŁE
KOMITETOWI DS. RADIA I TELEWIZJI - CNBL/FONIA/CENRiT
Sprzęt foniczny do studiów radiowych i telewizyjnych oraz do wozów
transmisyjnych produkował Zakład FONIA.

W 1962 r. w Centralnych Warsztatach Radia i Telewizji (dyr. inŜ. Zygmunt
Kurczyński), powstało Biuro Konstrukcyjne, które prowadził inŜ. Jerzy Ilmurzyński,
jego zastępcą był inŜ. Stanisław Fibich. Zadaniem Biura Konstrukcyjnego było
opracowanie profesjonalnych urządzeń technicznych do realizacji dźwięku dla
potrzeb rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych. Opracowano wtedy pierwsze
stoły mikserskie fonii i inny sprzęt pomocniczy i wdroŜono je do produkcji seryjnej.
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W zespole pracowali inŜynierowie: Witold Kasiński, Stanislaw Lubiński, Marian
Madejski, Tadeusz Tołłoczko, ElŜbieta Zalewska i wielu innych.

Foto 7.5
Stół mikserski fonii SMK 180,
produkcji Zakładu FONIA

Foto 7.7
Pierwsze prace nad elementami
modularnego stołu fonicznego, od lewej:
dyr. Zygmunt Kurczyński, inŜ. Stanisław
Fibich, inŜ. Jerzy Ilmurzyński

Foto 7.6
Stół mikserski fonii SMK 181
pracujący w studiu telewizyjnym

Foto 7.8
Przy prototypie stołu fonicznego,
od lewej: inŜ. Stanisław Fibich,
inŜ. ElŜbieta Zalewska, inŜ.
Tadeusz Tołłoczko

W roku 1967 powstał Zakład Produkcyjny Urządzeń Radia i Telewizji FONIA, który
stał się później – po połączeniu z CNBL w roku 1971 - częścią Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Radia i Telewizji COBRiT, później Centrum NaukowoBadawczego CENRIT. Tematyka zadań COBRiT została wtedy poszerzona o
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zagadnienia zapisu magnetycznego sygnałów wizyjnych oraz o zagadnienia techniki
wizyjnej.
Biuro Konstrukcyjne FONII zostało przekształcone w Zakład Techniki Fonicznej,
którego kierownikiem był inŜ. Stanisław Fibich oraz Zakład WyposaŜenia
Technologicznego, kierowany przez inŜ. Tadeusza Tołłoczkę. Do zespołu
konstruktorów dołączyli inŜynierowie: Andrzej Białczyk, dr inŜ. Stanisław Dobosz,
Maciej Gierałtowski, Rimma Janas, Danuta Kępa, Tadeusz Komorowski, Zdzisław
Rudzki, Barbara Sokołowska, Zdzisław Zalewski oraz znakomity mechanik Jerzy
Ostrowiecki.

Wspomina Stanisław Fibich:
Jest rzeczą charakterystyczną, Ŝe podstawowy zespół konstruktorów Zakładu FONIA, pomimo
częstych zmian organizacyjnych, pracował przez wiele lat w prawie niezmienionym składzie.
To był duŜy atut tego dobrze rozumiejącego się zespołu. W grupie dobrych inŜynierów zawsze
musi znaleźć się przynajmniej jedna osoba wybitna, bez udziału której, nie byłoby moŜliwe
osiągnięcie załoŜonych, powaŜnych celów. W zespole konstruktorów FONII taką osobą był
dr inŜ. Jerzy Ilmurzyński. Jego wiedzy, zdolnościom konstruktorskim i umiejętnościom
przewidywania kierunków dalszego rozwoju profesjonalnej techniki fonicznej Zakłady FONIA
zawdzięczały, w olbrzymim stopniu, swój rozwój.

W FONII produkowano wiele rodzajów stołów mikserskich do róŜnych zastosowań,
do radia i telewizji, równieŜ do telewizyjnych wozów transmisyjnych produkowanych
w WZT oraz wiele róŜnorodnych urządzeń fonicznych potrzebnych w rozgłośniach
radiowych i ośrodkach telewizyjnych a takŜe w teatrach i salach konferencyjnych.
Były to urządzenia odsłuchowe, systemy komutacyjne, interkomowe, urządzenia
pomiarowo-kontrolne, korektory graficzne, ograniczniki itp.

Wspomina Stanisław Fibich:
Do połowy lat 80. profesjonalny sprzęt foniczny dla wszystkich rozgłośni radiowych i
ośrodków telewizyjnych w Polsce pochodził prawie wyłącznie z Zakładów „FONIA”. Poza
mikrofonami, mechanizmami magnetofonów oraz samymi przetwornikami głośnikowymi,
pozostałe urządzenia takie, jak: stoły mikserskie, głośnoi kontrolne, urządzenia komutacyjne
i interkomowe, wyposaŜenie wozów transmisyjnych, urządzenia pomiarowo-kontrolne i wiele
innego specjalistycznego sprzętu były projektowane i produkowane w Zakładach FONIA.
W miarę rozwoju techniki, sprzęt początkowo produkowany w technice lampowej, zostawał
wymieniany na sprzęt tranzystorowy a w późniejszym okresie na sprzęt z zastosowaniem
obwodów scalonych.

85

W latach 1960-1980 powstało kilka generacji stołów mikserskich, które są podstawowymi
urządzeniami fonicznymi do realizacji programu. Od nieskomplikowanych, przeznaczonych
do realizacji prostych, słownych audycji radiowych, aŜ do bardzo rozbudowanych,
wielokanałowych, z bogatą regulacją poziomu i widma sygnałów, przeznaczone do duŜych
radiowych studiów muzycznych oraz studiów telewizyjnych.
Gdy w 1965 roku Warszawskie Zakłady Telewizyjne opracowały pierwszy polski telewizyjny
wóz transmisyjny - część foniczną wozu zaprojektował i wykonał zespół pracowników Zakładu
FONIA.
W przedziale realizacji fonii zamontowany został specjalnie zaprojektowany do wozu
transmisyjnego stół mikserski produkcji Zakładu FONIA. Stół ten współpracował z dwoma
magnetofonami NAGRA III firmy KUDELSKI.
(Te najwyŜszej klasy przenośne magnetofony opracowane zostały przez Polaka inŜ. Stefana
Kudelskiego i wykonane w jego szwajcarskiej firmie. Dzięki swej jakości i niezawodności były
w latach sześćdziesiątych najlepszymi na świecie magnetofonami uŜywanymi powszechnie
przez reporterów radiowych i telewizyjnych, jak równieŜ przy produkcji filmów.)
Część foniczna wszystkich telewizyjnych wozów transmisyjnych produkowanych przez WZT
wykonana była w Zakładach FONIA.

Foto 7.9
Przedział realizacji fonii w
wozie transmisyjnym WZT,
widoczny stół mikserski
produkcji Zakładu FONIA,
po prawej dwa magnetofony
NAGRA III - KUDELSKI

Oprócz dostarczania urządzeń na polski rynek, głównie dla Polskiego Radia i Telewizji,
znacząca część urządzeń była eksportowana. W latach 60. prawie cała baza techniczna
rozgłośni radia bułgarskiego pochodziła z FONII, studio telewizyjne w Damaszku
wyposaŜone było, tak w sprzęt wizyjny(WZT) jak i foniczny, pochodzący z Polski. Podobnie
telewizja w Tiranie stosowała urządzenia z FONII..

Od 1971 roku dyrektorem Zakładu FONIA był inŜ. Tadeusz Ramotowski, później
inŜ. Kazimierz Jóźwiak.
InŜ. Zygmunt Kurczyński był dyrektorem kolejno FONII, COBRiT i CENRiT aŜ do
roku 1981 – w sumie przez te wszystkie lata kierował placówkami badawczoprodukcyjnymi nadąŜającymi za światowym rozwojem profesjonalnych,
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nowoczesnych urządzeń fonicznych, wizyjnych i zapisu magnetycznego. Umiał
stymulować załogę do twórczej pracy. Jego mądremu kierownictwu
FONIA/COBRiT/CENRiT zawdzięczały szybki rozwój i skuteczność rozwiązywania
problemów technicznych i technologicznych. Był dyrektorem cenionym i
szanowanym, zarówno przez inŜynierów jak i robotników.

Zapis programów telewizyjnych na taśmie magnetycznej
Wspomina Adam Bock:
W roku 1960 pojawiły się w zachodnich pismach fachowych pierwsze opisy systemów
zapisu sygnału wizyjnego na taśmie magnetycznej. Były to dwa systemy. Pierwszy to
system poprzeczny, czterogłowicowy, segmentowany, amerykańskiej firmy RCA/Ampex.
Drugi to system zapisu ukośnego, jednogłowicowego, półobrazowego, japońskiej firmy
Sony.
Do końca lat 60. wszystkie kraje zachodnie zakupiły magnetowidy Ampex do swoich
stacji telewizyjnych. SprzedaŜ do krajów wschodnich objęta była embargiem rządu USA
ze względu na moŜliwość zastosowania ich w technice wojskowej i kosmicznej. Koszt
urządzenia wynosił ponad 100 tys. dol USA nie licząc taśm i dodatkowych zestawów
głowic.
Embargo na magnetowidy Ampex zostało zniesione dopiero w 1971 r. ale WOT
zakupił takie magnetowidy jako „urządzenia klimatyzacyjne”(!) juŜ w roku 1968,
przez Jugosławię, której Amerykanie nie traktowali jak kraj wrogiego obozu.

W Polsce prace nad magnetowidami 4-głowicowymi, z taśmą 2”, rozpoczęto na
początku lat 60. w Centralnym Laboratorium Polskiego Radia. Prace te
zainicjował i prowadził dr inŜ. Bolesław Urbański (późniejszy profesor i autor
wielu ksiąŜek z zakresu zapisu magnetycznego oraz odbiorników TV).
Paru inŜynierów z zespołu opracowującego urządzenie do 4-głowicowego zapisu
magnetycznego sygnałów telewizyjnych, wyjeŜdŜało w tym czasie na praktyki do
Ośrodków Telewizyjnych, które miały amerykańskie magnetowidy 4-głowicowe na
taśmę 2” – do Finlandii, Austrii i Jugosławii
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Foto 7.10
Dr inŜ. Bolesław Urbański (w środku),
z lewej inŜ. Ładysław Gronau, z tyłu b.
zdolny, młody technik Tadeusz
Dziadura – pierwsze prace nad zapisem
sygnałów wizyjnych – rok 1954

Foto 7.11
Model wizjofonu – zapis na
taśmie ¼” – próby zaniechane ze
względu na złą jakość obrazu,

Foto 7.12
– na zdjęciu inŜ. Andrzej Gamdzyk
na praktyce w Wiedniu, wykonuje
pomiary magnetowidu RCA, 1964 r.

W 1966 r. powstało Centralne Naukowo-Badawcze Laboratorium Radia i
Telewizji CNBL. Utworzono tam Zakład Rejestracji Magnetycznej, którym
kierował mgr inŜ. Adam Bock.
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Wspomina Adam Bock:
W roku 1963 w Centralnym Naukowo Badawczym Laboratorium Polskiego Radia i
Telewizji wykonano prototyp polskiego urządzenia do magnetycznej rejestracji
programów telewizyjnych. Urządzenie składało się z dwóch stojaków 19" wypełnionych
układami elektronicznymi oraz konsoli z mechanizmem przesuwu taśmy, układami
pneumatyki i sterowania oraz zestawem głowic. Urządzenie otrzymało nazwę
MAGNETOWID. Nazwę magnetowid zgłoszono do Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego jako słowo określające wszelkiego rodzaju urządzenia magnetycznej
rejestracji obrazów telewizyjnych.
Prototyp polskiego magnetowidu nazwano MW-623, a w roku 1965 wykonano dwa
magnetowidy MW-645 będące ulepszoną wersją prototypu MW-623. Zainstalowano je
w Ośrodku TV przy pl. Powstańców W-wy. Rozpoczęto normalną eksploatację
magnetowidów, co wymagało równieŜ zmiany technologii produkcji i emisji programów
w Ośrodku. Konstruktorzy z CNBL przez cały czas współpracowali z wydziałem
rejestracji WOT w zakresie konserwacji i szkolenia nowych pracowników.

Foto 7.13
Pierwszy polski magnetowid
produkcji CNBL – MW-623

Foto 7.14
Pierwszy polski zestaw głowic
wizyjnych

Foto 7.15
Grupa inŜynierów z zespołu
magnetowidów: od lewej
Janusz Kwiecień, Jerzy
Sawicki, Jerzy Jesionek,
Garlej, Andrzej Gamdzyk
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Wspomina Andrzej Skociński:
Po przeniesieniu magnetowidu MW-645 na plac Warecki rozpoczęła się regularna
eksploatacja. Nie bez problemów. Pierwszy program na antenie ze studia to była "Hinduska
tancerka". Pamiętam jak dziś. Program nagrano wcześniej, w dniu emisji było kilka udanych
prób, ale na antenie w czasie emisji prócz tańczącej hinduski, tańczył równieŜ obraz. Serwo
przestało działać i obraz skakał w pionie z uciechy.
Od tego czasu miałem stałe dyŜury na placu Powstańców, by w razie czego coś pomóc. Co się
okazało - w serwie uŜyłem w amplifiltrach czerwone kondensatory styrofleksowe (francuskie)
- jedyne jakie były w magazynie na Noakowskiego o tej wartości. I to te kondensatory źle
kontaktowały w środku. Faza sygnału zmieniała się i efekty widać było na antenie.

W roku 1971 dawne CNBL przekształcono w Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Radia i Telewizji (późniejszy CENRiT). Pierwsze magnetowidy
tranzystorowe MW 700A powstały w latach 1971/72. Był to przełom w
stosunku do poprzednich maszyn lampowych.
Wspomina Andrzej Skociński:
Chyba w 1972 r. wyszedł nowy, usprawniony model magnetowidu MW 700B. Miał
elektroniczny licznik taśmy z programowaniem, działający editing i wyglądał o wiele lepiej(....
muszę przyznać, Ŝe to był najbardziej udany i niezawodny z naszych magnetowidów. Od tego
roku magnetowidy rozeszły się po wszystkich ośrodkach TV na terenie kraju: Kraków,
Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań.
W 1974 roku była słynna Wystawka DostiŜenii Polskowo Gosudarstwa (tak to się chyba
nazywało) w Moskwie. Trwało to około miesiąca(...) to były nieprawdopodobne wraŜenia. I
mnóstwo anegdot. Jak np. ktoś się włamywał do szklanej klatki z magnetowidami,
by podejrzeć zestaw głowic.

Foto 7.17
Magnetowid MW-700C
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Foto 7.16
Zespołowa Nagroda Państwowa
za opracowanie polskich magnetowidów
1970 r.

Udoskonalone wersje polskich magnetowidów MW 700C, zapisujące sygnały
zarówno telewizji czarno-białej, jak i kolorowej, pracowały później we wszystkich
ośrodkach telewizyjnych w Polsce.
W 1975 r. za opracowanie magnetowidu MW 700C zespół konstruktorów
otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki .

Pierwsze magnetowidy – MW-623 i MW-645 pracowały z zestawami głowic
wizyjnych opracowanymi w Zakładzie Rejestracji Magnetycznej, natomiast
magnetowidy serii MW-700 były wyposaŜane w zestawy głowic firmy Ampex.
Czas pracy zestawu głowic gwarantowany przez firmę Ampex wynosił zaledwie
130 godzin (praktycznie do ok. 300 godzin). Tak szybkie zuŜycie eksploatacyjne
głowic powodowało konieczność okresowej regeneracji zestawów, w tym
wymiany głowic wizyjnych. Na początku lat 70. zestawy głowic były wysyłane do
regeneracji do firmy Ampex.
Jednocześnie prowadzono prace nad wykonaniem w CENRiT głowic wizyjnych
wysokiej jakości . Powstał Zakład Głowic Magnetycznych, kierowany przez inŜ.
Andrzeja Szczepkowskiego – w Zakładzie tym produkowano głowice do magnetowidów
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i wykonywano regeneracje zestawów głowic. Materiał do produkcji głowic „Alsifer”
został opracowany we współpracy z Instytutem ITR, który później produkował ten
materiał dla CENRiT.

Wspomina Andrzej Rasiński:
W 1972 r. ukończyłem studia na wydziale Mechaniki Precyzyjnej (dziś to się nazywa
Mechatronika). W lipcu tego roku rozpocząłem pracę w Zakładzie Głowic Magnetycznych
COBRiT. Kierownikiem tego Zakładu był mgr inŜ. Andrzej Szczepkowski .
W jednym pokoju pracowały cztery osoby: p. Stasio Chłodnicki – „złota rączka”, p. Stasio
Suchecki i panie Hania Chmielińska i Ania Bogacewicz. Tu się opracowywało i wykonywało
ręcznie pojedyncze, eksperymentalne głowice wizyjne i foniczne oraz małe serie do
magnetowidów i do magnetofonów studyjnych. W drugim pokoju pracowały trzy osoby: szef
mgr inŜ. Andrzej Szczepkowski, Andrzej Rybkowski, który opracował technologię obróbki
materiałów magnetycznych i ja.
Pod koniec lat 70. wszystkie zestawy głowic magnetowidów pracujących w
Polsce były regenerowane w CNBL/COBRiT/CENRiT - Ampex MARK X do
MW-700B i MW-700C, Ampex MARK XV do MW-800, AVR-2 i AVR-3 oraz
Ampex MARK XX do magnetowidów Ampex AVR-1. Usługi te świadczono nie
tylko w kraju, ale równieŜ w NRD, Rumunii, Albanii i w Wietnamie, gdzie teŜ
pracowały magnetowidy firmy AMPEX.
.

W zespole Zapisu Magnetycznego pracowali inŜynierowie: Adam Bock, Jerzy
Andrzejewski, Wiesław Białaszewski, Andrzej Gamdzyk, Jerzy Jesionek, Piotr
Klimaszewski, Edmund Koprowski, Janusz Kwiecień, Marian Lipiec, Marian
Madejski, Stanisław Milerski, Zbigniew Niewójt, Andrzej Rajewski, Andrzej Rasiński,
Andrzej Rybkowki, Longin Sakowski, Jerzy Sawicki, Marek Sierański, Andrzej
Skociński, Jerzy Stadnicki, Jan Strusiński, Jan Suwalski, Andrzej Szczepkowski, Jan
Wesołowski, Zbigniew Witkowski, Aleksander Zagórowski oraz technicy: Stanisław
Chłodnicki, Tadeusz Chełkowski, Stefan Czekaj, Tadeusz Dziadura, Zofia Juszczyk,
Jerzy Ostrowiecki, Jerzy Wierzchoń i inni.

Wspomina Andrzej Rasiński:
Parę słów o panu Stasiu Chłodnickim – był to człowiek wyjątkowy, przedwojenny fachowiec,
bez niego w naszych warunkach niemoŜliwe było wykonanie prototypowych głowic i
przyrządów do wytwarzania głowic. Bez specjalistycznych maszyn nikt by się tego nie podjął,
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a On z wielkim wyczuciem i zaangaŜowaniem potrafił wykonać rzeczy, które trudno było
zobaczyć bez mikroskopu. Prawdziwy fachowiec, bez nerwów, potrafił nawiązać
konstruktywny dialog z inŜynierem elektronikiem, inŜynierem mechanikiem, tokarzem
i frezerem, a jednocześnie koleŜeński, nie skrywający swoich tajemnic, zawsze otwarty.

Sprzęt wizyjny i pomiarowy do studyjnych ośrodków telewizyjnych był
opracowywany w Zakładzie Techniki Wizyjnej CNBL (później CENRiT)
i produkowany w Zakładzie FONIA.

W 1966 roku przeniesiono do CNBL większość pracowników Laboratorium
WOT/Wydziału Kontroli Technicznej BSTT i stworzono Zakład Techniki Wizyjnej.
Kierowała nim inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka. Dokończono tu opracowanie
automatycznych krosownic wizyjno-fonicznych KA-003 (inŜ. Mirosław Recha i
inŜ. Edward Bieńkowski) i urządzenia podglądu UP-011, które wdroŜono do produkcji
w WZT. RównieŜ dokończono opracowanie telekina 16 mm i 35 mm z widikonowym
torem kamerowym (inŜ. Jerzy Kunkel i inŜ. Adam Szczęsny oraz inŜ. Romuald
Burkiewicz i inŜ. Jacek Jaszczyński z WZT). Telekino przekazano do produkcji
w PZO.
Następnie opracowano miksery emisyjne ME-016 i przełączniki wizyjno-foniczne
PWF-027 (konstruktor inŜ. Edward Bieńkowski); ponadto rodzinę generatorów
sygnałów testowych GST-035, GST-049a i GST-062 oraz generator sygnałów linii
kontrolnych LK-077 (konstruktor inŜ. Bogusław Bombik) – wszystko to było
produkowane seryjnie w Zakładzie FONIA. Generatory sygnałów testowych
wytwarzały sygnały pomiarowe zgodne z zaleceniami OIRT, w tym sygnał sinuskwadrat. Wszystkie te urządzenia były powszechnie stosowane w ośrodkach
telewizyjnych.
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Foto 7.18
Generator sygnałów testowych OIRT – widok ogólny i płyta tylna

Generator linii kontrolnej LK-077 wykorzystywany był do kontroli krajowej sieci linii
radiowych .
W zespole pracowali inŜynierowie: Edward Bieńkowski, Bogusław Bombik, Kazimierz
Górzyński, Wojciech Michalecki, Józef Rusinowski, Grzegorz Szyjewski, Henryk
Tarnachowicz, Leonard Turek, oraz technicy: Jan Czapiewski, Jadwiga
Tarnachowicz i inni.

Foto 7.19
W Pracowni Miernictwa ZTW,
Na pierwszym planie Jadwiga
Tarnachowicz, stoi inŜ. Bohdan
Zimiński – kierownik.
Mierzono tu sprzęt opracowywany
w Zakładach CENRiT i w miarę
potrzeby urządzenia produkowane
w Zakładzie FONIA.

94

W latach 70. w Zakładzie Techniki Wizyjnej CENRiT pracowano nad sprzętem
telewizji kolorowej, a w latach 80. nad sprzętem telewizji cyfrowej, wykorzystując
nowe technologie produkcyjne – zgodnie z postępem światowym.
Krajowa produkcja sprzętu do telewizji kolorowej
W drugiej połowie lat 70. opracowano w Zakładzie Techniki Wizyjnej CENRiT
i wdroŜono do produkcji w FONII, sprzęt do studiów telewizji kolorowej SECAM. W
1975 r. mikser prototypowy do studia 3 na pl. Powstańców, w 1976 r. koder SECAM
KSS-280 a następnie rodzinę mikserów SECAM – do duŜych studiów produkcyjnych
MSS-280 (pierwszy taki mikser produkowany w krajach RWPG), do mniejszych
studiów i wozów transmisyjnych MSS-284 i mały mikser reportaŜowy MSS-281A,
kodery i dekodery SECAM, wzmacniacze rozdzielcze i korekcyjne oraz wzmacniacze
liniowe umoŜliwiające korekcję sygnałów SECAM, przełączniki wizyjne i wizyjnofoniczne oraz krosownice wizyjne. Oryginalne układy kodera i miksera SECAM
zostały opatentowane, uzyskano 11 patentów. Sprzęt ten pracował w ośrodkach TVP
oraz w telewizji Bułgarskiej.
a/

Foto 7.20
Pulpity rodziny mikserów
telewizji kolorowej SECAM
a/ 16-wejściowy MSS-280 i
b/ 6-wejściowy MSS-281,
produkowano równieŜ 10wejściowy MSS –284
b/
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Problemy układowe związane z opracowaniem rodziny mikserów SECAM opisali w
Zeszycie Naukowym CENRiT z 1981 r. inŜynierowie: Edward Bieńkowski, Wojciech
Sosnowski, Grzegorz Szyjewski i Wanda Trzebunia-Siwicka.
InŜ. Edward Bieńkowski był głównym konstruktorem sprzętu SECAM. Do zespołu
doszli wówczas inŜynierowie: Bazyl Bołtromiuk, Janusz Danielewski, Mirosław
Długokęcki, Zbigniew Gregorowicz, Marek Jamiński, ElŜbieta Janczewska, Ewa
Mędrzycka, Janusz RŜysko, Wojciech Sosnowski, Bohdan Zimiński oraz technicy:
Krzysztof Bednarczyk, Krzysztof Czmoch, Joanna Kowalczyk, Waldemar Waszczuk,
Zbigniew Wiejak, Feliks Woch i inni.

Wspomina Wanda Trzebunia-Siwicka:
Gdy inŜ. Edward Bieńkowski opracował koder i dekoder SECAM, mogliśmy przystąpić do
opracowania studyjnego miksera wizyjnego. Sprawa była waŜna, bo miksery SECAM były
bardzo drogie, gdyŜ niewiele firm je produkowało. Pracujące w pierwszym studiu i w wozie
telewizji kolorowej francuskie miksery SECAM sprawiały kłopoty eksploatacyjne.
Opracowana rodzina mikserów spełniała najwyŜsze wymagania produkcji telewizyjnej –
rozbudowane układy mikserskie umoŜliwiały urozmaicone przejścia mikserskie i efekty
trickowe. Miksery zostały wdroŜone do produkcji w połowie lat 70. Zespół konstruktorów w
składzie: inŜ. Edward Bieńkowski, inŜ. Grzegorz Szyjewski, inŜ. Wojciech Sosnowski, inŜ.
Wanda Trzebunia-Siwicka i inŜ. Marian Madejski (konstrukcje mechaniczne) otrzymał za to
nagrodę Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji.

Foto 7.21
Mikser MSS-280 pracujący w Studiu 6 w Centrum przy Woronicza i zespół
konstruktorów – od lewej: inŜ. Edward Bieńkowski, inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka,
inŜ. Grzegorz Szyjewski, inŜ. Marian Madejski, inŜ. Wojciech Sosnowski, n., Waldemar
Waszczuk, Jan Czapiewski
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Foto 7.22
Dyplom Nagrody
Przewodniczącego Komitetu
ds. Radia i Telewizji
(zbiorowej)

Powszechne wprowadzenie w Polsce telewizji kolorowej i umoŜliwienie produkcji w
kolorze we wszystkich ośrodkach telewizyjnych, wymagało wspólnych działań WZT i
CENRiT.
Rozwiązanie w postaci kooperacji z firmami zachodnimi było koordynowane przez
Biuro Inwestycyjne Komitetu ds. Radia i Telewizji.
Wspomina Wiesław Sałdan:
W roku 1974 w ZTSP rozpoczęto opracowanie toru kamerowego telewizji kolorowej KK-21.
Prototyp przeszedł pomyślnie wszystkie próby, ( był eksponowany na Targach Poznańskich
w 1975r.), ale koszt elementów z importu (plumbicony, zespoły odchylające, optyka) nie
pozwolił na uruchomienie produkcji.
W tej sytuacji zdecydowano o poszukiwaniu rozwiązania, które umoŜliwiłoby kooperację
z jednym ze znanych zachodnich producentów sprzętu studyjnego, aby przez wykonanie
moŜliwie duŜej części produkcji w Polsce, zmniejszyć sumaryczny koszt urządzeń. Spośród
trzech firm (Philips, Bosch, Thomson) wybrano firmę Bosch. Przez kilka miesięcy trwały
intensywne prace nad wyborem podzespołów, których produkcja byłaby moŜliwa w Polsce,
bez angaŜowania drogiej aparatury technologicznej uŜywanej w Niemczech przy strojeniu
niektórych zespołów.
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W efekcie umowy kooperacyjnej z firmą BoschFernseh w Darmstadt, w Zakładzie
Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego WZT rozpoczęto produkcję i uruchamianie torów
kamerowych KCK-40 i ich reportaŜowej wersji KCN-92, z podzespołów dostarczanych z
Darmstadt (niektóre podzespoły były produkowane w ZTSP).W okresie późniejszym cała
produkcja tych kamer została przeniesiona z Darmstadt do Warszawy.
Kamery KCK-40 razem ze sprzętem studyjnym produkowanym w CENRiT umoŜliwiły
wyposaŜenie ośrodków TVP w sprzęt telewizji kolorowej.
W ZTSP wyprodukowano kilka duŜych wozów transmisyjnych telewizji kolorowej (na
karoserii z Mielca), z kamerami KCK-40 oraz 4 małe wozy reportaŜowe (na karoserii
Mercedes –Transit) z kamerami KCN-92. W tych wozach pracowały magnetowidy BCN-20 z
CENRiT.

RównieŜ CENRIT zawarł w 1978 r. kontrakt z koncernem Bosch na kooperację
produkcyjną magnetowidów BCN-50 z zapisem ukośnym, segmentowym, na
taśmie 1”. Były to magnetowidy znacznie mniejsze i lŜejsze od magnetowidów
4-głowicowych. Koncern Bosch dostarczył dokumentację technologiczną, płytki
drukowane z elementami oraz mechanizmy przesuwu taśmy. Magnetowidy były
produkowane i uruchamiane w udostępnionej hali w bloku K-L na Woronicza.

W ciągu 3 lat wyprodukowano 200 magnetowidów. Część z nich została w Polsce
jako wyposaŜenie naszych ośrodków telewizyjnych. Następnie kontrakt przedłuŜono
o 2 lata z rozszerzeniem zadań o montaŜ i uruchamianie magnetowidów BCN-20
(wersja przenośna) i o eksport specjalistów.

Dzięki skoordynowanym działaniom WZT/ZTSP oraz CENRiT - Zakład Techniki
Wizyjnej, Zakład Zapisu Magnetycznego i Zakład Techniki Fonicznej - polskie
ośrodki telewizyjne mogły wprowadzać telewizję kolorową, korzystając ze sprzętu
wyprodukowanego w kraju.
Poza tym rozpoczęto wtedy kooperację z firmą Telefunken w zakresie
profesjonalnych magnetofonów na taśmę ¼”. Firma Telefunken dostarczała
mechanizmy magnetofonów, a cała elektronika foniczna była opracowana i
wykonywana w CENRiT, gdzie całość była składana i uruchamiana. Magnetofony te
stanowiły podstawowe wyposaŜenie Ośrodków Telewizyjnych i Rozgłośni
Radiowych w Polsce.
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Nadajniki telewizyjne
Pierwszy nadajnik telewizyjny małej mocy został zbudowany w 1959 r. w spółdzielni
„Piezoelektronika” w Tychach. Konstruktorem jego był inŜynier Paweł Kaniut.
Prototypowy nadajnik został zamontowany w maju 1960 r. w Szczecinie.

W 1959 roku rozpoczęto równieŜ prace nad nadajnikami telewizyjnymi duŜej mocy
w Zakładach Produkcji Urządzeń Radiotechnicznych Ł-2, które w 1963 r. otrzymały
nazwę ZARAT.
Na początku lat 60. rozpoczęły pracę pierwsze nadajniki telewizyjne
wyprodukowane w Zakładach ZARAT. Głównym konstruktorem nadajników był
inŜ. Jan Prohazka. Za pracę tę zespół twórców polskich nadajników TV otrzymał
„III nagrodę Mistrza Techniki – Warszawa, 1962 ”. Byli to inŜynierowie: bracia
Frydrychowie Ryszard i Leopold, Dobrosław Kula, Wiesław Kordowski, Jerzy
Mańkowski, Jan Prohazka, Zdzisław Tokarski, Aleksander Wieszczek, Czesław
Wawrzyniak. Pierwszym dyrektorem ZARAT był inŜ. Stefan Felman, od 1969 r.
inŜ. Zenon Prasek.
Produkcja ta stanowiła postawę szybkiego rozwoju krajowej sieci telewizyjnych stacji
nadawczych, w duŜej części finansowanych przez społeczne komitety regionalne ds.
budowy telewizji.

Pisał o tym Jan Prochazka, Główny InŜynier ZARAT:
Pierwsze nadajniki telewizyjne opracowane w Zakładach ZARAT weszły do produkcji w 1961
i 1962 roku. Od tej chwili krajowa sieć telewizyjna co roku wzbogacała się o nowe typy
urządzeń, których poziom techniczny stawał się coraz wyŜszy w dziedzinie cech
funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Nadajniki produkowano równieŜ na eksport do wielu
krajów jak: NRD, CSRS, Bułgaria, Albania, Wietnam(...).
Produkowane obecnie w Zakładach Radiowych i Telewizyjnych ZARAT nadawcze urządzenia
telewizyjne, tworzą tzw. zunifikowaną rodzinę nadajników telewizyjnych(...).
W skład zunifikowanej rodziny wchodzą nadajniki o mocach od 0,4 kW do 20kW,
przeznaczone do pracy w zakresach częstotliwości od I do V (od 48,5 do 700 MHz). Nadajniki
te charakteryzują się małymi wymiarami, prostotą konstrukcji, łatwością instalacji, duŜą
niezawodnością, moŜliwością pracy w róŜnych systemach rezerwowania. Są przystosowane
do emisji zarówno sygnału czarno-białego jak i kolorowego wg standardów D i K lub B i G
(CCIR dok.308-2 New Delhi 1970).
Artykuł w Biuletynie Technika Radia i Telewizji Nr 3, 1972 r.
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Foto 7.23
Polski nadajnik telewizyjny
produkcji ZARAT

Zespół specjalistów z Zakładu Radiotechniki Nadawczej Politechniki Wrocławskiej,
pod kierownictwem dr. inŜ. Tadeusza Tomankiewicza opracował anteny nadawcze
na pasmo III OIRT, produkcję anten podjęła filia Zakładów Ł-2 we Wrocławiu. W
wyniku tych prac juŜ w 1962 roku uruchomiono cztery ośrodki nadawcze duŜej mocy
wyposaŜone w sprzęt produkcji krajowej – w Lublinie, Krakowie, Rzeszowie i
Białymstoku.
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8. NACZELNY INśYNIER TELEWIZJI I BIURO SŁUśBY TECHNICZNEJ TELEWIZJI

Zakres działania Naczelnego InŜyniera Telewizji obejmował całość zagadnień
związanych z rozwojem techniki telewizyjnej w Polsce.
Zapleczem technicznym Naczelnego InŜyniera Telewizji było Biuro SłuŜby
Technicznej Telewizji BSTT nadzorujące i pomagające wszystkim Ośrodkom TV
w Polsce. Dyrektorem BSTT został dr inŜ. Marian Rajewski.
W BSTT utworzono Wydział Eksploatacji, naczelnik Kazimierz Peisert, który
zajmował się zaopatrzeniem w rezerwowe podzespoły wszystkich ośrodków TV (co
w owym czasie nie było takie łatwe), koordynacją techniczną krajowej i
międzynarodowej wymiany programów telewizyjnych i innymi sprawami technicznoeksploatacyjnymi. Kazimierz Peisert został później naczelnikiem Wydziału Ruchu i
Koordynacji.
Do BSTT przeniesiono Laboratorium WOT, przemianowane wkrótce na Wydział
Koordynacji i Kontroli Technicznej – naczelnik inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka (patrz
rozdział 10.). Pracownicy BSTT brali udział we wszystkich montaŜach nowego
sprzętu telewizyjnego w Warszawie i ośrodkach regionalnych, przeprowadzali
odbiory techniczne i pomagali przy rozwiązywaniu problemów. Prowadzili szkolenia
pracowników WOT i ośrodków regionalnych. Współpracowali teŜ z polskimi
producentami sprzętu dla telewizji – WZT, ZARAT i innymi.

Foto 8.1,2, 3, 4,5,6,7 Migawki z uroczystości 10-lecia Telewizji Polskiej – 25,10.1962 r.

Foto 8.1 Od lewej dyr. Pański z Komitetu
ds. Radia i Telewizji, inŜ. Jerzy Rutkowski,
dyr. Marek Dojlicki, Tadeusz Bołdok

Foto 8.2 Naczelny InŜynier Jerzy
Rutkowski, z jego prawej
inŜ. Ryszard Dzwonik, z lewej
p.Ederowa – sekretarka znakomita
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Fot 8.3 Zespół BSTT – od lewej Konstanty
Wdziekoński, p. Ederowa, L. Jankowski, inŜ. Wanda
Trzebunia-Siwicka, n., inŜ. Jerzy Rutkowski (w
okularach), inŜ. Mieczysław Kwaśniewski

Foto 8.5 Od lewej inŜ. Jerzy Sagalara,
inŜ. Ryszard Dzwonik, inŜ. Jerzy Litwiński,
inŜ. Izabela Srzednicka

Foto 8.4 Kazimierz Peisert
pokazuje inŜ. Rutkowskiemu
i inŜ. Mori zdjęcia z
początków TVP

Foto 8.6 Roman Bielawny
i inŜ. Tadeusz Masewicz

Foto 8.7. Od prawej inŜ. Jerzy
Litwiński z OTV Poznań,
dyr.dr Marian Rajewski,
inŜ. Karol Mori, inŜ.Wanda
Trzebunia-Siwicka, inŜ. Jerzy
Ostrowski, inŜ. Bogdan
Kobyliński z OTV Gdańsk, inŜ.
Roman Kaniewski
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Na początku lat 60. powstała koncepcja zbudowania w Warszawie Centralnej
Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej. Pierwszym etapem miało być zbudowanie
nowoczesnego ośrodka telewizyjnego „z prawdziwego zdarzenia”.

Wspominał dyr. Jerzy Rutkowski:
W marcu 1957 roku zostałem przeniesiony z zespołu Radiostacji Warszawskich do
P.P.Stacje Telewizyjne(...). Jedną z pierwszych moich czynności było zahamowanie
przygotowanego projektu Centrum Telewizyjnego na wschodniej ścianie koło Pałacu
Kultury(...).Dwa studia 200m2 kaŜde, praktycznie bez Ŝadnego zaplecza magazynowego czy
warsztatowego, skromnym zapleczem do obsługi aktorów, bez zapewnienia moŜliwości np.
obróbki filmów itp.
W tym okresie mieliśmy juŜ informacje na temat dwóch nowych ośrodków telewizyjnych w
Europie Zachodniej: White City w Londynie i Buttes Chaumont w ParyŜu. Uzyskaliśmy
moŜliwość odwiedzenia tych ośrodków – pojechaliśmy więc razem z inŜ. Dzwonikiem
(wówczas kierownikiem pracowni telewizyjnej w Biurze Projektów RiTV)(...). Po powrocie,
obaj razem z inŜ. Molgą z Biura Projektów RiTV, a takŜe z ludźmi programu – pp. Kurkiem
i Waniewiczem – na ogromnym arkuszu papieru spróbowaliśmy naszkicować układ
funkcjonalny Ośrodka, jakim powinna dysponować Polska Telewizja(...). Udało się uzyskać
odpowiednią lokalizację na ul. Woronicza i wspólnie z ówczesnym wiceministrem Łączności
i jednocześnie wiceprezesem Komitetu d/s RiTV Konradem Kozłowskim przekonać i uzyskać
akceptację Prezesa Sokorskiego. Na podstawie naszej koncepcji funkcjonalnej, opracowanej
przez tak niewielką grupę programowo-techniczną, Biuro Studiów i Projektów RiTV(...)
opracowało pierwszą koncepcję architektoniczną Centrum na Woronicza(...) jest to
prawdopodobnie jedno z lepszych rozwiązań ośrodków telewizyjnych w Europie.
InŜ. Jerzy Rutkowski, powołany na Naczelnego InŜyniera Telewizji był
człowiekiem wybitnym. Starszy od nas o kilka lat, z doświadczeniem
inŜynierskim i techniczno-menadŜerskim z Polskiego Radia i Centralnego
Zarządu Radiostacji, mówiący płynnie kilkoma językami (których się nauczył
w czasie wojny, w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau), w pełni
podzielający naszą pasję tworzenia polskiej telewizji - był w owym czasie
człowiekiem, który się znalazł na właściwym miejscu we właściwym czasie. Gdy
było trzeba pomóc w rozwiązywaniu problemu technicznego sam pracował jako
inŜynier. Nadał właściwą koncepcję i rozmach budowie polskiej telewizji, co
było wtedy bardzo trudne ze względu na ograniczenia finansowe kraju. Niestety
w 1964 roku został przeniesiony na stanowisko dyrektora Departamentu
Łączności Radiowej do Ministerstwa Łączności ( chyba musiał się nadmiernie
narazić pracownikom programowym lub kierownictwu Komitetu).

Naczelnym InŜynierem Telewizji został inŜ. Ryszard Dzwonik, który nadal

103

aktywnie kontynuował dzieło rozpoczęte wspólnie z inŜ. Rutkowskim
i nadzorował szczegóły projektowania Centrum przy Woronicza i innych
ośrodków telewizyjnych. Konkretny, odwaŜny, z otwartą głową. Później przez
wiele lat był Dyrektorem Inwestycji w Telewizji Polskiej, cieszył się
powszechnym uznaniem, aŜ z kolei i on się naraził (prezesowi Szczepańskiemu
w 1976 r.) i został wyrzucony z Telewizji.
Tak to niestety bywało...
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9. BIURO STUDIÓW i PROJEKTÓW RADIA i TELEWIZJI

W kwietniu 1959 roku powstało Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji,
którego głównym zadaniem było projektowanie nowych obiektów dla Radia
i dla Telewizji. Zostało zlokalizowane w budynku Polskiego Radia przy ul.
Noakowskiego. Dyrektorem został inŜ. Kazimierz Bac. Do Biura Projektów
przeszła większość pracowników z pracowni GOT Biura Rozbudowy Telewizji,
jak równieŜ kilku specjalistów z WOT i z Polskiego Radia.
Usytuowanie Biura w Komitecie ds. RiTV, ale podległego bezpośrednio
inŜ. Konradowi Kozłowskiemu, wiceministrowi Łączności i jednocześnie
zastępcy przewodniczącego Komitetu ds. RiTV, umoŜliwiło skoordynowane
działanie na rzecz rozwoju telewizyjnej i radiowej bazy technicznej studyjnej
i nadawczej.
Utworzono dwie wiodące pracownie technologiczne – studyjnej techniki
produkcji programów telewizyjnych oraz techniki nadawczej i przesyłowej sieci
łącz telewizyjnych oraz pracownie branŜowe – akustyki, architektury,
konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną i sanitarno-klimatyzacyjną.
Kierownikiem pracowni telewizyjnej został inŜ. Ryszard Dzwonik, po jego
przejściu w 1964 roku na stanowisko Naczelnego InŜyniera Telewizji - inŜ.
Leszek Piątkowski . Pracowali tam inŜynierowie specjalności telewizyjnej
przeniesieni z WOT - Marek Saks, Stefan Kowalski, Jerzy Miłobęcki, Izabela
Srzednicka (od lutego 1969) i inni. Ponadto specjaliści elektroakustycy
inŜynierowie: Zbigniew Smolana, Edmund Jaroszewicz, Tadeusz Tołłoczko;
technolog oświetlenia inŜ. Stefan Brzozowski, technolog filmu inŜ. Jan
Kołodziejski oraz inŜynier-mechanik Henryk Warszawski. Stałym
współpracownikiem od 1964 r. był inŜ. Antoni Myk.

Pierwsze opracowanie Biura Projektów to załoŜenia do budowy studia
telewizyjnego w gmachu PZZ (Studio 3) w 1959 r. i projekt techniczno-roboczy
studia w gmachu PZZ w 1960 r. Część ogólną i telewizyjną opracował
inŜ. Marek Saks, który później robił projekty techniczne - telewizyjne ośrodków
regionalnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu.
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Projekt techniczno-roboczy urządzeń studyjnych wizji i fonii w Pałacu Kultury
i Nauki, I i II etap w 1961 r. opracował inŜ. Leszek Piątkowski.
III etap modernizacji Sali Koncertowej w PKIN w 1964 r. opracował inŜ. Stefan
Kowalski, który później robił projekty techniczne pięciu studiów telewizyjnych i
Centralnej Aparatury w Centrum na Woronicza.
Prototypowe urządzenia mechaniczne studiów telewizyjnych, jak: wciągarki
oświetlenia, stoły kontrolne i reŜyserskie, stojaki do urządzeń telewizyjnych
i monitorów, bramy, drzwi i okna dźwiękoszczelne, osprzęt mechaniczny itp.
projektował inŜ. Henryk Warszawski.
Projekty kompleksowe były wykonywane przy współpracy pracowni
branŜowych, w których pracowali inŜynierowie róŜnych specjalności –
akustyczna kier. prac. Roman Rogiński, Stanisław Kuhn, Jan Dodacki;
architektoniczna kier. prac. Henryk Kurdzin, Janusz Kosobudzki, Barbara Kuran,
Ireneusz Rolek; elektroakustyczna kier.prac. Stanisław Kuhn, Krystyna RosłanKuhn, Jan Sybilski, Jerzy Węgrzecki; elektryczna kier.prac. Zdzisław Gagla,
Waldemar Karczmarczyk, Andrzej Chachulski, Tadeusz Sokołowski;
kostrukcyjno-budowlana kier.prac. Waldemar Andruszkiewicz, Tadeusz
Peretiatkowicz, Tadeusz Marat, Roman Świątek, Andrzej Pawiński, Jan Wierny;
sanitarno-klimatyzacyjna kier.prac. Edward Chwiałkowski, J. Caliński, Henryk
Lewicki, Jerzy Tarczyński, Wiktor Wałuto, Robert Wadowski.

Centrum Telewizyjne w Warszawie i Ośrodek w Krakowie projektował
wydzielony zespół architektów pod kierownictwem prof.dr inŜ. Stanisława
Bieńkuńskiego w składzie: inŜ. Maria Garncarczyk, inŜ. Tadeusz Kubiak,
inŜ. Kazimierz Wośko.
Formalnie Centrum na Woronicza nazywało się „Centralna Rozgłośnia Radiowo
-Telewizyjna w Warszawie”. Nazwa ta nie przyjęła się w praktyce gdyŜ nie była
adekwatna do rzeczywistości – był to ogromny (jak na owe czasy) centralny
ośrodek produkcyjny telewizji uzupełniony o zespoły emisyjne, pozwalający na
składanie telewizyjnych programów ogólnopolskich. Dopiero
po kilku latach zbudowano blok C - rozgłośni radiowej współpracującej z
dwiema działającymi juŜ wcześniej rozgłośniami radiowymi przy Myśliwieckiej i
przy Malczewskiego ( tu mieściła się centrala Polskiego Radia ).
Głównym projektantem architektury Centrum przy Woronicza był prof. dr inŜ.
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Stanisław Bieńkuński. Głównym projektantem części telewizyjnej Centrum był
inŜ. Ryszard Dzwonik.

Głównym projektantem rozgłośni radiowej w bloku C był dr inŜ. Stanisław
Miszczak. Głównym projektantem obiektów nadawczych i linii radiowych był
inŜ. Sławomir Górzyński.
Wszystkie opracowania Biura Projektów związane z technologią telewizyjną były
zatwierdzane przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych, której przewodniczył
Naczelny InŜynier Inwestycji Aleksander Janik; po zaopiniowaniu merytorycznym
przez specjalistów telewizyjnych: inŜ. Karola Mori, inŜ. Antoniego Myka, inŜ. Wandę
Siwicką, specjalistów elektroakustyki: inŜ. Tadeusza Ramotowskiego i inŜ. Antoniego
Rakowskiego; akustyki dr Mariana Rajewskiego; oświetlenia inŜ. W. Staniocha;
techniki filmowej inŜ. Jerzego Borońskiego i innych specjalistów z róŜnych dziedzin
technicznych.

Rozwiązania technologiczne i techniczne opracowane w Biurze Projektów
dotyczące części telewizyjnej Centrum w Warszawie przy ul. Woronicza opisali
projektanci, inŜ. Ryszard Dzwonik i inŜ. Jerzy Miłobędzki, w Biuletynie
Technicznym Radia i Telewizji Nr 2, 1962 r.

Foto 9.1 Przekrój podłuŜny bloku studiów w Centrum Telewizyjnym
przy ulicy Woronicza – studia od S1 do S5
InŜ. Ryszard Dzwonik i inŜ. Stanisław Miszczak tak pisali w artykule omawiającym
całość opracowania Centrum Radiowo-Telewizyjnego (Biuletyn Techniki Radia i
Telewizji, nr 1 1962 r.):
(...) podkreślić naleŜy, Ŝe opracowanie kompleksowego projektu dla tak
skomplikowanego technicznie i programowo obiektu, wymaga zaangaŜowania niemal
wszystkich podstawowych branŜ technicznych. Wszystkie projekty branŜowe zostały
podporządkowane radiowo-telewizyjnemu projektowi technologicznemu, który
uwzględniając najnowocześniejsze osiągnięcia z dziedziny radia i telewizji ma zapewnić
nowoczesne warunki pracy.
Opracowany kompleksowy projekt stworzył podstawę do realizacji
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nowoczesnego obiektu telewizyjnego, który umoŜliwił produkcję i emisję
programów telewizyjnych na światowym poziomie technicznym i
technologicznym.

Wspomina Leszek Piątkowski:
Opracowanie kompleksowego projektu tak duŜej inwestycji jak Centrum na Woronicza
moŜna porównać, stosując nomenklaturę „elektroniczną”, do szeregu kolejnych
„sprzęŜeń zwrotnych”. Najpierw Technolodzy, którzy pierwsi w zespole projektowym
wiedzieli, co ma powstać i sami stworzyli pierwszą propozycję, ustalali program
inwestycji i uzgadniali go z ekspertami i inwestorem. Następnie rozpoczęła się
współpraca z Głównym Projektantem Architektury, który pod zaproponowany układ
technologiczny stworzył bryłę i układ architektoniczno-budowlany.
budynków. Po ponownych, powiedziałbym Ŝmudnych, dyskusjach i ustaleniach
powstała koncepcja budynków. Takie podporządkowanie całego projektu technologii
dało bardzo dobre efekty i było uznawane przez specjalistów zagranicznych, którzy
przyjeŜdŜali oglądać nasze Centrum, za nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie.
Warto wspomnieć, Ŝe projekt wstępny (opracowany przez inŜ. Ryszarda Dzwonika
i prof. Stanisława Bieńkuńskiego) był demonstrowany w telewizji francuskiej i
angielskiej BBC gdzie uzyskał bardzo pozytywne opinie.
Rozwiązania architektoniczne i technologiczne części telewizyjnej, zostały
zrealizowane bez zmian w stosunku do projektu, natomiast szczegóły
sprzętowe zostały w części zmienione w toku realizacji wyposaŜenia.

W tym samym czasie kiedy zaczynały się prace nad Centrum TV w Warszawie
Biuro Projektów wykonywało równieŜ kompleksowe projekty telewizyjnych
ośrodków produkcyjnych w Katowicach (rozbudowa rozpoczęta w 1961 r.)
i w Krakowie (budowa rozpoczęta w 1963 r.). Ze względu na ogromną presję
społeczną zakładano szybkie tempo wykonania. Jednak w kaŜdym obiekcie
program budowy przewidywał wykonanie podstawowych zespołów duŜych
studiów produkcyjnych z zapleczem warsztatowym i magazynowym dekoracji,
centralnej aparatury i emisji, łączy radiowych, bazy filmowej i udźwiękowienia,
redakcji, administracji, gastronomii, maszynowni energetyki, klimatyzacji, garaŜy
transmisyjnych itp. Wymagało to nieustannych spotkań koordynacyjnych na
budowach. Inwestorzy byli wymagający, zespoły budowlane musiały
rozwiązywać trudne i nowatorskie zadania stawiane przez projektantów, zatem
dyskusje nieraz były „szorstkie” ale rozwiązywane w duchu przyjaźni.
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Wspomina Leszek Piątkowski:
Zaprojektowanie Centrum Telewizyjnego i największych telewizyjnych Ośrodków
Regionalnych, było duŜym, nowatorskim wyzwaniem zawodowym dla zespołu Biura
Studiów i Projektów R iTV. Trzeba podkreślić ogromne zaangaŜowanie i entuzjazm w
pracy projektantów, Ŝeby osiągnąć najlepsze rozwiązania technologiczne, funkcjonalne
i techniczne tych obiektów. Atmosferę pracy moŜna, z pewnością, porównać do tej, jaka
panowała w Instytucie Łączności przy tworzeniu pierwszych polskich urządzeń
telewizyjnych. Wszyscy rozumieli teŜ ogromną odpowiedzialność, jaką ponoszą za
końcowy efekt inwestycji, których wartość wynosiła setki milionów złotych, nie tylko z
budŜetu Państwa, ale równieŜ zebranych od społeczeństwa.
W latach 1960 – 68 Biuro Studiów i Projektów nie tylko projektowało ośrodki
produkcyjne i nadawcze (telewizyjne i radiowe), ale równieŜ koordynowało, pod
nadzorem Naczelnego InŜyniera Telewizji, wyposaŜanie nowobudowanych i
modernizowanych obiektów telewizyjnych i radiowych w zakresie produkcji
krajowej i importu.

Wspomina Leszek Piątkowski:
Wybudowanie tak duŜej bazy technicznej produkcji i emisji programów telewizyjnych w
latach sześćdziesiątych, w trudnych warunkach ekonomicznych kraju, było moŜliwe
dzięki opracowaniu i wykonaniu polskiego profesjonalnego sprzętu telewizyjnego przez
WZT/ZTSP( Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego), Zakład Produkcji
Doświadczalnej FONIA, Centralne Laboratorium Radia i Telewizji, Zakład Urządzeń
Teatralnyc,h itp. Wielka w tym zasługa doskonałych konstruktorów, entuzjastów
zawodu. Warto podkreślić ich ścisłą współpracę przy opracowaniu całych
kompleksowych zestawów urządzeń wizyjnych, fonicznych, interkomowych,
komunikacyjnych, oświetleniowych według wymagań wynikających z projektów
technicznych. InŜynierowie tych instytucji doskonale się znali, przyjaźnili i bez
specjalnych formalności prowadzili ustalenia techniczne, często „na telefon”. To był
fenomen tamtych pionierskich czasów.
Współczesna refleksja Leszka Piątkowskiego:
Centrum Telewizyjne przy ulicy Woronicza, całkowicie opracowane w Polsce, było
duŜym osiągnięciem zespołowej myśli technicznej polskich inŜynierów – od
kompleksowego projektu, przez trudne wykonawstwo budowlano-instalacyjne,
zastosowanie nowej, specjalistycznej technologii telewizyjnej (automatyczna komutacja
wizji i fonii, interkom, wyrównanie opóźnień) i wyposaŜenie w podstawowe urządzenia
telewizyjne - wizyjne, foniczne, mechanizacji oświetlenia - całkowicie wykonane w
Polsce. Przez ponad cztery dziesięciolecia rozwiązania Centrum sprawdziły się w
eksploatacji.
Wybierając, z perspektywą rozwojową, jego lokalizację na terenie o powierzchni 16 hektarów
na Mokotowie, właściwie oceniono rozwój miasta, łącznie z planowaną komunikacją metrem.
JakŜe niedorzecznie brzmi dzisiaj tytuł artykułu w prasie warszawskiej, napisanego z racji
otwarcia Centrum Telewizyjnego, „Centrum Telewizyjne w opłotkach”!
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10. LABORATORIUM WOT I WYDZIAŁ KONTROLI TECHNICZNEJ BSTT
Przy WOT działało Laboratorium Telewizyjne, którego zadaniem była współpraca z
pozostałymi komórkami technicznymi i pomoc przy unowocześnianiu sprzętu, odbiory
techniczne itp. Kierownikiem Laboratorium była inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka,
kierownikiem Pracowni Urządzeń Studyjnych była w latach 1957- 1960 inŜ. GraŜyna
Kurpiewska.

Foto 10.1 Grupa pracowników
Laboratorium, od lewej siedzą:
inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka,
inŜ. Stefan Kowalski, inŜ. GraŜyna
Kurpiewska, stoją: Roman Bielawny,
Kazimierz Godlewski, Tadeusz
Bołdok

W Laboratorium opracowano i wykonano szereg urządzeń potrzebnych do
uzupełnienia sprzętu studyjnego, jak np. mikser trickowy, umoŜliwiający miksowanie
za pomocą kilku rodzajów kurtynek, opracowali inŜ. Stefan Kowalski i inŜ. Marek
Saks, a wykonała Jadwiga Tarnachowicz; generator efektów specjalnych typu „bluebox” oraz wzmacniacz korekcyjny do kabla magistralnego łączącego ośrodek na
placu Wareckim z nadajnikiem na 27. piętrze PKiN, opracowała inŜ. GraŜyna
Kurpiewska, urządzenie przetwarzające impulsy dla ośrodka TV w Poznaniu,
opracowała inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka.

a.

b.

c.

Foto 10.2 Przykłady miksowania trickowego
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W pierwszym okresie działania Laboratorium zajmowało się tematyką dotyczącą
zarówno telewizyjnych urządzeń studyjnych i transmisyjnych, jak i urządzeń
nadawczych i linii radiowych. InŜynierowie z Laboratorium przeprowadzali odbiory
techniczne i uczestniczyli w montaŜach i uruchamianiu nowych urządzeń studyjnych,
wozów transmisyjnych, nadajników i linii radiowych zarówno w WOT, jak i w
powstających telewizyjnych ośrodkach regionalnych. Pierwsze mikrofalowe linie
radiowe – francuskie TM110 firmy CSF, przeznaczone do połączenia ośrodków w
Warszawie i Łodzi, były najpierw ustawione w pomieszczeniu Laboratorium gdzie
musieliśmy je uruchomić, sprawdzić i przestroić.

Wspomina GraŜyna Kurpiewska:
Przysłane z fabryki CSF łącza były fabrycznie zestrojone wszystkie na tej samej
częstotliwości. Na trasie do Łodzi miały pracować trzy zestawy nadawczo-odbiorcze,
Warszawa – Mszczonów, Mszczonów – Rogów i Rogów – Łódź i kaŜdy z nich musiał
pracować na innej częstotliwości. Była to dla nas całkowicie nowa technika, pierwszy raz
miałam do czynienia z klistronem, musieliśmy to poznać i się po prostu nauczyć. Instrukcja
była, ale oczywiście po francusku. Dyr. Rutkowski uruchamiał razem z nami i czytał nam
instrukcję. No i przestroiłam łącza. I wszystko działało jak trzeba.
Wspomina Wanda Siwicka:
Uruchamiałyśmy razem z GraŜyną Kurpiewską francuski mikser wizyjny do ośrodka w Łodzi i
miałyśmy trudności z jego uruchomieniem. Studiowałyśmy schemat (z francuskimi opisami) i
nagle olśnienie - układ przełączający był sterowany impulsami pola tak, by przełączenie
następowało w czasie wygaszania pola – to było dla nas wtedy nieznane rozwiązanie –
dotychczas nam znane miksery działały po prostu na przekaźnikach. Było wtedy więcej takich
doświadczeń, technika telewizyjna szła bardzo szybko naprzód.

Foto 10.3 InŜ. GraŜyna
Kurpiewska (pierwsza z lewej)
i inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka
w fabryce EEV w Chelmsford –
z prawej inŜ. Turk z EEV.
Przeprowadzają pomiary
związane z reklamacją jakości
pracy superortikonów 4,5”
zakupionych przez TVP w
fabryce EEV.
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InŜynierowie pracujący w Laboratorium brali teŜ udział we wszystkich kursach
szkoleniowych prowadzonych w WOT, jako wykładowcy i autorzy skryptów.

Po przeniesieniu w 1958 r. techniki produkcji telewizyjnej z PP Stacje Telewizyjne
do Komitetu d/s Radia i Telewizji, Laboratorium zostało przeniesione jako Wydział
Koordynacji i Kontroli Technicznej do Biura SłuŜby Technicznej Telewizji. Zadania tej
grupy zostały poszerzone o nadzór nad kontrolą emisji programów telewizyjnych i
kontrolą pracy zarówno ośrodków telewizyjnych, jak i ośrodków nadawczych i linii
radiowych, w ramach umowy między Komitetem ds. Telewizji i Zjednoczeniem Stacji
Radiowych i Telewizyjnych.
W Wydziale Kontroli Technicznej nadal opracowywano i wykonywano szereg nowych
urządzeń pomocniczych jak wzmacniacze rozdzielcze, generator linii testowej i inne.
InŜ. Stefan Kowalski był okresowo oddelegowany do Zarządu Radiostacji, do zespołu
opracowującego plan wykorzystania częstotliwości do ogólnopolskiej sieci
telewizyjnej, a w 1962 r. przeszedł do Biura Projektów.
Dr inŜ. Marian Rajewski, będący wówczas dyrektorem BSTT, realizował w Wydziale
Kontroli Technicznej, z pomocą inŜ. Andrzeja Sulimowskiego i Romana Bielawnego,
swoje prace nad urządzeniem do nadawania drugiego dźwięku towarzyszącego
obrazowi (na drugiej podnośnej). Wyniki tych prac przedstawił w 1965 roku na
X Komisji Studiów CCIR w Wiedniu.

W Laboratorium i Wydziale Kontroli Technicznej pracowali: kierownik inŜ. Wanda
Trzebunia-Siwicka, inŜ. GraŜyna Kurpiewska, inŜ. Edward Bieńkowski, inŜ. Bogusław
Bombik, inŜ. Stefan Kowalski, inŜ. Tadeusz Klomba, inŜ. Tadeusz Masewicz,
inŜ. Hanna Maria Pierzchała, inŜ. Stanisław Raczycki, inŜ. Andrzej Sulimowski;
technicy: Jadwiga Tarnachowicz, Roman Bielawny, Stefan Bieńkowski, Tadeusz
Bołdok, Jan Czapiewski, Teresa Górska, Kazimierz Godlewski, Grabowski,
Nabywaniec i inni.

W latach 1964 - 65 w Wydziale Kontroli Technicznej rozpoczęto prace nad
krosownicą wizyjno-foniczną i urządzeniem podglądu do przyszłego Centrum
Telewizyjnego przy ul. Woronicza, zakończone opracowaniem prototypów i
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wdroŜeniem ich do produkcji w WZT – prace te prowadził inŜ. Mirosław Recha, (który
na pewien czas przeszedł do nas z WZT), z pomocą inŜ. Edwarda Bieńkowskiego.
W tym czasie do Wydziału Kontroli Technicznej dołączył teŜ inŜ. Jerzy Kunkel, który
opracował prototyp telekina, przekazany do produkcji w PZO.

JeŜeli chodzi o wyposaŜenie Centrum Telewizyjnego na Woronicza w sprzęt
produkcyjny, to kierownictwo TVP podjęło wtedy decyzję, Ŝe będzie to sprzęt
krajowy. Pamiętajmy, Ŝe to ciągle była telewizja czarno-biała (telewizja kolorowa
będzie dopiero w latach 70.). Sprzęt wizyjny produkowany przez Warszawskie
Zakłady Telewizyjne był juŜ sprawdzony i produkowany seryjnie. Oprócz sprzętu
studyjnego, WZT produkowało teŜ telewizyjne wozy transmisyjne.
WyposaŜenie foniczne, produkowane przez Zakład FONIA, teŜ było
sprawdzone. Pozostało jeszcze opracowanie sprzętu uzupełniającego.
Jak juŜ wspominałam, prace w tym zakresie rozpoczęto jeszcze w Wydziale
Kontroli Technicznej BSTT, a kontynuowano w CNBL. Opracowania te
przekazano do produkcji częściowo do WZT, częściowo do FONII.

W 1966 r. duŜą część zespołu Wydziału Kontroli Technicznej przeniesiono do
Centralnego Naukowo-Badawczego Laboratorium Radia i Telewizji CNBL,
gdzie utworzono Zakład Studyjnej Techniki Telewizyjnej (patrz rozdział 7). W
Zakładzie tym, pod kierownictwem Wandy Trzebuni-Siwickiej, dokończono prace nad
krosownicami wizyjno-fonicznymi do Centralnej Aparatury i Zespołu Emisyjnego
Centrum na Woronicza, urządzeniami podglądu oraz telekinami.

Wydział Koordynacji i Kontroli Technicznej BSTT działał dalej pod kierownictwem
inŜ. Izabeli Srzednickiej, która brała teŜ udział jako wykładowca w późniejszych
kursach telewizyjnych i pisała do nich skrypty. Po przejściu inŜ. Izabeli Srzednickiej
do Biura Projektów w lutym 1969 r. kierownikiem Wydziału został inŜ. Mieczysław
Pietruski. Pracowali tam teŜ inŜynierowie: Wiktor Jaworski (urządzenia radiowe),
Tadeusz Masewicz (nadajniki TV), Tadeusz Piątek (telekomunikacja, kable),
Stanisław Raczycki i Roman Bielawny (linie radiowe) i inni.
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11. PRZYGOTOWANIA DO ROZRUCHU I URUCHAMIANIA OŚRODKA
TELEWIZYJNEGO II, W CENTRALNEJ ROZGŁOŚNI RADIOWO - TELEWIZYJNEJ
PRZY UL. WORONICZA 17

Wielu inŜynierów i techników z WOT i z BSTT brało udział w budowie i uruchamianiu
Centrum na Woronicza. Do prac rozruchowych, a następnie do eksploatacji
przeszedł po likwidacji Wydziału Studia II cały jego zespół, oraz wielu innych
pracowników WOT.
Wspomina Bohdan Zimiński:
W dniu 1 sierpnia 1967 roku zostałem słuŜbowo przeniesiony do budującego się właśnie
Centrum Radiowo-Telewizyjnego przy ul. Woronicza, na stanowisko naczelnika Wydziału
Studyjnego Centralnej Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej. Prowadzone tam były zarówno prace
budowlane, jak i montaŜowe(...). Moim zadaniem było przyjmowanie nadchodzących dostaw
sprzętu radiowego i telewizyjnego . Głównymi dostawcami sprzętu były Warszawskie Zakłady
Telewizyjne i Zakład FONIA. Ze względu na wyśrubowane terminy dostaw , był to w znacznej
części sprzęt prototypowy. W związku z powyŜszym ustalono, Ŝe wszystkie urządzenia przed
montaŜem docelowym przejdą próbną eksploatację w tzw. „wygrzewalni”. Pozwoliło to na
wykrycie usterek, które następnie były usuwane przez producenta, na miejscu bądź w
zakładzie produkcyjnym. Kierownikiem „wygrzewalni” była inŜ. Halina Przychodzeń, a
towarzyszyła jej grupa pracowników z duŜym staŜem eksploatacyjnym. Działalność tej grupy,
przy współpracy inŜ. Romana Gutaja z WZT oraz inŜ. Kazimierza Jóźwiaka z FONII,
przyczyniła się do skrócenia czasu rozruchu.

Powstał teŜ wydział SWI (Samodzielne Wykonawstwo Inwestycyjne), którym kierował
inŜ. Wadim Nikołajew, jego zastępcą była inŜ. Anna Szołajska. Zadaniem wydziału
był montaŜ sprzętu wizyjnego, fonicznego, oświetleniowego, interkomowego i
wykonywanie połączeń kablowych w kolejno oddawanych obiektach technicznych
części telewizyjnej Centrum przy ul. Woronicza. Brali w tym udział inŜynierowie,
technicy i mechanicy z WOT – inŜ. Mieszko Wojdas, inŜ. Feliks Szałański, Marcin
Pokrzywnicki, Antoni ZdŜałek i inni. Później doszedł inŜ. Roman Matuszyk.

Wspomina Wojciech Włodarski:
Po skończonym kursie nie wróciłem juŜ do pracy w Studio II, gdyŜ weszło ono w etap pełnej
likwidacji. Dostałem się do Sekcji Pomiarów, której kierownikem była inŜ. ElŜbieta Matczak,a w
Sekcji oprócz mnie pracowali inŜ. Mieczysław Grobel i technicy Wacław Milaszkiewicz i Barbara
Brzostek. Sekcja miała wejść w skład nowo tworzonego Wydziału Studyjnego Ośrodka II
kierowanego przez inŜ. Bohdana Zimińskiego. (Ośrodkiem II nazywano wówczas oficjalnie budowę
na ul. Woronicza, Ośrodkiem I był Plac Powstańców).Podstawowym zadaniem Wydziału miał być
rozruch technologiczny nowych zespołów studyjnych(...).
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W końcu nadszedł ten dzień ( gdzieś w połowie 1968 r.).kiedy ze swoją szefową ElŜbietą Matczak,
Andrzejem Szelerskim i paroma innymi osobami pojechałem po raz pierwszy do pracy na ul.
Woronicza.
Cały teren przyszłego Centrum był jednym, olbrzymim placem budowy. Skończone pod względem
budowlanym były tzw. bloki magazynowe K,L oraz południowa część bloku studyjnego B,G, w
której mieściły się „pudła” zespołów studyjnych 4 i 5. Pozostałe studia 1, 2, 3 były jeszcze na
etapie budowy o róŜnym stopniu zaawansowania i oddawane były do uŜytku stopniowo w ciągu
następnych paru lat – podobnie jak cała reszta rozbudowanej infrastruktury Centrum. Gdy
wszedłem po raz pierwszy do Zespołu Studyjnego 5 – trwały tam jeszcze intensywne prace przy
okablowywaniu szeregu pomieszczeń technicznych: reŜyserek wizji i fonii, reŜyserki oświetlenia i
kabin lektorskich. Prace wykonywała ekipa techniczna kierowana przez inŜ. Annę Szołajską.
Pokój Aparatury studia był juŜ całkowicie okablowany, ale w stojącym rzędzie stojaków wizyjnych
i fonicznych były jeszcze spore braki urządzeń. Zapełniały się one stopniowo w ciągu następnych
dni i tygodni przez dostawy urządzeń z zakładów WZT i FONII.
Zadaniem grupy pracowników w której się znalazłem było uruchamianie krok po kroku urządzeń,
sprawdzenie prawidłowości ich funkcjonowania, pomiary licznych parametrów technicznych i
zestrojenie urządzeń oraz sprawdzenie ogromnej ilości połączeń kablowych.
Wspomina Bohdan Zimiński:
W czasie rozruchu wiele czasu poświęcono na wykrycie przydźwięku na sieci i sieci na
obrazie. W rezultacie Ŝmudnych badań stwierdzono, Ŝe przyczyną tego zjawiska były
nieprawidłowo prowadzone uziemienia – połączenia uziemienia technologicznego z
uziemieniem ochronnym. JuŜ połączenie masy stojaka z ekranem kabla powodowało
powstanie przydźwięku na fonii i wizji.

Wspomina Wojciech Włodarski:
Zespół pracowników pod kierownictwem inŜ. Bohdana Zimińskiego rozpoczynających pracę przy
rozruchu pierwszego Zespołu Studyjnego 5 składał się w pierwszym okresie z ok. dziesięciu ludzi;
potem stopniowo się powiększał. Zapamiętałem techników: Jana Matczaka, Leona Pochmarę,
Jerzego Juszkę, Romana Wójtowicza; wszyscy oni podlegali wówczas bezpośrednio inŜ. Andrzejowi
Szelerskiemu (...). Z Andrzejem bardzo dobrze mi się współpracowało. Często on towarzyszył mi w
pomiarach wizyjnych, a ja „rewanŜowałem się” pomocą przy wyszukiwaniu i usuwaniu rozmaitych
usterek. Z Sekcji Pomiarów oprócz mnie pracowali wówczas: ElŜbieta Matczak, Mieczysław
Grobel i Wacław Milaszkiewicz; parę tygodni później dołączyła do nas Barbara Brzostek. Przez
pierwszy tydzień albo dwa siedzieliśmy wszyscy razem z ekipą Andrzeja w niewielkim
pomieszczeniu przy pokoju aparatury studia 5, wkrótce jednak przeprowadziliśmy się do własnego
lokum znajdującego się na czwartym piętrze budynku G,B nad ciągiem komunikacyjnym do
studiów.
Wkrótce tuŜ obok nas rozlokował się sekretariat i gabinet dyr. GraŜyny Kurpiewskiej. W tym
prowizorycznym pomieszczeniu Sekcja Pomiarów funkcjonowała ok. półtora roku – do czasu, kiedy
mogliśmy się przeprowadzić do docelowych pomieszczeń w bloku H, przystosowanych w pełni dla
potrzeb słuŜb konserwacyjnych...
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W sierpniu 1968 roku inŜ. GraŜyna Kurpiewska została zastępcą dyrektora głównym inŜynierem Centrum Radiowo-Telewizyjnego przy ul. Woronicza.
Nadzorowała sukcesywne przejmowanie obiektu oraz uruchamianie i wdraŜanie do
eksploatacji poszczególnych obiektów technicznych: studiów, telekin,
magnetowidów, zespołów emisyjnych oraz pierwszy okres eksploatacji.

Oficjalne otwarcie Centrum odbyło się 18 lipca 1969 r.

12. REGIONALNE OŚRODKI TELEWIZYJNE

Zgodnie z uchwałą rządową z 1955 r. do 1960 roku miały powstać regionalne
ośrodki telewizyjne w Łodzi, Katowicach i Krakowie. I tu zaczęła działać inicjatywa
społeczna. Wkrótce powstały ośrodki TV w Łodzi, Poznaniu i Katowicach. PowaŜne
znaczenie miała moŜliwość finansowania tych inwestycji w duŜej mierze przez
lokalne zakłady przemysłowe, które często dysponowały moŜliwościami zakupu
sprzętu z importu, za dewizy, a były to na owe czasy bardzo powaŜne sumy. W tym
pierwszym okresie rozwoju ośrodków regionalnych nie było jeszcze sprzętu
telewizyjnego produkcji polskiej. I wtedy i później, dzięki lokalnej inicjatywie, kolejne
ośrodki regionalne mogły powstawać szybko i zapewniać lokalnej widowni
moŜliwości oglądania telewizji, bez czekania na decyzje o funduszach centralnych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1959 r. Komitety Społeczne
miały pokrywać 50% kosztów obiektów telewizyjnych, a 50% Ministerstwo Łączności.
Zwykle Komitety finansowały budowę obiektów, a Ministerstwo (lub Komitet ds.
RiTV) – wyposaŜenie technologiczne.
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OŚRODEK TELEWIZYJNY W ŁODZI
Pierwszy telewizyjny ośrodek regionalny powstał w Łodzi. Umieszczony został w
nowo wybudowanym, pierwszym powojennym wieŜowcu, dla Centrali EksportowoImportowej Przemysłu Włókienniczego CETEBE przy ulicy Sienkiewicza 3/5 róg
Narutowicza.
Łódzki Ośrodek Telewizyjny otwarto 22 lipca 1956 r.
Pierwsze działania stymulujące powstanie Telewizji w Łodzi tak opisali w Wydawnictwie
Jubileuszowym na 50-lecie Telewizji Łódź „Młodość przychodzi z wiekiem”, redaktor
Wiesław Machejko i operator kamery Wojciech Król:
Wspominał Wiesław Machejko:
W roku 1955, pracowałem wtedy w redakcji „Głosu Robotniczego”, razem z redaktorem
Jerzym Sielberbachem z „Dziennika Łódzkiego” pojechaliśmy na Targi Poznańskie i
zachwyciliśmy się przedstawionym tam studiem telewizji La Radio Industrie. Francuski
koncern zainstalował na targowej wieŜy swój nadajnik i antenę telewizyjną.
Ze studia, czyli kawiarni emitowano „Podwieczorki przy mikrofonie” i jakieś koncerty, które
moŜna było oglądać na ekranach kilkunastu telewizorów rozmieszczonych na terenie Targów.
(...) Bardzo nam się to podobało i pomyśleliśmy, Ŝe warto by było sprowadzić telewizję do
Łodzi. Ale jak to zrobić ? (...) poprzez entuzjastyczne relacje w obu gazetach. Zgodnym
chórem nadawaliśmy korespondencje, pamiętając o czułych punktach naszej władzy.....
Pisaliśmy, Ŝe łódzkie włókniarki, tkaczki zmęczone, wracają do domów i nie mają juŜ siły
chodzić do kin lub teatrów (...), a gdyby tak mogły usiąść przed ekranem i oglądać telewizję,
panaceum na wszystkie bolączki i potrzeby (...) informacyjne i(...) kulturalne (...).
Okazało się, Ŝe pomysł chwycił. Władze natychmiast zakręciły się wokół zdobywania
pieniędzy.
Komentarz Marcelego Kalbarczyka:
Zdecydowano o udostępnieniu dla nowej telewizji pomieszczeń na najwyŜszych piętrach w
wieŜowcu centrali CETEBE a potem, kiedy telewizja w Łodzi (po dwóch latach doświadczeń i
sukcesów) zadomowiła się na stałe, przekazano kolejne pomieszczenia dla ośrodka w pełni
profesjonalnego, z 200 metrowym studiem. WieŜowiec od samego początku nazywany był
wieŜowcem telewizji i tak zostało do dnia dzisiejszego, choć większość pomieszczeń zajmują w
nim obecnie biura Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta.
W 1976 roku centrale Textilimpex, przemianowane z CETEBE, przeniosły się do dwóch nowo
wybudowanych wieŜowców w pobliŜu dworca Łódź Fabryczna i telewizja w Łodzi otrzymała
dodatkowe pomieszczenia w bocznym skrzydle wieŜowca. Od tego momentu wszystkie redakcje i
pomieszczenia administracyjno – biurowe były w jednym miejscu a adres telewizji łódzkiej
zmieniono z Sienkiewicza 3/5 na Narutowicza 13.
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Wojciech Król wspominał:
Wszystko zaczęło się z inicjatywy Arnolda Borowika, który wraz z Edwardem Szustrem oraz
inŜynierem Karolem Wilczyńskim, skontaktowali się ze Stanisławem Wohlem z łódzkiej szkoły
filmowej organizując grupę pierwszych pracowników Telewizji Łódź.
Na 13. piętrze w pokoju konferencyjnym Centrali CeTeBe powstało studio wielkości 5 na 8
metrów, na 14. piętrze - reŜyserka i sala przeglądowa, a na 15 piętrze - zainstalowano
aparaturę nadajnika.
W studiu stała najpierw jedna kamera - kamera przemysłowa bez wizjera, więc Ŝeby operator
widział to, co ma przed obiektywem, musiał patrzeć w stojący obok monitor. Pracowało się
wobec tego w trochę dziwnej pozycji. Po trzech miesiącach mieliśmy i drugą kamerę eksperymentalną, produkcji francuskiej.
Pierwszymi w historii łódzkiej telewizji operatorami byli: Tadeusz WieŜan, Witold Sobociński,
Wiesław Rutowicz. Ja, wprowadzony przez WieŜana zacząłem trochę później - w sierpniu
1956 roku. Po paru miesiącach dołączył do naszego grona Zygmunt Łęski. Natomiast
pierwszymi reŜyserami i jednocześnie realizatorami byli : Kazimierz Oracz, Tadeusz
Worontkiewicz i Sylwester Szyszko. Siedząc w reŜyserce nad studiem , na 14 piętrze, mogli
bez interkomu porozumiewać się z nami bezpośrednio przez dziurę w stropie, kiedy np.
zawiodły słuchawki.
,
Studio o powierzchni 40 m2 urządzono na 13 piętrze. WyposaŜono je w dwie
półprofesjonalne kamery francuskiej firmy CSF, na lampach typu widikon. Jedna z
tych kamer miała 6” wizjer elektroniczny, druga wizjer optyczny – w praktyce, z tą
kamerą do podglądu, wykorzystywano jeŜdŜący na wózku odbiornik telewizyjny.
Wisła. Obok usytuowano zaplecze studia.
ReŜyserka znajdowała się na 14. piętrze, jako monitory wykorzystano odbiorniki
Wisła. Było tu równieŜ małe studio spikerowskie i salka przeglądowa do filmów

a/

b/

Foto 12.1_Łódź Pierwsze kamery CSF z lampami typu widikon
a/ Kamerę obsługuje Wiesław Krawczyk
b/ Przy kamerze Leszek Rzepecki, dalej inŜ. Jerzy Ornowski, przy stole Eugeniusz
Łabieniec – złota rączka
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a/

b/

Foto 12.2_Łódź
a/ inŜ. Wiesław Krawczyk trzyma w ręku lampę monoskopową, zdjęcie z 1986 r.
opublikowane w łódzkim Ekspresie Ilustrowanym z okazji 30-lecia TV Łódź
b/ obraz kontrolny, który był wypalony na płytce lampy monoskopowej; obraz ten
był emitowany w programie przemysłowym, w godzinach przedpołudniowych; z
programu tego korzystały punkty napraw telewizorów oraz sklepy sprzedające
telewizory

Na 15. piętrze ustawiono stojaki kamerowe, generator synchronizujący, monoskop
(firmy Thomson), zasilanie itp. Wkrótce zainstalowano tam równieŜ telekino 2x35 mm
firmy La Radio Industrie. Na 15. piętrze postawiono równieŜ nadajnik. Antenę
nadawczą ustawiono na dachu wieŜowca.
Urządzenia studyjne i nadawcze zakupiono po Targach Poznańskich we francuskiej
firmie CSF.
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a/

b/

c/

Foto 12.3_Łódź Telekino firmy La Radio
Industrie
a/Zygmunt Palman, kinooperator włącza
projektor
b/ Janusz Markiewicz w telekinie, przy
torach wizyjnych

Wspomina Wiesław Krawczyk:
Nadajnik wizji sprowadzony po Targach Poznańskich, miał moc 50 W i początkowo pracował
w VI kanale na prowizoryczną antenę typu Y (kierunkową) i nie pokrywał całego obszaru
Łodzi. W zaleŜności od tego kto miał dyŜur, zapewniano lepszy odbiór sygnału w południowej
części miasta albo w północnej wzdłuŜ ulicy Piotrkowskiej.
Odbiorników było bardzo mało. Ludzie oglądali program tylko w świetlicach zakładowych i
na wystawach sklepów ZURiT. Odbiorniki w tym czasie to „ Leningrad”, „Awangard”,
czeski „ Alesz” oraz sprowadzane z NRD „Rubens” i „Dürer”. Sytuacja odbioru
telewizyjnego poprawiła się po zamontowaniu anteny sprowadzonej z Francji o
charakterystyce dookólnej z sześciokrotnym zyskiem. Miasto zostało pokryte sygnałem
telewizyjnym po zainstalowaniu wzmacniaczy 500 W w 1957r. Wtedy teŜ przestrajaliśmy
nadajnik z kanału VI na VII (...). Projekt Ośrodka Telewizyjnego nadzorował z ramienia
Ministerstwa Łączności inŜ. .Mieczysław Kwaśniewski(...). Od początku uruchomienia
nadajnika wielką pomoc okazywał nam inŜ. Tadeusz Klomba z Warszawskiego Ośrodka
Telewizyjnego, jak równieŜ inŜ. GraŜyna Kurpiewska specjalistka od urządzeń studyjnych.
Pierwsza emisja programu telewizyjnego odbyła się 22 lipca 1956 roku. Zapowiedzi dokonała
spikerka rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi Aniela Brzeska. Po zapowiedzi i oficjalnych
wystąpieniach zostały nadane dwa krótkometraŜowe filmy - pierwszy o rozwoju rozgłośni
Polskiego Radia w Łodzi, a drugi to „ Tajemnica dzikiego szybu”. Do końca lipca 1956 roku
wyemitowano 7 godzin 25 minut programu artystycznego i 3 godziny programu
przemysłowego. Do końca roku 1956 wyemitowano 146 godzin programu artystycznego a
dwa lata później juŜ 1480 godzin
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Foto 12.4_Łódź
Pierwszy nadajnik 50 W
Od prawej: inŜ. Jan Rybarczyk
sprawdza nadajnik,
inŜ. Stanisław Kiełbowski i nn
oglądają na monitorze obraz
kontrolny z monoskopu
Fotografia przysłana przez p. Andrzeja
Rybarczyka

``

Kierownikiem Ośrodka Telewizyjnego w Łodzi był na początku inŜ. Jan Rybarczyk.
W początkowym okresie program nadawano 3 razy w tygodniu, w godzinach
wieczornych, a od 1 stycznia 1957 roku – 5 razy w tygodniu. W tym czasie, program
telewizyjny docierał do około 300 odbiorników telewizyjnych, z których większość
zainstalowana była w witrynach sklepów przy ulicy Piotrkowskiej w centrum Łodzi..

W grudniu 1956 r. przeprowadzono transmisję z Filharmonii. Kable : kamerowy i
wizyjno-foniczne, łączące Filharmonię z Ośrodkiem TV, przeciągnięto z 70metrowego wieŜowca ponad ulicą Narutowicza, wstrzymując ruch tramwajów do
czasu jej zakończenia.

W 1957 r. Ośrodek otrzymał większy nadajnik o mocy 500 W, firmy CSF, równieŜ
umieszczony na szczycie wieŜowca. Nowa antena dookólna zwiększyła zasięg do
30 km.

Wspomina Wiesław Krawczyk:
Pierwsi pracownicy techniczni obsługujący te urządzenia to przewaŜnie pracownicy
radiostacji i rozgłośni Polskie Radio Łódź:
InŜynierowie: Karol Wilczyński, Jan Rybarczyk,. Jerzy Ornowski, technicy: Wiesław
Krawczyk, Jerzy Wędkowski, Leszek Rzepecki, Cezary Szonert, Włodzimierz Kamieniak,
Marian Niedzielski, Roman Lewicki
.
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a/

b/

Foto 12.5_Łódź Na dachu wieŜowca – w czasie montaŜu anteny nadajnika 500 W
a/ Wiesław Krawczyk wchodzi na antenę
b/ Janusz Markiewicz ustawia antenę łącza radiowego

JuŜ od początku 1956 roku prowadzono próby techniczne przekazywania programu
telewizyjnego między Łodzią a Warszawą. 22 lipca 1957 r. uruchomiono pierwsze w
Polsce stacjonarne łącze radiowe, na francuskich urządzeniach przenośnych TM110, między Warszawą i Łodzią – stacje pośrednie Mszczonów, Rogów i Stoki .
Kilka miesięcy wcześniej przesył sygnału telewizyjnego na tej trasie był realizowany
za pomocą odbiornika telewizyjnego Rubens, zmodernizowanego dla tych potrzeb,
który odbierał sygnał telewizyjny z nadajnika w Warszawie. Sygnał odebrany przez
ten odbiornik przesyłano poprzez dwuprzęsłową linię radiową Rogów-Stoki do
wieŜowca TON w Łodzi.
Szczegółowy opis trasy Warszawa - Łódź – Katowice wdroŜonej do pracy 3 grudnia
1957 r. znajduje się w rozdziale 12. Początki ogólnopolskiej sieci telewizyjnej.
W Łodzi łączami radiowymi zajmowali się inŜynierowie: Zdzisław Sosiński, Zdzisław
Skowroński i Jerzy Majkowski oraz technicy Jerzy Gryszanowicz i Janusz
Markiewicz.
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a/

b/

Foto 12.6_Łódź Linia radiowa TM-110 trasa ŁódŜ – Katowice, 1957 r.
a/ Jerzy Gryszanowicz przy łączu nadawczo-odbiorczym na stacji pośredniej
Ogrodzieniec – Podzamcze w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
b/ Janusz Markiewicz przełącza kierunki transmisji trasy Warszawa- Katowice, 1957 r.

W połowie roku 1958 uruchomiono w Łodzi nowe studio telewizyjne o powierzchni
200 m2 , w części parterowej bocznego skrzydła wieŜowca, z odpowiednim
zapleczem, a takŜe małe studio spikerowskie pełniące równieŜ funkcję kabiny
lektorskiej. Zaplecze studia było imponujące. Posiadało ono własne warsztaty,
stolarnię, malarnię, rekwizytornię. Całość uzupełniały sale prób , garderoby i
charakteryzatornia. Nowe studio zostało wyposaŜone w 3 nowoczesne kamery
superortikonowe firmy La Radio Industrie.
MontaŜem i uruchomieniem ośrodka kierował inŜ. Jerzy Ostrowski wraz z Francuzem
inŜ. George de France. InŜ. GraŜyna Kurpiewska pomagała przy uruchamianiu
całości sprzętu.

Wspominał Jerzy Ostrowski:
W 1957 roku (...) delegowano mnie do kierowania budową docelowego studia w Łodzi,
największego studia w Polsce(...). Kontynuując eksperymentalne emisje na 15 i 16 piętrze
wieŜowca, prowadziliśmy intensywne prace nad adaptacją części socjalnej tego budynku,
sprezentowanej przez władze miasta(...). Powierzono mi wtedy funkcję Głównego InŜyniera.
W połowie 1958 roku urządzono uroczyste otwarcie, na które przybył prezes Komitetu ds.
RiTV Galiński. Ze wzruszeniem pokazywałem mu nowoczesne studio. Wzruszenie udzieliło się
teŜ asystującym redaktorom z niezapomnianym Leonem Jankowskim na czele, reŜyserom:
Worontkiewiczowi, Antczakowi, Rzeszewskiemu, operatorom: Sobocińskiemu, Rutowiczowi,
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Królowi i innym (...). Łódzki Ośrodek Telewizyjny, na bazie nowych moŜliwości technicznych,
rozwinął bogatą, twórczą działalność telewizyjną, Ŝe wspomnę piękne, piątkowe teatry na
Ŝywo, programy rozrywkowe, nazwiska Antczaka, Rzeszewskiego, Masłowskiego, Woźniaka i
słynne wtedy powiedzenie : „jak nie wychodzi to do Łodzi” (to w odniesieniu do decyzji o
emisji wydania głównego Dziennika z Łodzi, gdy Inspektorat Ochrony p.poŜ. wyłączył z
eksploatacji Plac Warecki).
Kadra inŜynieryjno-techniczna Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego, a w większości ci,
którzy pracowali przy budowie i uruchomieniu studia w 1958 roku, zatrudnieni byli
wcześniej w łódzkiej radiostacji i rozgłośni PR. Po przeniesieniu w 1958 roku studyjnej
kadry technicznej telewizji do Polskiego Radia, część z nich znalazła się w Łódzkim
Ośrodku Telewizyjnym podległym Komitetowi ds. Radiofonii. Pracownicy nadajnika i
linie radiowych pozostali w PP Stacje Radiowe i Telewizyjne. W Łódzkim Ośrodku
telewizyjnym zatrudnieni byli inŜynierowie: Stefan Bartyzel, Stanisław Kiełbowski, Józef
Nicerski, Jerzy Ornowski, Bronisław Stolarski, Bogdan Włodkowski, oraz technicy:
Stanisław Bartczak, Marceli Budziejewski, Włodzimierz Kamieniak, Janusz Markiewicz,
Andrzej Wojasiak, Eugeniusz Łabieniec i inni.

Po uruchomieniu nowego studia w 1958 roku, głównym InŜynierem został inŜ. Jerzy
Ostrowski. W roku 1965 stanowisko to objął inŜynier Stanisław Kiełbowski.
Kierownikiem Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego był inŜ. Karol Wilczyński.
a/

b/

Foto 12.7_Łódź Praca w nowym studiu
a/ przy kamerach Wojciech Król i Wiesław Zielenow, przy Ŝurawiu mikrofonowym
Witold Jurkowski
b/ przy kamerze RI Wojciech Król, za nim reŜyser Mieczysław Małysz
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Wspomina Janusz Markiewicz:
W lutym 1958 roku, skierowany zostałem z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie mieściła się
stacja łącz przekaźnikowych trasy Warszawa-Katowice, do studia telewizyjnego w Łodzi.
Prace instalacyjne i montaŜ sprzętu telewizyjnego prowadził wówczas inŜ. Jerzy Ostrowski
wraz z inŜ. George de France - przedstawicielem firmy RI z Francji. Prace te były
prowadzone w pomieszczeniach technicznych i duŜej sali konferencyjnej przeznaczonej na
studio telewizyjne , które otrzymaliśmy od władz miasta Łodzi.
W kwietniu 1958 roku prace te zostały zakończone. Na poŜegnanie inŜyniera George de
France odbył się bankiet, na którym ten przemiły Francuz zajadał się głównie ( teraz juŜ
wiem, Ŝe jak to Francuz) zielonymi listkami rzodkiewek czym wzbudzał ogromne
zaciekawienie i podziw uczestników oraz personelu restauracji .
InŜynier Jerzy Ostrowski posiadał u nas wielki autorytet zawodowy. Dla nas młodych,
dwudziestoparolatków telewizja była magią ale i wyzwaniem.
Pan Ostrowski pomagał rozwiązywać wiele problemów technicznych i organizacyjnych.
Cieszył się duŜą sympatią wśród techników, kolegów i koleŜanek. Był zawsze uśmiechnięty i
Ŝyczliwy. Pomagał takŜe niektórym z nas w uzyskaniu mieszkania, co przecieŜ wówczas nie
było bez znaczenia.

Foto 12.8_Łódź
Zdzisław Kalukin i Jacek
Morawczyński sprawdzają
tor kamerowy

Foto 12.9_Łódź W głównym Pokoju
Kontrolnym GPK
Od lewej Janusz Markiewicz, Bronisław
Stolarski i Danuta Bilińska, stoi
Stanisław Kiełbowski

Uruchomienie nowego studia pozwoliło na rozpoczęcie produkcji złoŜonych
programów artystycznych, jak teatr, rozrywka itp. Z Łodzi nadawano wtedy raz w
miesiącu Teatr Telewizyjny reŜyserowany przez Jerzego Antczaka i innych
reŜyserów.
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Wspomina Wojciech Król:
W tym czasie robiliśmy juŜ 15 premier teatralnych rocznie, a ja zacząłem przekonywać
reŜyserów do jak najdłuŜszych ujęć, aŜ do zrobienia całego spektaklu na jedną kamerę.

Foto 12.10 Łódź
Praca przy spektaklu na jedną
kamerę, przy kamerze Wojciech
Król. Spektakl
„Himmelskommando” wymagał
finezyjnych ruchów bardzo cięŜkiej
kamery. Szło to oczywiście na
Ŝywo!

Obsługa kamery studyjnej składała się z dwóch osób: kamerzysty i asystenta.
Asystent głównie pomagał prowadzić statyw kamerowy i dbał o to, by w czasie jazdy
kabel kamerowy nie zaplątał się pod koła statywu. To był okres, gdy kamery miały
obiektywy o stałej ogniskowej i efekt zoomu moŜna było uzyskać tylko przez płynną
jazdę całą kamerą. Jak widać na rysunku wyŜej, przy tym programie pomagało
trzech asystentów.

Jerzy Antczak udzielił wywiadu p. Renacie Sas w Expresie Ilustrowanym,1994 grudzień.
Chciałbym wspomnieć czasy Teatru Popularnego realizowanego w łódzkiej telewizji.
Pracowałem tam ze znakomitymi ludźmi m. in. z jednym z najlepszych operatorów świata – z
Wojtkiem Królem. Nigdy nie chciałem robić o sobie programu, ale Wojtkowi obiecałem.
Warto zachować tamte czasy łódzkiego, wspaniałego teatru telewizji.

Warto tu wspomnieć, Ŝe Wojciech Król, jako szczególnie zasłuŜony dla Telewizji
Polskiej operator telewizyjny, ma swoją gwiazdę wbudowaną na ulicy Piotrkowskiej.
Obok gwiazd reŜysera Jerzego Antczaka i operatora Witolda Sobocińskiego.

W telewizji łódzkiej owych czasów pracowało kilku znanych reŜyserów – Jerzy
Antczak, Zbigniew Kuźmiński, Kazimierz Oracz, Janusz Rzeszewski, Sylwester
Szyszko, Tadeusz Worontkiewicz. Pierwszymi realizatorami byli Tadeusz WieŜan,
Witold Sobociński, Wiesław Rutowicz, Wojciech Król i Zygmunt Łęski . Kierownicy
produkcji to Wiesław Grzelak i Henryk Wysocki. Spikerki Alina Brzeska i Jadwiga
Gruzowa, Romana Mater.
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Jerzy Antczak był w Łodzi naczelnym reŜyserem Teatru Telewizji Łódź.

Wspomina Marceli Kalbarczyk:
Wrzesień 1965 rok. Piąta, maturalna klasa Technikum Łączności nr 1 w Łodzi, z
niecierpliwością oczekuje na nauczyciela przedmiotu Radiotechnika i Telewizja. I wreszcie
jest. Wysoki, przystojny , elegancki. Przedstawia się nam: nazywam się Stanisław Kiełbowski i
jestem głównym inŜynierem w Ośrodku Telewizyjnym w Łodzi Dla nas szok. Sam szef telewizji
będzie nas uczył tego przedmiotu(...). JuŜ na następnych zajęciach mamy komplet schematów
wszystkich urządzeń oraz skrypty omawiające poszczególne urządzenia i zasady techniki
telewizyjnej, impulsowej itp.(...). Ci, którzy dostali się do Telewizji, byli naprawdę dobrzy.
Byli wśród nas koledzy Sławek Nawrocki, Jacek Morawczyński, Bogdan Wojciechowski a rok
później Janek Kubat, Grzesiek Krynicki, Zbyszek Jendryka.
Z perspektywy 43 lat pracy w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym mogę powiedzieć ,Ŝe miałem
przyjemność i szczęście uczestniczyć w rewolucji technicznej, która dokonywała się przez te
wszystkie lata na świecie. Szczególnie było to widoczne właśnie w telewizji. Tych
szczególnych momentów oddzielających pewne epoki było wiele. Bo przecieŜ przełomowym
wydarzeniem było wprowadzenie telewizji kolorowej czy teŜ zapisu magnetycznego
umoŜliwiającego rejestrację programów.
Dla mnie jednak, telewizja to ta początkowa –analogowa i ta późniejsza -cyfrowa .
I z tą pierwszą przyszło nam się spotkać w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym.
Lata 1967, 1968 to juŜ lata dojrzałe dla telewizji i pracowników. Ci, którzy pracowali od
początku, mieli za sobą 10. letnie doświadczenie byli naszymi nauczycielami i kierownikami.
CzyŜ łatwo obecnie wyobrazić sobie kamerę telewizyjną, która waŜy 40 kilogramów, a wraz z
urządzeniami ją sterującymi ponad 100?. Do przeniesienia lub zamiany zasilacza toru
kamerowego lub urządzenia sterującego potrzeba było dwóch osób. A cały kompletny tor
kamerowy wraz z kamerą składał się z około stu lamp elektronowych. Znacie takie lampy jak
EF80, EAA91, ECC81,ECC82, EY81 itd, itd.? Nie pomylę się znacznie, jeśli powiem, Ŝe
około1000 lamp pracowało we wszystkich urządzeniach podczas programu (...)
Szczególną lampą była lampa analizująca – przetwornik sygnału optycznego na elektrycznystanowiąca serce kamery studyjnej. Tych lamp się nie mierzyło. Te
lampy się wymieniało. Wted,y gdy miały zbyt duŜy poziom szumów,
plamy na płytce przetwornika lub zbyt niski poziom sygnału. Były one
nietypowe bo długie na 40 cm i średnicę 7,5 cm (Foto 12.11_Łódź
superortikon 3”, firmy EEV) . Nazywano je superortikonami 3
calowymi, a wymieniali je tylko najbardziej doświadczeni pracownicy.
Ciekawostką było to, Ŝe w pewnym okresie woziliśmy te lampy do chłodni miejskiej bo w
niskich temperaturach ulegały regeneracji płytki przetworników. Dziwnie wyglądały te lampy
między truskawkami.
Wspomina Bogdan Wojciechowski:
W roku 1970 Telewizja Łódzka otrzymała wóz transmisyjny produkcji polskiej WZT.
Pozwoliło to na realizację programów w terenie a w szczególności transmisji sportowych i
cieszących się ogromnym powodzeniem Telewizyjnych Turniejów Miast. Wóz ten, całkowicie
wyposaŜony w urządzenia produkcji polskiej zbudowano na podwoziu cięŜarowego
samochodu Mielec i waŜył ponad 12 ton. W ówczesnych czasach nie przez kaŜdy most czy
wiadukt moŜna było nim przejechać.
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Ze względu na duŜe gabaryty wozu transmisyjnego, jedynym miejscem nadającym się na bazę
transmisji były garaŜe Wytwórni Filmów Fabularnych (WFF) w Łodzi po odpowiedniej ich
adaptacji, czyli ociepleniu kocami przeciwpoŜarowymi….
Pierwsza, próbna transmisja przeprowadzona została między siedzibą Polskiego Radia a
Ośrodkiem Telewizyjnym, wzdłuŜ ulicy Narutowicza. Zaskoczeniem było to, Ŝe na tak krótkim
odcinku nie moŜna było uzyskać połączenia. Powód był prozaiczny. Między zbyt nisko
ustawionymi łączami pojawił się samochód chłodnia, który skutecznie przysłaniał połączenie.
Po jego odjeździe, transmisję przeprowadziliśmy(...).

Foto 12.12_Łódź Mamy wóz transmisyjny
Drugi od lewej Stefan Bartyzel
InŜynier Jerzy Majkowski współpracował początkowo przy instalacji i ustawianiu łącz
radiowych, łączących wóz z wieŜowcem w Łodzi, potem został naczelnikiem
Wydziału Transmisji. Kierownikiem wozu transmisyjnego był inŜ. Andrzej Wagner a
pracownikami wozu technicy Wiesław Pełczyński, Bogdan Wojciechowski, Zbigniew
Kowalski i Sławomir Nawrocki.

Wspomina Marceli Kalbarczyk:
W lipcu 1969 roku, z powodu napiętych terminów zakończenia pierwszego etapu budowy
Centrum Telewizyjnego w Warszawie, zaproponowano udział przedstawicieli regionalnych
ośrodków telewizyjnych w pracach montaŜowych przy uruchamianiu studiów i centralnej
aparatury na Woronicza, dla wspomoŜenia pracowników techniki warszawskiej. Do pomocy
przyjechali pracownicy techniczni z oddziałów w Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.
Łódź reprezentowali : kierownik ekipy inŜ. Stefan Bartyzel i technicy : Marceli Kalbarczyk,
Zdzisław Kalukin, Ireneusz KlaŜyński i Włodzimierz Kamieniak. My, z Łodzi, montowaliśmy
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urządzenia i instalowaliśmy okablowanie dla Zespołu Emisyjnego w budynku H.
Mieszkaliśmy na terenie telewizji na Woronicza w wilii, z której uprzednio wyprowadzono jej
byłych właścicieli. Cały teren był jednym wielkim placem budowy. Pracowaliśmy codziennie
przez wiele godzin a jedyną rozrywką były kąpiele w basenach przeciwpoŜarowych bo lato
tego roku było upalne. Samo otwarcie części telewizyjnej było raczej symboliczne, gdyŜ po
oficjalnych uroczystościach, prace związane z uruchomieniem studiów, emisji i aparatury
trwały jeszcze długo.....
Zaletą tego wyjazdu było nawiązanie koleŜeńskich stosunków i integracja z kolegami z innych
Oddziałów i Warszawy oraz zdobycie doświadczenia.

W 1968 roku Telewizja Łódź otrzymała nowy obiekt nadawczy w Zygrach, gdzie
zainstalowano nadajnik produkcji polskiej ZARAT.

Foto 12.13_Łódź
Nadajnik w TON Łódź, Roman
Lewicki przy nadajniku prod. ZARAT

Foto 12.14_Łódź
Marian Niedzielski przy
naprawie monitora, widoczna
lampa kineskopowa

Wspomina: inŜ. Wiesław Krawczyk:
Po połączeniu Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego ze Stacjami Radiowymi powstało nowe
przedsiębiorstwo Stacje Radiowe i Telewizyjne, którego dyrektorem był Longin Wiszowaty.
NajwaŜniejszym dla naszego przedsiębiorstwa zadaniem była budowa RadiowoTelewizyjnego Ośrodka Nadawczego w Zygrach (ok. 40 km na zachód od Łodzi) Zadanie to
dotyczyło wybudowania budynku stacyjnego, wieŜy betonowej dla linii radiowych, montaŜ
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stalowego masztu (wówczas największego w kraju o wysokości 360m ), montaŜ anten
telewizyjnych i UKF oraz budowy energetycznych linii zasilających.
1stycznia 1968 roku oddano do eksploatacji dwa nadajniki UKF (programów 2 i 3 Polskiego
Radia), a 1czerwca tego roku rozpoczął próbną pracę 10 kW nadajnik telewizyjny produkcji
ZARAT (moc promieniowana, uwzględniając zysk anteny, wynosiła 100 kW). W pracach przy
uruchomieniu tego ośrodka duŜo inicjatywy, wysiłku i oddania wykazał jego pierwszy
kierownik inŜ. Józef Bagiński i cała załoga obiektu.
Po przeniesieniu nadawania pierwszego programu z wieŜowca w Łodzi do Zygier nastąpiła
konieczność ustanowienia połączenia Łódź-Zygry, w czasie prób na urządzeniach TM -110.
Później zainstalowano urządzenia zapewniające lepszą jakość sygnału R600 „Wiesna”, a
docelowo w 1970 r. urządzenia japońskie NEC.
Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Łodzi staje się węzłem przekazującym sygnały telewizyjne
Łódź Studio-Zygry, Łódź Studio-Warszawa , Warszawa Studio – Łódź Studio przez obiekt linii
radiowej w Dąbrowie. Na 15 piętrze WieŜowca w Łodzi są prowadzonego prace adaptacyjne
dla nadajnika drugiego programu TV.
Do doprowadzenia programów radiowych do nadajników UKF w Zygrach wykorzystano
łącze RVG 903.
W roku 1968 zostałem kierownikiem TON Łódź. Stary nadajnik CSF 500W został przekazany
do instytutu medycyny pracy w celach badawczych wpływu mikrofal na organizmy Ŝywe.
Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nadajnika drugiego programu nastąpiło 22
września 1970r.
Kierownikiem stacji łącz w Zygrach został inŜ. Jerzy Majkowski.

W PP Stacje R i TV w Łodzi powstała grupa, która zajmowała się pomiarami
nadajników i wdraŜaniem nowych technologii, byli to inŜynierowie Zdzisław Zarzycki,
Jerzy WęŜyk, Edward Focht. W pomiarach, z ramienia Biura SłuŜby Technicznej
Telewizji (w Warszawie) brał udział inŜ. Tadeusz Masewicz, z ramienia Łódzkiego
Ośrodka Telewizyjnego inŜ. Stefan Bartyzel, inŜ. Andrzej Siwecki oraz Marceli
Kalbarczyk.
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OŚRODEK TELEWIZYJNY W POZNANIU
Ten drugi ośrodek regionalny powstał głównie dzięki inicjatywie społecznej i duŜemu
wkładowi finansowemu społeczeństwa. W 1956 r. wykorzystano doroczne Targi
Poznańskie, w czasie których francuska firma La Radio Industrie chciała
zorganizować studio telewizyjne z pracującymi kamerami i innym sprzętem – jako
eksponat wystawowy.

Wspomina Jerzy Ostrowski:
Telefon z gabinetu ówczesnego premiera poleca mi udać się wraz z generalnym dyrektorem
ministerstwa łączności p. Billigiem do Poznania, w celu prowizorycznego zainstalowania
studia TV i nadajnika francuskiej firmy La Radio Industrie na zbliŜających się Targach
Poznańskich (...). Delegacja władz Poznania otrzymała przyrzeczenie zakupu tych
urządzeń(...). Wybór padł na restaurację Targową (studio) i Pawilon Centralny Targów
(nadajnik). Rozpoczęła się walka z czasem, bo za kilka dni otwarcie Targów. Kilkuosobową
grupę Francuzów wsparły ochotnicze brygady utytułowanych pracowników WSI, Radiostacji i
Rozgłośni PR. Zjawili się pracownicy programowi - Jurek Gruza, Marian Tokłowicz i inni.
W mieście i na terenie Targów rozstawiono parę odbiorników.
Telewizja w pełni profesjonalna, na światowym poziomie technicznym pojawiła się w Polsce
po raz pierwszy wtedy w Poznaniu w czerwcu 1956 r. i stała się szlagierem Targów(...). Pełny
szacunek dla nowej muzy wykazała nawet grupa strajkujących robotników, którzy po
wysłuchaniu naszych wyjaśnień nakazali zawiesić działalność emisyjną i dopomogli
zabezpieczyć sprzęt. Nasz sprzęt nie podzielił na szczęście losu innych obiektów nadawczych,
tak zwanych „zagłuszaczek”(tak nazywano nadajniki przeznaczone do zagłuszania emisji
radiowych z Zachodu, takich jak Radio Wolna Europa).
Po udanym eksperymencie w czasie Targów Poznańskich powstał w Poznaniu
Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Telewizyjnego. Dzięki decyzji premiera Józefa
Cyrankiewicza o przyznaniu dewiz (moŜe jednak strajk pomógł) na zakup sprzętu
telewizyjnego po Targach, budowa stała się realna. Dyrekcja Targów Poznańskich
zgodziła się na przekazanie na ośrodek telewizyjny części pomieszczeń w budynku
Dyrekcji Targów MTP przy ul. Głogowskiej 14. Trzeba tu podkreślić szczególnie
pozytywne nastawienie do tej sprawy dyrektora MTP p. Stefana Askanasa.
Studio o powierzchni 250 m2 – powstało po przebudowie głównej sali restauracji
Belweder. Zostało wyposaŜone w 2 kamery superortikonowe firmy La Radio
Industrie, zakupione po targach, dwa telekina, równieŜ firmy RI, z kamerami
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widikonowymi, jedno z projektorami 2x35 mm, drugie z projektorem 16 mm oraz
dodatkową kamerę widikonową do pokazywania plansz lub zegara.
W tym samym budynku umieszczono urządzenia nadawcze - wizji 50 W i fonii 30 W..
Na dachu budynku postawiono antenę nadawczą, o bardzo małym zysku 1,1. Nie
uzyskano pokrycia całego Poznania.

Foto 12.1 Poznań
Rok 1957 - Ekipa poznańskiej telewizji
przed rozpoczęciem Targów – wóz
transmisyjny PYE z Warszawy

Foto 12.2 Poznań
Antena na dachu budynku
Dyrekcji Targów MTP

Później zbudowano drugi nadajnik o mocy 500 W, na wieŜy Górnośląskiej na terenie
Targów. Antena, która miała zysk około 6., została umieszczona na wysokości 60 m,
zwiększyło to zasięg stacji do około 55 km. Ten nadajnik swym zasięgiem pokrył
Poznań i część województwa.
Przy montaŜu i uruchamianiu ośrodka pracowali inŜynierowie: Tadeusz Klomba,
GraŜyna Kurpiewska, Jerzy Litwiński (późniejszy dyrektor techniczny ośrodka
studyjnego), Jerzy Ostrowski, Olgierd Schreiber (późniejszy dyrektor techniczny
ośrodka nadawczego), Zbigniew Zubik i inni.

Wspomina Feliks Domagalski:
Przy uruchamianiu naszego studia pomagała nam pani inŜ. GraŜyna Kurpiewska z Warszawy.
Jej doświadczenie i wiedza techniczna znacznie przyspieszyły otwarcie Telewizji Poznańskiej.
Ta wspaniała dziewczyna, jak było trzeba, to ostro brała się za lutownicę. Razem z Kajetanem
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Wyrwą pracowaliśmy teŜ jakiś czas na francuskim wozie transmisyjnym, pod kierownictwem
pani GraŜyny Kurpiewskiej.

Foto 12.3 Poznań
Pierwsze zebranie redakcyjne
„na własnych śmieciach”.
Od lewej: Jolanta Górska,
Michał Nowakowski, Czesław
Radomiński, Jerzy Hoffman
(red. naczelny), Tadeusz
Haluch, Henryk Drygalski

Telewizja Poznańska pierwszy program nadała 1 maja 1957 r. Nadano film fabularny
oraz program rewiowo-kabaretowy „Tele złego na jednego”. Realizował ten program
Henryk Drygalski, a reŜyserem dźwięku był Ryszard Urban. Redakcje znalazły
siedzibę przy ul. Strusia 10.

Foto 12.4 Poznań
Próba kamerowa programu
„Tele złego na jednego” –
30.04.1957 r.
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Foto 12.5 Poznań
Próba generalna przed
programem 1.05.1957 r.
Na planie orkiestra
Jerzego Grzewińskiego

Foto 12.6 Poznań
Pokój Aparatury, przy stole
kontrolnym inŜ. Kajetan Wyrwa,
kierownik techniczny

Foto 12.7 Poznań
Kamery RI w studiu, pierwszą
obsługuje Teodor Wojtkowiak,
drugą inŜ. Kazimierz Wyrwa
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W maju tego roku było w Poznaniu zarejestrowanych 100 odbiorników telewizyjnych.
Telewizja Poznań swój program zaczęła nadawać najpierw trzy, a potem pięć razy w
tygodniu.
5 maja ukazał się po raz pierwszy, nadawany później raz w tygodniu, program
Telerozmaitości pod redakcją Michała Nowakowskiego, a później Urszuli Zawidzkiej.

Wspomina Stefan Lamęcki (jeden z najstarszych pracowników Telewizji Poznań):
Telewizja końca lat 50., to ciągłe uŜeranie się z wszelkiego rodzaju awariami technicznymi.
NajwaŜniejszymi planszami Ośrodka Telewizyjnego były „przepraszamy za zakłócenia –
prosimy nie regulować odbiorników” – i jeszcze gorsza : „za chwilę dalszy ciąg programu”.
W telekinie były przygotowane filmy fabularne, jako rezerwa w wypadku uszkodzeń kamer.
Awarie były spowodowane zawodnością sprzętu, a głównie takich elementów jak lampy
radiowe, na których opierała się cała ówczesna technika radiowa i telewizyjna. Jak kiedyś z
kolegami oszacowaliśmy, to podczas nadawania programu ze studia, pracowało
równocześnie około 1500 lamp, z czego większość to lampy podwójne. Wystarczyło
uszkodzenie jednej z nich Ŝeby w skrajnym wypadku nawet odwołać program (...). Bardzo
zawodne były takŜe kondensatory elektrolityczne, które pod wpływem wysokiej temperatury
po prostu „puchły”(...).
Część urządzeń (np. miksery wizyjne) jak później zauwaŜyliśmy, Francuzi przerobili na
kolanie ze standardu 819 linii, jaki wtedy jeszcze stosowała Telewizja Francuska (RTF), na
obowiązujący w Polsce standard 625/50. Efektem tej przeróbki była niestabilna praca i dość
znaczne szumy na obrazie TV. Szumy pochodziły z torów wzmacniaczy wizyjnych, które nie
zostały zmienione i przenosiły pasmo częstotliwości do 11,5 MHz (dla 819 linii). Niestabilna
praca była wynikiem wadliwie wytworzonych impulsów clampujących w obrębie impulsu
gaszącego pola(...).
NajwaŜniejszymi urządzeniami były: generatory impulsów synchronizujących i miksery
wizyjne. Uszkodzenie któregokolwiek z tych urządzeń prowadziło do przerwy w nadawaniu,
nawet nadanie planszy było niemoŜliwe. Producent ( francuska firma „Radio Industrie”),
oczywiście przewidział zawodność ówczesnego sprzętu, i te dwa wymienione urządzenia były
zdublowane. PowaŜnym problemem były części zamienne, które były sprowadzane za tzw.
„dewizy”, których było zawsze za mało, staraliśmy się uŜywać krajowych elementów - jak
tylko to było moŜliwe (...).
Do studia poznańskiego kupiono tylko dwie kamery, tak Ŝe awaria jednej z nich, praktycznie
uniemoŜliwiała kontynuowanie większego widowiska. Kamery były wyposaŜone w lampy
analizujące obraz typu Image Orthicon – elementy dzisiaj zupełnie nieznane, wymagały one
dość znacznego natęŜenia oświetlenia. Lampa ta, długości około 40 cm i średnicy 3 cale albo
4,5 cala, była bardzo skomplikowana i droga. Produkowało je zaledwie kilka firm na świecie
(między innymi RCA). Była równieŜ bardzo kapryśna, przed rozpoczęciem programu musiała
się „wygrzać”, przez około 20 minut, po których następowało „strojenie” elektryczne tej
lampy, które trwało kolejne 15 minut. Utrwalał się takŜe na niej zbyt długo „trzymany”
nieruchomy obraz, np. plansza z tekstem. Taką kamerę po programie naleŜało skierować na
czystą, białą kartkę papieru, w celu „wymycia” starego obrazu który został zapamiętany.
Kamery zamiast jednego obiektywu z zoomem, jak jest dzisiaj, miały cztery osobne obiektywy
na obrotowej tarczy, o stałych ogniskowych: 35 mm, 50 mm, 100 mm i 150 mm. Przy
transmisjach sportowych, stosowano duŜy i cięŜki obiektyw 300 mm.
Magnetowidów oczywiście jeszcze długo nie było, wszystko szło na Ŝywca. Jedyne
zarejestrowane obrazy jakie mogliśmy odtworzyć z taśm, to filmy kinowe (35 mm), oraz
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reportaŜowe (16 mm ). Telekino ówczesne wyposaŜone było w dwa projektory 35 mm (marki
Emon), pracujące na jedną kamerę widikonową poprzez zespól przełączanych luster. Osobna
kamera widikonowa współpracowała z projektorem 16 mm (marki Hortson). Była jeszcze
tandetna i stara kamera, zwana ”kozą” - kupiona od Francuzów za friko, wykorzystywano ją
tylko do programowych plansz i zegara. Kamera ta poszła na „emeryturę” po zakupie
profesjonalnego, czeskiego rzutnika telewizyjnego marki „Tesla”. ReportaŜe z miasta
nakręcano kamerą filmową AK-16, a materiały wywoływano w laboratorium przy ul. Strusia
10(...).
W studio kamerzyści i operatorzy wózków mikrofonowych wzajemnie sobie przeszkadzali,
walcząc między sobą o „dostęp” do wykonawców. DuŜą przeszkodą były dziesiątki grubych
kabli od reflektorów, kamer i mikrofonów, zalegające na podłodze. RównieŜ takim grubym
kablem, podczas większych widowisk była „połączona” z reŜyserem osoba zwana
inspicjentem - jak w teatrze. Inspicjent poruszając się po studio, wlókł za sobą to kablisko,
uwieszone do wielkich i cięŜkich słuchawek z mikrofonem. Szczególne zdolności do
kilkukrotnego opasania się tym kablem miała - inspicjent – Jola Górska. Bywała całkowicie
unieruchomiona, trzeba było pomocy drugiej osoby Ŝeby ją z tego kabla wyplątać. Wyglądała
jak człowiek zaatakowany przez węŜa boa - dusiciela.
Problem rozwiązał inŜ. Kajetan Wyrwa, który zaprojektował i wykonał dookoła studia pętle
indukcyjną. Wystarczyło przypiąć do butonierki aparacik dla słabo słyszących, do ucha
włoŜyć słuchawkę i polecenia reŜysera były dostępne bezprzewodowo.

Wspomina Stefan Lamęcki:
Nadawanie programów rozpoczynało się o godzinie 16.00. Poznań nie miał jeszcze
połączenia z Warszawą i innymi stacjami, przez co był skazany tylko na program lokalny.
Przed południem nadawany był obraz kontrolny dla zakładów napraw i sklepów
sprzedających telewizory. Obraz ten był wytwarzany przez specjalne urządzenie zwane
monoskopem. Treść tego obrazu to oczywiście tak jak dzisiaj figury geometryczne i skala
szarości, oraz w środku mała sylwetka św. Jerzego na koniu, stąd umowna nazwa testu –
„konik”. Mieszkańcy Poznania byli tak zafascynowani tym nowym środkiem przekazu, jakim
była telewizja, Ŝe nawet przed południem mieli włączone telewizory i patrzyli na nieruchomą
tablicę testową(...). Telewizory ówczesne moŜna było kupić tylko na specjalne talony,
rozprowadzane przez zakłady pracy dla swoich pracowników. Przeciętny koszt nowego
telewizora to półroczna pensja. W początkowym okresie dostępne były tylko dwa modele
telewizorów, obydwa produkcji NRD: 12 calowy „Rubens” i 17 calowy „Dürer”. Polskich
„Belwederów” i „Wisły” jeszcze nie było. Powoli zaczęły się pojawiać w komisach pierwsze
aparaty produkcji ZSRR, jak np. Temp, Awangard, Rubin, Rekord i inne.(...)

Przez pierwsze dwa lata Telewizja Poznań pozbawiona była połączenia z Warszawą.
Poznańskie programy na antenę ogólnopolską nadawane były z Łodzi. Tak była
nadawana na antenę ogólnopolską w dniu 19 września 1958 roku, sztuka Jerzego
Szaniawskiego „Kowal, pieniądze i gwiazdy” – cały zespół wykonawców
i realizatorów oraz dekoracje i rekwizyty musiały pojechać do Łodzi.
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Foto 12.8 Poznań
W studiu – lata 60.
kamera na specjalnym
wózku – operator kamery
Zbigniew Budziński

W maju 1958 roku odbyła się pierwsza próba retransmisji programu z Warszawy za
pośrednictwem nadajnika na ŚlęŜy pod Wrocławiem. Odbiornik retransmisyjny był
zainstalowany w leŜącej na wzgórzu miejscowości Mosina, około 30 km na południe
od Poznania. Był on połączony z Poznaniem jednym skokiem linii radiowej. W ten
sposób widzowie w Poznaniu mogli oglądać program ogólnopolski.
Natomiast 1 maja 1960 r. uruchomiono jednokierunkowe łącze mikrofalowe TM-110
francuskiej firmy CSF na trasie Poznań- ŚlęŜa - Katowice. Aby odwrócić kierunek
transmisji, naleŜało wejść na maszt i przełoŜyć tzw. główki antenowe, nadawczą i
odbiorczą, zamieniając je miejscami w antenach ustawionych na szczycie masztu.
Stwarzało to moŜliwość dwustronnego połączenia z programem ogólnopolskim.
10 maja nadano w programie ogólnopolskim pierwszą bezpośrednią transmisję z
Poznania – zakończenie XII etapu Wyścigu Pokoju, na stadionie w Poznaniu. Od
tego dnia ośrodek poznański zasilał program ogólnopolski średnio10 – 12
programami miesięcznie.

Wspomina Stefan Lamęcki:
Ludzie telewizji to przewaŜnie byli pracownicy Polskiego Radia, Teatrów Poznańskich i
Radiostacji Poznańskiej. Załoga techniczna odbyła w Warszawie specjalne, kilkumiesięczne
szkolenie, które prowadzili polscy fachowcy od telewizji, niektórzy jeszcze przedwojenni, jak
np. prof. Lesław Kędzierski czy prof. Tadeusz Bzowski. DuŜej pomocy udzielali takŜe
przedstawiciele firmy francuskiej, którzy dostarczyli i uruchamiali sprzęt, kierował nimi
inŜ. Georges de France. Przyszli realizatorzy dźwięku szkolili się natomiast w Rozgłośni przy
ul. Berwińskego 5, pod okiem techników radiowych.
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Niedoścignionym wzorem spikerki była pani Nina Kuczyńska. Zresztą szlify zawodu spikerki
zdobywała w Rozgłośni Polskiego Radia, u boku swojego męŜa, takŜe spikera. Te piękne panie
musiały mieć dobrą dykcje i wzorowo opanowane zasady języka polskiego. Musiały teŜ
poprawnie wymawiać wyrazy z języków obcych. Nie do pomyślenia było, Ŝeby nazwisko Niemca,
Speer wymawiać z angielska jako „spiir”, co usłyszałem niedawno w jednej z dzisiejszych stacji
telewizyjnych.
Dyrektorem naczelnym został Jerzy Hoffmann, reŜyser importowany z Poznańskiej Rozgłośni
Polskiego Radia – postać wybitna; a kierowanie techniką studyjną Ośrodka, powierzono
inŜ. Jerzemu Litwińskiemu, z Radiostacji Poznańskiej. Częścią nadawczą Poznańskiej
Telewizji kierował inŜ. Olgierd Schreiber. Wspominam z wielkim szacunkiem i podziwem
techników i inŜynierów tamtych czasów, którzy musieli opanować nową, potrzebną wiedzę w
bardzo krótkim czasie. Niestety dzisiaj przynajmniej połowa tych ludzi juŜ nie Ŝyje.
Nie mogę nie wspomnieć związanego całe Ŝycie z telewizją inŜ. Jerzego Piątka – wybitnego
teoretyka i praktyka techniki telewizyjnej. Jego ciągłe niezadowolenie z wiedzy jaką, juŜ
posiadał i wywoływane przez Niego dyskusje, wpływały na nas zachęcająco Ŝeby, się ciągle
dokształcać. W latach osiemdziesiątych był dyrektorem technicznym Ośrodka.
Niecodzienna osobowość to inŜ. Aleksander Kamasa, praktyk telewizyjny który „wszystko
wiedział” i swoimi wiadomościami chętnie dzielił się z kolegami, niestety niskie zarobki
zmusiły Go do szukania pracy w innym zakładzie. Odszedł równieŜ do innego zakładu – z tej
samej przyczyny - inŜ.Kazimierz Jaskólski, wysokiej klasy fachowiec – teoretyk, techniki
telewizyjnej.
Charakterystyczne postacie dawnego studia telewizyjnego to: szef brygady sceny Jan
Pieprzycki – Jasiu (jego tubalny śmiech słyszę jeszcze dzisiaj), przybył chyba z teatru oraz
jego zastępca - Zenek Malinowski, mówiący piękną, poznańską gwarą, dzisiaj juŜ prawie
niespotykaną. Sławne było jego powiedzenie w czasie jazdy pociągiem – „łodyńć łot tych
drzwióf” (odejdź od tych drzwi). PoniewaŜ był kawalerem, pytaliśmy się czasem Zenka, kiedy
się oŜeni. Zenek miał zawsze taką samą odpowiedź: „Tata jeszczy nie doł cynka...”.
Postacią - legendą był Ludomir Budziński - Ludek, przedwojenny i powojenny pracownik
Polskiego Radia, w telewizji pełnił funkcję realizatora wizji. Wpadał w ostatniej chwili przed
rozpoczęciem programu i krzyczał do telekina: „moŜecie grzać Hortsona, a za 5 minut
anodowe!”. Znaczyło to, Ŝe technik w telekinie ma włączyć Ŝarzenie lamp radiowych
aparatury, a po 5 minutach załączyć napięcie anodowe – terminy techniczne dzisiaj nieznane.
Pierwszy raz go spotkałem w Rozgłośni Radiowej Polskiego Radia, gdzie w latach 50.
pracowałem. Zatrudniony był jako realizator dźwięku, a w czasie ulicznych wyścigów
motocyklowych, jako sprawozdawca sportowy (...) Jako jeden z nielicznych miał samochód marki DKW – czyli jak mówili złośliwi - dykta, klej, woda. Przed wojną, w roku 1929, w
czasie Powszechnej Wystawy Krajowej, przeprowadził jako sprawozdawca sportowy,
pierwszą w Polsce, radiową transmisję z meczu piłki noŜnej: Warta Poznań – PSV Eindhoven.
Bardzo ciekawa postać to operator telekina, a później montaŜysta na magnetowidach, Janusz
Flaum. Pamiętam, jak do Poznania przyjechała znana polska aktorka filmowa z męŜem.
Miała brać udział w programie „Sylwetki X muzy”, który prowadził red. Czesław
Radomiński. Janusz oczywiście nie wiedział Ŝe pan, który jej towarzyszy to jej mąŜ. JuŜ po
zapisie programu, zwrócił się do red. Radomińskiego słowami: - Panie Czesławie, nie
spodziewałem się Ŝe pani Y jest „na Ŝywo” taka nieładna - na co jej mąŜ, który był obecny,
zareagował słowami: - tak, tak ma pan rację(...) ja muszę codziennie na nią patrzeć bo(...)
jestem jej męŜem. PoniewaŜ wszyscy mieli duŜe poczucie humoru, skończyło się na
„obaleniu” pół litra – za 50 centów, z pobliskiego PEWEXU.
Trzeba teŜ wspomnieć o pracownikach nadajników i łącz telewizyjnych. Początkowo
pracowaliśmy razem, ale w1958 roku nastąpił rozdział – załogi nadajników i łącz TV przeszły
pod kierownictwo Stacji Radiowych i Telewizyjnych. Wkrótce został uruchomiony nadajnik
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TV o mocy 10 kW (w antenie 150 kW) w Śremie, którego zasięg obejmował juŜ całe
Województwo Poznańskie. Wspominam wysokiej klasy specjalistów techniki nadawczej
Alfreda Jankowskiego (krótkofalowiec: SP3PJ), Biskupskiego, Byczyńskiego i inŜ. Olszaka.

Foto 12.9 Poznań
InŜ. Jerzy Piątek przy stołach
kamerowych

Foto 12.10 Poznań
Stefan Lamęcki przy magnetowidach
QR-302 produkcji NRD, rok 1973

JuŜ w roku 1959 powstała koncepcja budowy ośrodka nadawczego duŜej mocy
i powołano społeczny komitet budowy takiego ośrodka. Ośrodek nadawczy
wybudowano w Górze koło Śremu. Ogólny koszt inwestycji wyniósł ponad
27 milionów złotych, z czego połowę pokrył Komitet Społeczny. Zainstalowano
nadajnik, polskiej firmy ZARAT, duŜej mocy (moc promieniowana 150 kW).
Oficjalne oddanie do uŜytku ośrodka nastąpiło 21 lipca 1964 r. Nowy nadajnik pokrył
ponad 60% powierzchni województwa, a dzięki przemiennikom równieŜ resztę
Wielkopolski i województwo zielonogórskie.

W1966 roku TVP Poznań otrzymał pierwszy wóz transmisyjny polskiej produkcji
wyposaŜony w 4 tory kamerowe, miksery wizji i dźwięku oraz telekino 16mm.
Powstały wydział transmisji dysponował przenośnymi łączami mikrofalowymi,
co dawało moŜliwość samodzielnej transmisji po za studiem do 100 km.

W 1966 r. rozpoczął pracę w poznańskim ośrodku inŜ. Michał Rzeszewski,
późniejszy wieloletni dyrektor techniczny Ośrodka.
W roku 1969 Ośrodek Telewizyjny w Poznaniu zatrudniał 57 osób i miał 412 tysięcy
abonentów, w tym 86 tys. w Poznaniu.
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OŚRODEK TELEWIZYJNY W KATOWICACH
Trzeci regionalny ośrodek telewizyjny został uruchomiony 3 grudnia 1957 r. w
Katowicach. Pełnomocnikiem ministra Łączności ds. projektowania i uruchamiania
ośrodka w Katowicach był inŜ. Ryszard Dzwonik.
Ośrodek zlokalizowano w Bytkowie, około 6 km od centrum Katowic. Pierwsze studio
o powierzchni 120 m2 wyposaŜono w dwie kamery superortikonowe Mk III. Było teŜ
telekino widikonowe, dwukamerowe z multiplekserem, projektorami 2x35 mm i 16
mm oraz rzutnikiem przezroczy.

Foto 12.1_Katowice
Praca w Studio w OT Katowice

Foto 12.2_Katowice
Operator Wojciech Krassowski
przy kamerze Mk III, w głębi
widoczna druga kamera

Zespół nadawczy stanowiły dwa nadajniki wizji o mocy po 9 kW i dwa nadajniki fonii
o mocy 2,6 kW, pracujące oddzielnie lub równolegle – rozwiązanie takie zapewniało
pewność pracy stacji i stwarzało dogodne warunki prowadzenia konserwacji. Antenę
nadawczą umieszczono na wysokości 225 m. Zapewniało to zasięg odbioru 65 do 90
km.
Cała aparatura studyjna i nadawcza była zakupiona w firmie Marconi. MontaŜem
aparatury nadawczej kierował inŜ. Tadeusz Klomba przy udziale inŜ. Bolesława
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Bochińskiego i inŜ. Zbigniewa Zubika, a aparatury studyjnej inŜ. Karol Mori, przy
udziale inŜ. GraŜyny Kurpiewskiej. Kierownictwo ogólne nad uruchomieniem ośrodka
pełnił inŜ. Józef Małogłówka, który następnie został dyrektorem technicznym ośrodka
w Katowicach. Załogę ośrodka wzmocnił inŜ. Ryszard Kaczkowski z Zakładu
Telewizji IŁ.
Ośrodek otrzymał teŜ wóz transmisyjny francuskiej firmy La Radio Industrie, z trzema
kamerami superortikonowymi. Wóz ten był odbierany i sprawdzany w Warszawie,
gdzie przeprowadzono szereg transmisji próbnych. Pierwszym szefem wozu został
inŜ. Julian Jodłowski (po śmierci dyr. Małogłówki – dyrektor techniczny Ośrodka w
Katowicach).

Wspomina GraŜyna Kurpiewska:
Druga połowa 1957 roku to intensywna budowa katowickiego ośrodka telewizyjnego oraz
szkolenie jego przyszłej obsługi technicznej, które odbywało się równieŜ w Warszawie.
Szkolenie obejmowało m.in. poznanie konstrukcji pierwszego w Polsce wozu zakupionego w
firmie La Radio Industrie oraz obsługę urządzeń zainstalowanych w tym wozie,
przeznaczonym dla Katowic. Szkoliła się cała załoga wozu, łącznie z kierownikiem, którym
był mgr inŜ. Julian Jodłowski, młody inŜynier, bardzo inteligentny i zdolny, tuŜ po studiach.
Po zakończeniu szkolenia, które prowadziłam, zdecydowano, Ŝe przynajmniej w czasie
pierwszej transmisji moja obecność przy tym niedoświadczonym jeszcze zespole jest
konieczna.
Pojechałam więc do Katowic i zainstalowaliśmy wóz w Operze Bytomski( ...). Transmisja się
udała, więc po jej zakończeniu Ŝegnam się z inŜ. Jodłowskim, mówiąc: „Teraz juŜ was
zostawiam”. A on na to „Pani GraŜyno, proszę, niech Pani zostanie. Jak Pani odejdzie, to
pójdą teŜ wszyscy moi pracownicy i będę musiał sam zwijać kable”. Takie to bywają trudne
początki kierowania.
W kwietniu 1966 r. Katowice otrzymały nowy ośrodek studyjny zbudowany obok
istniejącego w Bytkowie. DuŜe studio telewizyjne o powierzchni 432 m2 wyposaŜono
w 5 kamer superortikonowych produkcji polskiej WZT i urządzenie tylnej projekcji.
Baza filmowa została wyposaŜona w sprzęt do obróbki, udźwiękowienia i montaŜu
taśmy filmowej.

POCZĄTKI OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI TELEWIZYJNEJ
Uruchomienie ośrodka w Katowicach było połączone ze stworzeniem sieci łączy
radiowych, które połączyły ośrodki w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Były to łącza
typu przewoźnego TM110 francuskiej firmy CSF. Pierwsza linia została uruchomiona
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22 lipca 1957 r. na trasie Warszawa – Łódź (stacje pośrednie w Mszczonowie i w
Rogowie), a druga 3 grudnia 1957 r. na trasie Łódź – Katowice (stacje pośrednie w
Piotrkowie, Dobromierzu i Podzamczu). Były to łącza jednokierunkowe, wymagające
ręcznego przełączania kierunków przekazu łącza na wszystkich stacjach pośrednich
co, jak juŜ wspominałam, było niewygodne i pracochłonne.

Wspomina Janusz Matuszczak:
W latach 1956-1960 pracowałem w Telewizyjnym Centrum Nadawczym w Warszawie – na
Stacji Łącz Telewizyjnych – mieszczącej się na 38 piętrze PKiN. Trasa łącz zestawiona była z
urządzeń przenośnych typu TM 110 produkcji francuskiej.
W pierwszym okresie po uruchomieniu transmisja sygnału TV przebiegała tylko w kierunku
od Warszawy do Łodzi i Katowic. PóŜniej teŜ do Gdańska.W miarę rozwoju regionalnych
Ośrodków Telewizyjnych powstała konieczność transmisji programu TV równieŜ w kierunku
do Warszawy.
Procedura zmiany kierunku transmisji była jednak dość skomplikowana. Wymagała zamiany
miejscami urządzeń nadawczych i odbiorczych na wszystkich wieŜach łącz TV na całej trasie.
Po zamianie konieczne było jeszcze „wizowanie”, czyli dokładne wycelowanie anten
parabolicznych nadawczych i odbiorczych dla uzyskania optymalnego sygnału. Wszystko to
musiało się odbyć w moŜliwie najkrótszym czasie – zwykle w ciągu krótkiego filmu,
emitowanego w poszczególnych Ośrodkach TV.
Zatem na komendę „zmiana kierunku” – wszystkie załogi na stacjach łącz musiały
niezaleŜnie od pogody wejść na szczyt wieŜy i przestawić urządzenia , a następnie dokonać
„wizowania”. Było to bardzo stresujące, ale wtedy wszyscy pracowaliśmy z duŜym zapałem i
efekty były znakomite. Czas całej operacji zwykle nie przekraczał 15-20 minut.
Jednak nie zawsze tak było. Pewnego dnia , w czasie wyjątkowo złej pogody i bardzo silnego
wiatru na jednej ze stacji na trasie Warszawa – ŁódŜ – przy przenoszeniu urządzenia – cały
stojak wraz z anteną paraboliczną został porwany przez wiatr i spadł na ziemię ! Transmisja
została odwołana „ z przyczyn technicznych”. Szczątkami urządzenia zainteresowali się
przedstawiciele zakładów „Radmor” z Gdańska , którzy zaczynali u siebie produkcję
urządzeń podobnych do TM110 o nazwie KORAB . Wyremontowali cały zespół i pracował on
póŜniej na stacji łącz w Świerczu (Warszawa-Gdańsk).
Z wielką radością powitaliśmy więc budowę w roku 1958 stacjonarnych urządzeń łącz TV
produkcji francuskiej firmy TRT , w których zmiana kierunku transmisji odbywała się przez
obrót silniczkiem elektrycznym zwrotnicy falowodowej w układzie zasilania anten
parabolicznych.

Przez pewien czas łącza TM-110 były powszechnie stosowane zarówno do połączeń
między ośrodkami, jak i do dosyłu programów z wozów transmisyjnych do ośrodków
telewizyjnych. W 1958 roku do połączenia między Warszawą i Łodzią zakupiono
łącza stacjonarne FHT-4003, francuskiej firmy TRT, które miały sterowane
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elektrycznie komutatory falowodowe, co pozwalało na połączenie z anteną nadawczą
bądź odbiorczą, zgodnie z kierunkiem transmisji.
Trasa Łódź – Katowice uzyskała drugą nitkę łącz TM-110.

Foto 12.1 i 12.2_ Początki ogólnopolskiej sieci TV
WieŜa stacji przekaźnikowej w
Antena nadawczo-odbiorcza
Mszczonowie, łącza TRT,
na stacji w Mszczonowie
na trasie Warszawa - Łódź

Foto 12.3 _Początki ogólnopolskiej sieci TV
Łącza mikrofalowe FHT-4003, firmy TRT na stacji w Mszczonowie
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Foto 12.4 Początki ogólnopolskiej sieci TV
Odbiornik kontrolny sygnału TV

W dniu 4 grudnia 1957 roku została równieŜ przeprowadzona pierwsza
międzynarodowa transmisja telewizyjna. Sygnał telewizyjny z Ostrawy odebrano
w Katowicach na specjalnym odbiorniku w systemie Ballempfang – była to
retransmisja koncertu estradowego z Berlina i spektaklu teatru kukiełkowego z Pragi.
Jednak jakość sygnału nie była zadowalająca. Zbudowano więc trasę łącz TM-110
z Ostrawy przez Szyndzielnię do Katowic. 15 lutego 1958 roku trasą tą przekazano
transmisję z ParyŜa (Mistrzostwa Świata w jeździe figurowej na lodzie).

Foto 12.5_Początki ogólnopolskiej sieci TV
Informacja o uruchomieniu nowego połączenia z Czechosłowacją
linią radiową ŚnieŜne Kotły - Zwirčina
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W roku 1960 połączenie z Czechosłowacją utworzono na trasie ŚnieŜne Kotły –
Zwirčina. A wcześniej w 1959 r. Polska uzyskała połączenie graniczne ŚnieŜne Kotły
– Landes Krone w NRD. Na obu tych trasach zainstalowano łącza TM-110.
We wrześniu 1960 roku trasy te były wykorzystywane do transmisji z Olimpiady w
Rzymie.
Wspomina Wanda Trzebunia-Siwicka:
Igrzyska Olimpijskie w Rzymie w 1960 roku to były pierwsze Igrzyska transmitowane na Ŝywo
w telewizji europejskiej. Europa była juŜ w tym czasie pokryta siecią łączy telewizyjnych
mikrofalowych. Wymiana międzynarodowa programów telewizyjnych była organizowana przez
Eurowizję w Europie Zachodniej oraz przez Interwizję w krajach obozu socjalistycznego.
Transmisje te oglądaliśmy równieŜ w Polsce. Nadaliśmy wtedy 72 godziny programu z Igrzysk.
Mieliśmy poczucie uczestnictwa w sukcesach naszych sportowców. Pamiętam do dziś, z jaką
przyjemnością oglądałam te transmisje. Wtedy po raz pierwszy poczułam, Ŝe telewizja jest oknem
na świat.
Projektowaniem tras łączowych i ich uruchamianiem dla polskiej telewizji kierowali
inŜynierowie: Wojciech Jurkiewicz i Stanisław Hernik, przy udziale Biura Projektów
Radia i Telewizji.

A jaki był następny krok ku stworzeniu połączeń międzynarodowych?

Express Wieczorny pisał 6 listopada 1964 r.:
Międzynarodowy kabel łączy cztery stolice. Wczoraj, 5 bm. przekazana została do
eksploatacji równocześnie w czterech krajach: ZSRR, Polsce, CSRS i NRD wielka magistrala
telekomunikacyjna dla potrzeb telewizji i łączności telefonicznej. Jest to najdłuŜsze, tego
rodzaju połączenie w Europie(...) 2880 km przez Moskwę – Kijów – Lwów - Katowice do
Ostrawy, Brna, Pragi, Usti nad Łabą do Berlina(...). Kabel współosiowy na terenie
wszystkich czterech krajów wykonany został po raz pierwszy w Polsce przez krakowskie i
oŜarowskie zakłady kablowe. Aparaturę teletransmisyjną dostarczył przemysł radziecki.
Dzięki nowej magistrali moŜna będzie transmitować równocześnie dwa programy
telewizyjne(...) i odbywać 2220 rozmów telefonicznych. W pierwszym etapie uruchomiono
dwa tory telewizyjne dla potrzeb Interwizji, Eurowizji i programu ogólnopolskiego oraz 300
kanałów telefonicznych(...).
Czego mogą się spodziewać polscy telewidzowie po przekazaniu tej nowoczesnej magistrali?
– zwrócono się z pytaniem do p. inŜ. Kazimierza Peiserta z Biura SłuŜby Technicznej Telewizji
w Warszawie - Dotychczas istniała tylko jedna trasa linii radiowych słuŜących równieŜ
potrzebom telewizji. Prowadziła ona od Kaliningradu poprzez Warszawę, Katowice do NRD.
Była ona przystosowana do programów międzynarodowych, choć na przykład program
telewizji NRD, aby dotrzeć do ZSRR, musiał wejść na naszą antenę. Obecnie moŜemy
nadawać program ogólnopolski i równocześnie przekazywać bezpośrednio np. z CSSR do
ZSRR lub z ZSRR do NRD programy interesujące te kraje. Nowa magistrala stwarza ogromne
ułatwienie a takŜe usprawnienie pracy całej słuŜby technicznej Polskiej Telewizji i tym samym
zwiększa moŜliwości programowe.
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TELEWIZJA WROCŁAW

Historia telewizji we Wrocławiu rozpoczęła się od nadajnika telewizyjnego na górze
ŚlęŜa.
Wspomina dyr. Jerzy Rutkowski:
W czerwcu 1957 r. zjawił się u mnie dyrektor radiostacji wrocławskich inŜ. Rylski, wraz z
wrocławskim wojewodą p. Jaroszewiczem, którzy prosili o ułatwienie budowy telewizyjnej
stacji nadawczej na ŚlęŜy koło Wrocławia, tak by mogła zostać uruchomiona 4 grudnia tegoŜ
roku, jednocześnie ze stacją w Katowicach! Początkowo potraktowałem to jako coś w rodzaju
science fiction(...). InŜ. Rylski zapewnił mnie, Ŝe załoŜenia projektowe będą przygotowane w
ciągu tygodnia, Ŝe mają juŜ zapewnionych wykonawców(...). No dobrze a skąd weźmiecie
pieniądze na sprzęt? Okazało się, Ŝe wrocławskie zakłady przemysłowe chcą przekazać środki
na zakup nadajnika w RFN (ponad 100.000 dolarów) ze swoich odpisów dewizowych( ...).
W pierwszych dniach grudnia dostałem informację, Ŝe budynek jest juŜ gotowy (trzeba tu
wspomnieć, Ŝe ŚlęŜa ma wysokość 600m nad poziom morza z bardzo trudnym dojazdem, na
ostatnim odcinku nachylenie dochodzi do 30 stopni). Spóźnił się natomiast dostawca
nadajnika firma Siemens, gdyŜ trzeba go było dostosować do standardu obowiązującego w
OIRT. Zamiast w grudniu nadajnik został dostarczony w końcu stycznia.
Nadajnik został uruchomiony 1 lutego 1958 r. Nadajnik wizji miał moc 10 kW,
a nadajnik fonii 2-3 kW. Wysokie wzniesienie anteny nadawczej dało zasięg do
130 km, obejmujący całe województwo wrocławskie, opolskie, południowe obszary
województw zielonogórskiego i poznańskiego, a takŜe zachodnią część woj.
łódzkiego – około 2,5 miliona ludności.
Całością akcji budowy telewizyjnego ośrodka nadawczego na ŚlęŜy kierował
społeczny komitet powołany 4 czerwca 1957 roku. któremu przewodniczył Władysław
Ostapczuk. Środki finansowe na koszt budowy i urządzeń pochodziły w całości
z funduszy społecznych i zakładów pracy. Budowa na górze ŚlęŜa stanowiła duŜe
wyzwanie techniczne, najpierw trzeba było wybudować drogę na wysoki i stromy
szczyt.
W odbiorze technicznym nadajnika brali udział pracownicy Laboratorium, w tym
inŜ. GraŜyna Kurpiewska i inŜ. Stefan Kowalski.

Wspomina Stefan Kowalski:
Dostałem polecenie pomierzenia parametrów nadajnika zainstalowanego na ŚlęŜy. była zima,
śnieg. Jechałem sankami, na których wiozłem oscyloskop firmy Tektronix (cenny i drogi)
niezbędny do pomiarów. Było ślisko, sanki zarzuciły i oscyloskop zaczął się staczać w dół
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po śniegu. Na szczęście nic się złego nie stało , tylko obudowa trochę się wgniotła z boku.
Ale koledzy długo się śmiali, jak to Kowalski zrzucił Tektroniksa ze ŚlęŜy.

Telewizja Wrocław nie miała początkowo technicznych moŜliwości nadawania
własnych programów. Nim to nastąpiło ośrodek nadawczy na ŚlęŜy prowadził
retransmisję programów śląskiej telewizji w systemie Ballempfang oraz poprzez
Katowice programów telewizji Łódź i Warszawa.
W 1959 r. Wrocław uzyskał połączenie z Katowicami linią radiową; a w sierpniu 1962
roku otrzymał wóz transmisyjny produkcji czechosłowackiej firmy Tesla, co dało
moŜliwość rozpoczęcia własnej produkcji programów TV.

Foto 12.1_Wrocław
Wóz transmisyjny produkcji
czechosłowackiej – 1962 rok

Pierwszym kierownikiem technicznym Telewizji Wrocław był inŜ. Bogusław Glazer.
Programy były realizowane z hali lub z sali koncertowej Polskiego Radia, przed którą
stał wóz transmisyjny, spełniający funkcje reŜyserki.
W 1962 roku do Telewizji Wrocław został oddelegowany Michał Bogusławski, z
zadaniem szkolenia zespołu programowego; przez dwa lata był kierownikiem
artystycznym Ośrodka we Wrocławiu. Nadawano programy lokalne oraz
uczestniczono w programach ogólnopolskich – przygotowując między innymi kilka
widowisk Teatru Telewizyjnego. Na przykład zrealizowano widowisko operetkowe
„Zwariowany Bal” z udziałem Beaty Artemskiej.
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Projekt docelowego studyjnego ośrodka telewizyjnego opracowano w Biurze
Projektów RiTV w połowie lat 60., ale budowa tego Ośrodka nastąpiła duŜo później.
Nadajnik telewizyjny duŜej mocy na ŚlęŜy, stał się inicjatorem budowy wielu stacji
przemiennikowych małej mocy wypełniających luki w odbiorze spowodowane
uwarunkowaniami terenowymi, szczególnie w rejonach górskich.
Pierwszy taki przemiennik odbierający program ze ŚlęŜy zbudowała grupa
radioamatorów w Lubaniu Śląskim, następny przemiennik zasilany programem
z Katowic umieszczono w Zakopanem na Gubałówce, równieŜ zbudowany własnymi
siłami i za pieniądze społeczne.
W roku 1966 pracowały w Polsce juŜ 42 przemienniki budowane głównie przez
komitety społeczne wspierane przez lokalne zakłady pracy. Zakład Urządzeń
Radiotechnicznych Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. Stefana Bincera,
opracował i wykonał kilkanaście przemienników telewizyjnych, większa ich część
była zainstalowana w Beskidzie Śląskim i na podkarpaciu.

OŚRODEK TELEWIZYJNY W GDAŃSKU

Powstanie tego ośrodka nie było przewidziane w uchwale Prezydium Rządu z 1955r.
Jednak społeczeństwo Gdańska postanowiło zadziałać samo i zadziałało. Ośrodek
Telewizyjny w Gdańsku był dziełem Społecznego Komitetu ds. Telewizji woj.
Gdańskiego, który powołano 10 maja 1956 r. Skład Komitetu: przewodniczący
L. Lazarowicz, zastępca L. Drozdowski, później G. Wieczerzycki, skarbnik M.
Rybicki, członkowie L. Ekiert, J. Pietrusiak, W. Snarski, J. Mączkowski.
Wszystkie prace były finansowane z funduszy społecznych, na które się złoŜyły
zarówno osoby prywatne, jak instytucje i przemysł. Na początku Zespół Radiostacji
Gdańsk zapewnił etaty dla personelu techniczno-inŜynierskiego, który skierowano na
szkolenie na kursach w Warszawie – byli to inŜynierowie Leszek Ekiert i Bogdan
Kobyliński oraz technicy M. Zegarek i T. Sommer. Na potrzeby Ośrodka uzyskano
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pomieszczenia byłej restauracji przy ul. Sobótki 8 w Gdańsku-Wrzeszczu. Zasilanie
Ośrodka – budowę linii wysokiego napięcia i stacji transformatorowej wykonał we
własnym zakresie Zakład Energetyczny Gdańsk. Przy budynku Marynarka Wojenna
postawiła maszt, który Stocznia Gdańska przystosowała do potrzeb anteny
telewizyjnej.

Dzięki staraniom Komitetu Społecznego w 1957 r. został przekazany do Gdańska
sprzęt telewizyjny – w tym nadajnik, telekino i jedna kamera – wycofany z
Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego w Warszawie. Był to sprzęt opracowany
i wykonany w Instytucie Łączności.
Nadajnik o mocy 1,2 kW został wyremontowany i zmodernizowany przez zespół
techniczny ośrodka gdańskiego, przy wydatnej pomocy inŜ. Ogulewicza z IŁ.
Przy pracach adaptacyjnych potrzebne były elementy bardzo trudno dostępne na
rynku. W zdobyciu ich pomagały: Marynarka Wojenna, MORS, Zespół Radiostacji i
Stocznia Gdańska.
Telekino teŜ wymagało duŜej modernizacji, którą przeprowadził zespół przyszłych
pracowników ośrodka gdańskiego kierowany przez inŜ. Leszka Ekierta, między
innymi wymieniono ikonoskop w kamerze na niemiecki rieselikonoskop. Toru
kamerowego nie udało się uruchomić, wykorzystano tylko statyw kamerowy na
wózku z głowicą kamerową (to teŜ produkcji IŁ), na głowicy umocowano jedną
z kamer przemysłowych „Alfa”, która była wyposaŜeniem studia.
Całość prac nad przebudową wykonał zespół techniczny w składzie: L. Ekiert,
B. Kobyliński, M. Zegarek i T. Sommer, później doszedł technik Ryszard Leski.

Ośrodek w Gdańsku miał początkowo tylko telekino produkcji IŁ i studio spikerowskie
o powierzchni 8 m2 wyposaŜone w kamerę przemysłową „Alfa”. 15 maja 1958 roku
nadano z nich pierwszy przekaz telewizyjny – była to Polska Kronika Filmowa.
10 października 1958 roku na ekranie pojawia się „Neptun” jako sygnał wywoławczy
wraz z Gdańskiemi Kurantami. Powstaje zespól programowy w składzie
D. Domańska, A. Malinowski, J. Tomaszewska i B. Wyrobek.
26 grudnia 1958 r. nadano pierwszy program „na Ŝywo” realizowany w studio
spikerowskim. Od tego dnia programy nadawano juŜ 3 razy dziennie.
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Foto 12.1_Gdańsk
Zespół Emisyjny obsługuje
inŜ. Zygmunt Radtke

Praca w studio spikerowskim była niezwykle trudna, więc zaadaptowano na studio
salkę 40 m2 wyposaŜoną w 2 kamery przemysłowe „Alfa”. W reŜyserce pracował
mikser wizyjny WZT oraz mikser foniczny będący starego typu konsoletą z
pokrętnymi tłumikami. Nie dysponowano nastawnią świateł studia. Sterowano
światłami za pomocą tablicy z odpowiednimi wyłącznikami elektroenergetycznymi.

Foto 12.2_Gdańsk
Pokój Aparatury, przy stole
kontrolnym inŜ. Zenon
Trebliński i technik Link

Wspomina Rajmund Sulik:
IleŜ nasi nieliczni telewidzowie wykazali wówczas wielkoduszności i wyrozumiałości - godząc
się oglądać nasze Ŝałosnej jakości technicznej telewizyjne produkcje, gdy kaŜdy obraz
wykazywał inny poziom sygnału, inną rozdzielczość, ale za to wszystkie miały jedną cechę
wspólną - okropne zniekształcenia geometryczne. Wizytująca nas kiedyś p. GraŜyna
Kurpiewska ulitowała się nad nami i przez kilka dni mozolnie doprowadzała obrazki naszych
kamer do jakości, jakiej nigdy wcześniej, nawet u producenta, nie zaznały. Autor nin. notatek
nie odstępował wówczas p. GraŜynę na krok, a ona nie szczędząc czasu i trudu dzieliła się
swą wiedzą, czego efektem była późniejsza w pełni samodzielna i skuteczna konserwacja
kapryśnych Alf.
Brak środków finansowych i technicznych oraz szczupłość zespołu programowego
nie pozwalały na wypełnienie całego programu. A widzowie wciąŜ nie mogli oglądać
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centralnego programu z Warszawy. Kolejnym etapem była więc budowa linii
radiowej Warszawa – Gdańsk. Wybudowano dwie stacje pośrednie – w Milejowie
koło Elbląga i w Dylewskiej Górze w powiecie ostródzkim. Nadal wszystko dzięki
staraniom społecznym, równieŜ Elbląga. Znów pomagała Marynarka Wojenna i
Stocznia Gdańska, równieŜ Społeczny Komitet Miłośników Telewizji w Olsztynie i
inni. DuŜe zasługi przy projektowaniu trasy miał inŜ. Stanisław Peisert, który juŜ w
grudniu 1956 r. wraz z zespołem z Politechniki Gdańskiej, przeprowadzał badania i
sprawdzał doświadczalnie moŜliwości retransmisji z Dylewskiej Góry do Gdańska
programu odbieranego z Warszawy. Okazało się potrzebne zbudowanie jeszcze
jednej stacji pośredniej, wybrano Milejewo. Praca przy budowie stacji w Milejewie
była szczególnie trudna, odbywała się w zimie 1958/59 na terenie połoŜonym ponad
200 m n.p.m. oddalonym od węzłów komunikacyjnych i pozbawionym energii
elektrycznej, wody i drogi dojazdowej.
Ten pierwszy odcinek Dylewska Góra – Gdańsk zbudowano na polskich łączach
KORAB. W dniu 10 lutego 1959 roku Telewizja Gdańsk po raz pierwszy
retransmitowała warszawski program telewizyjny.

Wspomina Leszek Ekiert – Główny InŜynier Ośrodka:
Kolejna nasza działalność to budowa linii radiowej. Celem było pozyskanie programu
centralnego z Warszawy.
Nie pamiętam kto mi podpowiedział , Ŝe w czasie okupacji Niemcy mieli wybudowaną
podobno linię radiową „ iskrową” i udało mi się ją odszukać. W Milejewie była tylko wieŜa
wolnostojąca o wysokości 50 m, w Dylewskiej Górze nie było wieŜy ale pozostał budynek, tam
postawiliśmy maszt 40 m na odciągach - zrobiła go stocznia Gdańska. W Szydłówku był maszt
około 40 m, ale nie było budynku. Postawiłem tu wóz Drzymały na rusztowaniu, które zrobiła
Jednostka Wojskowa z Płońska. Rusztowanie było konieczne, bo kabel od TM110, był za
krótki, a musiałem wykorzystać pełną wysokość masztu. W Świerczu był maszt wolnostojący,
ale nie było budynku więc teŜ postawiliśmy wóz Drzymały. Zanim dostaliśmy łącza TM110
odbieraliśmy program z Warszawy na specjalnym odbiorniku o większej czułości w
Dylewskiej Górze i przesyłaliśmy do Gdańska.
Zasilanie dla stacji w Milejewie wykonała Marynarka Wojenna z Gdyni, która równieŜ dała
nam agregaty prądotwórcze UNROWSKIE oparte na silnikach benzynowych Willisa.
Na stacjach, gdzie były wieŜe wolno stojące, trzeba było wymienić podesty drewniane, które
były kompletnie zmurszałe. Robiłem to osobiście z kierowcą naszego samochodu Panem
Alfonsem Stefanowiczem - wspaniałym człowiekiem, więźniem, który budował kanał wodny z
nad morza Białego i był uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino. Łączą mnie z nim wspaniałe
wspomnienia i wiele cennych uwag Ŝyciowych, które mi przekazał. RównieŜ pomagał nam
Wacław Gajdziś - były Ŝołnierz Armii Czerwonej z rejonu Władywostoku - Polak.
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Status Ośrodka zmienił się dopiero po wizycie Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji
Włodzimierza Sokorskiego i wice-ministra Łączności Konrada Kozłowskiego w
styczniu 1959 roku. Nadajniki i linię radiową przekazano przedsiębiorstwu PP Stacje
Telewizyjne, a Ośrodek Telewizyjny w Gdańsku został oficjalnie otwarty 6 marca
1959 r.
W latach 1960 – 62 wybudowano staraniem Komitetu Społecznego stałą linię
radiową Warszawa-Gdańsk i Gdańsk-Warszawa, co umoŜliwiło nadawanie programu
do Olsztyna i Bydgoszczy (1960r.), a w maju 1961 r. umoŜliwiono przekaz sygnałów
Interwizji do ZSRR. W roku 1962 sygnał otrzymał Koszalin. Na antenę ogólnopolską
gdański ośrodek telewizyjny wszedł po raz pierwszy 26 czerwca 1962 r.
18 sierpnia 1962 r. uruchomiono nowy nadajnik telewizyjny produkcji francuskiej o
mocy wyjściowej 5 kW i mocy promieniowanej 100 kW, w stacji nadawczej w
Chwaszczynie koło Gdyni.

Wspomina Rajmund Sulik:
Wobec braku szans na uzyskanie profesjonalnego telekina, opracowałem w roku 1960
dokumentację niezbędną dla wykonania telekina sposobem rzemieślniczym. Ideę
multipleksera oparłem na systemie zastosowanym w telekinie firmy TRT pracującym
wówczas w zespole w PKiN. Podobnie do multipleksera TRT, takŜe zaprojektowany przez
autora przewidziany był do współpracy z trzema projektorami filmowymi; wybrany z jednego
z trzech projektorów obraz multiplekser rzutował na umieszczoną na stałe kamerę „Alfa”.
Dzięki pozytywnej ocenie dokumentacji przez kierownictwo techniczne w W-wie, ośrodek
uzyskał stosowne środki - rzecz niezwykle wówczas trudna - na realizację budowy telekina w
oparciu o tę dokumentację. Mechanikę wykonał dobrze wyposaŜony w obrabiarki
rzemieślniczy zakład mechaniczny w Gdyni. Lustra metalizowane wykonała katedra fizyki PG.
W końcu roku 1960 telekino wprowadzono w OTG do eksploatacji.
Nie znam dalszych losów tej telekinowej „samodziałki”, bowiem w marcu 1961 roku zostałem
przeniesiony słuŜbowo do ośrodka w Szczecinie.

Foto 12.3_Gdańsk
Multiplekser do telekina
zbudowany przez inŜ.
Rajmunda Sulika
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Kolejnym etapem prac Komitetu Społecznego była budowa studia telewizyjnego wraz
z odpowiednim zapleczem. W lipcu 1965 r. uruchomiono nowe studio telewizyjne o
powierzchni 130 m2, zostało ono oficjalnie przekazane Komitetowi ds. Radia i
Telewizji. Studio zostało wyposaŜone w 4 tory kamerowe produkcji polskiej i sprzęt
studyjny wykonane przez oddział produkcji małoseryjnej przy Warszawskich
Zakładach Telewizyjnych WZT (ZTSP) oraz inne nowoczesne wyposaŜenie, jak
zautomatyzowana aparatura oświetleniowa i urządzenie do tylnej projekcji, wszystko
produkcji krajowej.

Foto 12.4_Gdańsk
Siedziba nowego studia telewizyjnego w
Gdańsku uruchomionego w 1965 roku.

Foto 12.5_Gdańsk
Lata 80. - InŜ. Leszek Ekiert
(z lewej) i inŜ. Rajmund Sulik
rozmawiają o budującym się
kolejnym ośrodku studyjnym w
Gdańsku
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OŚRODEK TELEWIZYJNY W SZCZECINIE
W połowie lat pięćdziesiątych w Zarządzie Radiostacji w Szczecinie pracował młody
inŜynier Jerzy Fedorowski, który interesował się telewizją i chciał rozpocząć w
Szczecinie próby z nadawaniem telewizji. Postanowił opracować kamerę telewizyjną.
Jego zamiary podtrzymywał drugi hobbysta Zbigniew Majewski, który chciał
skonstruować odbiornik telewizyjny do odbioru zagranicznych telewizyjnych stacji
nadawczych. Zyskali akceptację dyrektora Zarządu Radiostacji Kazimierza
Czarneckiego. InŜ. Fedorowski zdobył nawet ikonoskop (od inŜ. Mori z WOT), jednak
zrobienie sprzętu studyjnego i kamery nie zostało zrealizowane, ale inŜ. Fedorowski
wymyślił sposób na zdobycie sprzętu z Targów Poznańskich.
Społeczeństwo Szczecina zostało zmobilizowane i powołano Towarzystwo
Miłośników Telewizji. Zaadaptowano na ośrodek TV pomieszczenia na najwyŜszym
piętrze wieŜowca przy ul. Tkackiej.

Tak opisuje to Władysław Kuruś-Brzeziński w ksiąŜce „Pionierskie lata szczecińskiej
telewizji” :
InŜ. Fedorowski dowiedział się, Ŝe na Targach Poznańskich francuska firma La Radio
Industrie wystawiała sprzęt telewizyjny i Ŝe część tego sprzętu – widikonowy tor kamerowy,
projektor 16 mm i nadajnik 50 W leŜy w depozycie w Poznaniu - i załatwił w Warszawie
„wypoŜyczenie” tego sprzętu, pomógł mu w tym inŜ. Dzwonik. W czynie społecznym
wykonano wszystkie prace i 19 lipca 1957 r. Telewizja Szczecin nadała pierwszy
(nieoficjalny) program. Bloki filmowe emitowano trzy razy w tygodniu. Niestety wkrótce
okazało się, Ŝe Francuzi upominają się o sprzęt i Ŝe trzeba go oddać, a niema funduszy Ŝeby
go zakupić.

Ale początki juŜ były zrobione.

1 maja 1960 roku, dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Telewizji uruchomiono
Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny w Domu OdzieŜowym przy Al. Niepodległości
i ul. Tkackiej. Studio o powierzchni 35 m2 zostało wyposaŜone w kamerę uzyskaną
z byłego Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego DOT (podobnie jak w Gdańsku
wykorzystywano z niej tylko statyw z głowicą kamerową) oraz 2 kamery widikonowe
„Alfa” i generator synchronizujący produkcji WZT i telekino francuskiej firmy TRT.
Pozyskanie dla szczecińskiego ośrodka eksperymentalnego tego
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profesjonalnego urządzenia było efektem niezwykłego talentu organizatorskiego inŜ.
Fedorowskiego. Telekino było czasowo zdeponowane przez wystawcę francuskiego
na terenie Targów Poznańskich. Dzięki Ŝmudnym zabiegom inŜ. Fedorowskiego i
staraniom kierownictwa w Warszawie udało się to urządzenie zakupić dla Szczecina.
Telekino było wyposaŜone w dwa projektory 35 mm i jeden 16 mm.”

Foto 12.1_Szczecin
Kamery ALFA w studiu przy
ul. Tkackiej. Kamerzysta Lech
Rydliński – 1960 r.

Nadajnik produkcji polskiej „Piezoelektronika” o mocy 1 kW wizja i 0,3 kW fonia,
ustawiono na 8. piętrze Domu OdzieŜowego. (Konstruktorem pierwszych polskich
nadajników telewizyjnych małej mocy produkowanych w „Piezoelektronice”, był inŜ.
Paweł Kaniut, były główny inŜynier rozgłośni PR w Katowicach).

Redakcje Ośrodka TV w Szczecinie mieściły się w budynku willowym przy ul. Armii
Czerwonej (N.B. budynek ów stanowił przed wojną siedzibę polskiego konsulatu).

Foto 12.2_Szczecin
InŜ. Jerzy Fedorowski,
lata 60.

Foto 12.3_Szczecin
InŜynierowie: od lewej: Rajmund Sulik
i Jerzy Fedorowski, lata 80.
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W tym czasie inŜ. Fedorowski przeniósł się organizacyjnie do Zarządu Radiostacji
gdzie opiekował się nadajnikiem telewizyjnym. Później przeszedł do WyŜszej Szkoły
Morskiej w Szczecinie gdzie zajął się pracą naukową i dydaktyczną w dziedzinie
Radiokomunikacji Morskiej.
Od 1 marca 1961 r. głównym inŜynierem Ośrodka został inŜ. Rajmund Sulik
przeniesiony słuŜbowo z Ośrodka TV w Gdańsku.

Wspomina Rajmund Sulik:
Zajmowana przez OTSzczecin kondygnacja stanowiła rodzaj nadbudówki „odzieŜowca”.
Istniejąca lokalizacja przysparzała załodze liczne uciąŜliwe niedogodności: transport
odbywał się windą towarową zewnętrzną (od strony ul. Tkackiej), czynną tylko w godzinach
funkcjonowania tego domu towarowego; wysoka temperatura w studiu i innych
pomieszczeniach ośrodka, zwłaszcza w porze letniej (temperatura dochodziła do 50°C), była
przyczyną licznych usterek technicznych sprzętu.
W tamtym czasie studio OTSzczecin dysponowało dwoma torami kamerowymi telewizji
przemysłowej typu „Alfa”. Przy tym jedna z kamer wyposaŜona była w transfokator, był to
obiektyw zaadaptowany z 16-milimetrowej kamery filmowej. Przyległy do studia niewielki
boks spikera, dzieliła od studia szyba, co umoŜliwiało przemienne kierowanie kamer na
spikera.
Mikser foniczny reŜyserni wykonany został sposobem gospodarczym przez
pracownika szczecińskiej rozgłośni radiowej i późniejszego wieloletniego pracownika
Ośrodka TV w Szczecinie, technika Henryka Synoradzkiego. Jego konstrukcja oparta
była na typowych wówczas konsoletach stosowanych w radiofonii (z tłumikami
pokrętnymi). ReŜysernia wyposaŜona była w mikser wizyjny WZT, w quasi-monitory
„Manes” i w dwa wycofane z eksploatacji w rozgłośni magnetofony marki EMI.
a/

b/

Foto 12.4_Szczecin Kamery Alfa w studiu przy ul Tkackiej
a/ Operator Andrzej Proszkowski i kamera Alfa z transfokatorem adaptowanym z
kamery filmowej 16 mm - 1961 r.
b/ Operator Stefan Pleśniarowicz wykorzystuje odbiornik „Manes” jako wizjer - 1961 r.
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a/

b/

Foto 12.5_Szczecin – studio przy ul. Tkackiej
a/ Marian WoŜniakiewicz przy konsolecie fonicznej - 1961 r.
b/ ReŜyserka wizji, pierwszy od prawej redaktor Tadeusz Kurek, obok technik
Tadeusz Kruk za nim operator telekina Bohdan Kołpakowicz, w głębi technik
Henryk Synoradzki
a/

b/

Foto 12.6 Szczecin - Pokój Aparatury studia przy ul. Tkackiej
a/ Dyskutują Bohdan Tronczyński i Jerzy Szpilewski
b/ Bohdan Tronczyński sprawdza urządzenie sterujące telekina

W roku 1962 Stanowisko naczelnego redaktora Ośrodka TV w Szczecinie objął
redaktor Tadeusz Kurek, pracujący wcześniej w WOT.
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Wkrótce Ośrodek otrzymał z Warszawy dwa superortikonowe 3” tory kamerowe typu
KT-6, wycofane ze Studia 2.

Foto 12.7_Szczecin
Tadeusz Kruk sprawdza kamerę
KT-6

Foto 12.8_Szczecin
Redaktor Tadeusz Kurek i
kierownik produkcji Lech
Jarmuła oraz operator kamery
Andrzej Proszkowski, kamera
KT-6 w klubie MPiK

Foto 12.9 Szczecin
Rok 1962. Pierwsza transmisja
telewizyjna w Szczecinie zrealizowana za pomocą kamer
KT-6, z klubu MPiK. Prowadzi
redaktor Tadeusz Kurek.
Łącze Korab wypoŜyczono z
dyrekcji Stacji Radiowych i
Telewizyjnych.

Wobec licznych niedogodności związanych z lokalizacją ośrodka w budynku
„odzieŜowca”, wszczęto w roku 1960 intensywnie poszukiwania bardziej stosownego
obiektu. Spośród szeregu propozycji, w większości nietrafnych, za jedyny obiekt
mogący być w istniejących wówczas warunkach na ten cel wykorzystany, uznany
został budynek zajmowany dotąd przez redakcje OT Szczecin mieszczący się przy
ul. Armii Czerwonej 30.
Niezbędną dokumentację dla zaadaptowania budynku dla potrzeb ośrodka wykonało
warszawskie biuro projektowe BSiPRiTV. Prace adaptacyjne budynku ukończono w
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roku 1964. W efekcie tej adaptacji ośrodek uzyskał studio o powierzchni 66 m²,
reŜysernię o pow. ok. 30m² z duŜym oknem pozwalającym na bezpośredni wgląd do
studia. Stworzono równieŜ niewielkie studio spikerowskie wyposaŜone w kamerę
Alfa.
ReŜysernia wyposaŜona została w nowy foniczny stół mikserski produkcji FONII oraz
samodzielnie wykonaną quasi-nastawnię świateł.

Foto 12.10_Szczecin
Pracownicy FONII uruchamiają stół foniczny –
od lewej inŜ. Józef Kaźmierczak, szef
produkcji FONII, inŜ. Zbigniew Smolana z
Biura Projektów i Antoni Piwowarczyk z
Działu MontaŜu FONII

Foto 12.12_Szczecin
MontaŜ stołu w reŜyserni –
sprawdza inŜ. Olgierd KlamŜyński

Foto 12.11_Szczecin
Prace instalacyjne w Pokoju
Aparatury: inŜ. Stanisław Lis
i technik Janina Kwiatek

Foto 12.13_Szczecin
MontaŜ wciągarek do oświetlenia –
technicy: Bohdan Tronczyński,
Tadeusz Kruk,
Wilhelm Rupental
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Kamery KT-6 wymieniono w roku 1965 na trzy kamery WZT typu KS-0011.
OT Szczecin uzyskał nowy ośrodek studyjny.

Foto 12.14_Szczecin
W nowym studiu – 1965 r. prezenter Nowicki,
przy kamerach operatorzy:
Andrzej Proszkowski i
Stefan Pleśniarowicz

Foto 12.15_Szczecin
Pokój aparatury 1964 r. – stoi
technik Henryk Synoradzki,
siedzi technik Ryszard Łozowski,
z tyłu technicy: Bohdan
Troczyński i Jerzy Szpilewski

Foto 12.16_Szczecin
ReŜysernia 1965 r. - kierownik
produkcji Stefan Niewada,
realizator wizji Michał Rajski,
stoi operator światła Mario
Rudnicki
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Równocześnie zaadaptowany został dla potrzeb bazy produkcji filmów, przyznany
ośrodkowi przez władze miasta, budynek willowy przy Al. Wojska Polskiego 75, róg
ul. Felczaka.

W dniu 1 lipca 1961 roku uruchomiono łącza na trasie Szczecin-Poznań i uzyskano
moŜliwość odbioru programu ogólnopolskiego, natomiast moŜliwość przekazu
własnych programów do sieci ogólnopolskiej uzyskano dopiero w czerwcu 1965 r.
W 1964 r. zbudowano ośrodek nadawczy w Kołowie koło Szczecina, nadajnik wizji
miał moc promieniowaną około 100 kW.

W bezpośredniej bliskości budynku nowego ośrodka studyjnego wybudowany został
pawilon mieszczący stację linii radiowej wyposaŜoną w radzieckie stacjonarne
urządzenia łączowe typu „Wiesna”. Wzniesiono kilkunastometrowej wysokości wieŜę
stalową dla anten urządzeń łączowych. Zabudowa tej części dzielnicy, w której
znajdowały się obiekty telewizji uniemoŜliwiała przesyłanie sygnału ze stalowej wieŜy
wprost do nadajnika w Kołowie, wobec tego ustawiono, na wysokim budynku
miejskiego biura projektowego mieszczącego się przy ul. Wawrzyniaka, antenę
bierną pełniącą funkcje „lustra” dla przesyłu do nadajnika sygnału odbitego.
Otwarcie Ośrodka Nadawczego TV i UKF w Kołowie i nowego ośrodka
studyjnego nastąpiło 13. lutego 1965 r.

Nowy ośrodek studyjny utworzony w byłym budynku redakcyjnym miał w załoŜeniu
słuŜyć jako obiekt przejściowy i juŜ w tym czasie przystąpiono do opracowywania
wstępnych załoŜeń techniczno-ekonomicznych dla wzniesienia kompleksu nowych
obiektów ośrodka telewizyjnego oraz rozgłośni PR. Zadanie to powierzono gdańskiej
pracowni BSiPRiTV (którą wówczas kierował inŜ. Leszek Ekiert).

W pierwszych latach swojej działalności Ośrodek TV w Szczecinie miał duŜe
trudności z pozyskaniem pracowników z dobrymi kwalifikacjami technicznymi.
Wprawdzie zespołem eksploatacyjnym kierowało dwóch inŜynierów, ale obaj,
zarówno Henryk Kasprzak, jak i Witali Rudźko, byli specjalistami w zakresie techniki
elektroenergetycznej (Politechnika Szczecińska nie kształciła w tamtym czasie
elektroników). Pośród techników tylko nieliczni mieli kwalifikacje elektroników,
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pozostali byli absolwentami technikum teletechnicznego. W tej sytuacji inŜ. Rajmund
Sulik zwerbował w latach 1964 – 65 dwóch inŜynierów-elektroników z Ośrodka TV w
Gdańsku mających juŜ praktyczne doświadczenia w dziedzinie techniki telewizyjnej,
zresztą swoich kolegów ze studiów (Politechnika Gdańska) - Zygmunta Radtke oraz
Czesława Lisa („ceną” ich pozyskania było w obu przypadkach mieszkanie rodzinne,
których uzyskanie od władz miasta wymagało juŜ wówczas od kierownictwa ośrodka
niezwykle trudnych zabiegów).
TakŜe Tadeusz Kurek, sam będąc wcześniej publicystą i realizatorem w ośrodku
centralnym w Warszawie, po objęciu przezeń stanowiska naczelnego redaktora
OTSzczecin w 1962 r. - „ściągnął” do Szczecina doświadczonych realizatorów z
WOT, m. in. Michała Rajskiego, Tadeusza Bielana oraz Janusza Mario Rudnickiego
wraz z jego małŜonką ElŜbietą Sommer (prezenterka prognozy pogody „Chmurka”).

W roku 1968 uruchomiono zespół emisyjny umoŜliwiający pracę w studiu niezaleŜną
od emisji programu. Wszystkie kolejne etapy prac modernizacyjnych były
wykonywane we własnym zakresie, według projektu inŜ. Rajmunda Sulika przy
współpracy Henryka Synoradzkiego i szeregu innych pracowników technicznych.
Stół sterowniczy wykonano w prototypowni fabryki motocykli „Junak”, teŜ wg.
projektu inŜ. Sulika, a instalację zrobili pracownicy zespołu technicznego Ośrodka.

Uzupełnienia sprzętowe ośrodka po roku 1966:
- w roku 1969 (1970?) telewizyjny wóz transmisyjny WZT typu WR-0042,
- w roku 1972 tory kamerowe WZT KS-0053,
- w roku 1973 telekino TAF-740 (TESLA) i w tymŜe roku dwa magnetowidy 2”
QR-302 prod. NRD.
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Foto 12.17_Szczecin
Rok 1979. Od lewej dyrektor
techniczny inŜ. Rajmund Sulik,
inŜ. Zygmunt Radtke i inŜ.
Bogusława Rodziewicz , przyszły
dyrektor techniczny Ośrodka –
planują nowy ośrodek do telewizji
kolorowej

OŚRODEK TELEWIZYJNY W KRAKOWIE

Krakowski Ośrodek Telewizyjny powstał dopiero w 1961 roku. Do tego czasu
mieszkańcy Krakowa mogli tylko oglądać program ogólnopolski i lokalny Telewizji
Katowice poprzez przemiennik telewizyjny zainstalowany na Kopcu Kościuszki
(lokalizacja ta budziła początkowo opory tradycjonalistów). Moc przemiennika
wynosiła 38 W. Przemiennik został zbudowany przez inŜynierów z radiostacji w
Krakowie: Wawrzyńca Cichockiego, Edwarda Stankiewicza, Jarosława Szumana i
Stanisława Wojtasa.

W 1961 roku Kraków dostał radziecki wóz transmisyjny (przysłany w zamian za
reklamowany w 1956 r). Był to wóz nowej generacji i pracował bez większych
zastrzeŜeń przez 10 lat, zwłaszcza po wymianie radzieckich superortikonów na
angielskie, miksera wizji na polski produkcji WZT, złącz i kabli kamerowych i innych
usprawnieniach wprowadzonych przez kolegów z Krakowa.
Głównym inŜynierem Telewizji Kraków został inŜ. Antoni Morejko, szefem wozu
transmisyjnego inŜ. Marian Wojewoda.

163

Telewizja Kraków nadała pierwszy program z wozu transmisyjnego 5 czerwca 1961
r. Był to program Tele-echo z kawiarni Jama Michalika, prowadzony przez Irenę
Dziedzic.
Od tego momentu do uruchomienia nowego Ośrodka na Krzemionkach, Telewizja
Kraków działała w strukturach Polskiego Radia – Rozgłośnia w Krakowie.

Produkcje Telewizji Kraków przekazywane były na antenę ogólnopolską trasą łącz,
w relacji:
•

Transmisyjny punkt pośredni ( początkowo na terenie miasta na WieŜy
Ratuszowej, budynek Nafty), od jesieni 1961 r. na Kopcu Kościuszki - za
pomocą radiolinii firmy Raytheon o mocy 0,1 W i zasięgu do 25 km.

•

Kopiec Kościuszki – Góra Szyndzielnia; radiolinią typu „Korab” produkcji
Gdańskich Zakładów Radiowych

•

Szyndzielnia - Katowice; radiolinią francuską TM-110, obsługującą wóz
katowicki i krakowski

•

Katowice - Warszawa; stałą odwracalną radiolinią TRT.

Wspomina Marian Wojewoda:
Bardzo często na sygnał odbiornika na Kopcu Kościuszki nakładały się zakłócenia w postaci
„mory - skośnych prąŜków o zmiennej częstotliwości” pochodzących od radiostacji
średniofalowej odległej o kilkaset metrów. W skrajnych przypadkach dla uzyskania czystego
obrazu obniŜano moc radiostacji o połowę; z 60 kW do 30 kW. W niektórych miejscach
transmisji np. na stadionach: Wisły i Cracovii oraz na Wawelu zakłócenia pojawiały się
równieŜ na kamerach.
KaŜda transmisja wymagała koordynacji z TV Katowice. Punkt pośredni radiołącz na
Szyndzielni,; odbiornik Korab - nadajnik TM-110, obsługiwany był przez Wydział Transmisji
TV Katowice. Radiolinia Korab, wypoŜyczona od wojska, była awaryjna i z tego powodu nie
nadano kilku programów. Długość trasy Kraków - Szyndzielnia przekraczała nominalny
zasięg radiołączy Korab; dźwięk był zaszumiony i do kaŜdej transmisji zamawiano w
Telekomunikacji rezerwową linię modulacyjną do przekazu dźwięku, z wozu do Katowic.
W przypadku transmisji z Zakopanego w zaleŜności od miejsca transmisji budowano trasy
łącz w relacji: Wóz - Kasprowy Wierch - Szyndzielnia lub Wóz – Gubałówka - Kasprowy
Wierch - Szyndzielnia. Dla potrzeb Mistrzostw FIS-1961r. zbudowano trasę: Wóz TV
Warszawa – Gubałówka – Luboń – Szyndzielnia - Katowice. Po oddaniu przez PP Stacje R i
TV stałej trasy w relacji Zakopane – Luboń – Kraków – Katowice transmisje realizowano tą
trasą.
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Przeniesienie punktu odbiorczego radiolinii wozu z Kopca Kościuszki na Chorągwicę
wymagało uŜycia radiołącza większej mocy. Przekazane z Warszawy radiołącze PYE o mocy
1W zwiększyło moŜliwości transmisji z okolic Krakowa - do 50 km. Ponadto wykorzystując
radiolinie Telekomunikacji oraz przenośne modulatory instalowane na: Górze Luboń k.
Rabki, Przehybie k. Nowego Sacza i Górze Św. Marcina w Tarnowie, nadano wiele
programów z tych terenów. Transmisje z Krynicy realizowano przez Górę Jaworzynę do
Tarnowa.
a/

b/

Foto 12.1_Kraków Transmisja z konkursu Skoków w Zakopanem
a/ Andrzej Zassowski montuje radiołącze na Gubałówce
b/ Wóz transmisyjny pod skocznią, na dachu wozu ustawiono anteny skierowane na
Gubałówkę. Obsługa Wozu od lewej: Zenon Brawuski, Marian Wojewoda, Jacek
Mastykarz, Andrzej Zasowski, Józef Stachurski.

Wspomina Andrzej Zassowski:
Systematycznie wprowadzaliśmy róŜne usprawnienia w urządzeniach wozu transmisyjnego.
Np. w wizjerze kamery operator widział więcej obrazu w linii (szerzej)niŜ w rzeczywistym
kadrze po mikserze. Okazało się, Ŝe w kaŜdej kamerze był tworzony innej szerokości impuls
gaszący, co było przyczyną „fałszywego kadrowania” i wywoływało spory przy nakładaniu
plansz, napisów itp.
Regularną zmorą był brak kontaktu w złączach kabli kamerowych. Tzw. szpilki pokryte
srebrem, łatwo się utleniały. Na to znalazł sposób inŜ. mech Zygmunt Popieluch – skarbnik
KABOT-u Wszystkie złącza pokrył galwanicznie złotem, poświęcając na początek własną
obrączkę ślubną, bo z trudem uzyskiwało się akceptację decydentów na róŜne, wydawałoby
się szalone pomysły.
Jak Ŝycie wykazywało, najlepszą metodą było tworzenie faktów dokonanych. Sterowanie
mechaniczne regulacji ostrości, nowe wózki pod kamery, to inicjatywa i wykonanie Z.
Popielucha. Wszystkie rozwiązania podpatrzone w okresie praktyki w Warszawie, były ciągle
wdraŜane, bo chcieliśmy się podświadomie wyzwolić z kompleksu prowincjonalizmu
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a/

b/

Foto 12.2_Kraków
a/ W czasie transmisji z pleneru. Pierwszy z lewej Zbigniew Rybka, absolwent Szkoły
Filmowej, realizator światła, który nas wiele nauczył, Marek Wędzicha - elektryk, Adam
Gąbiński-operator kamery, Tadeusz Sarata- mechanik.
b/ Kamera KT-6 na podnośniku, przy kamerze: Jerzy Kaszycki: redaktor, realizator
programów muzycznych, operator kamery.
a/

b/

Foto 12.3_Kraków Transmisja z Wawelu „Komedianci” w reŜyserii Lidii Zamkow. Przed wozem
stoją: Zbigniew Rybka, turystka rosyjska - pracująca na
analogicznym wozie transmisyjnym w ZSRR
(zachwycona bardzo dobrą jakością obrazu uzyskanego
na krakowskim wozie – pytała „Jak Ŝeście to zrobili?”),
technicy: Jacek Mastykarz, Eugeniusz Drzewiecki, Józef
Stachurski

Foto 12.4_Kraków Czesław
Piszczek ustawia łącze Raytheon
na wieŜyczce na dachu budynku
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Program z Kolegium Maius z
prof. Karolem Estreicherem. W
tle Kościół św. Anny.

166

Krakowski wóz telewizyjny przeprowadzał równieŜ transmisje ze stadionów w Chorzowie i
w Zabrzu, z Filharmonii Śląskiej, z Międzynarodowych Targów Poznańskich i wiele innych.
Wspomina Andrzej Zassowski:
Zapał i fascynacja nowym medium była ogromna. Katowice w tym czasie miały nowoczesny
nadajnik firmy Marconi, kompletną aparaturę studyjną zakupioną na Targach Poznańskich i
pierwszorzędne telekino! To był wiodący pod względem technicznym Regionalny Ośrodek TV.
Sygnał z Krakowa był surowo oceniany przez dyŜurnego inŜ. w katowickim studiu, nim dotarł
do Warszawy. My tu w Krakowie mieliśmy jedynie wóz radziecki.
Jednak decyzje w sprawie regionalnego ośrodka zapadały szybko, bo pręŜni, odwaŜni i z
wyobraźnią byli ludzie w Społecznym Komitecie Budowy Ośrodka Telewizyjnego KABOT .
Budowa nadajnika na Chorągwicy pod Krakowem została rozpoczęta, koncepcja adaptacji
radiowego studia w Rozgłośni Polskiego Radia przy ul. Szlak 71, wdroŜona.
W dniu 22 grudnia 1962 r. został uruchomiony ośrodek nadawczy na górze
Chorągwica, koło Wieliczki, z masztem o wysokości 360 m n.p.t. Nadajnik wizyjny
miał moc 10 kW, a nadajnik foniczny 2 kW. Był to nadajnik polskiej produkcji ZARAT
typu NTV-2/10/III. Producent dostarczył teŜ antenę nadawczą do emisji w kanale 10
OIRT.
Dzięki duŜej mocy nadajnika i zysku anteny (moc promieniowana ERP-300 kW) oraz
korzystnej lokalizacji uzyskano pokrycie programem telewizyjnym centralnej części
województwa krakowskiego i przyległych obszarów katowickiego i kieleckiego. W
późniejszym czasie, ze względu na górzystą konfigurację terenu, nadajnik
uzupełniono czterema stacjami średniej mocy i 24 przemiennikami.
Prace budowlano montaŜowe koordynował z ramienia PP Stacje Radiowe i
Telewizyjne, pracownik Radiostacji w Krakowie inŜ. Jarosław Szuman. Został on
następnie kierownikiem Telewizyjnej Stacji Nadawczej i funkcję tą pełnił przez 38 lat,
aŜ do odejścia na emeryturę.

Foto 12.5_Kraków
InŜynier Jarosław Szuman,
pierwszy z lewej, przy
nadajniku na Chorągwicy.
Tyłem stoi Marian Nosal
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Na Chorągwicę został teŜ przeniesiony z Kopca Kościuszki punkt odbiorczy
radiołączy wozu transmisyjnego.

Wspomina Marian Wojewoda:
Z powodu opadów w okresie montaŜu uległo zawilgoceniu złącze kabla zasilającego antenę.
Silny mróz w dniu otwarcia spowodował wewnętrzne oblodzenie kabla i powstanie bardzo
duŜych odbić dyskwalifikujących nadajnik do pracy antenowej.
Tak więc mimo uruchomienia stacji nadawczej odbiór w okresie świątecznym, moŜliwy był
jedynie z przemiennika na Kopcu Kościuszki. Ekipa ZARAT-u usunęła awarię w pierwszych
dniach stycznia.
Otwarcie nadajnika odbyło się w godzinach południowych. W tym samym dniu w godzinach
wieczornych oddano Studio na Szlaku. Do transmisji pierwszego programu ze studia na
Chorągwicę uŜywaliśmy radiołącza małej mocy typu Raytheon. Ustawianie anten przy słabym
sygnale, silnej mgle tłumiącej sygnał i 20 0 mrozie trwało kilka godzin. Technicy zmieniali się
na pomoście masztu co 20 minut, dłuŜsze przebywanie było niebezpieczne.
Podczas zapowiedzi pierwszego programu ze Studia, łzy i wzruszenie nie pozwoliły spikerce
na profesjonalne powitanie telewidzów

a/

b/

Foto 12.6_Kraków – 22 grudnia 1962 r.
a/ Przed budynkiem nadajnika na Chorągwicy stoi wóz transmitujący uroczystości
otwarcia stacji nadawczej; inŜ. Marian Wojewoda przebiega z wozu transmisyjnego
do budynku nadajnika.
b/ Uroczystość otwarcia Studia na Szlaku, na pierwszym planie z prawej inŜ. Jerzy
Rutkowski – Naczelny InŜynier TVP, w lewym, dolnym rogu wiceminister Konrad
Kozłowski , dalej: Jan Skiba - zastępca Przewodniczącego R N miasta Krakowa,
Zbigniew Skubaczkowski - Sekretarz Społecznego Komitetu Budowy TV Kraków,
Antoni Morejko - główny inŜynier TV Kraków, przedstawiciele wykonawców i
obsługi.
W celu nadawania przez Ośrodek własnych programów lokalnych i ogólnopolskich,
równocześnie z nadajnikiem oddano studio telewizyjne (Punkt Emisyjny) o
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powierzchni 60 m2, urządzone w budynku rozgłośni przy ul. Szlak 71. Było ono
wyposaŜone w 3 kamery produkcji WZT – były to pierwsze tory kamerowe
wyprodukowane w kraju - i w telekino wykonane własnymi siłami przez pracowników
ośrodka. WyposaŜenie dźwiękowe stanowiły: konsoleta foniczna i magnetofony
produkcji Zakładu FONIA; wyposaŜenie oświetleniowe: nastawnia Zakładów ZUT i
reflektory firmy Spefika.
a/

b/

Foto 12.7_Kraków
a/ MontaŜ telekina 16 mm własnej konstrukcji, od lewej inŜ. Zygmunt Popieluch
i inŜ. Antoni Morejko
b/ Pokój aparatury - od lewej inŜ. Roman Giba, inŜ. Ryszard Mruk – kierownik
studia, Leszek Sowiński, Andrzej Zassowski
a/

b/

Foto 12.8_Kraków
a/ Program publicystyczny w studiu na Szlaku
b/ ReŜyserka studia – trzeci od lewej Adam Wierzba podczas realizacji programu
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Wspomina Andrzej Zassowski.
Rozpoczęliśmy nadawanie cyklu programów „Piórkiem i węglem” prowadzonych przez prof.
Wiktora Zina .
Emisje pierwszych odcinków były pełne niedostatków realizacyjnych z powodu nie nadąŜania
operatorów ze zmianą obiektywów i utrzymaniem ostrości przy niezwykle dynamicznym i
zawsze improwizowanym zachowaniu profesora. Po programie zawsze profesor pytał; nu
chłopaki, jak wyszło? No fajnie, fajnie, ale przydałby się transfokator! Transfokator! A co to
kiego? No to taka długa lufa! To ja to załatwię! I po interwencji prof. Zina u prezesa
Sokorskiego zakupiono transfokator Verotal, a technicy z Ośrodka w Krakowie opracowali
metodę mocowania tego obiektywu do kamer KT-6 oraz WZT. Od tego momentu Ŝaden
odcinek „piórka” bez „lufy” nie miał prawa być wyemitowany.

a/

b/

c/
Foto 12.9_Kraków
a/ Kamera KT-6 z transfokatorem na
planie, w czasie transmisji
b/ Kamera WZT z transfokatorem ,
operator Maciej Domagała, asystent
operatora Bronisław Koloch
c/ Red. Czesław Kruszelnicki
przeprowadza wywiad z prof.
Wiktorem Zinem – program nadawany
z amfiteatru Polskiego Radia kamerami
ze Studia na Szlaku – w tle maszt
wieŜy radiołącz.
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Z Krakowa nadawane były następujące cykle programów:
Z wozu: Ogólnopolskie: Teatry TV : Komedianci, Lilla Weneda, Smok, Kowal i
gwiazdy, Sprawiedliwość w Kioto; programy naukowe : W pracowniach polskich
uczonych, Wszechnice TV; programy młodzieŜowe: Legendy krakowskie i Klub pod
Smokiem redaktora Czesława Kruszelnickiego, lekcje tańca; transmisje sportowe ze
Stadionów Wisły i Cracovii, Zakopanego, Wyścig Pokoju.
Lokalne: Rozmaitości krakowskie, Niedzielne Biesiady
Ze Studia na Szlaku - ogólnopolskie: m.in. Teatry TV, koncerty wigilijne Haliny
Czerny-Stefańskiej, cykl programów „Piórkiem i węglem” prof. Wiktora Zina.
Lokalne: Rozmaitości krakowskie, programy publicystyczne.

Równocześnie z organizacją słuŜb technicznych, w budynku przedwojennej
Rozgłośni Polskiego Radia przy ul. Wróblewskiego 6 powstała Redakcja Programów
TV. Pierwszym redaktorem naczelnym Telewizji Kraków został Czesław Berenda.

W tym samym budynku umieszczono ekipę realizacyjną i filmową.
Dla potrzeb programów publicystycznych, reportaŜy z terenu, wstawek newsowych
do lokalnych „Rozmaitości krakowskich”, stosowano kamery filmowe nieme o
napędzie spręŜynowym Bell and Howell, a później kamery z zasilaniem
akumulatorowym - Arriflex ST standard.

Foto 12.10_Kraków
a/ Kamera filmowa z napędem spręŜynowym Bell and Howell – operator Maciej
Braunstein
b/ ręczny filmowy stół montaŜowy Meopta , Roman Petrycki – operator, Martyna
Kłos - montaŜystka
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Taśmy z nagraniami filmowymi wywoływane były w koreksach i montowane na
stołach montaŜowych Meopta o ręcznym napędzie korbkowym.

Stopniowo powiększało się zatrudnienie w dziale technicznym. Przyszli: inŜ. Ryszard
Mruk oraz inŜ. Roman Giba i inŜ. Józef Opaliński, obaj absolwenci Politechniki
Wrocławskiej.
W Państwowej Szkole Technicznej Nr 4 ( 2,5-letnie Studium Pomaturalne) –
mieszczącej się przy Zespole Szkół Łączności - absolwenci uzyskiwali tytuł Technika
Technologa telewizji odbiorczej. W 1966 roku do Ośrodka TV przyszli absolwenci
tego Studium: Jacek Dylowicz, Alicja Janowska, Tomasz Kostuch, Tadeusz
KrzyŜański, Mieczysław Orman, Jan Wróbel.
Zorganizowano szkolenie techniczne, na którym swoją wiedzą i doświadczeniem
dzielili się inŜynierowie z Warszawy: Mirosław Recha, Stefan Kowalski, Mieczysław
Pietruski i inni.

W połowie lat 60., dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka
Telewizyjnego KABOT, oraz ofiarności społeczeństwa krakowskiego, rozpoczęto
prace nad budową duŜego ośrodka telewizyjnego, na wzgórzu Krzemionki.
Prezesem KABOT był dr Ryszard Karwicki, sekretarzem Zbigniew Skubaczkowski.
a/

b/

Foto 12.11_Kraków Budowa Ośrodka na Górze Krzemionki
a/ Prezes Włodzimierz Sokorski podpisuje umowę z władzami Krakowa na budowę
Ośrodka Telewizyjnego na Krzemionkach
b/ na budowie Ośrodka, od lewej: inŜ. Jan Krawczyk – kierownik budowy, inŜ.
Antoni Morejko i dyr. tech. Polskiego Radia w Krakowie inŜ. Bolesław Rząca
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a)

b)

Foto 12.12_Kraków
a/ Widok budowy Ośrodka Telewizyjnego na skałkach Twardowskiego wzgórza
Krzemionki. Widoczna WieŜa Linii Radiowych oraz skrzydło budynku, przeznaczone dla
techniki oraz obsługi planu i aktora.
b/ Wizyta władz miasta na budowie, od prawej: Ryszard Karwicki- przewodniczący
Społecznego Komitetu Budowy OTV Kraków, Zbigniew Skubaczkowski - sekretarz
Społecznego Komitetu, Adam Lenczowski – kierownik Wydziału Ekonomicznego KW
PZPR, Zbigniew Skolicki - przewodniczący Rady Narodowej Miasta Krakowa, Wiesław
Molik- naczelny redaktor Ośrodka TV w Krakowie.

Wspomina Andrzej Zassowski:
Fundamenty nowego, z prawdziwego zdarzenia obiektu z trzema studiami, profesjonalnym
telekinem, centralną aparaturą, bazą filmowa, zapleczem budowy dekoracji i transportem
wyłaniały się z roku na rok na górze zwanej Krzemionki.
Pierwotnie wskazywano lokalizację dla przyszłego obiektu OTV w okolicy Skał
Twardowskiego, ale lokalni decydenci byli przekonani, Ŝe umieszczenie takiego obiektu wyŜej
da lepszy przekaz telewizyjnego obrazu. Trzeba więc było najpierw wybudować drogę
dojazdową, po której dało się dowozić materiały budowlane i cięŜki sprzęt na Krzemionkowe
Wzgórze. Pojawił się takŜe problem budowlany w postaci braku wody. Ktoś przypomniał
sobie o głębinowej studni zbudowanej przez austriackiego zaborcę i dzięki jej uruchomieniu
budowa Ŝwawiej ruszyła z miejsca.
Był to największy z regionalnych Ośrodków TV (i najpiękniej połoŜony), o ogólnej
kubaturze 69 781 m3 i powierzchni 12 509 m2. Były w nim dwa studia telewizyjne
(580 m2 i 250 m2) wraz z zapleczem scenograficznym i redakcyjnym, centralną
aparaturą, zespołem emisyjnym i bazą filmową oraz zespół linii radiowej z wieŜą i
zespół gastronomiczny. Inwestorem części budowlanej był KABOT, natomiast
wyposaŜenie technologiczne było dostarczone przez Komitet ds. Radia i Telewizji
(Naczelnym InŜynierem Telewizji był wówczas inŜ. Ryszard Dzwonik).
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Kompleksowy projekt Ośrodka na Krzemionkach wykonało Biuro Projektów RiTV.
Autorem projektu architektonicznego był prof. Stanisław Bieńkuński, technologię
opracowała Pracownia Telewizyjna Biura, instalacje wizyjne projektował inŜ. Marek
Saks, instalacje foniczne inŜ. Zbigniew Smolana.

Z ramienia Telewizji Kraków koordynację prac koncepcyjnych i budowlanych
zarówno dla studia na Szlaku, jak i na Krzemionkach prowadził inŜ. Antoni Morejko.
Po wyjeździe inŜ. Morejki za granicę, głównym inŜynierem, a po uruchomieniu
Krzemionek i rozdziale Telewizji od Radia, dyrektorem technicznym Ośrodka TV w
Krakowie został inŜ. Ryszard Kaczkowski przeniesiony z Telewizji Katowice (obaj i
inŜ. Morejko i inŜ. Kaczkowski, rozpoczęli pracę w telewizji jeszcze w Doświadczalnej
Stacji Telewizyjnej Instytutu Łączności).

Kierownikiem Wydziału Inwestycji był Zbigniew Tarczyński, kierownikiem
technologicznej grupy montaŜowej był inŜ. Marian Wojewoda (późnej został
dyrektorem technicznym Ośrodka).

Ośrodek został wyposaŜony w sprzęt telewizyjny produkcji polskiej (WZT/ZTSP i
zakładu FONIA).

W czasie trwania wykończeniowych prac budowlanych urządzenia wizyjne: kamery,
monitory, „wygrzewane” były na zapleczu studia. Konstrukcje mechaniczne pod
urządzenia wykonane były w zakresie własnym przez Mieczysława Rumiana.
Szczególną starannością i precyzją wyróŜniały się instalacje i okablowania
wykonywane przez: Leszka Walczyka, Eugeniusza Drzewieckiego,Stanisława
Czerneckiego, Czesława Piszczka, Jana Wróbla, Jerzego Stańczyka.

W wyniku bardzo dobrej oceny prac montaŜowych przez Naczelnego InŜyniera TVP
Ryszarda Dzwonika, ekipa krakowska brała udział w montaŜu części fonicznej
Centralnej Aparatury w Warszawie przy ul. Woronicza.
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a/

b/

Foto 12.13_Kraków Przygotowania do instalacji urządzeń telewizyjnych – wygrzewalnia
urządzeń WZT
a/ od prawej: Ryszard Sobaś, Adam Błąkała, Jan Wróbel
b/ przy kamerach Jerzy Stańczyk
a/

b/

Foto 12.14_Kraków Ośrodek na Krzemionkach
a/ Przygotowania do montaŜu urządzeń technologicznych - spotkanie koordynacyjne:inŜynierowie Marian Wojewoda i Ryszard Kaczkowski oraz kierownik budowy inŜ.
Jan Krawczyk
b/ Frontowa część budynku - redakcyjno-biurowa, wieŜa Stacji Linii Radiowych.
Za wieŜą widoczny pawilon, w którym na górze mieściła się Kawiarnia Twardowska,
a na dole restauracja.
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Do potrzeb emisji zainstalowano telekino 16mm i 35mm z kamerami widikonowymi
produkcji WZT. W następnych latach zakupiono telekino czeskiej f-my Tesla:
2x16mm, 2x35mm z diplekserem optycznym.

Foto 12.15 _Kraków
Telekino z kamerą widikonową
produkcji WZT: delegację rumuńską
oprowadza Redaktor Naczelny Ośrodka
w Krakowie – Wiesław Molik

Foto 12 .16 _Kraków
Operator Wiesław Tomaszkiewicz
podczas kręcenia reportaŜu o Tatrach,
kamerą Arriflex 16 mm

Do obróbki taśm filmowych na 3. piętrze budynku redakcji zainstalowano: dwie
maszyny wywołujące produkcji NRD firmy Defa, później Pako, stoły montaŜowe
Spefika i Steinbeck , salę udźwiękowienia z konsoletą foniczną, magnetofonami i
projektorem firmy Bauer. Dla ekip reportaŜowych zakupiono kamery na taśmę 16
mm: Arriflex 16 ST standard oraz dźwiękowe Arriflex –BL współpracujące z
magnetofonami Nagra IV.
Pracami montaŜowymi i uruchomieniem urządzeń filmowych kierowali: w zakresie
automatyki – inŜ. Zenon Brawuski, w zakresie obróbki chemicznej mgr Anna Bomba.
Krakowski Ośrodek Telewizyjny na Krzemionkach został oddany do
eksploatacji w dniu 23 października 1968 r.
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Foto 12.17_Kraków
Uroczyste otwarcie Ośrodka na Krzemionkach. Przemawia Premier Józef Cyrankiewicz, z
tyłu: Stanisław Stefanski – zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji,
Konrad Kozłowski – wiceminister w Ministertwie Łączności, zastępca przewodniczącego
komitetu ds. Radia i Telewizji, Zbigniew Skolicki – przewodniczący Rady Narodowej
Miasta Krakowa, Wiesław Molik – naczelny redaktor TV Kraków, w pierwszym rzędzie:
Lucjan Motyka – minister Kultury i Sztuki, Władysław Sokorski – przewodniczący
Komitetu ds. Radia i Telewizji, Prof. Bieńkuński – główny projektant Ośrodka, pierwszy od
lewej strony: Ryszard Dzwonik –Naczelny InŜynier TVP, Władysław Loranc – redaktor
naczelny Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie, przedstawiciele instytucji centralnych i
lokalnych.

W tym samym dniu w godzinach wieczornych z duŜego studia S-2 nadano w TVP1
pierwszy program rozrywkowy „Studio-uno” w reŜyserii Włodzimierza Gawrońskiego.

177

a/

b/

Foto 12.18_Kraków – Ośrodek na Krzemionkach
a/ Studio S-2 podczas nagrania koncertu
b/ Scena z pierwszego programu z Studia S-2 na Krzemionkach – „Studio Uno”,
popularni krakowscy „bracia Gzymsiki”- aktorzy; od lewej Wiktor Sadecki i Marian
Cebulski.
a/

b/

Foto 12.19_Kraków
aa/
a/ ReŜyserka wizji studia S2. Od lewej: Janusz Cichalewski - kamerzysta, Irena Wolen - reŜyser
teatralny i telewizyjny, Jerzy Kaszycki – kierownik Redakcji Muzycznej
b/ ReŜyserka fonii S2. Realizator fonii Zbigniew Degler. Konsoleta produkcji FONIA
Ośrodek na Krzemionkach, oprócz programów artystycznych i publicystycznych,
specjalizował się w realizacji programów trikowych. W okresie telewizji czarno-białej
triki wykonywane były metodą kluczowania sylwetką aktora (biała sylwetka na tle
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czarnego ekranu) i wcinania tej postaci do innego obrazu. Efekty te uzyskiwano za
pomocą miksera efektów konstrukcji inŜ. Józefa Opalińskiego i technika Tomasza
Kostucha oraz miksera produkcji WZT adoptowanego w tym celu przez inŜ. Jerzego
Gajdzińskiego.
W okresie telewizji kolorowej efekty te realizowano z wykorzystaniem miksera MSS280 produkcji CENRiT oraz miksera firmy BOSCH, techniką: blue-box, chroma-key,
green –box.
Pozwalało to na bardzo duŜe oszczędności na scenografii i honorariach aktorskich.

a/

b/

Foto 12.20_Kraków Realizacja programu trickowego w Studio S2
a/ Andrzej Zassowski obsługuje mikser trikowy
b/ Ekipa realizacyjna w reŜyserce wizji, od lewej Jacek Dylowicz- kierownik zmiany,
Kazimierz Nagórski – realizator programu, Andrzej Zassowski- realizator efektów
trickowych
Wspomina Andrzej Zassowski.
Kierowniczka Redakcji Programów Dziecięcych, p. Kaja Rybakowa, swoim ciepłym głosem
mówiła: ”zróbcie coś chłopcy, bo mam marny budŜet i nie stać mnie na rozbudowane
scenografie i wieloosobowe obsady aktorskie, a mam parę fajnych pomysłów”.
Długie, „nocne rozmowy Polaków” z Jerzym Boduchem, zaowocowały decyzją
realizacji eksperymentalnego programu. Bajki Brzechwy okazały się łatwym warsztatowo do
pokonania tematem. Rysunki i maski Jerzy opracowywał w domu i w tak stworzoną
przestrzeń scenograficzną, wcinaliśmy poruszające się postaci, czy inne elementy
eksponowane w „czarnym studio”. Wielkie wraŜenie zrobiła bajka J. Porazińskiej pt. Ptak
Cezariusz, w reŜ. Andrzeja Wasylewskiego i scenografii Jerzego Boducha, z moim i Tomasza
Kostucha udziałem, jako realizatorów trikowych. Główny i jedyny aktor Tadeusz Kwinta,
zagrał w niej 12 postaci, w tym 3 czarownice i 3. braci jednocześnie.
W 1973 r. oceniono ten program jako film animowany w nowej technice.
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Wykonaliśmy serię programów dla dzieci z najlepiej wyczuwającymi „wirtualną” przestrzeń
aktorami, jak Tadeusz Kwinta i Paweł Galia. Zostaliśmy zauwaŜeni i nagrodzeni za
wprowadzenie nowej techniki realizacyjnej.

13. WSPÓŁPRACA Z OIRT
Na początku lat 60. rozpoczęto współpracę z międzynarodową organizacją OIRT, w
której pracach brali udział przedstawiciele wszystkich telewizji i radiofonii krajów
obozu socjalistycznego i Finlandii. W latach 1961 - 65 przewodniczącym Komisji
Technicznej OIRT był inŜ. Konrad Kozłowski, wiceprzewodniczący Komitetu ds.
RiTV.
W III Grupie Studiów „Telewizja” pracowali prof. Lesław Kędzierski i inŜ. Andrzej
Kiełkiewicz z IŁ oraz Wanda Trzebunia-Siwicka i inni specjaliści z RiTV i Instytutu
Łączności. Przewodniczącym III Grupy Studiów był wtedy Czech W. Svoboda Dyrektor Instytutu Radia i Telewizji w Pradze – wybitny specjalista. Po usunięciu go
ze stanowiska (i z pracy) po 1968 roku, przewodniczącym III Grupy Studiów został
prof. Lesław Kędzierski, był nim w latach 1970 – 1986. (W roku 1991, ostatnim roku
działania OIRT, przewodniczącą III Grupy Studiów była inŜ. Wanda TrzebuniaSiwicka).

Foto 13.1 Prof. Lesław Kędzierski (siedzi w środku) prowadzi
posiedzenie III Grupy Studiów OIRT
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III Grupa Studiów pracowała w trzech podgrupach:
W podgrupie A opracowywano standardy międzynarodowe telewizji czarno-białej i
kolorowej (później cyfrowej), zagadnienia wyboru systemu telewizji kolorowej – w tym
wybór systemu SECAM czy PAL oraz metody pomiarowe sygnałów i torów
telewizyjnych. W pracach tej podgrupy brali udział inŜ. Wanda Trzebunia-Siwicka
i inŜ. Andrzej Kiełkiewicz oraz prof. Lesław Kędzierski.
W podgrupie B omawiano zagadnienia kontroli i pomiarów jakości torów
przesyłowych sygnałów wizyjnych. InŜ. Wanda Trzebunia- Siwicka brała udział w
pracach i tej podgrupy.
W podgrupie C rozwaŜano zagadnienia zapisu sygnałów telewizyjnych na taśmie
magnetycznej, równieŜ zagadnienia filmów TV, pracował w niej dr inŜ. Bolesław
Urbański (początkowo przewodniczący podgrupy), później inŜ. Adam Bock.
W V Grupie Studiów „Stereofonia” pracował dr inŜ. Marian Rajewski, który był jej
przewodniczącym w latach 1962 - 71.
Oprócz spotkań stałych podgrup, organizowano teŜ spotkania tematyczne, w których
brali udział inŜynierowie – specjaliści.
28 stycznia 1960 roku powstała Interwizja – system wymiany programów
telewizyjnych w krajach Europy Wschodniej. W działaniach Interwizji brali udział
równieŜ przedstawiciele polskiej telewizji, z ramienia techniki – Kazimierz Peisert.
Dzięki Interwizji mieliśmy ułatwiony dostęp do Eurowizji działającej w krajach Europy
Zachodniej.

MoŜe tu jeszcze parę słów o telewizji kolorowej, o której dyskutowano w Europie
i w OIRT juŜ od początku lat 60-tych. W USA nadawano juŜ programy kolorowe w
systemie NTSC. W Europie zaproponowano dwa inne systemy, zapewniające lepszą
jakość obrazu niŜ w systemie NTSC – francuski SECAM i niemiecki PAL.
Na posiedzeniu III Grupy Studiów OIRT w Sofii, w 1964 roku, autorzy systemów
SECAM i PAL przedstawili demonstrację działania systemu SECAM i systemu PAL.

Badaniem systemów telewizji kolorowej zajmował się w Polsce prof. Lesław
Kędzierski w Zakładzie Telewizji IŁ, który był uznawany za autorytet w tym zakresie
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W dniu 1 lipca 1961 roku uruchomiono łącza na trasie Szczecin-Poznań i uzyskano
moŜliwość odbioru programu ogólnopolskiego, natomiast moŜliwość przekazu
własnych programów do sieci ogólnopolskiej uzyskano dopiero w czerwcu 1965 r.
W 1964 r. zbudowano ośrodek nadawczy w Kołowie koło Szczecina, nadajnik wizji
miał moc promieniowaną około 100 kW.
w krajach obozu socjalistycznego. Był on zwolennikiem systemu SECAM, który był
opracowany kilka lat wcześniej niŜ PAL i sprawdzony we Francji. Zaletą systemu
SECAM były mniejsze wymagania co do parametrów wzmacniaczy i tras
przesyłowych – sygnały PAL wymagały łączy o lepszej jakości, jakich wówczas nie
było. Wadą systemu SECAM był bardziej skomplikowany system kodowania kolorów
i drogie i skomplikowane miksery wizyjne.

Telewizja Polska brała udział w tych dyskusjach. W 1963 roku inŜ. GraŜyna
Kurpiewska została wydelegowana do Instytutu Łączności i uczestniczyła w
badaniach systemów telewizji kolorowej w Zakładzie Telewizji IŁ, w 1966 roku
wyjechała do ParyŜa na roczne stypendium Rządu Francuskiego o tematyce
„Problemy wprowadzania do eksploatacji telewizji kolorowej”. Tematyka telewizji
kolorowej nie była juŜ dla nas w tym czasie kartą nieznaną.

Dyskusje i rozwaŜania przeciął Związek Radziecki, który przyjął system SECAM
i zmusił kraje obozu socjalistycznego do zgodnego przyjęcia tego systemu. Był to
wynik wizyty generała de Gaulle’a w Moskwie.
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14. PIERWSZY ZESPÓŁ EMISYJNY TELEWIZJI POLSKIEJ

Ogólnopolski program telewizyjny był początkowo składany w ośrodku studyjnym
przy placu Wareckim lub w ośrodku w Pałacu Kultury. Było to bardzo niewygodne,
gdyŜ blokowało pracę studia przy emisji programów z ośrodków regionalnych, z
telekin, z wozów transmisyjnych czy teŜ z wymiany zagranicznej. To teŜ juŜ w roku
1961 postanowiono zbudować Centralny Zespół Emisyjny. Zlokalizowano go na 27
piętrze Pałacu Kultury, gdzie mieściły się równieŜ stacje odbiorcze łącz wozów
transmisyjnych i linii międzynarodowych oraz nadajnik warszawski i połączenie
kablowe z ośrodkiem na placu Wareckim. Projekt, montaŜ i wszystkie prace
uruchomieniowe wykonali, we własnym zakresie, pracownicy inŜynieryjno-techniczni
Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego. Pracami tymi kierował inŜ. Stefan Karłowski,
późniejszy szef CZE.
Centralny Zespół Emisyjny został uruchomiony 8 czerwca 1962 roku.
CZE składał się ze studia spikerowskiego wyposaŜonego w dwie kamery widikonowe
angielskiej firmy EMI (jedna na spikera, druga na plansze), kamerę widikonową Alfa
WZT (pokazującą zegar), dwa mikrofony i dwa monitory oraz z Centralnego Pokoju
Kontrolnego zawierającego mikser wizyjny firmy Marconi i konsoletę foniczną firmy
FONIA, dwa magnetofony firmy EMI typ BTR, krosownice wizyjne i foniczne firmy
PYE i trzy generatory synchronizujące (główny, rezerwowy i rezerwa rezerwy).
Ponadto 4 wzmacniacze liniowe LCA (Line Clamp Amplifier) firmy Marconi, trzy z
nich na liniach wejściowych – z Ośrodka przy pl. Wareckim, ze Studia 2 w PKiN i z
łącz międzymiastowych, czwarty na linii wyjściowej.
Obok znajdował się pokój inspektorów programowego i technicznego, wyposaŜony w
urządzenia kontrolne wizji i fonii i rozbudowany system łączności z ośrodkami
regionalnymi i zagranicznymi.
W okresie późniejszym zainstalowano w CZE telekino i zbudowano kabiny lektorskie
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Pierwszymi inspektorami technicznymi byli inŜynierowie: Jan Jachim, Bogdan
Mikołajczyk, Mieczysław Pietruski i Jerzy Treliński. Pierwszym kierownikiem CZE był
inŜ. Stefan Karłowski. InŜynierami zmian byli Benedykt Gdalewicz i ElŜbieta Kindler.
Pierwsi inspektorzy programowi to: Tadeusz Bombiński, BoŜena Bukraba (obecnie
BoŜena Walter), Lidia Lachowska, Barbara Renke, Zbigniew Stawowy i Włodzimierz
Piotrowski - tylko podczas codziennej wymiany aktualności IVN – Intervision News
(analogicznej do EVN – Eurovision News).

Foto 14.1 W Centralnym
Pokoju Kontrolnym pracują:
przy konsolecie fonicznej
Lech Laudański, przy
mikserze wizyjnym inŜ.
Helena Mikołajczyk – 1962 r.

Wspomina Mieczysław Pietruski:
Inspektor techniczny musiał tak działać, by program klejony z róŜnych źródeł miał
nieustającą ciągłość, a usterki, których przecieŜ nie brakowało, pozostawały niewidoczne.
Miał zawsze pod ręką filmy buforowe i kamerę z planszami "Za chwilę dalszy ciąg
programu", "Przepraszamy za usterki" itp., interkom i całą masę telefonów..... Inspektor
techniczny miał na swoim dyŜurze prawie nieograniczoną władzę, ale jego decyzje musiały
być oczywiście wywaŜone, dopasowane do chwili i układu programu. Obok miał Inspektora
programu i ta dwójka - podobnie, jak dziś - tworzyła de facto mózg emisji. Był jeszcze trzeci
partner - dyŜurny dyspozytor słuŜb łączności. Bez niego Ŝadne przełączenie nie byłoby
wykonane.
Najtrudniejszą próbą operatywności tego zespołu, przy bardzo ograniczonych - oględnie
mówiąc - środkach technicznych, był Dziennik Telewizyjny. Podczas łączenia się z Ośrodkami
musiał się odbyć na komendę rewers jednotorowych (wówczas) łączy - maskowany w
Ośrodkach jednakowymi planszami "Łączymy się z...". Warszawa musiała potwierdzić
telefonicznie np. Katowicom (i vice-versa) Ŝe juŜ ich mamy i Ŝe moŜna startować telekino, czy
studio. To trwało długo, reŜyserka DTV czekała. No to w Pałacu na 27 i 38 piętrze
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zainstalowaliśmy anteny do bezpośredniego podglądu z eteru Katowic, Łodzi i Gdańska.
Widać było ledwo co, ale dostatecznie aby zauwaŜyć np. planszę warszawską na antenie
Katowic i dać komendę startu do reŜyserki. Zyskiwaliśmy minuty

.
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Foto 14.2 Plan dyŜurów w czasie Świąt BoŜego Narodzenia w 1964 r.
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Wspomina Miron Szydłowski:
W roku 1957 ukończyłem Technikum Łączności nr 1 i z dyplomem technika pod pachą, 1 lipca
tegoŜ roku, rozpocząłem pracę w ITR-rze na Ratuszowej 11.
Do pracy szedłem nieźle przygotowany, bo technikum, które ukończyłem, było dobrą szkołą.
Wykładali tam m.in. Z.Iwanek - podstawy telewizji, K.Lewiński - miernictwo, W.Lisicki urzadzenia antenowe, Węcławek - eksploatację urządzeń radiodiokom, R.Łaszczyński urządzenia odbiorcze.
Pracę w ITR rozpocząłem w Zakładzie prof.Dareckiego (...). Wiele się nauczyłem, prace były
niezwykle ciekawe tylko zarobki beznadziejne. Gdy dostałem informację, Ŝe w telewizji będzie
nabór do pracy złoŜyłem podanie i za jakiś czas otrzymałem pismo z prośbą o przybycie.
Przyjął mnie dyr Pański w obecności dyr..Rabęckiego i po krótkiej rozmowie skierowali mnie
do Głównego InŜyniera Antoniego Myka na rozmowę kwalifikacyjną, coś w rodzaju
egzaminu. InŜ. Myk przyjął mnie w asyście Kostka Wdziekońskiego (BHP) i Danuty Makoś
(przedstawicielka PZPR). Egzamin trwał dość długo. Najpierw relacjonowałem, czym się
zajmowałem w ITR , potem poproszono mnie o narysowanie schematu blokowego generatora
synchro , wszystkich impulsów i omówienie ich. Tu byłem dobry, bo inŜ. Iwanek dobrze to w
technikum wykładał. Potem miałem pytanie o wtórnik katodowy, schemat ideowy i
podchwytliwe pytanie o wzmocnienie napięciowe wtórnika. Pamiętam wszystko jak dziś, czyli
było to przeŜycie.
Pracę otrzymałem od 1 maja 1962 w budującym się CZE, którym kierował inŜ. Stefan
Karłowski. Była to ostatnia faza budowy i uruchomienia. Do pracy przyszedłem 2 maja.
Pomagałem kończyć okablowanie, lutowanie złączy na krosownicach, uruchamianie lineclampów itp. Cały maj trwały prace wykończeniowe, a 8 czerwca była pierwsza emisja bloku
programowego. Brałem udział w tej pionierskiej emisji jako technik na zmianie mgr
inŜ.Benedykta Gdalewicza. Do moich zadań naleŜało: strojenie i obsługa 2 kamer
widikonowych EMI (spiker i plansze), kamery ALFA WZT, która była ustawiona na zegar
(ciagle się rozjeŜdŜała), kadrowanie spikera, zmiana plansz przed drugą kamerą i pilnowanie
poziomów. Pierwszy dyŜur spikerowski miała Edyta Wojtczak, inspektorem programowym był
Tadeusz Bombiński.
Pracując, ukończyłem Politechnikę Warszawską(1966-1971) Byłem kolejno realizatorem wizji
w CZE, inŜynierem zmiany, Naczelnikiem CZE ...... I tak się zaczęła moja wspaniała przygoda
Ŝyciowa z Polską Telewizją – trwająca aŜ do emerytury.

15. WYDZIAŁ RUCHU I KOORDYNACJI TECHNICZNEJ

Gdy rozpoczęła się międzynarodowa wymiana programów telewizyjnych i rozpoczęła
działanie Interwizja, powołano Wydział Ruchu i Koordynacji Technicznej, którego
naczelnikiem został Kazimierz Peisert. Wydział koordynował wszystkie krajowe
przekazy telewizyjne między ośrodkami TV, jak równieŜ coraz bardziej rozwijającą
się współpracę z Interwizją i Eurowizją. W wydziale tym pracowali inŜ. Lena
Mikołajczyk, inŜ. Andrzej Sulimowski i inni. Sekretarką była Krystyna Urbańska.
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Wspomina Kazimierz Peisert:
Gdy Naczelny InŜynier Jerzy Rutkowski wrócił z Berlina z pierwszego spotkania z
przedstawicielami organizacji telewizyjnych krajów obozu socjalistycznego, zjednoczonymi w
Interwizji, wezwał mnie do siebie i opowiadał o przebiegu spotkania. Jednym z tematów było
ustalenie skrótów nazw Telewizji poszczególnych krajów. Dla Telewizji Polskiej narzucał się
skrót TP, jednak ktoś zwrócił uwagę, Ŝe jest to skrót przyjęty w Eurowizji dla Telewizji
Portugalskiej, wtedy inŜ. Rutkowski zaproponował skrót TVP i tak zostało do dzisiaj.
Wszystkie kraje naleŜące do Interwizji musiały wyznaczyć InŜynierów kontaktowych
Interwizji. Taką oficjalną nominację ze strony TVP dostał Kazimierz Peisert, z nim
porozumiewali się przedstawiciele wszystkich krajów Interwizji i przedstawiciele
Eurowizji, zarówno na etapie przygotowań, jak i w czasie transmisji.
InŜynierem kontaktowym Eurowizji od początku lat 60. był inŜ. Peter Tontur
z telewizji austriackiej w Wiedniu, kontaktował się on bezpośrednio z Kazimierzem
Peisertem, który znał dobrze język niemiecki, nieźle czeski i francuski, uczył się
włoskiego i hiszpańskiego. Szybko nawiązali dobry kontakt, który pomagał w
przyszłej wieloletniej współpracy.

Kazimierz Peisert był szefem Wydziału Ruchu i Koordynacji równieŜ po przeniesieniu
się na Woronicza. Był koordynatorem wielu transmisji z Olimpiad, Mundiali i innych
waŜnych wydarzeń (pracował na tym stanowisku aŜ do emerytury w 1988 roku). Był
bardzo operatywnym fachowcem, poruszał się swobodnie w Interwizji i Eurowizji. Był
znany z dobrej organizacji, cieszył się uznaniem zarówno w TVP jak i wśród
współpracowników zagranicznych.

Wspomina Mieczysław Pietruski:
Our World – Nasz Świat, 15.06.1967 - Był to wielki komutowany program Eurowizji na Ŝywo
z udziałem wszystkich kontynentów. Ubogie jeszcze wówczas stacje telewizyjne i ciasna sieć
łączy wizyjnych z początkami Intelsata wymagały złoŜonej koordynacji i ograniczeń dla
innych programów. Interwizja, a w niej TVP, zabrała się do przygotowań z wielkim zapałem –
dla nas w czasach gorsetu politycznego PRL było to wielkie wydarzenie, a równocześnie
moŜliwość pokazania całemu światu polskich piękności. TVP przygotowała wielkim trudem
wejścia z Wawelu, Jasnej Góry, Gdańska i Warszawy. Potrzebne były róŜne ograniczenia
programowe i reorganizacja łączy wizyjnych w skali kraju. Na darmo. Bo niestety uzgodniona
zasada nadania na całym świecie zmontowanej całości została złamana w ostatniej chwili
przez Kreml, wycofujący z uczestnictwa kraje OIRT. TVP musiała się podporządkować. Bez
dyskusji.
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Postanowiliśmy jednak (w technice) ten program zobaczyć w Warszawie – wewnątrz telewizji.
Zorganizowaliśmy więc w pośpiechu (wraz z kolegami z łączności) na pograniczu NRD
odbiór telewizji ARD z Zachodniego Berlina i przesłanie sygnału go Warszawy. Stało się
jednak tak, Ŝe wskutek błędu komutacyjnego – do dziś nie wiadomo, czy nie umyślnego? –
części programu znalazły się na nadajnikach w Szczecinie i Łodzi. Były grube
nieprzyjemności, ale - jak się okazało program oglądało równieŜ z zaciekawieniem
kierownictwo Firmy i sprawa po czasie jakoś rozeszła się po kościach. Dla mnie, jako
pomysłodawcy, sprawa skończyła się naganą z wpisaniem do akt.

16. SZKOLENIE PERSONELU DLA OŚRODKÓW TV
W tym pierwszym okresie rozwoju telewizji w Polsce bardzo waŜne było wyszkolenie
personelu i stworzenie polskiej literatury fachowej.
Pierwszy kurs telewizyjny został zorganizowany w pierwszej połowie 1954 r. w
Ministerstwie Łączności. Wykładowcami byli głównie pracownicy Zakładu Telewizji IŁ
ze wsparciem inŜynierów z Polskiego Radia. Kierownikiem kursu był mgr inŜ.
Kazimierz Lewiński.
Następne kursy prowadzone były juŜ w Doświadczalnym Ośrodku Telewizyjnym, a
później w WOT (siłami własnych inŜynierów, z pomocą kolegów z IŁ i z Polskiego
Radia). W miarę rozbudowy Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, a później
Ośrodków Regionalnych przeprowadzano kolejne kursy dla techników, dla
inŜynierów, dla oświetleniowców itp. Do kursów były opracowywane skrypty.
Wspomina Wojciech Włodarski:
Na początku piątego roku moich studiów - była to jesień 1965r.- pojawiło się na
Wydziale Łączności PW ogłoszenie o moŜliwości ubiegania się o stypendium fundowane z
Komitetu ds. Radia i Telewizji (...).
Stypendium, jak na owe czasy było atrakcyjne, wynosiło 715zł. Liczba chętnych była oczywiście
znacznie większa od ilości oferowanych stypendiów – musieliśmy wiec przejść rozmowy
kwalifikacyjne. Rozmowy odbywały się z ówczesnym dyrektorem technicznym inŜ. Antonim Mykiem
w siedzibie Telewizji na Placu Powstańców Warszawy. Prawdopodobnie byłem jednym z
pierwszych jego rozmówców; pamiętam, iŜ przeglądając mój indeks, bardzo szczegółowo
wypytywał mnie o rozmaite przedmioty wykładane na Wydziale, przebieg moich studiów i moje
zainteresowania. Rozmowa, jak dla mnie, była zadziwiająco długa, ale wychodząc z jego gabinetu
wiedziałem juŜ, Ŝe się zakwalifikowałem. Stypendium pobierałem od stycznia 1966r. do marca
następnego roku. Stypendystami z mojego rocznika studiów, z którymi potem współpracowałem w
Telewizji, byli inŜynierowie Andrzej Szelerski i Ludwig Opiela(...)
Po uzyskaniu dyplomu zostałem skierowany do pracy w Studiu II. W PKiN(...) Studio II czasy
świetności miało juŜ dawno za sobą. Zbudowane w połowie lat 50. – teraz doŜywało juŜ swoich
ostatnich dni. Gdy zgłosiłem się do pracy, właśnie z eksploatacji wyłączono Salę Koncertową i od
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tej pory pracowały tylko usytuowane na 5 piętrze telekina i małe studio spikerowskie. Studiem
kierował inŜ. Jerzy Kaftan (później zmienił nazwisko na Koradecki ), którego jako swojego
pierwszego Szefa bardzo mile i ciepło wspominam. W Studio pracowali wówczas m.in. inŜynierowie
Wiesław Reroń (konserwacja), Iwa Łaniewska i Toni Jazdończyk (kierownicy zmian) i technicy:
Ireneusz Turczyński (telekino), Wiesław Wrześniewski (kamery), Henryk Kurek (realizator wizji)...
W Studio II przepracowałem tylko pięć miesięcy. Pod koniec października 1967r. skierowany
zostałem na „specjalistyczny kurs telewizyjny dla inŜynierów i techników”, który odbywał się z
oderwaniem od pracy. Kurs, z przerwą świąteczną na przełomie roku, ciągnął się długo – prawie
do końca kwietnia i obejmował ok. 20 specjalistycznych tematów z dziedziny techniki telewizyjnej, a
łączna ilość godzin wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych przekroczyła 500 godzin.
Wykłady odbywały się na Placu Powstańców, kursantów było ok. 30 osób, w zdecydowanie
przewaŜającej liczbie pracujący technicy oddelegowani z róŜnych słuŜb, zaś wykładowcami
byli inŜynierowie –specjaliści równieŜ pracujący w Telewizji. Z wykładowców zapamiętałem:
Ryszarda Wolfa (wykładał przedmiot pt. Rejestracja Magnetyczna), Romana Słojewskiego
(Telekina), Stefana Mekińskiego (Urządzenia Zasilające) i Stefana Kowalskiego (Technika
Impulsowa). Szczególnie dobrze zapamiętałem wykłady Stefana Kowalskiego ze względu na
ich znakomite przygotowanie. Tematy dobrze znałem - byłem przecieŜ świeŜo po studiach tym niemniej z przyjemnością ich słuchałem myśląc jednocześnie, dlaczego tak klarownego
wykładu nie dane mi było wysłuchać wcześniej – właśnie na studiach!.
W latach 50., 60. i następnych napisano szereg ksiąŜek fachowych z zakresu
telewizji, jak np. „Podstawy Telewizji” prof. L. Kędzierskiego, „Podstawy obliczania
układów telewizyjnych” T.Bzowskiego, „Urządzenia wizyjne” A. Kiełkiewicza,
„Wzmacniacze szerokopasmowe K. Lewińskiego „Ośrodki Telewizyjne” S.
Sypniewskiego, „Urządzenia telewizyjne” T. Klomby i W.Trzebuni-Siwickiej, „Lampy
analizujące. Kamery telewizyjne” W.Trzebuni-Siwickiej i M. Rechy, „Poradnik
Technika Telewizji” praca zbiorowa, „Zapisywanie i odczytywane sygnałów
wizyjnych na taśmach magnetycznych” prof. B. Urbańskiego, „Odbiorniki
telewizyjne” prof. B. Urbańskiego, „Podstawy Telewizji Kolorowej” G. Kurpiewskiej i
J.Kurpiewskiego, „Pomiary urządzeń telewizji czarno-białej i kolorowej” praca
zbiorowa i inne.

Uchwała w sprawie rozwoju telewizji z 1955 r. zobowiązywała Politechnikę
Warszawską do powołania Katedry i Zakładu Telewizji. Katedrę Telewizji przez kilka
następnych lat prowadził Profesor Lesław Kędzierski, a z jego „Podstaw Telewizji”
uczyły się pokolenia polskich inŜynierów.
Stworzono Studium Radia i Telewizji przy Uniwersytecie Warszawskim.
Zagadnienia telewizji wprowadzono teŜ do programu wydziałów operatorskiego i
reŜyserskiego w PWSTiF w Łodzi – tam kształcili się pierwsi telewizyjni operatorzy
oświetlenia i kamer. W grudniu 1960 r. wprowadzono w PWSTiF wykłady o
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scenografii telewizyjnej. Prowadziła je Xymena Zaniewska (od 1957 r. Główny
Scenograf TVP).

Wspomina Wanda Trzebunia-Siwicka:
Dziekan Wydziału Operatorskiego prosił mnie kilkakrotnie w latach 1964 - 66 o przyjęcie
opieki pedagogicznej nad pracami dyplomowymi pracowników Telewizji, którzy studiowali na
PWSTiF. SłuŜyłam im radą i pomocą i brałam udział w obronach prac dyplomowych. W
teczce ze starymi dokumentami odkryłam trzy moje recenzje z prac dyplomowych, były to
prace:
- Witolda Mickiewicza „Analiza obrazu optycznego – powstawanie obrazu
elektrycznego”
- Bogdana Wiśniewskiego „Wybrane zagadnienia reprodukcji elektronicznej”
- Antoniego śurka „Zapis magnetyczny obrazu”!
Oceniałam te prace jako wymagające duŜego zaangaŜowania i bardzo ciekawe. Szczególnie
podobała mi się praca p. Bogdana Wiśniewskiego, w której autor umiejętnie wykorzystał
wieloletnie doświadczenia w pracy telewizyjnej - oceniłam ją bardzo dobrze.
Wspominam wyjazdy do Łodzi i udział w obronach prac, jako ogromnie ciekawe i przyjemne,
uwaŜałam, Ŝe rozszerzyły moje doświadczenia na temat tworzenia obrazów telewizyjnych.
Poznałam wielu interesujących ludzi - profesorów, reŜyserów. Nieraz wracałam pociągiem
do Warszawy z profesorami Wohlem i Toeplitzem. Opijaliśmy udane obrony.
W roku 1966 opiekowałam się równieŜ pracami dyplomowymi czterech studentów
Politechniki Warszawskiej, były to prace:
1. „Badania jakości superortikonów pracujących w kamerach telewizyjnych”
2. „Badania jakości kineskopów stosowanych w monitorach telewizyjnych”.
Zagadnienia telewizji wprowadzono do Technikum Łączności, a w Państwowych
Szkołach Technicznych PST zorganizowano Wydziały Telewizyjne prowadzące
2-letnie Studium Pomaturalne o tematyce telewizyjnej. Wielu absolwentów
Wydziałów Telewizyjnych PST pracowało w punktach serwisowych telewizorów w
całej Polsce, w WZT, jak równieŜ w ośrodkach telewizyjnych
Wykłady z zakresu telewizji prowadzili, w pierwszym takim Wydziale Telewizyjnym w
PST Nr 6 w Warszawie inŜynierowie z WOT i WZT – Bolesław Bochiński, Stefan
Kowalski, Kazimierz Lewiński, Mirosław Recha, Jerzy Rutkowski, Wanda TrzebuniaSiwicka, a zajęcia praktyczne Zbigniew Iwanek i Mieczysław Kwaśniewski).
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Foto 16.1
Pierwsi absolwenci Wydziału Telewizji w PST Nr.6, rok 1960,
na górze - wykładowcy

TELEWIZYJNA TECHNIKA STUDYJNA I NADAWCZA
WYKAZ KURSÓW ZORGANIZOWANYCH DLA PRACOWNIKÓW TELEWIZJI
W LATACH 1955 - 1966
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kurs telewizyjny dla inŜynierów, styczeń – maj 1955 r.
Kurs telewizyjny dla techników , styczeń – maj 1955 r.
Kurs telewizyjny dla techników z ośrodków TV w Warszawie i w Łodzi - maj 1956 r.
Kurs telewizyjny dla inŜynierów z ośrodka TV w Poznaniu, wrzesień – grudzień 1956 r.
Kurs telewizyjny dla techników z ośrodka TV w Poznaniu, wrzesień – grudzień 1956 r.
Kurs telewizyjny dla inŜynierów z ośrodka TV w Katowicach, czerwiec – październik 1957 r.
Kurs telewizyjny dla techników z ośrodka TV w Katowicach, czerwiec – październik 1957 r.
Kurs oświetlenia telewizyjnego dla pracowników technicznych Telewizji, luty – marzec 1959 r.
Kurs dokształcający inŜynierów i techników Telewizji, styczeń – kwiecień 1961
Kurs dokształcający inŜynierów i techników Telewizji, październik 1965 – marzec 1966 r.

PODRĘCZNIKI DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW TELEWIZYJNYCH I DLA PRACOWNIKÓW TV
opracowane w latach 1958 - 1959
Tom I

Podstawy telewizji - doc. inŜ. L. Kędzierski

Tom II

Procesy elektryczne stosowane w telewizji Część 1 - Technika impulsowa - doc. inŜ. T. Bzowski
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Część 2 - Telewizyjna technika odchylania i synchronizacji - mgr inŜ. A. Kiełkiewicz
Część 3 - Wzmacniacze szerokopasmowe - mgr inŜ. K. Lewiński
Tom III Urządzenia telewizyjne
Część 1 - Ośrodki telewizyjne i urządzenia toru wizyjnego - mgr inŜ. W. Trzebunia -Siwicka
Część 2 - Kamery telewizyjne - mgr inŜ. A.. Kiełkiewicz i mgr inŜ. G. Kurpiewska
Część 3 - Urządzenia telekinematograficzne i rejestrujące - mgr inŜ. J. Boroński, mgr inŜ. F.
Szałański i mgr inŜ. J. Tomaszewski
Część 4 - Urządzenia synchronizujące - mgr inŜ. A. Myk
Część 5 - Urządzenia nadawcze - mgr inŜ. St. Ogulewicz
Część 6 - Modulatory - doc inŜ. T. Bzowski
Część 7 - Łącza kablowe i radiowe mgr inŜ. J. Rutkowski
Tom IV Anteny i propagacja fal
Część 1 - Anteny telewizyjne - mgr inŜ. J. Jabłczyński
Część 2a - Propagacja fal - podstawy teoretyczne - mgr inŜ. W. Lisicki
Część 2b – Propagacja fal - Zarys projektowania sieci stacji telewizyjnych - mgr inŜ. H. Smoleńska
Tom V

Miernictwo telewizyjne - mgr inŜ., mgr inŜ. T. Klomba, S. Kowalski, G. Kurpiewska,
S. Ogulewicz, J. Rutkowski, W. Trzebunia-Siwicka
Redaktor mgr inŜ. K. Lewiński

Na przełomie lat 1967/ 68 odbył się jeszcze jeden wielotematyczny Telewizyjny
Specjalistyczny Kurs dla inŜynierów i techników z Warszawy i z Ośrodków
Regionalnych obejmujący ponad 500 godzin wykładów i zajęć praktycznych.
Kolejny, ostatni taki kurs, był zorganizowany w Centrum na Woronicza.

Foto 16.2
Wanda Trzebunia-Siwicka przy
makiecie pierwszej kamery PIT
z 1949 r. Fotografia zrobiona w
2002 roku, na wystawie
zorganizowanej przez p. Huberta
Waliszewskiego z okazji 50-lecia
Telewizji Polskiej, w bloku A
Centrum TVP przy ul. Woronicza
fot. Ireneusz Sobieszczuk
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