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WITOLD PAPIERNIAK

50 lat telewizji na Dolnym Śląsku.
Dzieje stacji nadawczej na Ślęży

Wiek XVII i początek wieku XVIII były epoką zegarów mechanicznych.
Od końca XVIII w. rozpoczął się czas maszyn parowych, a od połowy na-
stępnego stulecia także elektrycznych. Wiek XX to początkowo epoka kina,
następnie wojen światowych, energii atomowej, podboju kosmosu, wreszcie
elektroniki, komputerów i łączności satelitarnej... Można tę listę ciągnąć
dalej, ale trzeba zauważyć, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie gwał-
towny rozwój telekomunikacji. Rozpoczął się on ponad 121 lat temu wraz
z odkryciem fal elektromagnetycznych. Wykorzystują je m. in. radio i tele-
wizja. Czy zauważamy, jak bardzo nas one opanowały? Można śmiało na-
zwać wiek XX epoką radia i telewizji. Dziś mamy wiele programów do wy-
boru, ale kiedyś ten jeden, jedyny był marzeniem trudnym do zrealizowania.
Okrągła rocznica to dobra okazja, aby przypomnieć sobie początki istnienia
telewizji w polskiej części Sudetów.

Wprowadzenie
Pierwszymi próbami komunikowania się ludzi na dalsze odległości były

sygnały świetlne z ognisk na szczytach górskich, stosowane od starożytności.
Próbowano też sygnałów dymnych i dźwiękowych. W XVIII wieku we Fran-
cji wymyślono telegraf optyczny, a po 1830 roku pojawił się telegraf „po
drucie” i sygnały elektryczne nadawane alfabetem Morse’a. W 1876 Graham
Bell opatentował telefon. Można już było transmitować głos ludzki.

Elektryczność, magnetyzm i światło – te trzy zjawiska traktowano do
XIX wieku oddzielnie. Dzięki odkryciom M. Faradaya i rozwinięciu jego
teorii przez J.C. Maxwella, przewidziano istnienie fal elektromagnetycznych.
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W roku 1887 Hertz stwierdził doświadczalnie ich istnienie oraz wykazał, że
ulegają one odbiciu i interferencji. Dziś wydaje się to niewiarygodne, ale
dziennikarzom powiedział wówczas: „fale te nigdy nie znajdą zastosowania
praktycznego, ich odkrycie ma jedynie znaczenie czysto poznawcze” [4]. Zna-
leźli się jednak inni, którzy pokazali, jakie może być to zastosowanie (A. Po-
pow, G. Marconi) – był nim tzw. telegraf bez drutu. Nie nadawał się on jed-
nak do przesyłania mowy. Należało przenieść dźwięk w wyższe pasmo czę-
stotliwości, a umożliwiły to lampa elektronowa - trioda, wynaleziona w roku
1906 oraz technika modulacji1 znana od roku 1914. Dopiero wówczas stało
się możliwe nadawanie audycji radiofonicznych drogą bezprzewodową.
Pierwszy eksperyment miał miejsce przed I wojną światową, ale regularne
nadawanie nastąpiło później: w roku 1920 rozpoczęli to jako pierwsi Amery-
kanie w Pittsburgu, a w 1922 Rosjanie w Moskwie, Anglicy w Londynie
i Francuzi w Paryżu.

Historia polskiej radiofonii rozpoczęła się 1 II 1925 w Warszawie, a do
roku 1939 uruchomiono 9 radiostacji na falach długich i średnich. Odegrało
to wielką rolę w integracji społeczeństwa po odzyskaniu niepodległości.
Wprawdzie wieś nasza nie była zelektryfikowana, ale wtedy powszechnie
używano tzw. odbiorników kryształkowych – detektorowych, które nie wy-
magały zasilania i były tanie. To dzięki nim radio zaczęło trafiać pod przy-
słowiowe strzechy.

Tak wyglądały początki transmisji dźwięku za pomocą fal radiowych.
A co z telewizją? Już w XIX w. pojawiły się pomysły, jak za pomocą sygna-
łów elektrycznych przesyłać obraz i to ruchomy, w tym polskie (Julian Ocho-
rowicz, Jan Szczepanik, Mieczysław Wolfke). Pierwszy udany pokaz telewi-
zji miał miejsce 20 I 1926 w Londynie, ale obraz składał się zaledwie z 30
linii. W Polsce poważne prace rozpoczęto po roku 1935 pod kierownictwem
Lesława Kędzierskiego – można go nazwać ojcem telewizji polskiej. W roku
1938 w Warszawie odbyły się pokazy telewizji o 90 i 120 liniach obrazu. Do
jego analizy przy nadajniku i syntezy w odbiorniku używano elementów me-
chanicznych – m. in. tarczy Nipkowa. Wynalazek ikonoskopu (pierwsza
lampa elektronowa analizująca obraz, stosowana potem w kamerach TV)
w USA spowodował rewolucję – można było usunąć kłopotliwe części

                                       
1 Modulacja – w telekomunikacji pojęcie to oznacza kształtowanie jednego sygnału elektryczne-
go za pomocą innego sygnału. Jeden z nich przenosi użyteczną informację i jest nazywany
przebiegiem (sygnałem) modulującym, a ten drugi – przebiegiem nośnym lub falą nośną.
W wyniku całej operacji otrzymuje się tzw. sygnał zmodulowany. Zadaniem modulacji jest
przesunięcie widma (pasma częstotliwości) wiadomości, którą chcemy przesłać do innego
zakresu częstotliwości – dogodniejszego do transmisji.
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mechaniczne i zwiększyć liczbę linii obrazu. USA, Anglia i Niemcy w roku
1936 rozpoczęły regularne nadawanie programu telewizyjnego. Olimpiada
w Berlinie była pokazywana na ekranach. W Moskwie w latach II wojny
światowej też już działała telewizja, ale tylko w świetlicach.

Polskie urządzenia Niemcy po zdobyciu Warszawy w X 1939 wywieźli,
więc po roku 1945 musieliśmy zaczynać od zera. W roku 1947 L. Kędzierski
zorganizował ok. 20-osobowy Zakład Telewizji w Państwowym Instytucie
Telekomunikacji, potem w Instytucie Łączności. W 1950 r. wraz z Europą
Zachodnią przyjęliśmy stosowany do dziś standard 625 linii obrazu. Za po-
czątek Telewizji Polskiej uważa się 25 X 1952 r. Nadano wówczas pierwszą
półgodzinną audycję odbieraną w Warszawie na 24 telewizorach o wymia-
rach przekątnej ekranu ok. 8,5 cala. Z końcem tego roku w całej Polsce było
ich najwyżej 100. Organizacyjnie o Telewizji Polskiej (TVP) można mówić
od połowy roku 1958. Do tego czasu pracownicy Instytutu Łączności stano-
wili jedyną obsługę techniczną nadawanych programów. W 1960 powstał
Komitet ds. Radia i Telewizji, a dopiero 1 II 1961 ruszyła codzienna emisja
programu [zob. 1, 2, 9, 12, 15, 16].

Rząd PRL w uchwale z 19 II 1955 r. zaplanował rozwój TVP do roku
1960. Miały być zbudowane tylko trzy dalsze jej ośrodki w Łodzi, Katowi-
cach i Krakowie. O Dolnym Śląsku nie było mowy. Razem z nadajnikiem
budowano też początkowo studio. Poza planem powstał jeszcze mały ośrodek
TVP w Poznaniu – dla obsługi targów w 1957 roku. Szybko okazało się, że
koszty budowy samej stacji nadawczej są znacznie niższe, dlatego też na
Dolnym Śląsku sprawy potoczyły się inaczej – sami mieszkańcy wzięli je
w swoje ręce.

Śnieżka, Chełmiec i Ślęża w roku 1956
Od roku 1955 w kilku rejonach przygranicznych Sudetów istniała możli-

wość odbioru programu telewizji czeskiej z Pragi. Wrocławscy radiotechnicy
działający w tzw. radioklubie Ligii Przyjaciół Żołnierza (LPŻ – późniejsza
Liga Obrony Kraju) rozpoczęli konstruowanie urządzeń dla jej retransmisji,
a nawet amatorskich telewizorów. Postanowiono doprowadzić ten sygnał do
Wrocławia, aby każdy mógł zobaczyć obraz na ekranie. Nie chodziło o re-
gularny odbiór tego programu w przyszłości (choćby ze względów języko-
wych), ale o pokazanie społeczeństwu, czym jest telewizja i o akceptację dla
tej sprawy. Celem strategicznym było bowiem doprowadzenie do powstania
telewizji polskiej na Dolnym Śląsku. Jednak prościej, własnymi siłami, moż-
na było dokonać jej retransmisji z Czech. Postanowiono przeprowadzić ją na
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najwyższym szczycie Karkonoszy. W maju 1956 r. rozpoczął tam pracę
przekaźnik2 skonstruowany przez pracownika Politechniki Wrocławskiej
Andrzeja Drozda. Przedsięwzięcie finansowała Wojewódzka Rada Narodowa
(WRN). We Wrocławiu odbierano sygnał TV w siedzibie LPŻ – Rynek 5
(obecnie restauracja Dwór Polski) na 4 piętrze. Odbiornikiem był Rubens
produkcji NRD. Miał okrągły ekran o średnicy 11 cali, ważył 20 kg, a mógł
odbierać kanały 1–5. Powoli zaczęli pojawiać się we Wrocławiu indywidual-
ni odbiorcy z telewizorami najczęściej produkcji ZSRR. TV Praga była we
Wrocławiu odbierana aż do uruchomienia nadajnika polskiej telewizji, czyli
do początku lutego roku 1958. Natomiast zdobyte doświadczenie w eksplo-
atacji przekaźnika zaowocowało potem uruchomieniem ich produkcji we
Wrocławiu.

Ryc. 1. Śnieżka - rok 1956. Antena nadawcza TV ustawiona w kierunku
Wrocławia. Pierwszy od lewej to Andrzej Drozd. Fot. Leszek Kowalski.

Na Ślęży od roku 1955 członkowie LPŻ rozpoczęli badania nad propaga-
cją (tzn. rozchodzeniem się) fal o częstotliwościach ok. 145 i 434 MHz. Ze
względu na brak zasilania należało prócz aparatury nadawczej wnieść na
szczyt także pokaźną liczbę akumulatorów samochodowych. Badania po-
legały na tym, że na wieży betonowej lub na strychu schroniska PTTK

                                       
2 Przekaźnik – inaczej przemiennik lub telewizyjna stacja retransmisyjna. Jest to odbiorczo-
nadawcza stacja małej mocy. Stosuje się je celem zapewnienia odbioru podstawowych progra-
mów telewizji w dolinach i kotlinach górskich, które leżą poza zasięgiem stacji dużych mocy.
W polskiej części Sudetów w roku 2008 pracowało 30 takich przekaźników.
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uruchamiano nadajnik, a w tym samym czasie, w ustalonych wcześniej
punktach Dolnego Śląska, włączano odbiorniki i mierzono poziom odbiera-
nej fali. Potem przewożono je w inne miejsca i powtarzano pomiary. Fale
ultrakrótkie (UKF) były przecież nowością i należało ustalić doświadczalnie
ich zasięg. Także dla nadajnika umieszczonego na Chełmcu w Górach Wał-
brzyskich wykonano podobne badania. Od XI 1957 r. też miała tam miejsce
retransmisja programu TV Praga, głównie dla mieszkańców Wałbrzycha.
Atutem Chełmca w przypadku wyboru na miejsce stacji TV była już dopro-
wadzona linia energetyczna 220 V i istniejący budynek po likwidowanej tam
właśnie zagłuszarce Radia Wolna Europa, jednak wyniki uzyskane na Ślęży
dały lepsze rezultaty.

Kupą mości panowie telewidzowie...
Pod takim tytułem 5 V 1957 r. Wojciech Dzieduszycki i Stefan Rylski

opublikowali w tygodniku Nowe Sygnały (obecnie miesięcznik Odra) artykuł
wzywający do wspólnej walki całego społeczeństwa o wrocławski ośrodek
telewizyjny [17]. W dniu 4 VI wyłoniono społeczny komitet jego budowy -
szefem został poseł na sejm i przewodniczący WRN we Wrocławiu Broni-
sław Ostapczuk, bardzo zaangażowany w sprawę. Miał on osobiste „dojścia”
do premiera w Warszawie, co okazało się przydatne. Przyjęty wówczas pro-
gram zaczęto realizować w sposób niezwykły: wszystkie punkty naraz!
Chciano bowiem uruchomić nadawanie programów możliwie szybko, wie-
dząc że 4 XII ruszy TV Katowice, a jej sygnał będzie można odebrać. Jak to
wspominał po 50 latach pan S. Rylski - nikt nie zdawał sobie sprawy, na co
wszyscy razem się porywają. Był to jednak okres euforii po zakończeniu
epoki stalinizmu i wielka chęć wspólnego działania (podobną euforię prze-
żywaliśmy po VIII 1980 r.). Pewnie dlatego właśnie się udało. Wszelkie
możliwe władze udzieliły pomocy. W czasie targów poznańskich rozpoczęto
rozmowy z przedstawicielami firm zachodnich na temat zakupu nadajnika
dużej mocy (była to pierwsza taka możliwość w Polsce!), a przedsiębiorstwa
pracujące na eksport zadeklarowały na ten cel ponad 100 tysięcy dolarów
amerykańskich, najwięcej górnicy z Wałbrzycha i Nowej Rudy – 60 tysięcy.
Zakup wydawał się początkowo prosty, ponieważ Władysław Gomułka
w jednym z przemówień obiecał, że teraz fundusz dewizowy, powstały z eks-
portu na zachód, będzie do dyspozycji zakładów, które go wypracują. Nie-
stety nie była to prawda. Ostatecznie za 125 tysięcy $ postanowiono zakupić
w firmie Siemens & Halske nadajnik wraz z anteną oraz odbiornik dalekiego
zasięgu. Pod koniec czerwca, w czasie wizyty we Wrocławiu i na Ślęży
przedstawiciela firmy Siemens podjęto decyzję, że nadajnik TV będzie
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umieszczony tam, a nie na Chełmcu, choć przecież na Ślęży zakres prac do
wykonania był znacznie większy (brak budynku, wieży pod antenę i zasilania
energią elektryczną). Do 20 VII, a więc w ciągu jednego miesiąca, ekipa
archeologów przekopała i zbadała teren pod planowaną budowę, uzyskano
zgody Rady Ochrony Przyrody i Ministerstwa Leśnictwa. W sierpniu rozpo-
częto organizację budowy a 11 IX położono kamień węgielny. Budynek,
zaprojektowany na wyrost z rezerwą miejsca na przyszłe nadajniki radiowe
(przewidywane dla fal ultrakrótkich), był w stanie surowym gotowy z koń-
cem października (29 X stanęła wiecha). W listopadzie trwały prace wykoń-
czeniowe w środku i doprowadzono napowietrzną linię energetyczną 10 kV.
Tempo było rekordowe – budowa w trudnym terenie górskim trwała trzy
miesiące!

W listopadzie można już było przystąpić do montażu nadajnika, ale tu –
na ostatnim etapie – doszło do opóźnienia. Rząd PRL długo nie miał czym
zapłacić nawet zaliczki. Przelew pierwszej raty nastąpił dopiero z końcem
listopada. Oczekiwany transport – 8 wagonów, w tym 3 dla nadajnika i aż 5
dla anteny dotarł z Berlina Zachodniego pociągiem do Sobótki 13 XII 1957 r.
Jeszcze przed końcem roku nadajnik zainstalowano w budynku na Ślęży,
jednak montaż części antenowej musiał trwać dłużej. Odpowiednią konstruk-
cję nośną wznoszono już wcześniej. Wykorzystano stalową wieżę o wysoko-
ści 36 m spod Trzebnicy (tam ją rozebrano, na Ślęży zmontowano), ale nad-
budowano ją nową, wykonaną w Poznańskiej Stoczni Rzecznej częścią, na
której znalazła się antena. Całość stała się masztem o wysokości 98 m. Jego
fundamenty zachowały się do dziś i są widoczne z okien jadalni schroniska
PTTK. Uroczystość zakończenia budowy połączona z wręczaniem pamiąt-
kowych dyplomów i medali (ryc. 2) odbyła się 5 XII 1957 r., mimo pustego
budynku i braku w nim aparatury. Faktyczne otwarcie stacji – rozpoczęcie

Ryc. 2. Medal pamiątkowy wybity z okazji zakończenia budowy stacji TV na Ślę-
ży: awers i rewers (fot. archiwum TP Emitel).
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nadawania – dokonało się z wielką ceremonią i udziałem wielu gości, wszel-
kich władz oraz przedstawicieli firmy Siemens & Halske 1 II 1958 r. o go-
dzinie 11. Nadajnik został włączony przez przewodniczącego WRN we Wro-
cławiu Bronisława Ostapczuka. Ponieważ następnego dnia 2 II odbyły się
wybory do sejmu i rad narodowych, kandydujący B. Ostapczuk otrzymał
w ten sposób znakomity prezent. Ale trzeba przyznać, że w pełni mu się on
należał.

Znaczenie programu TV nadawanego ze Ślęży
Mapka na ryc. 3 pokazuje zasięgi programu telewizji polskiej. Do roku

1956 obejmował on tylko Warszawę i Łódź, czyli ok. 14% mieszkańców
kraju. Po otwarciu 3 XII 1957 r. TV Katowice – już 22%, zaś stacja na Ślęży
spowodowała wzrost aż do 45%. Nagle pojawiło się około 5 milionów no-
wych, potencjalnych telewidzów. Miało to wielkie znaczenie kulturowe i mo-
ralne dla Dolnego Śląska, które wyjaśnię w czterech punktach:

Ryc. 3. Zasięg Telewizji Polskiej od 1 II 1958 r. Rys. W. Papierniak.
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1. Była to pierwsza duża inwestycja przeprowadzona całkowicie „oddol-
nie” – nie ujęta wcześniej w planie. Jej koszty złotówkowe (16 mln zł)
okazały się wyjątkowo niskie (zwykle było to 40–50 mln zł, a prze-
ciętna płaca w Polsce wynosiła wtedy 1362 zł), ponieważ udało się
maksymalnie przyśpieszyć wszystkie etapy projektowe, uzyskać ich
zatwierdzenie i szybko wykonać prace wykonawcze. Pieniądze pocho-
dziły ze składek społeczeństwa i Dolnośląskiej Gry Liczbowej Liczy-
rzepka. Ludzie byli tego świadomi;

2. Po Wystawie Ziem Zachodnich we Wrocławiu, w roku 1948, zaintere-
sowanie reszty Polski Dolnym Śląskiem bardzo opadło a hasła typu
Ziemie Zachodnie wróciły do macierzy odeszły w zapomnienie. Stale
tu coś rozbierano i wywożono (nie tylko cegły, ale całą infrastrukturę),
bo przecież cały naród buduje swoją stolicę. Mało było nowych inwe-
stycji, dominowała zaś rabunkowa gospodarka. Mieszkańcy widząc to
wątpili w swoją przyszłość, pojawiały się przypuszczenia, że pewnie
Niemcy znowu tu wrócą. Po rozpoczęciu nadawania programu ze Ślę-
ży i po zakupie telewizora przeciętny mieszkaniec naszego regionu za-
czął patrzeć i myśleć inaczej. Oto bowiem otrzymał nowe szklane
okno na Polskę i świat za swoje własne pieniądze. Poczuł, że jest na
swoim. W efekcie po kilku dalszych latach zaczęło zanikać poczucie
tymczasowości, a Dolny Śląsk za sprawą fal radiowych i programu te-
lewizji polskiej połączył się trwale z resztą kraju. Stacja na Ślęży ode-
grała podobną integrującą rolę jak radiofonia polska w okresie mię-
dzywojennym;

3. Gdyby nie inicjatywa społecznego komitetu w roku 1957, musieliby-
śmy czekać na telewizję nie 8 miesięcy, ale od 8 do 10 lat. Przyjęto
bowiem mądre i logiczne etapy jej rozwoju w naszym regionie: naj-
pierw stacja odbiorczo-nadawcza i odbiór programu nadawanego z Ka-
towic; następnie wprowadzenie do programu TV Katowice tematyki
dolnośląskiej; potem uruchomienie produkcji telewizorów na Dolnym
Śląsku i dopiero w dalszej przyszłości własne studio TV (rozpoczęło
ono pracę w grudniu 1962). Z czasem okazało się, że Ślęża stanowi
bodaj najlepsze w Europie Środkowej miejsce do nadawania. Zasięg
w kierunkach północnym i wschodnim sięgał 150–200 km. Dziś z po-
wodu wzrostu zakłóceń wynosi on już mniej, bo 100–120 km, ale
nadal jest największy w Polsce;

4. Dolnoślązacy pokazali, jak można szybko i skutecznie zapewnić dostęp
do telewizji. Za naszym przykładem poszli inni: w roku 1959 pojawił
się nadajnik TV w Gdańsku, a w 1960 r. w Szczecinie. Tymczasem
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ujęty w planach centralnych Kraków otrzymał ośrodek TV dopiero
w roku 1961.

Z tego powodu też datę 1 lutego 1958 trzeba zapamiętać oraz przypo-
mnieć nazwiska osób, które w roku 1957 zaangażowały się w tę sprawę. Od
powstania społecznego komitetu, bardzo aktywnie działały w nim trzy osoby
odpowiedzialne za stronę techniczną: Jerzy Huchla (dyrektor Zespołu Radio-
stacji, a od 1958 Zespołu Radiostacji i Telewizji), Jerzy Jaroszyński (dyrektor
techniczny w Polskim Radiu Wrocław) i Stefan Rylski – początkowo pra-
cownik Wojewódzkiego Zarządu Łączności, od VI 1957 r. pełnomocnik
społecznego komitetu ds. budowy, od II 1958 r. kierownik Telewizyjnego
Ośrodka Nadawczego Ślęża. Pozostali inżynierowie i technicy uruchamiający
telestację (określenie wymyślił bodaj W. Dzieduszycki, ale potem wyszło
ono z użycia) to: Jarosław Adamczyk, Mieczysław Borowicz, Henryk Dęb-
ski, Adam Pernet, Adam Schmidt, Bogusław Szewczyk, Władysław Szczę-
śniak, Henryk Wiśniewski, Czesław Wojtulewicz i Edward Żernicki - razem
11 osób.

Stefan Rylski sprawdził się wówczas jako szef zespołu w pionierskim
przedsięwzięciu i dlatego jego dalsza kariera zawodowa aż do roku 1982 to
wyłącznie funkcje kierownicze: 1963–68 był zastępcą a potem dyrektorem
naczelnym ELWRO, 1968–76 w kombinacie górniczym Lubin, 1976–82
w Centrum Diagnostyki Medycznej Dolmed. Co ciekawe – nigdy nie należał
do żadnej partii.

Dalsze dzieje stacji nadawczej [8, 12].
Telewizyjny Ośrodek Nadawczy Ślęża (oficjalna nazwa telestacji),

ogrzewany początkowo tradycyjnie węglem i koksem, pełnił też funkcje
mieszkaniowe. Zmiana następowała co tydzień, a potem pracownicy mieli 3
tygodnie wolnego. Od roku 1970 skorygowano ten grafik – odtąd obowiązy-
wał 1 tydzień pracy i 2 tygodnie wolnego. Przez wiele lat nie było tu wodo-
ciągu, a źródełko na wschodnim stoku góry nie wystarczało. Dopiero w roku
1994 powstała głębinowa studnia i dziś pozyskuje się wodę z głębokości
342 m. Do tego czasu dowożono ją do picia oraz do celów technologicznych.
Początkowo program TV nadawano przez 4 dni w tygodniu, a poprzedzała go
plansza przedstawiona na ryc. 4. Po uruchomieniu studia we Wrocławiu
zaszła zmiana (ryc. 5), a w r. 1971 kolejna (ryc. 6). Do roku 1960 jedynym
źródłem sygnału był nadajnik TV Katowice odbierany specjalną anteną i od-
biornikiem dalekiego zasięgu.

W latach 1960-63 na wysokości 36 m masztu pracowały pierwsze urzą-
dzenia jednokierunkowej linii radiowej w relacji Katowice-Ślęża-Poznań.
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Ryc. 4. Obraz rozpoczynający
transmisje w latach 1958–63.
Otrzymywano go z przeźrocza
24×36 mm (fot. archiwum TP
Emitel).

Ryc. 5. Plansza używana
w TV Wrocław od 1963 do
1970 r. Było kilka jej wersji,
różniących się proporcjami,
smukłością iglicy i intensyw-
nością czerni (fot. archiwum
TV Wrocław).

Ryc. 6. Plansza TV Wrocław
w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX w. Po
niej pojawiły się już plansze
ruchome – efekty uzyskiwane
za pomocą komputera (fot.
archiwum TV Wrocław).
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Każda zmiana kierunku transmisji wymagała wówczas wejścia po drabinie
na taras i ręcznego przełączania tzw. główek – promienników między wła-
ściwymi antenami parabolicznymi – często 2–3 razy dziennie, niezależnie od
pory roku i panującej pogody! Wynagrodzenie pracowników za to wynosiło
35 groszy za jeden metr wysokości wejścia na maszt. W sierpniu 1960 roku
doszła nowa linia radiowa w relacji Ślęża–Śnieżne Kotły i dzięki niej cała
Polska oraz ZSRR z dobrą jakością mogły obejrzeć letnią olimpiadę w Rzy-
mie3. Dopiero od 1964 roku urządzenia te stały się dwukierunkowe i nie
wymagały ręcznego przestawiania. Warto wiedzieć, że linie radiowe zapew-
niają do dziś łączność między ośrodkami TVP i dzięki nim mamy ogólnopol-
ski program telewizyjny.

Kolejne anteny paraboliczne od XII 1962 r. połączyły TON Ślęża ze stu-
diem we Wrocławiu. Należy jednak podkreślić, że TON był tylko stacją
nadawczą i odpowiadał za stan techniczny nadajnika i urządzeń linii radio-
wych, a nie za program – przygotowywany w studiach. Wynikał stąd przy-
kładowo problem, czy w czasie usterek (początkowo częstych) w otrzymy-
wanym ze studia sygnale należy przed kamerą położyć tekst „przepraszamy
za usterki”, jeśli nie zrobiono tego w studiu. Personel Ślęży miał taką możli-
wość ale nie był do tego upoważniony. Do roku 1961 zdarzały się tego typu
plansze z fotografią... osła. Takie zwierzę pracowało bowiem wtedy na Ślęży
i wykonywało usługi transportowe.

Urządzenia zabezpieczające nadajnik telewizyjny sprawiały czasem kło-
poty. Lampy elektronowe stopnia końcowego wizji ważyły po 25 kg i wyma-
gały chłodzenia powietrzem za pomocą dmuchawy. W zimie na kratownicy
                                       
5 Wiosną roku 1960 okazało się, że olimpiada w Rzymie będzie transmitowana liniami radiowy-
mi przez Austrię i Bawarię do Niemiec, a także do NRD, ale do Polski i innych państw socjali-
stycznych już nie, ponieważ brak było możliwości przesłania sygnału do Czechosłowacji. Tele-
komunikacja satelitarna jeszcze wówczas nie istniała. Wrocławscy inżynierowie-radiotechnicy
postanowili to zmienić. Z przeprowadzonych przez nich obliczeń (a nawet z dostępnych map)
wynikało, iż między nadajnikiem telewizji drezdeńskiej (dokąd sygnał miał docierać),
a Karkonoszami powinna być możliwa łączność radiowa. Nadajnik dla Drezna znajdował się
wówczas na szczycie Lugstein (Rudawy Wschodnie – niem. Osterzgebirge) obok miejscowości
Altenberg, ok. 30 km na południe od Drezna i 125 km na zachód od Śnieżnych Kotłów. Potrzeb-
ne urządzenia linii radiowej wypożyczono z Warszawy. Ponieważ chodziło tu nie tylko o trans-
misję telewizyjną do Polski, ale także do pozostałych państw socjalistycznych, w tym do ZSRR,
udało się to łatwo (bodaj po raz pierwszy ZSRR okazał się uzależniony technicznie od krajów
Europy zachodniej). Budynek dawnego hotelu – schroniska nad Śnieżnymi Kotłami był w roku
1960 ruiną, ale miał zasilanie podziemną kablową linią energetyczną od strony Szklarskiej
Poręby. Tak to w wyniku potrzeby chwili rozpoczęła się nowa karta w historii tego obiektu.
Trzeba stwierdzić, że poza Karkonoszami innego miejsca do nawiązania łączności z TV drez-
deńską wówczas w Polsce nie było. W Czechach – tak, ale to Polacy wykazali wiosną roku 1960
inicjatywę w tym kierunku. W efekcie budynek nad Śnieżnymi Kotłami służy telewizji już od
VII 1960 r. jako stacja linii radiowej o znaczeniu międzynarodowym. Program TVP rozpoczęto
natomiast nadawać stamtąd dopiero w roku 1976.
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oddzielającej dmuchawę od lamp potrafiła się utworzyć sadź całkowicie
zakrywająca otwory, co oczywiście powodowało wyłączenie nadajnika
i w rezultacie przerwy w programie. Liny odciągające maszt antenowy wpa-
dały w drgania, co stanowiło duże niebezpieczeństwo i poważny problem
techniczny. Zjawisko to występowało częściej latem w czasie bardzo silnych
wiatrów, ale zdarzało się także zimą wskutek oblodzenia i sadzi. Sadź two-
rząca się wysoko na elementach antenowych stwarzała poza tym zagrożenie
dla schroniska PTTK i będących w pobliżu turystów: zdarzało się, że spada-
jące z wysokości 50–90 m sople i czapy lodowe uszkadzały dach budynku.

Do roku 1963 nie wszyscy będący w teoretycznym zasięgu stacji mogli
odbierać telewizję. Przez pierwsze pięć lat antena miała bowiem charaktery-
stykę promieniowania4 w płaszczyźnie poziomej w kształcie czterolistnej
koniczyny zamiast dookólnej, tzn. istniały cztery symetryczne głębokie mi-
nima, gdzie poziom promieniowanej mocy spadał do zera. Dlaczego? Antena
TV na Ślęży miała dużo przewodów łączących poszczególne elementy pro-
mieniujące. Okazało się, że pracownik Siemensa łącząc te kable w styczniu
1958 r. na maszcie i pracując tam także nocą w deszczu i śniegu pomylił się!
Połączył je ze sobą źle, a spowodowało to taki efekt. Zaczęło to dawać o so-
bie znać najpierw w postaci zdziwienia niektórych telewidzów (zwłaszcza we
Wrocławiu na Oporowie po północnej stronie ulicy Solskiego), którzy ze
swoich okien widzieli przecież maszt antenowy na Ślęży, a nie mogli jakoś
odbierać sygnału. We Wrocławiu linia tego pierwszego minimum prócz Opo-
rowa przechodziła przez Szczepin i Różankę – osiedla słabo wówczas zalud-
nione, stąd nie od razu zwrócono na to uwagę. Na kierunku drugiego mini-
mum leżały Bolesławiec oraz część Jawora i Złotoryi. Tam również nie moż-
na było odbierać sygnału ze Ślęży. Pozostałe dwa kierunki minimum pro-
mieniowania (na płd.-wsch. i zach.) szczęśliwie nie obejmowały większych
miast ani miejscowości. Zaczęto podejrzewać ów błąd, jednak nie wszyscy
skłonni byli uwierzyć, że specjalista renomowanej zachodniej firmy połączył
źle kable na maszcie. Teoretycznie możliwość tak zniekształconej charakte-
rystyki wykazały obliczenia dokonane przez Daniela J. Bema na Politechnice
                                       
4 Charakterystyka promieniowania anteny jest to zależność natężenia pola lub mocy promienio-
wanej przez nią od kierunku. Zwykle pokazuje się ją na wykresach – przekrojach w płaszczyźnie
prostopadłej do powierzchni ziemi (char. pionowa w funkcji kąta elewacji) lub w płaszczyźnie
równoległej do powierzchni ziemi (char. pozioma w funkcji kąta azymutu). Od anten nadaw-
czych RTV wymaga się zwykle, by ich pozioma char. była możliwie stała, tzw. dookólna. Cho-
dzi bowiem o to, by we wszystkich kierunkach emitować sygnał z taką samą mocą oraz by
pionowa charakterystyka miała wąskie maksimum ustawione równolegle do powierzchni ziemi,
co daje duży zysk energetyczny anteny. Tak jest obecnie w przypadku centrum nadawczego na
Ślęży.
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Wrocławskiej. Należało jednak jeszcze przeprowadzić pomiar, co w przy-
padku tak dużych anten i posiadanego wówczas sprzętu nie było rzeczą pro-
stą. Pomiar ów stał się najpierw tematem pracy magisterskiej [3]. Przypusz-
czenia potwierdziły się całkowicie, co udowodniły pomiary wykonane za
pomocą urządzeń umieszczonych w szybowcu, który okrążył Ślężę. Dopiero
jednak pod koniec IV 1963 r. dokonano przełączenia okablowania na masz-
cie na prawidłowe [7]. Wywołało to jednak dalsze komplikacje, szczególnie
w tych kierunkach, w których poprzednio było maksimum promieniowanej
mocy. Pierwszy i najważniejszy z nich (na zachód) obejmował Jelenią Górę
i worek turoszowski, drugi (na południe) Kłodzko, trzeci (na północ) Leszno.
Okazało się, że poziom odbieranego sygnału spadł tam nawet 4-krotnie

i stracił wartość użytkową. Spowodowało
to potrzebę instalowania nowych stacji
retransmitujących bądź zmianę lokalizacji
już istniejących przekaźników.

W roku 1965 rozpoczęto nadawanie
pierwszego programu radiowego UKF –
programu III Polskiego Radia. Odtąd nazwa
obiektu brzmi: Radiowo-Telewizyjne Cen-
trum Nadawcze Ślęża (RTCN). Kolejny
program w tym paśmie (IV) od roku 1966
miał krótkie wstawki wrocławskiego radia
– był to program lokalny. Na maszcie po-
jawiły się zatem dodatkowe elementy ante-
nowe, widoczne na ryc. 7 – już produkcji
polskiej (wrocławski ZARAT). Audycje te
zaczęto szybko doceniać z powodu znacz-
nie lepszej jakości dźwięku, jaką zapewnia
stosowana w tym zakresie fal modulacja
częstotliwości (FM od ang. Frequency
Modulation). Dnia 18 XI 1970 r. rozpo-
częło się nadawanie programu stereofo-
nicznego. W drugiej połowie lat siedem-
dziesiątych nadawano także ze Ślęży ekspe-
rymentalnie program kwadrofoniczny5.

                                       
5 Programy kwadrofoniczne nadawano przez 25 minut od 2 do 4 razy w tygodniu w latach 1975–
1981. Sposób ich realizacji opracował dyrektor techniczny Polskiego Radia Wrocław Jerzy
Jaroszyński, a Zakłady Radiowe DIORA w Dzierżoniowie produkowały nawet odbiornik kwa-
drofoniczny Cezar. Nie ustalono jednak międzynarodowych standardów w tej dziedzinie i zre-

Ryc. 7. Maszt antenowy na Ślęży
w latach 1965-1970

(repr. z [9]).
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Sygnał ze studia we Wrocławiu docierał na Ślężę od początku linią radiową.
Do roku 1975 pracownicy RTCN Ślęża wykonywali komutację – przełą-

czanie programów lokalnych ze studia we Wrocławiu na antenę. Programy te
ukazywały się na zmianę w obu programach telewizyjnych (o powstaniu
TVP 2 – zob. niżej), a zdarzały się przy tym zabawne sytuacje, gdy np. głos
jednego programu został połączony omyłkowo z obrazem innego programu.

W roku 1970 rozpoczęto nadawanie w Polsce drugiego programu TVP
i to w kolorze. Pierwszy jego nadajnik na Dolnym Śląsku o lokalnym zasięgu
i mocy 500 W oddano do użytkowania w maju 1971 r., a antenę zainstalowa-
no na dachu poczty przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Pracował on
w kanale 2 aż do roku 1992.

Dla Ślęży potrzebny był nadajnik odpowiednio większej mocy, na co
znów należało zgromadzić dewizy. Ok. 200 tysięcy $ i ponad 200 tys. zł
zebrali głównie górnicy miedzi z Legnicy i Głogowa. Dlatego też zakupione
w firmie Standard Electric Lorentz (amerykański koncern ITT) urządzenie
z antenami włoskiej firmy COEL otrzymało nazwę „czerwony” (nadajnik
TVP I z roku 1957 był „czarny” – na niego składali się górnicy węgla z Wał-
brzycha i Nowej Rudy). Budynek RTCN powiększono i zmodernizowano.
Wymieniono wówczas jego ogrzewanie, rezygnując z kotła węglowego i za-
kładając grzejniki elektryczne. Nowe anteny dla TVP 2 wykluczały wykorzy-
stanie istniejącego masztu - nie było tam już miejsca. Dlatego też rozpoczęto
wznoszenie nowej wieży6 (ryc. 8 i 9).

Drugi program TVP rozpoczęto nadawać w kanale 25 dnia 4 XII 1972
a nowa wieża z czasem przejęła całkowicie funkcje starego masztu - rozebra-
nego do wysokości ok. 36 m w roku 1974. Początkowo myślano o jego wy-
korzystaniu jako dodatkowego punktu widokowego, gdyż mogłaby wchodzić
tam jednocześnie większa liczba osób, niż na wieżę betonową. Jednak w roku
1974 wszystkie elementy antenowe przeniesiono na nową wieżę antenową,
a stary maszt po kilku latach całkowicie rozebrano.

Nowa wieża ma 136 m wys., stoi w większej odległości od schroniska
PTTK - tuż przy budynku stacji, na wysokości 693 m, a zatem jej wierzcho-
łek wznosi się na wysokość aż 829 m. Różni się ona od poprzedniej nie tylko
rozmiarami, ale także plastikowym biało-czerwonym tubusem w górnej czę-
ści. Stanowi on ochronę dla elementów antenowych IV–V pasma (kanały 21–
60), szczególnie zimą, i ułatwia do nich dostęp.

                                                                                    
zygnowano z tego we wszystkich krajach.
6 Dla wielu osób słowa wieża i maszt to synonimy, ale inaczej oceniają to inżynierowie budow-
nictwa. Otóż wieża jest konstrukcją samostojącą, natomiast maszt wymaga do tego jeszcze
bocznych odciągów.
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Od czasu wybudowania obecnej wieży nie było już tak dużych inwestycji
na Ślęży. Na tarasach wieży zakładano jedynie nowe anteny paraboliczne,
a w budynku urządzenia dla innych systemów telekomunikacyjnych. Od roku
1977 RTCN odgrywa ważną rolę w telefonii międzymiastowej: oddano wte-
dy linię radiową dla kierunku Wrocław–Wałbrzych. Początkowo można by-
ło jednocześnie przekazywać nią tylko 120 rozmów telefonicznych, w latach
dziewięćdziesiątych już 1920, doszedł też drugi kierunek do Legnicy (prefik-
sy 074 i 076). Od roku 1995 działa tu stacja bazowa analogowej telefonii
komórkowej Centertel, a od 2006 stacja cyfrowej telefonii komórkowej Era.
Co pewien czas wymienia się starą aparaturę na urządzenia nowej generacji,
bardziej niezawodne i o większej sprawności: np. nadajnik TVP 2 firmy
Lorentz pobierał aż 200 kW mocy, obecny (włoska firma Itelco) tylko
70 kW. Dziś społeczeństwo nie zbiera już społecznie pieniędzy na rozwój
stacji nadawczej, ale inwestuje sam właściciel korzystając z pobieranych
opłat.

Ryc. 8. Budowa nowej wieży antenowej -
wyciąganie tubusu do góry w r. 1971 (fot.

archiwum TP Emitel).

Ryc. 9. Wieża antenowa na Ślęży (2008)
z tubusem na szczycie.

Fot. W. Papierniak.
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W dniu 24 VI 1992 zaczęto nadawać program regionalny TV Wrocław
w kanale 42, zwany początkowo Piątką – od pięciu województw, których
dotyczył (cztery dolnośląskie oraz kaliskie). Teraz jest to program ogólnopol-
ski TVP Info z kilkoma godzinami dziennej emisji ze studia we Wrocławiu.
W marcu 1994 r. pojawiła się pierwsza ogólnopolska telewizja prywatna
Polsat. Oba programy wykorzystują tę samą antenę co TVP 2. Ciekawą drogę
przechodzą ogólnopolskie programy TVP, zanim trafią do nadajników i do
anten. Otóż odebrane na Ślęży (liniami radiowymi od strony Katowic
i Poznania lub od roku 2000 także z satelitów) trafiają najpierw do studia we
Wrocławiu. Daje to możliwość włączania programu lokalnego na żywo do
każdego z nich. Po powrocie sygnały TVP 1 i 2, po przemianie częstotliwości
i wzmocnieniu są kierowane do:

a) linii radiowej na Chełmiec (dla Wałbrzycha). Stamtąd są dalej dosyłane
do Śnieżnych Kotłów (Karkonosze) i Nowej Karczmy koło Lubania
(Pogórze Izerskie) oraz do Kudowy Zdroju;

b) linii radiowej na Czarną Górę (w Masywie Śnieżnika – radiostacja dla
ziemi kłodzkiej);

c) do nadajników i do anten na Ślęży.
Burze z piorunami były na Ślęży groźne do roku 1972 – przy starym

maszcie. Miał on zbyt słabe uziemienie, niewystarczające dla odprowadzania
ściąganych z chmur ładunków. Pioruny biły w Ślężę często, a wewnątrz
budynku nie było wtedy bezpiecznie. Na początku lat sześćdziesiątych, po
uszkodzeniu przez piorun anteny radiotelefonu na samym szczycie masztu,
zdecydowano się użytkować powstałą jeszcze przed rokiem 1958 napo-
wietrzną linię telefoniczną z Sobótki. Okazało się szybko, że działa ona jak
piorunochron: np. zaczęły zdarzać się takie groźne zjawiska jak łuk elek-
tryczny od słuchawki telefonu po jej podniesieniu. Po wybudowaniu nowej
wieży takie efekty nie występują, jej połączenie elektryczne z ziemią jest
o klasę lepsze, ale (niestety) nie można powiedzieć, że praca aparatury
w czasie wyładowań atmosferycznych jest niezagrożona. Na przykład 19
VIII 1995 r. po uderzeniu pioruna nadajnik TVP 2 został unieruchomiony na
prawie całą dobę. Obserwuje się natomiast na szczycie Ślęży mniej wyłado-
wań atmosferycznych, niż poprzednio. Wygląda na to, że nowa wieża, wyż-
sza od starego masztu o 38 m, ściąga przed i w czasie burz ładunki elektrycz-
ne do ziemi w sposób ciągły. Zdarza się teraz, że chmury burzowe omijają
Ślężę, a nawet rozdzielają się przed nią na dwie części, pozostawiając górę
bez deszczu i piorunów, biją zaś nimi w promieniu 5–20 km. Być może przy-
czyną tego stanu jest wybudowanie na niedalekiej rzece Bystrzycy koło
Mietkowa dużego zbiornika wodnego.
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Na początku lat dziewięćdziesiątych istniały dwa pasma radiofonii UKF:
dolne 65,9–74 MHz oraz górne 87,5–108 MHz. To drugie wprowadzone 40
lat wcześniej w Europie zachodniej przyjęła też NRD, ale pozostałe kraje
socjalistyczne postanowiły wtedy nadawać w paśmie dolnym. Radioodbior-
niki długo miały tylko jeden zakres fal UKF, pod koniec lat osiemdziesiątych
stało się to bardzo niedogodne i wymusiło zmiany. W latach 1991–1999
nadawano w Polsce w obu pasmach, przy czym w nowym – szerszym – stale
przybywało rozgłośni. Na ślężańskiej wieży antenowej znajdowały się wtedy
anteny dla obu zakresów fal. W styczniu 2000 wyłączono w Polsce wszystkie
nadajniki w paśmie 65,9–74 MHz, a następnie zdemontowano niepotrzebne
elementy antenowe. Miejsce po nich zajęły nowe promienniki dla zakresu
87,5–108 MHz. Pozwoliło to uzyskać lepsze parametry techniczne obecnego
układu antenowego dla zakresu UKF. Dzięki temu nadawany sygnał radiowy
jest odbierany z większej odległości od Ślęży i to bez konieczności zwięk-
szania mocy. Wszystkie programy RiTV nadawane ze Ślęży w roku 2008
pokazuje tabela 1. Ich zasięgi widoczne są na mapkach na ryc. 10 i 11.

Tab. 1. Programy radia i telewizji nadawane w roku 2008 ze Ślęży7.

częstotliwość
[MHz]

nr
kanału

wizja fonia
nazwa programu

moc
[kW]

zysk
anteny

średni
zasięg
[km]

88,9 Radio Maryja 10 12 130
93,6 Radio Zet 10 12 130
98,8 Polskie Radio 1 10 12 130

100,2 Polskie Radio 3 10 12 130
102,3 Radio Wrocław - regionalny 10 12 130
104,9 Radio Eska 5 12 90

12 223,25 229,75 TVP 1 10 10 120
25 503,25 509,75 TVP 2 40 25 120
42 639,25 645,75 TVP Info  i  TV Wrocław 20 32 100
59 775,25 781,75 Polsat 30 40 90

                                       
7 Uwaga: mnożąc zysk anteny przez moc nadajnika otrzymuje się tzw. zastępczą moc promie-
niowaną izotropowo (ang. Equivalent Isotropically Radiated Power – EIRP lub ERP), która jest
podawana w dostępnych wykazach stacji nadawczych (np. w Internecie). Nie jest to jednak moc
faktycznie doprowadzona z nadajników do anteny. Większy zysk oznacza dla laika tyle, że moc
emitowana jest w węższym zakresie kąta elewacji – praktycznie tylko wzdłuż linii ziemskiego
horyzontu, a więc dokładnie w kierunku odbiorców i ponad głowami turystów przebywających
na Ślęży. Jest to po prostu ekonomiczne oraz ekologiczne.
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Ryc. 10. Zasięg programów telewizyjnych na Dolnym Śląsku, nadawanych
z obiektów podległych TP Emitel.

Patrząc z bliska na wieżę antenową na Ślęży zauważymy jeszcze trzy od-
ciągi boczne. Czemu one służą? Otóż ich rola polega na utrzymywaniu pionu
tubusu w czasie silnych wiatrów. Każda smukła (wysoka) konstrukcja meta-
lowa jest bowiem także sprężysta. Nawet betonowe kominy wyginają się na
wietrze (podobnie jak drzewa), a amplituda drgań ich części szczytowych
może sięgać 2 m, jeśli wysokość całości przekracza 100 m. Najwyższa część
wieży antenowej bez bocznych odciągów mogłaby osiągnąć znacznie więk-
sze drgania. Byłyby one niebezpieczne, a poza tym powodowałyby chwilowe
zmiany pionowej charakterystyki promieniowania. W ich efekcie dla miesz-
kańców miejscowości blisko położonych (w promieniu od 2 do 10 km)
mógłby nastąpić zanik sygnału TV. Dzięki linom odciągającym to nie grozi,
a cała konstrukcja jest bardziej stabilna.
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Ryc. 11. Zasięg programów radiofonii UKF na Dolnym Śląsku, nadawanych z obiek-
tów podległych TP Emitel. Nie zaznaczono jednej stacji nadawczej w Żórawinie (15

km na południe od Wrocławia), gdzie pracuje obecnie 5 nadajników UKF.

RTCN Ślęża pobiera ok. 400 kW mocy z krajowej sieci energetycznej
i zapewnia obecnie odbiór programów dla około 6 mln radiosłuchaczy i tele-
widzów. Dodatkowo służy abonentom telefonii zarówno tej tradycyjnej, jak
i komórkowej oraz innym liniom radiowym.

Przyszłość stacji nadawczych i telewizji
Urządzenia nadawcze powoli stają się na tyle niezawodne, że mogą już

działać bez stałego dozoru. Coraz więcej stacji emitujących programy RiTV
zaczyna pracować bez stałej obsługi. Na Ślęży się na to jeszcze nie zanosi –
stacja ta ma największe znaczenie w południowo-zachodniej Polsce, musi
działać sprawnie, a ewentualne przerwy w emisji powinny być jak najkrótsze.
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RTCN Ślęża, oraz pozostałe takie obiekty na Dolnym Śląsku podlegały
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. przedsiębiorstwu Stacje
Radiowo-Telewizyjne, od I 1982 r. przemianowanego na Okręgowy Urząd
Radiokomunikacji, zaś od 1992 Telekomunikację Polską - Zakład Radioko-
munikacji i Teletransmisji. Od roku 2002 jest to TP Emitel (www.emitel.pl),
a oddział nadzorujący obiekt mieści się w Poznaniu, gdzie też należy kiero-
wać ewentualne prośby o ich zwiedzanie.

Nadawanie programów z satelitów geostacjonarnych nie zagraża naziem-
nym stacjom nadawczym, tylko je uzupełnia. Taki satelita zapewnia w czasie
dobrej pogody odbiór w rejonach górskich, które pozostają poza zasięgiem
emisji naziemnej, ale nie może zastąpić jej całkowicie. Wystarczą bowiem
grube chmury deszczowe lub śnieżne, a na ziemi pod nimi może nastąpić
osłabienie lub zanik sygnału. Poza tym antena TV-Sat musi być nieruchoma
i precyzyjnie „wycelowana” w kierunku źródła swojego sygnału, odległego
aż o ok. 39 000 km. Nawet jej niewielkie drgania mechaniczne, zmiana po-
zycji o ±2° i wszelkie przesłony (gałęzie drzew, zadaszenia, wiadukty i tu-
nele) powodują całkowity brak odbioru. W ruchomych pojazdach po prostu
nie będzie on możliwy. A kierowcy i pasażerowie autobusów chętnie prze-
cież słuchają radia w czasie jazdy, otrzymują w ten sposób często ważne
komunikaty drogowe i pogodowe. Jest to możliwe, ponieważ:

a) nadajniki w paśmie UKF są niedaleko od nich (maksymalnie 30-50
km);

b) anteną odbiorczą może tu być byle kawałek drutu;
c) przesłony z dielektryków nie mają w tym zakresie częstotliwości duże-

go znaczenia.

Jaka będzie przyszłość radiofonii i telewizji? Można ją ująć w trzech
punktach:

1. W ciągu najbliższych kilku lat czeka nas wielka zmiana: nastąpi rozpo-
częcie emisji tzw. multipleksu cyfrowego – kilku programów TV nadawa-
nych wspólnie w modulacji cyfrowej. Będzie zastosowana kompresja obrazu,
ale jej standard nie jest jeszcze pewny. Jeśli zostanie wybrany MPEG-2 (tak
już zrobiły Niemcy), to nadawanych będzie jednocześnie do 8 programów,
jeśli MPEG-4, to kilkanaście. Cały sygnał zajmie jednak szerokość zaledwie
jednego kanału TV, czyli 8 MHz. Nie będzie wrażliwy na odbicia fal i co
więcej, na tej samej częstotliwości będą mogły w Polsce pracować wszystkie
jego nadajniki. Z punktu widzenia ekonomii i zasad racjonalnego wykorzy-
stania widma elektromagnetycznego jest to konieczność. W sygnale wizji
stosuje się do tej pory modulację amplitudy, którą wymyślono przed I wojną
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światową, a więc już prawie 100 lat temu. Zmiana na sygnał cyfrowy jest
zatem nieuchronna. Do odbioru na dotychczasowych telewizorach potrzebna
będzie dodatkowa przystawka, której cena w masowej produkcji i przy kom-
presji MPEG-2 nie powinna być wysoka. Będzie to telewizja o lepszej jako-
ści obrazu, ale o tej samej jego rozdzielczości (625 linii). Rozpoczęcie takiej
emisji będzie rewolucją w mediach, ale musi być jednak dobrze przygotowa-
ne nie tylko technicznie, ale też prawnie;

2. Dodatkowo należy oczekiwać emisji programów TV w wysokiej roz-
dzielczości (tzw. HDTV – do 1250 linii). Będzie to wymagało po stronie
odbiorczej nowych telewizorów o szerokich ekranach, sporo droższych, ale
są one już dostępne w sprzedaży, a takie programy już rozsyłają satelity;

3. Krótkie programy z gorszą jakością obrazu - tzw. wideoklipy są już od
kilku lat dostępne w Internecie. Będzie ich więcej i będą stanowiły uzupeł-
nienie telewizji tradycyjnej. W sieciach kablowych rozwinie się oferta pro-
gramów na życzenie abonentów.

I pomyśleć tylko, że mniej więcej pół wieku temu mieliśmy w Polsce tyl-
ko jeden program Polskiego Radia na falach długich, jeden na falach śred-
nich, o telewizji słyszeli tylko nieliczni (jeszcze mniej osób ją widziało),
a o Internecie czy telefonii komórkowej nie śniło się nawet futurologom ...
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