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Pionierskie instytucje elektronicznego kształcenia zdalnego 
w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku

Streszczenie: W końcowych latach XX wieku, a zwłaszcza w pierwszej dekadzie obecnego stulecia, rozwinął się 
szereg form kształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego z wykorzystaniem systemów i urządzeń 
opartych na technikach elektronicznych. Zwłaszcza Internet i techniki komputerowe, obok wielości kanałów tele-
wizyjnych, telefonii komórkowej i wielu możliwości przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji, pozwa-
lają na realizację nowoczesnych form zarówno stacjonarnego, jak i zdalnego nauczania i uczenia się. Osobom, które 
interesują się kształceniem zdalnym, edukacją otwartą czy e-learningiem, warto przybliżyć pionierskie działania  
w Polsce w tych obszarach w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Dwa takie przedsięwzięcia, realizujące elektroniczne 
kształcenie zdalne z wykorzystaniem technik telewizyjnych, jedno w skali ogólnokrajowej, a drugie w skali lokalnej, 
są właśnie przedmiotem niniejszej publikacji.
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1. Wprowadzenie 
W końcu ubiegłego wieku, a zwłaszcza a pierwszej dekadzie obecnego stulecia, spopularyzowane 
zostały pojęcia „społeczeństwo informacyjne”, „społeczeństwo wiedzy”, „gospodarka oparta na 
wiedzy”, „edukacja ustawiczna”, „e-learning”, „edukacja zdalna”. Są one ściśle związane z prze-
mianami cywilizacyjnymi głęboko już zakorzenionymi w krajach rozwiniętych, ale mającymi 
wpływ na cały świat. Dla wielu osób pojęcia te są stosunkowo nowe. W świadomości społecznej 
w naszym kraju wiodąca rola nauki i edukacji wśród ogółu dziedzin działalności ludzkiej nie 
jest w pełni zarysowana. Przekonanie takie zyskuje na znaczeniu wraz ze wzrostem wykształ-
cenia ludności kraju, a najlepszym sposobem jego popularyzacji jest realizacja tradycyjnych  
i nowych przedsięwzięć edukacyjnych. Przechodzenie do społeczeństwa wiedzy jest bezpośred-
nio związane z rozwojem nowoczesnych form, metod i technik edukacyjnych. Unowocześnienie 
procesów edukacyjnych jest procesem z wielowiekową tradycją, począwszy od zaprezentowania 
i popularyzacji zasady poglądowości przez Jana Amosa Komenskiego w XVII wieku, poprzez 
wprowadzenie nowej formy kształcenia zdalnego korespondencyjnego w USA w XVIII wieku, 
aż do wykorzystania kolejnych zdobyczy techniki w XX wieku. W 1910 r. w Stanach Zjedno-
czonych ukazały się pierwsze zestawy filmów instruktażowych, a w następnych dziesięciole-
ciach XX wieku pojawiły się przedsięwzięcia edukacyjne nazywane dzisiaj e-learningiem. Było 
to możliwe dzięki rozwojowi technik elektronicznych, co pozwoliło na rozpoczęcie nadawania 
audycji radiowych w latach 20. i telewizyjnych w latach 30. ubiegłego stulecia. Stosunkowo 
szybko dostrzeżono możliwości, jakie powstały w wyniku rozwoju radiowych i telewizyjnych 
środków przekazu dla poszerzenia działań edukacyjnych.    

Przyspieszenie modernizacji kształcenia z wykorzystaniem różnych środków technicznych 
nastąpiło w latach 40. XX wieku najpierw w USA a później także w Europie. W USA było to 
spowodowane potrzebą szybkiego przygotowania dużej liczby kobiet do wykonywania pierwot-
nie męskich zawodów,, mężczyźni bowiem zostali wysłani na różne fronty w czasie II wojny 
światowej. Bezpośrednio po jej zakończeniu w USA nastąpiła natomiast konieczność kwalifi-
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kowania do pracy zawodowej mężczyzn powracających z frontu. Rozwinęło się wówczas szkol-
nictwo średnie i wyższe, pojawiły się formy kształcenia zdalnego, zwanego obecnie e-learnin-
giem. W 1945 r. zaczęto wykorzystywać telewizję do dydaktyki na Uniwersytecie Stanu Iowa,  
w 1948  r. rozpoczęto nadawanie programów szkolnych w trzech programach lokalnych TV  
w Filadelfii (zob. Tymowski, 1972, s. 33).

Jedną z form telewizji otwartej była telewizja oparta na nadajniku małej mocy, działa-
jąca wyłącznie w celach edukacyjnych. Pierwsze studio tego typu uruchomiono w 1953 r. na 
Uniwersytecie w Houston. W 1969 r. w USA pracowało już 150 takich ośrodków. W Europie 
najwcześniej przedsięwzięcia tego typu były realizowane w Wielkiej Brytanii i we Francji (por. 
Januszkiewicz, 1972, s. 67). Jednak na znaczące osiągnięcia zastosowania telewizji w kształceniu 
zdalnym trzeba było w Europie poczekać do uruchomienia w 1966 r. Politechniki Telewizyjnej 
w Polsce i Open University w 1969 r. w Wielkiej Brytanii, przy czym to drugie przedsięwzię-
cie znakomicie realizuje swoje cele kształcenia na poziomie wyższym do dnia dzisiejszego.  
W 1970  r. został powołany w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku Ośrodek Telewizji 
Dydaktycznej. Opis działalności tego Ośrodka oraz działalności Politechniki Telewizyjnej, 
obydwu na ówczesne czasy pionierskich form elektronicznego kształcenia zdalnego jest przed-
miotem niniejszej publikacji. 

2. Wybrane aspekty rozwoju oświaty i szkolnictwa wyższego w świecie  
i w Polsce w latach 60. XX wieku
Przemiany społeczno-ekonomiczne i kulturalne zachodzące we wszystkich krajach uprzemysło-
wionych po zakończeniu II wojny światowej sprzyjały upowszechnianiu kształcenia średniego. 
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wystąpił szybki wzrost liczby uczniów  
w szkołach średnich. W przedziale lat 1960–1970 przyrost liczny uczniów (dla wybranych 
krajów) wynosił: 80% (Włochy), 90% (Francja, Jugosławia), 95% (Portugalia), 155% (ZSRR), 
170% (Hiszpania). W Polsce liczba osób kształconych w szkołach średnich wynosiła  
w 1960 r. 1060 tys., a w 1970 r. – 2143 tys., co stanowi wzrost o około 100% (Główny Urząd 
Statystyczny, 1977, s. 320).

Uzyskanie uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia stworzyło (obok innych czynników 
i skutków rozwoju społeczno-gospodarczego) sytuację gwałtownego napływu młodzieży do 
szkół wyższych, co objawiało się dużą dynamiką wzrostu liczny studentów. Wzrost ten był  
w latach 1960–1973 ponaddwukrotny dla krajów RWPG i prawie (USA, RFN) lub ponadtrzy-
krotny (Francja, Szwecja) dla krajów kapitalistycznych. W Polsce był to wzrost około dwuipół-
krotny (Kupisiewicz, 1982, s. 108).

Szybko wzrastające zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych specjalistów oraz zjawisko 
wyżu demograficznego spowodowały w Polsce dynamiczny rozwój sieci szkół wyższych.  
W latach 60. i na początku lat 70. powstało w kraju sześć nowych ośrodków akademickich z samo-
dzielnymi szkołami wyższymi oraz 15 filii uczelnianych, przewidywanych jako stałe uzupełnie-
nie tej sieci. Dziesięć filii zlokalizowano w miejscowościach nie będących dotychczas ośrodkami 
szkolnictwa wyższego. Wraz z powstałymi wówczas kilkudziesięcioma punktami konsultacyj-
nymi uczelni stworzyło to sytuację, w której już przy nowym podziale administracyjnym kraju 
tylko 6 spośród 49 ówczesnych województw pozbawionych było jakiejkolwiek reprezentacji 
szkolnictwa wyższego (woj.: ciechanowskie, ostrołęckie, łomżyńskie, skierniewickie, sieradzkie 
i chełmskie; zob. Borzymowski, 1977, s. 49–51). Właściwie została wówczas ukształtowana sieć 
szkół wyższych i zgodnie z założeniami „Raportu o stanie oświaty w PRL” miała to być sieć stała, 
wymagająca jednakże umocnienia ośrodków mniejszych i słabszych (Komitet Ekspertów dla 
Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL, 1973). 

Lata 50. i 60. XX wieku to czas rozwoju w Polsce przede wszystkim szkolnictwa zawodo-
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wego na niższych szczeblach kształcenia. W dwudziestoleciu tym liczba uczniów szkół zawodo-
wych wzrosła z 635 tys. do 1 mln 753 tys. Szkoły zawodowe powstawały wówczas na wyraźne 
zapotrzebowanie rozwijającej się gospodarki. Na przykład w Płocku, który był w latach 60. XX 
wieku ośrodkiem o silnej industrializacji z racji ulokowania tu dużego kombinatu rafineryjno- 
petrochemicznego, na przestrzeni lat 1960–1968 liczba szkół zawodowych wzrosła z 14 do 
42, a liczba uczniów tych szkół – z 2436 do 8892 (Kozakiewicz, 1971, s. 76). Pozwoliło to na 
zabezpieczenie dla gospodarki kadr na poziomie zasadniczym i średnim, ale ciągle występował 
deficyt kadr wysoko kwalifikowanych, w tym inżynierów. O potrzebie rozwoju studiów tech-
nicznych wypowiadał się profesor Politechniki Warszawskiej Janusz Tymowski. Według Komisji 
Planowania Rady Ministrów należało wykształcić w latach 1964–1970 około 98 tys. Inżynierów, 
a w latach 1971–1975 około 91 tys., co w porównaniu z liczbą inżynierów zatrudnionych  
w gospodarce narodowej na dzień 31.01.1964 r. (110,4 tys.) było nierealne, nawet przy uwzględ-
nieniu zakładanych ogromnych naborów na studia dla pracujących.

Korekta tych zamierzeń, dokonana przez Janusza Tymowskiego na podstawie oszacowania 
możliwości rekrutacyjnych uczelni technicznych, nie wskazywała w dalszym ciągu na możliwość 
kształcenia potrzebnej liczby inżynierów w ramach istniejącej wówczas sieci wyższych szkół 
technicznych. Dla realizacji zadań w wersji przez siebie zredukowanej Tymowski proponował 
powołanie pięciu nowych szkół inżynierskich: w pierwszej kolejności w Kielcach i w Opolu, 
w drugiej zaś w Olsztynie, Koszalinie i w Płocku. Uzasadnieniem takich lokalizacji były (poza 
zapotrzebowaniem na absolwentów):
•	 możliwość wykorzystania w nowo powstałych szkołach specjalistów zatrudnionych w miej-

scowych zakładach pracy,
•	 potrzeba wspomagania uczelni przez miejscowy rozwinięty przemysł,
•	 pewne wstępne przygotowanie dzięki działalności wieczorowych szkół inżynierskich, filii star-

szych szkół bądź punktów konsultacyjnych politechnik w tych miastach (Tymowski, 1966, s. 292).
W czterech wymienionych wyżej miastach utworzono w II połowie lat 60. Wyższe Szkoły 

Inżynierskie, a w Płocku w 1967 r. powołano Filię Politechniki Warszawskiej. Były to jednostki 
małe, w których powoli następował wzrost liczby studentów. W sytuacji dotkliwego braku kadr 
inżynierskich zdecydowano o podjęciu próby zwiększenia kształcenia brakujących inżynierów 
poprzez Politechnikę Telewizyjną.  

3. Politechnika Telewizyjna – jej działalność i efekty 

3.1. Organizacja Politechniki Telewizyjnej 

W Polsce po II wojnie światowej wraz z postępem industrializacji i przy znaczącym braku kadr 
najwyżej kwalifikowanych organizowano nowe formy kształcenia na poziomie wyższym, w tym 
kształcenia inżynierów. W 1948 r. Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich powołało 
Wieczorową Szkołę Inżynierską w Warszawie. W latach 50. XX wieku kształcenie wieczorowe 
prowadziło wiele szkół wyższych w Polsce. Pojawiła się także wówczas nowa forma kształce-
nia – studia zaoczne. Szybki rozwój studiów dla pracujących (wieczorowych i zaocznych) miał 
miejsce w latach 60. ubiegłego stulecia. W roku akademickim 1960/61 studiowało tak w Polsce 
54,4 tys. osób, a w roku 1965/66 już 99,5 tys. (Tymowski, 1973, s. 9). Wciąż jednak nie były to 
wielkości satysfakcjonujące ani ówczesnych władz, ani społeczeństwa. Poszukiwano wsparcia 
dla organizacji i realizacji studiów dla pracujących oraz dla ułatwienia studiowania osobom 
pracującym, a warunek pracy był (obok konieczności zdania egzaminu wstępnego) zasadniczym 
warunkiem rekrutacji na studia wieczorowe i zaoczne. Taką formą wsparcia miała być właśnie 
Politechnika Telewizyjna. Komitet do Spraw Radia i Telewizji potwierdzał użyteczność telewizji 
w kształceniu w Polsce już w I połowie lat 60. poprzez emisje teleaudycji szkolnych dla szkół 
podstawowych i średnich. Na początku 1965 r. ówczesne Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 
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powołało grupę roboczą dla rozpatrzenia możliwości wykorzystania telewizji jako pomocy dla 
słuchaczy studiów dla pracujących. Ostatecznym impulsem do rozpoczęcia nadawania wykładów 
telewizyjnych było zainteresowanie tą sprawą ze strony UNESCO i podpisanie umowy przewidu-
jącej pomoc tej organizacji w zamian za udostępnienie uzyskanych wyników. Umowa przewidy-
wała rozpoczęcie wykładów telewizyjnych (pilot-projekt) 1 września 1966  r. (Tymowski, 1973,  
s. 10). W dniu 30.11.1965 na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw telewizji w szkolnictwie 
wyższym powołany został prof. Janusz Tymowski, uznany już wówczas propagator innowacji 
w kształceniu, wybitny znawca zastosowań systemów i urządzeń technicznych w edukacji, 
wraz z prof. Tadeuszem Nowackim najwybitniejszy organizator szkolnictwa technicznego,  
w tym przede wszystkim szkolnictwa wyższego. Pełnomocnik powołał siedmioosobowy zespół 
programowy do opracowania planów i ramowych założeń wykładów telewizyjnych (Tymowski, 
1973a, s. 19). 

Zorganizowanie Politechniki Telewizyjnej jako instytucji edukacyjnej nie było łatwe. Na 
trudności w jej organizacji wpłynął fakt, że ówczesny Komitet ds. Radia i Telewizji dysponował 
tylko jednym kanałem telewizyjnym, w Warszawie budowano dopiero centrum telewizyjne przy 
ul. Woronicza i nie można było w całości wykorzystać potencjału znaczących politechnik takich 
jak Politechnika Warszawska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Do dyspozycji 
Politechniki Telewizyjnej były tylko ośrodki telewizyjne we Wrocławiu i w Gdańsku. Oprócz 
opracowywania w zespołach realizacyjnych cykli wykładów z matematyki, fizyki, geometrii 
wykreślnej, chemii, wytrzymałości materiałów i elektrotechniki, zorganizowano 15 punktów 
konsultacyjnych przy dużych zakładach pracy oraz punkty konsultacyjne na terenie wyższych 
uczelni technicznych. Warto zaznaczyć, że zarówno emisja programów, jak i ich odbiór 
miał miejsce na żywo (synchronicznie), bowiem nie było wówczas urządzeń do rejestracji 
programów telewizyjnych. Dodatkowym utrudnieniem w organizacji działalności Politechniki 
Telewizyjnej była bardzo słabo rozwinięta w owym czasie sieć telefoniczna w Polsce, co utrud-
niało szybki sposób prowadzenia zdalnych konsultacji. Mimo tych trudności udało się w lutym  
1966 r. rozpocząć emisję teleaudycji kursu przygotowawczego do wyższych studiów technicz-
nych, a od września 1966 r. emisję programów telewizyjnych z przedmiotów obowiązujących na 
I roku studiów na politechnikach.         

3.2. Programy dydaktyczne Politechniki Telewizyjnej i ich odbiorcy.

Podstawą opracowania programów wykładów telewizyjnych były programy studiów dla pracu-
jących, zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Uznano, że przed-
miotami najlepiej nadającymi się do przedstawienia w wykładach telewizyjnych są te, w których 
można szeroko zastosować pomoce wizualne. Po licznych dyskusjach w zespołach realizacyj-
nych przyjęto, że wymiar jednostek wykładowych dla poszczególnych przedmiotów będzie jak 
w tablicy 1. 

 Tablica 1. Wymiar jednostek wykładowych Politechniki Telewizyjnej.  
Źródło: Tymowski J., Koncepcja programowa Politechniki Telewizyjnej [w:]Politechnika Telewizyjna, 1973, s.13.

Przedmiot 
Liczba jednostek wykładowych

I semestr II semestr III 
semestr

IV 
semestr

Matematyka 55 39 54 -

Fizyka - 54 36 27

Geometria  
wykreślna 16 - - -
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Przedmiot Liczba jednostek wykładowych
Chemia 16 - - -

Wytrzymałość 
materiałów - - - 27

Elektrotechnika - - - 36

Razem 87 93 90 90

 Ograniczenie wykładów telewizyjnych tylko do materiału dydaktycznego pierwszych czterech 
semestrów studiów technicznych wynikało zarówno z umowy z UNESCO, jak i zróżnicowa-
nia przedmiotów na wyższych latach studiów w zależności od kierunku kształcenia. Ponieważ 
Telewizja dysponowała tylko jednym kanałem przekazu, liczba 30-minutowych audycji  
w semestrze oscylowała około 90. Była to liczba znacznie mniejsza niż liczba godzin (45-minuto-
wych) realizowanych na studiach wieczorowych i wykłady telewizyjne nie tylko nie obejmowały 
wszystkich przewidzianych planem tradycyjnych studiów przedmiotów, ale też nie obejmowały 
pełnego materiału w ramach przedmiotów wykładanych przez telewizję. Potrzebna była zatem 
dodatkowa praca studentów z podręcznikami, w związku z tym kwestię doboru i przygotowania 
stosownych podręczników potraktowano równorzędnie do realizacji audycji telewizyjnych. Dla 
ułatwienia słuchaczom pracy potrzebna była także sieć konsultacyjna. W punktach konsultacyj-
nych do dyspozycji studentów przeznaczono specjalne pomieszczenia, gdzie w sposób zorga-
nizowany można było w grupach 25–30-osobowych oglądać wykłady telewizyjne i uzyskiwać 
pomoc konsultantów.

Nadawanie wykładów Politechniki Telewizyjnej rozpoczęto w lutym 1966 r. od kursu przy-
gotowawczego z matematyki i fizyki. Wykłady prowadzone w wymiarze 30-minutowych tele-
audycji dydaktycznych tygodniowo były prowadzone od lutego do czerwca. Samokształceniowe 
podręczniki dla kandydatów na wyższe uczelnie przygotowały Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, a rozprowadzenie ich wraz z Informatorem na wyższe uczelnie techniczne dla pracu-
jących dla zgłoszonych na kurs 56 tys. osób zajęła się Księgarnia Wysyłkowa. 

Wykłady dla studentów I roku studiów miały dwojakiego rodzaju odbiorców. Głównie byli 
nimi studenci przyjęci do wyższych szkół technicznych, gdzie studiowali w formie wieczoro-
wej lub zaocznej. Ale regulamin studiów Politechniki Telewizyjnej dopuszczał też możliwość 
ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych od razu na drugi rok studiów technicznych po 
zdaniu stosownych egzaminów. Ten tryb studiów okazał się skuteczny dla niewielkiej liczby 
studentów. Do egzaminów eksternistycznych podeszło tylko 576 studentów, a pomyślnie zdało 
je tylko 80 (Zakrzewski, 1973, s. 60). Wykłady dla studentów II roku studiów były już przezna-
czone tylko dla studentów zrekrutowanych przez wyższe uczelnie techniczne. 

Mimo że założeniem działalności programowej Politechniki Telewizyjnej było wsparcie tech-
nicznych studiów dla pracujących, to wykłady telewizyjne miały dużo większe grono odbiorców. 
Byli nimi nauczyciele szkół niższych szczebli, inżynierowie odświeżający wiedzę, a także inne 
osoby zainteresowane problematyką wiążącą się ze studiami technicznymi. Z badania prze-
prowadzonego przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w 1968 r. wynikało, że z wykładów 
Politechniki Telewizyjnej korzystało wówczas około 270 tys. telewidzów, przy następującej 
strukturze wykształcenia:
•	 wykształcenie podstawowe – 22% słuchaczy,
•	 wykształcenie niepełne średnie – 27% słuchaczy,
•	 wykształcenie średnie – 37% słuchaczy,
•	 wykształcenie niepełne wyższe – 6% słuchaczy,
•	 wykształcenie wyższe – 8% słuchaczy (por. Tymowski, 1973b, s. 43).
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W następnych latach liczba telewidzów wzrosła do ok. 550 tys., przy około 100 tys. osób, 
dla których wykłady Politechniki Telewizyjnej stanowiły bezpośrednią pomoc w nauce i przy-
gotowaniu się do różnych egzaminów (Tymowski, 1973b, s. 43). To zróżnicowanie odbiorców 
programów Politechniki Telewizyjnej w dużej mierze pozwala na wydanie pozytywnej opinii  
o całości przedsięwzięcia związanego z tą instytucją i formą edukacyjną.

3.3. Efektywność Politechniki Telewizyjnej

Przy ocenie efektywności Politechniki Telewizyjnej należy wziąć pod uwagę dwa aspekty:
•	 edukacji i popularyzacji nauki,
•	 badań naukowych nad wykorzystaniem telewizji w kształceniu.

Jeśli idzie o aspekt edukacyjny, to można tu wymienić efektywność ekonomiczną i efektyw-
ność dydaktyczną. W przypadku efektywności ekonomicznej możliwe jest podanie kilku wskaź-
ników. Łączne koszty Politechniki Telewizyjnej w poszczególnych latach wynosiły: 3 466 813 zł 
w 1966 r., 8 179 981 zł w 1967 r., 10 057 676 zł w 1968 r. (Jakimiak i Przeciszewski, 1973, s. 72). 
Były to koszty porównywalne z budżetem rocznym pojedynczego wydziału na polskiej uczelni 
technicznej. Inny wskaźnik to porównanie przeciętnego kosztu kształcenia studenta przelicze-
niowego wyższych szkół technicznych (studia dzienne, wieczorowe i zaoczne łącznie), który 
w 1967 r. wynosił 18 052 zł do kosztu łącznego Politechniki Telewizyjnej na jednego studenta  
I roku, który wynosił 239 zł, co stanowiło 0,7% poprzedniej kwoty. Wreszcie porównano koszt 
wykształcenia absolwenta przeliczeniowego polskich wyższych uczelni technicznych (156 434 
zł) z kosztem łącznym jednostkowym Politechniki Telewizyjnej kandydata + studenta I roku + 
studenta II roku, co dało kwotę 539 zł, czyli 0,2% kosztu wykształcenia absolwenta (Jakimiak 
i Przeciszewski, 1973, s. 80). Z powyższych danych wynika, że udział kosztów działalności 
Politechniki Telewizyjnej w całości kosztów kształcenia inżynierów w naszym kraju w owym 
czasie był minimalny. O tym decydowała zapewne możliwość dotarcia wykładów Politechniki 
Telewizyjnej do dużej liczby odbiorców. 

Jeśli idzie o efektywność dydaktyczną działalności Politechniki Telewizyjnej, to trudniej 
jest dobrać do tego odpowiednie wskaźniki. Niemniej efektywność dydaktyczna Politechniki 
Telewizyjnej była przedmiotem rozległych badań ankietowych. 

Jedną z grup ankietowanych byli nauczyciele szkół średnich. Opiniowali oni wykłady 
dotyczące kursu przygotowawczego na wyższe uczelnie techniczne. Ogólna ocena wykładów 
kursowych była pozytywna, chociaż uzyskano cały szereg odpowiedzi krytycznych dotyczą-
cych m.in. rozbieżności między symboliką i nomenklaturą stosowaną w szkołach średnich 
a takowymi w wykładach telewizyjnych, różnic w sposobach nauczania w szkole średniej  
i wyższej, zbędnych powtórzeń i konstrukcji niektórych wykładów. Wysokie uznanie respon-
dentów uzyskało natomiast wykorzystanie techniki telewizyjnej, przejawiające się w manew-
rowaniu kamerami telewizyjnymi, w pokazach ruchu i poprzez ruch oraz doborze środków  
i przyborów do demonstracji, a także wykorzystywaniu filmów animowanych (Radźko, 1973,  
s. 123–138).  

Osobno oceniane były wykłady Politechniki Telewizyjnej dla studentów I roku i II roku 
studiów. Tu respondentami byli studenci studiów wieczorowych i zaocznych uczelni technicz-
nych, zarówno ci, którzy regularnie oglądali wykłady telewizyjne jak i ci, którzy czynili to spora-
dycznie. Interesujące były opinie respondentów zwłaszcza z tej pierwszej grupy. W swoich wypo-
wiedziach podali oni m.in. wyniki egzaminów z przedmiotów I roku studiów, które podlegały 
wspomaganiu uczenia się poprzez systematyczne oglądanie wykładów telewizyjnych. Wyniki 
egzaminów podano w tablicy 2.

m.in
m.in
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Tablica 2. Wyniki egzaminów studentów systematycznie oglądających wykłady telewizyjne. 
Źródło: Świerzbowska-Koralik E., Uwagi o efektywności Politechniki Telewizyjnej dla studentów I roku, w: Poli-

technika Telewizyjna, Warszawa 1973, PWN, str. 194–195. 

Przedmiot

Oceny w %

b. dobra dobra dostateczna

niedosta-
teczna popra-

wiona na 
dostateczną

niedo-
stateczna 

poprawiona 
na dobrą lub 
bardzo dobrą

Matematyka  
I sem. 4,0 17,6 63,3 14,8 0

Matematyka 
II sem. 2,8 16,8 64,2 14,7 1,1

Fizyka  
I sem. 3,6 24,3 45,6 9,5 0,6

Geometria 
wykreślna  
II sem.

5,1 17,8 58,7 9,8 0

Chemia  
II sem. 6,4 18,3 46,8 5,5 0,9

Dane powyższe dotyczą studentów awansowanych na drugi rok studiów. Stanowili oni ok. 
75% ogółu studentów przyjętych na I rok studiów wieczorowych lub zaocznych. Jeśli idzie  
o różnice w postępach oglądających wykłady Politechniki Telewizyjnej i nieoglądających ich, 
to statystycznie nie różniły się one. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że telewidzami wykładów 
Politechniki Telewizyjnej byli przede wszystkim ci studenci, którzy byli mniej predestynowani do 
osiągnięcia sukcesów z racji np. starszego wieku, słabszego przygotowania do studiów, zamiesz-
kania w znacznej odległości od uczelni czy niezbyt dobrego traktowania przez zakłady pracy, 
to fakt, że uzyskali oni wyniki nie gorsze niż pozostali było sukcesem Politechniki Telewizyjnej.  
W przypadku badania wypowiedzi ankietowych studentów II roku studiów dokonano także analizy 
oglądalności wykładów telewizyjnych w zależności od kierunku studiów. Najsystematyczniej 
wykłady oglądali studenci kierunku chemia, budownictwo i mechanika, znacznie rzadziej 
studenci kierunku elektrotechnika, geodezja i metalurgia. Jeśli idzie o użyteczność wykładów 
telewizyjnych, to wśród osób, które systematycznie oglądały te wykłady 12,1% wypowiedziało 
się o małej pomocy wykładów, 81% twierdziło, że ułatwiły one studia, zaś 6,9% respondentów 
uznało, że wykłady telewizyjne w poważnym stopniu ułatwiły studia. Respondenci byli także 
pytani o przydatność wykładów telewizyjnych przy egzaminach z poszczególnych przedmio-
tów. I tu rozbieżności w wynikach zaistniały w zależności od przedmiotu i kierunku studiów. 
Najwyższy wskaźnik (21,7% osób pamiętających materiał wykładowy) wystapił przy egzaminie 
z fizyki na kierunku górnictwo, wysokie wskaźniki występowały także przy egzaminie z mate-
matyki na kierunku geodezja, budownictwo, mechanika i elektrotechnika. Zapytani o przydat-
ność wykładów telewizyjnych ankietowani studenci II roku studiów wymienili różny stopień 
tej przydatności w zależności od tego, czy byli to indywidualni odbiorcy wykładów telewizyj-
nych, czy też uczestnicy telewizyjnych punktów konsultacyjnych. W tej pierwszej grupie 34,1% 
respondentów stwierdziło, że wykłady ułatwiły im studia, 2,9% potwierdziło wysoką przydat-
ność wykładów, ale 52,5% respondentów przyznało, że wykłady oglądali rzadko. W drugiej 
grupie wśród regularnie oglądających wykłady (93,1% uczestników TPK) tylko 16,9% ankieto-
wanych nie potwierdziło przydatności wykładów. 



Mariusz Portalski, Pionierskie instytucje elektronicznego kształcenia zdalnego...

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (4)/2012 , str. 40

Aby w pełni ocenić efektywność dydaktyczną Politechniki Telewizyjnej, należałoby zbadać 
także przyrost wiedzy u osób, które oglądały wykłady telewizyjne, ale nie były studentami. To już 
nie mieściło się w programie badań, a realizacja ich byłaby kosztowna i problematyczna. Zatem 
generalnie można pozytywnie ocenić efekty dydaktyczne działalności Politechniki Telewizyjnej. 

Bardzo ważny aspekt działalności różnych instytucji związanych z Politechniką Telewizyjną 
to aspekt badawczy. Do przeprowadzenia konkretnych badań działalności Politechniki 
Telewizyjnej i udostępnienia wyników badań zobowiązały się władze naszego kraju przy podpi-
sywaniu umowy z UNESCO. Głównym realizatorem badań był ówczesny Międzyuczelniany 
Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym (przemieniony w latach 70. w Instytut Polityki 
Naukowej i Szkolnictwa Wyższego). Tematyka badań była zróżnicowana. Dotyczyły one m.in. 
jakości wykładów, struktury jednostki wykładowej, zakresu materiału wykładowego, wieku, 
pochodzenia społecznego i miejsca zamieszkania studentów, postępów słuchaczy wykładów 
telewizyjnych, efektywności ekonomicznej i dydaktycznej działalności Politechniki Telewizyjnej 
i prognoz co do sposobów doskonalenia działalności Politechniki Telewizyjnej oraz oceny wpro-
wadzenia innych form kształcenia z wykorzystaniem telewizji otwartej. Znaczną część wyników 
badań opublikowano w wydawnictwach MZBSzW, zwłaszcza w pracach zbiorowych Politechnika 
Telewizyjna i Telewizja w Szkolnictwie Wyższym wydanych przez PWN odpowiednio w 1973  
i 1972 roku. Ponadto opublikowano kilkadziesiąt artykułów i komunikatów z badań zarówno 
w czasopismach lub materiałach konferencyjnych krajowych, jak i zagranicznych. Skrupulatnie 
działalność Politechniki Telewizyjnej obserwowali przedstawiciele UNESCO. Uczestniczyli oni 
w naradach i konferencjach poświęconych Politechnice Telewizyjnej oraz kształceniu z wykorzy-
staniem telewizji. Można śmiało stwierdzić, że doświadczenia Politechniki Telewizyjnej, którą 
ówcześni znawcy problemu ocenili jako jedno z ważniejszych w świecie przedsięwzięć w obszarze 
kształcenia zdalnego, a pierwsze realizujące formę kształcenia wyższego na terenie całego kraju, 
zostały wszechstronnie wykorzystane. Wykorzystały te doświadczenia inne kraje używające 
telewizji i idei uniwersytetów otwartych w kształceniu. W Polsce te doświadczenia pozwoliły 
na uruchomienie dwóch popularnych form elektronicznego kształcenia zdalnego w latach 70. 
ubiegłego stulecia. Były nimi Telewizyjne Technikum Rolnicze i Nauczycielski Uniwersytet 
Radiowo-Telewizyjny. Trudno jest porównywać efekty badań naukowych z efektami dydaktycz-
nymi, ale w przypadku Politechniki Telewizyjnej można stwierdzić, że były one równorzędne co 
do wartości dla unowocześnienia i rozwoju edukacji w naszym i nie tylko naszym kraju. 

4. Ośrodek Telewizji Dydaktycznej w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku       

4.1. Geneza i zadania Ośrodka Telewizji Dydaktycznej

W ślad za wdrożeniami technologii kształcenia do praktyki edukacyjnej w krajach zachodnich, 
również w Polsce w końcu lat 60. rozpoczęto prace badawcze i wdrożeniowe dotyczące stoso-
wania w dydaktyce tzw. „nowych technik kształcenia”. Wśród tych technik poważne miejsce 
zajmowała telewizja wykorzystująca zarówno technologię telewizji przemysłowej, jak i telewizji 
programowej.

Wzorując się na amerykańskich systemach telewizji dydaktycznej opartej na nadajnikach 
małej mocy, a więc świadczącej usługi edukacyjne w wymiarze lokalnym, władze ówczesnych 
resortów Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Łączności postano-
wiły powołać odpowiednią placówkę w Polsce nadając jej charakter eksperymentalny. 

Dzięki staraniom ówczesnego Ministra Łączności Edwarda Kowalczyka, który wcześniej był 
organizatorem i pierwszym kierownikiem Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, właśnie  
w tej jednostce szkolnictwa wyższego powołano przez Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego Henryka Jabłońskiego Ośrodek Telewizji Dydaktycznej (zob. Zarządzenie Ministra 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 1970 r.). Była to jednostka o charakterze unika-

m.in
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towym, nie mająca wówczas żadnego odpowiednika w polskiej rzeczywistości oświaty i szkol-
nictwa wyższego.

W otwarciu Ośrodka uczestniczyli m.in. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Henryk 
Jabłoński, Minister Łączności Edward Kowalczyk, władze Politechniki Warszawskiej, woje-
wództwa warszawskiego i miasta Płocka oraz przedstawiciele zakładów pracy, które w czynie 
społecznym wykonały część robót związanych z przygotowaniem Ośrodka. Fakt otwarcia 
Ośrodka nie był jednak równoznaczny z rozpoczęciem przezeń działalności statutowej. Zaczęła 
się żmudne przygotowania Ośrodka do pełnienia postulowanych przez władze oświatowe zadań 
(Kosmaczewski, Ostrowska, Panek i Piotrowski, 1978, s. 98). A zadania te były bardzo rozległe 
i ambitne.

W zarządzeniu ministra, na mocy którego utworzono OTD, zadania Ośrodka zostały sprecy-
zowane następująco:

1. Prowadzenie badań naukowych i eksperymentów w zakresie zastosowania telewizji  
w procesie kształcenia w szkolnictwie wyższym, średnim i podstawowym,

2. Prowadzenie stałych telewizyjnych programów dydaktycznych przeznaczonych dla Filii 
Politechniki Warszawskiej i szkół różnych typów i szczebli w mieście Płocku,

3.  Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi i naukowo-dydaktycznymi prowadzą-
cymi badania i eksperymenty w dziedzinie wykorzystania telewizji w obwodzie zamknię-
tym,

4.  Organizowanie seminariów naukowych, konferencji, kursów, publikowanie odpowied-
nich materiałów i wyników badań naukowych w zakresie włączenia telewizji i innych 
środków masowego przekazu do procesu nauczania i wychowania.

Tak postawione zadania świadczą o tym, że nadano Ośrodkowi de facto status jednostki 
centralnej, w której miałyby się skoncentrować ważniejsze prace resortu w dziedzinie wyko-
rzystania TV w kształceniu, szkolenia kadr naukowo-dydaktycznych, publikowania wyników 
badań naukowych itd. (Januszkiewicz, 1972, s. 78).

Dopiero w marcu 1971 roku Ośrodek uzyskał pierwsze etaty. Została wykonana adaptacja 
pomieszczeń Ośrodka. Kosztem ok. 1 mln złotych przystosowano wówczas jedną z sal wykła-
dowych do roli studia telewizyjnego. Od momentu powołania Rady czyniono również zabiegi 
w celu uzyskania aparatury telewizji studyjnej, umożliwiającej tworzenie audycji telewizyj-
nych. Aparaturę takową uzyskał Ośrodek w listopadzie 1973 r. W styczniu 1974 roku urządze-
nia te zostały nieodpłatnie przejęte przez Ośrodek z Komitetu ds. Radia i Telewizji i do maja  
1974 r. trwały prace nad ich uruchomieniem. Ponieważ w maju 1974 r. zakupił również dwa 
magnetowidy MTV 10 produkcji Z.R. „Kasprzaka”, można uznać że w tym okresie Ośrodek 
uzyskał zdolność emisyjną w zakresie technicznych możliwości realizacji i rozpowszechniania 
teleaudycji (Kosmaczewski et al., 1978, s. 98).

Fakt zakupienia przez Ośrodek magnetowidów z pierwszej serii wyprodukowanych w Z.R. 
„Kasprzaka” oraz założenia produkcyjne tego zakładu dały jedyną praktycznie możliwość realiza-
cji i rozpowszechniania teleaudycji dydaktycznych. Mimo licznych starań władz resortu oświaty 
i szkolnictwa wyższego nie udało się bowiem uzyskać zezwolenia na emisję programów poprzez 
nadajnik małej mocy. Władze resortu edukacji postulowały bowiem transmisję tele audycji 
dydaktycznych przez nadajnik małej mocy jako podstawową formę działalności programowej 
Ośrodka. Byłyby to audycje przeznaczone dla szkół wszystkich szczebli w Płocku i okolicach 
do bezpośredniego odbioru w szkołach, ale także do wykorzystania w kształceniu równoległym  
i ustawicznym przez osoby dorosłe pragnące się dokształcić i doskonalić zawodowo. Nie udało 
się tych zezwoleń uzyskać dlatego, że w świetle ówczesnego prawa i zwyczajów wyłączność na 
emisję programów telewizyjnych miał Komitet ds. Radia i Telewizji. Odstępstwa od tego nie 
chciano uczynić. Brak takowego zezwolenia mógł spowodować likwidację Ośrodka. Żeby temu 
zapobiec, ówczesny Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku doc. dr inż. Andrzej 

m.in
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Bukowski  i kierownik Ośrodka mgr inż. Mariusz Portalski zorganizowali wspólnie z Instytutem 
Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w dniu 11.04.1975 r. robocze seminarium, poświęcone 
głównie problemom dalszego funkcjonowania Ośrodka Telewizji Dydaktycznej. Zasadniczy ton 
w debacie seminaryjnej, poprzedzonej wygłoszeniem dwóch referatów programowych, nadali 
luminarze nauki polskiej prof. Zofia Kietlińska i prof. Janusz Tymowski oraz prekursor techno-
logii kształcenia w Polsce dr Franciszek Januszkiewicz. Pokłosiem seminarium było wystąpienie 
wyżej wymienionych (jako przedstawicieli Komisji Postępu Pedagogicznego w Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego) do Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki z propozycją wykorzysta-
nia potencjału Ośrodka do badawczych i praktycznych celów modernizacji kształcenia poprzez 
wykorzystanie nagrywanych w postaci kaset magnetowidowych teleaudycji dydaktycznych.  
Apel ten pozostał bez echa i Ośrodek musiał opracować inny wariant programu swojej dzia-
łalności. Oparto się na praktyce funkcjonujących wówczas w szkołach wyższych gospodarstw 
pomocniczych i zaczęto prowadzić działalność w drodze kontraktowania i realizacji pewnych 
usług na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

4.2. Praktyczna działalność Ośrodka Telewizji Dydaktycznej

Niemożność realizacji zasadniczego zadania przypisanego Ośrodkowi, to jest nadawania tele-
audycji dydaktycznej poprzez emisję za pomocą nadajnika telewizyjnego, nie oznacza, że 
w Ośrodku w latach 1971–1974 nic się nie działo. Oprócz prac inwestycyjnych i doskonale-
nia umiejętności pracowników Ośrodka, którzy wcześniej nie mieli styczności z tworzeniem 
i emisją programów telewizyjnych, realizowano zadania o charakterze popularyzatorskim  
i projektowym w obszarze zastosowań telewizji w kształceniu. Pracownicy Ośrodka byli zapra-
szani na Festiwale Filmów Naukowych, które corocznie w latach 70. ubiegłego wieku odbywały 
się w Łodzi, kierownik Ośrodka mgr inż. Mariusz Portalski był członkiem Zespołu ds. Telewizji 
powołanego przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, którym kierował doc. dr Zygmunt 
Kornacki z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Był to kilkunastoosobowy zespół 
złożony z przedstawicieli tych uczelni, które wyróżniały się w Polsce w modernizacji kształ-
cenia. Działania tego zespołu były pionierskie w obszarze wykorzystania telewizji w obwodzie 
zamkniętym w edukacji. 

Pierwsze pozwalające na realizację teleaudycji dydaktycznych dwa zlecenia w roku akademic-
kim 1975/76 i 1976/77 uzyskano od Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku, natychmiast 
po utworzeniu w 1975 r. województwa płockiego. W roku akademickim 1975/76 zrealizowano 
w Ośrodku Telewizji Dydaktycznej wspólnie z Zakładem Matematyki Filii PW cykl 20 tele-
audycji dydaktycznych z geometrii wykreślnej przeznaczonych dla studentów Filii i tych szkół 
województwa płockiego, które zakupiły magnetowidy MTV-10. Szkoły otrzymywały ten zestaw 
kaset nieodpłatnie, również nieodpłatnie pracownicy Ośrodka dokonywali adaptacji szkolnych 
telewizorów do potrzeb współpracy z magnetowidami. Jak się okazało podczas późniejszych 
prezentacji tych nagrań na sympozjach ogólnopolskich poświęconych zagadnieniom technolo-
gii kształcenia, były to pierwsze w Polsce seryjne nagrania video wyprodukowane poza studiami 
Telewizji Polskiej. Teleaudycje te zostały wysoko ocenione na zorganizowanej w czerwcu  
1977  r. w Płocku Ogólnopolskiej Konferencji Geometrii Rzutowej i Wykreślnej (Baranowski  
i Portalski, 1978). Drugą podobną formą w wymiarze również 20 teleaudycji dydaktycznych był 
cykl lekcji z rachunku prawdopodobieństwa dla szkół średnich.

Dorobek praktyczny i badawczy Ośrodka Telewizji Dydaktycznej zezwolił mu na podjęcie się 
w 1978 r. dużej pracy badawczej na temat „Badanie użyteczności urządzeń i systemów telewi-
zyjnych w procesie kształcenia” zleconej Ośrodkowi przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne. 
Efektem badań było wykonanie opracowania, które posłużyło Warszawskim Zakładom 
Telewizyjnym do planowania produkcji i modernizacji sprzętu telewizyjnego przeznaczonego 
dla potrzeb szkolnictwa wszystkich szczebli. Wreszcie w  latach 1979–1981 Ośrodek w dużym 
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stopniu przyczynił się (poprzez wykonanie zleconej pracy badawczo-usługowej) do wyposa-
żenia sal dydaktycznych i uruchomienia kursów doskonalących w Fabryce Maszyn Żniwnych  
w Płocku. Ta ostatnia praca w zasadzie nie została należycie spożytkowana, bowiem na żądanie 
lokalnej „Solidarności” Fabryki Maszyn Żniwnych w końcu 1981 r. ośrodek szkoleniowy w FMŻ 
zlikwidowano.

Były realizowane również inne, nieodpłatne formy działalności. Już w 1974  r. Ośrodek wspólnie 
z uczelnianym Kołem Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował kursy z dziedziny  
półprzewodników dla inżynierów i techników elektryków – głównie pracowników Zakładu 
Energetycznego, Petrochemii i nauczycieli szkół płockich. Podstawę kursu stanowiły zareje-
strowane na taśmie magnetowidowej teleaudycje szkoleniowe przeznaczone dla pracowników 
technicznych Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz Stacji Radiowych i Telewizyjnych. Rejestracja 
była możliwa dzięki łączności radioliniowej, jaką miał nadajnik telewizyjny Ośrodka z Centrum 
Telewizyjnym w Warszawie. Zaistniała zatem praktyczna możliwość obejrzenia w technice video 
tych programów telewizyjnych, które z racji wyłącznie szkoleniowego charakteru i przeznacza-
nia dla nielicznych odbiorców, nigdy nie były emitowane w powszechnych programach telewi-
zyjnych. Koło uzyskało również z Telewizji Polskiej komplet materiałów drukowanych do tego 
kursu i tym samym mogło zrealizować ciekawą i efektowną formę kształcenia multimedialnego. 
Był to klasyczny przykład multimedialnego kształcenia ustawicznego na odległość.

Urządzenia telewizyjne i inna aparatura elektryczna i elektroniczna stanowiły doskonałą bazę 
dla przeprowadzenia lekcji pokazowych dla młodzieży szkół średnich, skutecznie popularyzu-
jąc tym samym technikę. Lekcje te cieszyły się dużym uznaniem nauczycieli i uczniów szkół 
średnich Płocka i okolic. 

Inną ważną funkcję telewizja spełniła w dziedzinie doskonalenia pedagogicznego tych nauczy-
cieli akademickich, którzy współpracowali z Ośrodkiem Telewizji Dydaktycznej. Wielu z nich 
po raz pierwszy w swojej działalności dydaktycznej mogło samodzielnie (bądź w zespole kole-
żeńskim) przeanalizować formę swoich wystąpień o charakterze wykładowym przy odtwarza-
niu zarejestrowanego wykładu lub jego fragmentu. Krytyczne uwagi do wystąpień umożliwiały 
im eliminowanie niedociągnięć i orientację co do dalszego postępowania (Portalski, 1987, s. 56).

Podobne elementy wykorzystania studia telewizyjnego znalazły się w prowadzonych przez 
Politechnikę Warszawską Podyplomowych Studiach Pedagogicznych dla młodych nauczycieli 
oraz dla słuchaczy studiów kwalifikacyjnych Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, 
który w początkach lat 80. współpracował z Ośrodkiem Telewizji Dydaktycznej. 

Pracownicy Ośrodka swoje doświadczenie przekazywali w formie publikacji bądź wystąpień 
na konferencjach i sympozjach naukowych.

Cezura czasowa działalności Ośrodka Telewizji Dydaktycznej to rok 1983. Wówczas nad Filią 
Politechniki Warszawskiej w Płocku, największą wówczas filią uczelni technicznych, zawisła 
groźba likwidacji. Był to efekt zapisu w ustawie o szkolnictwie wyższym z 1982 r., nakazują-
cego likwidację wszystkich filii szkół wyższych. W wyniku zabiegów organizacyjnych udało 
się co prawda doprowadzić do przekształcenia Filii PW w wydział zamiejscowy, ale w struktu-
rze wydziału nie było już miejsca dla Ośrodka Telewizji Dydaktycznej. Samodzielnie Ośrodek 
nie mógłby funkcjonować również z braku dalszych zleceń, których nie było praktycznie od 
początku lat osiemdziesiątych. Ogólnie mizeria budżetu państwa nie zezwalała na uzyskanie 
na działalność Ośrodka jakichkolwiek dotacji. Część pracowników Ośrodka zwolniono, część 
zatrudniono w nowo powstałym Ośrodku Poligrafii i Technik Audiowizualnych. Braki możliwo-
ści odtworzenia i remontów sprzętu studyjnego spowodowały fizyczne zużycie się tego sprzętu  
i konieczność jego złomowania.

W Ośrodku Poligrafii i Technik Audiowizualnych kontynuowano część działań poprzednio 
funkcjonującego Ośrodka Telewizji Dydaktycznej. Ponieważ nowej jednostce organizacyjnej 
przypisano nadzór nad wszelkimi środkami audiowizualnymi, jej pracownicy nadzorowali 
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działania systemów telewizji w obwodzie zamkniętym w Filii PW zainstalowanych w połowie 
lat 70. w siedmiu salach wykładowych w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pracownicy 
Ośrodka nadal czynnie uczestniczyli w obradach ogólnopolskich konferencji i sympozjów poświę-
conych zarówno szeroko traktowanej edukacji, jak i węższej jej dziedziny: technologii kształcenia. 

Oprócz dorobku piśmienniczego, część aparatury Ośrodka Telewizji Dydaktycznej, kasety 
VCR  z zapisanymi teleaudycjami zrealizowanymi w latach 70., fotogramy i inne pamiątki 
stanowią obecnie część wyposażenia Minimuzeum Technik Informacyjno-Komunikacyjnych, 
utworzonego w 2007 r. w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku (http://www.minimuzeum.
pw.plock.pl). W tym jedynym w Płocku muzeum techniki odbywają się lekcje poglądowe 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Płocka i okolic. Przy okazji organizacji 
Minimuzeum udało się przepisać treści kaset VCR na nośnik współczesny, to jest na płyty 
DVD. Obecnie możliwe jest odtwarzanie tych audycji z nieco zniekształconym obrazem (z racji 
długiego przechowywania kaset VCR bez spełnienia stosownych warunków). 

Czy Ośrodek Telewizji Dydaktycznej pozytywnie zapisał się w grupie instytucji działających 
w obszarze modernizacji polskiej edukacji w latach 70. ubiegłego wieku? Trudno tu o jedno-
znaczną odpowiedź, bowiem z przyczyn niezależnych od samego Ośrodka oraz Filii Politechniki 
Warszawskiej w Płocku nie udało się zrealizować wszystkich zapisanych w zarządzeniu powo-
łującym Ośrodek zadań. Niemniej była to jednostka, która zrealizowała szereg prac, głównie 
eksperymentalnych, i poprzez popularyzację tych działań w pewnym stopniu przyczyniła się 
zwłaszcza do kreowania postępu technologicznego w lokalnych instytucjach edukacyjnych, 
głównie w Filii Politechniki Warszawskiej i szkołach średnich byłego województwa płockiego. 
Zaznaczył także swoją obecność pionierskimi osiągnięciami w skali ogólnopolskiej, jak reali-
zacja pierwszych w Polsce stworzonych poza Telewizją Polską cyklicznych teleaudycji dydak-
tycznych i nadzór nad ich wykorzystaniem, czy zorganizowanie i przeprowadzenie jednego  
z pierwszych w Polsce kursu doskonalenia inżynierów z wykorzystaniem technik telewizyjnych. 

5. Konkluzja
Na podstawie fragmentarycznych opisów dwóch różnych instytucji działających w obszarze 
unowocześniania, modernizacji i rozwoju edukacji w Polsce można wysnuć szereg wniosków 
i spostrzeżeń. 

Jeden z tych wniosków dotyczy samej idei i podstaw organizacji obu instytucji w warunkach 
rozwoju polskiej edukacji w II połowie lat 60. i I połowie lat 70. ubiegłego wieku. Powstanie  
i prowadzenie działalności przez te instytucje było możliwe ze względu zarówno na zaanga-
żowanie pewnych osób, jak i dobry klimat tworzony również przy udziale władz oświatowych 
w owym czasie. Osobą, która się wybitnie przyczyniła do powstania i działania Politechniki 
Telewizyjnej był prof. Janusz Tymowski, z kolei powstanie i w pierwszej fazie działalności wspie-
ranie Ośrodka Telewizji Dydaktycznej w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku zawdzięczamy 
w dużej mierze prof. Edwardowi Kowalczykowi. Oczywiście działalność tych instytucji opierała 
się na zaangażowaniu także innych osób. Natomiast klimat dla edukacji w owym czasie oddaje 
takie przedsięwzięcie jak akcja „Tysiąc szkół na tysiąclecie” czy prace nad Raportem o Stanie 
Oświaty w PRL. Już w pierwszej połowie lat 70. pojawiły się takie postulaty jak wprowadzenie 
powszechnej szkoły dziesięcioletniej (dzisiaj jest to 9 lat) w Raporcie o Stanie Oświaty w PRL, 
czy postulat edukacji ustawicznej popularyzowany przez wybitnego polskiego pedagoga prof. 
Bogdana Suchodolskiego. Warto zacytować wypowiedź Profesora, nadal aktualną po blisko 40 
latach : Rola oświaty w rozwoju nowoczesnych społeczeństw nie ogranicza się wyłącznie do zadań 
w zakresie kształcenia kadr. Dotyczy ona również zadań w zakresie kształcenia świadomości 
społecznej i umiejętności społecznego działania oraz wytwarzanej w tych warunkach motywacji 
indywidualnych aspiracji oświatowych (Suchodolski, 1974, s. 10).   

http://www.minimuzeum.pw.plock.pl
http://www.minimuzeum.pw.plock.pl
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Jeśli odniesie się działalność zwłaszcza Politechniki Telewizyjnej do ówczesnych warunków 
organizacyjnych i technicznych, zdecydowanie odmiennych od dzisiejszych możliwości w tym 
względzie, to można postawić wniosek, że była to rzeczywiście pionierska instytucja zdalnego 
kształcenia elektronicznego. W okresie działalności Politechniki Telewizyjnej w Polsce funk-
cjonował tylko jeden kanał telewizji programowej czarno-białej z urządzeniami studyjnymi  
i nadawczymi w technice lampowej, co decydowało o dużej awaryjności tego sprzętu. Ponadto 
realizacja programów dydaktycznych Politechniki Telewizyjnej wymagała dużego zaangażowa-
nia ze strony wykładowców, którzy wcześniej nie mieli możliwości realizacji swoich publicznych 
wystąpień w studio telewizyjnym bądź w warunkach zbliżonych do studyjnych.

Zatem można podsumować opis działalności Politechniki Telewizyjnej i w mniejszym 
stopniu działalności Ośrodka Telewizji Dydaktycznej stwierdzeniem, że były to instytucje  
i przedsięwzięcia znaczące w owych czasach. Zwłaszcza dość obszernie i wnikliwie opisana dzia-
łalność Politechniki Telewizyjnej i efekty działalności tejże wraz z wartościowymi opracowa-
niami badawczymi dotyczącymi tej działalności mogą być przydatne tym wszystkim osobom  
i gremiom, które decydują się na realizację różnych form edukacji elektronicznej. W dzisiej-
szych warunkach są ku temu znacznie większe możliwości zwłaszcza techniczne i technolo-
giczne, co powinno skłonić do podejmowania trudu modernizacji naszej edukacji, która  
w opinii znawców problemu jest najważniejszą z dziedzin działalności ludzkiej i w przyszłości  
z pewnością taką pozostanie.  
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Pioneer institutions of distance electronic learning
in Poland in the years nineteen sixties and seventies of the XX 

century
Summary

Keywords: distance learning, e-learning, pioneer institutions

In the final years of XX century, and especially in first decade of recent century was developed a number of for-
mal learning forms, informal and outside formal with using systems and devices based on electronic techniques. 
Especially Internet and computer techniques next to multitude of television channels, mobile telephony and many 
others opportunities of data processing, accumulation and sending allow for realisation modern forms of intra-
mural and remote teaching and learning. Persons, which are interested in remote education, open education or 
e-learning is worth to close pioneer activities in Poland in this areas in years nineteen sixties and seventies of the 
previous century. Two of activities like that, one  worldwide and second in local scale implemented electronic re-
mote education with using television are exactly subjects of this publication.
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