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Za wzgórzem…Za wzgórzem…

Trudnych początków ciąg dalszy.Trudnych początków ciąg dalszy.

Zwiedzanie.Zwiedzanie.

Nasze wrażenia.Nasze wrażenia.

Galeria.Galeria.

Podsumowanie.Podsumowanie.



  

3 kwietnia 2007.3 kwietnia 2007.

 Tego dnia, w ramach Dnia Tego dnia, w ramach Dnia 
Przedsiębiorczości odwiedziłyśmy Przedsiębiorczości odwiedziłyśmy 
Oddział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy.Oddział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy.



  

Za wzgórzem…Za wzgórzem…

 Początkowo miałyśmy problemy z Początkowo miałyśmy problemy z 
odnalezieniem budynku należącego do  odnalezieniem budynku należącego do  
TVP, ponieważ znajdował się on …za TVP, ponieważ znajdował się on …za 
wzgórzem i z ulicy był niewidoczny.wzgórzem i z ulicy był niewidoczny.



  

Trudnych początków ciąg Trudnych początków ciąg 
dalszy.dalszy.

 Po odnalezieniu budynku okazało się, że Po odnalezieniu budynku okazało się, że 
…trochę się nas nie spodziewali. Na …trochę się nas nie spodziewali. Na 
szczęście wszystko się ułożyło i naszym szczęście wszystko się ułożyło i naszym 
opiekunem została pani Monika.opiekunem została pani Monika.

 Jednak to nie był koniec naszych Jednak to nie był koniec naszych 
„kłopotów” …okazało się, że popsuł nam „kłopotów” …okazało się, że popsuł nam 
się aparat fotograficzny i zdjęcia się aparat fotograficzny i zdjęcia 
musiałyśmy robić rozładowującą się musiałyśmy robić rozładowującą się 
komórką.komórką.



  

Zwiedzanie.Zwiedzanie.

 Pani Monika opowiedziała nam trochę o Pani Monika opowiedziała nam trochę o 
telewizji, po czym zaprowadziła nas do telewizji, po czym zaprowadziła nas do 
dziennikarzy. Tam przejęła nas pani dziennikarzy. Tam przejęła nas pani 
Magda, która oprowadziła nas po całym Magda, która oprowadziła nas po całym 
budynku pokazując najważniejsze budynku pokazując najważniejsze 
pomieszczenia.pomieszczenia.



  

Nasze wrażenia.Nasze wrażenia.

 Pomimo tego, że bardziej interesowała Pomimo tego, że bardziej interesowała 
nas telewizja od strony technicznej, to nas telewizja od strony technicznej, to 
poznałyśmy jak pracują dziennikarze. poznałyśmy jak pracują dziennikarze. 

 Miałyśmy okazję zobaczyć m.in.:Miałyśmy okazję zobaczyć m.in.:
 tzw. ”wejście na żywo”,tzw. ”wejście na żywo”,
 montaż zdjęć,montaż zdjęć,
 przygotowywanie materiału do programu.przygotowywanie materiału do programu.



  

Galeria.Galeria.

 Widok na budynek Oddziału TVP w Widok na budynek Oddziału TVP w 
Bydgoszczy.Bydgoszczy.



  



  

Galeria.Galeria.

 Kamera pozostawiona po „wejściu na Kamera pozostawiona po „wejściu na 
żywo”.żywo”.



  



  

Galeria.Galeria.

 Widok na studio nagraniowe.Widok na studio nagraniowe.



  



  

Podsumowanie.Podsumowanie.

 Pomimo początkowego rozczarowania, Pomimo początkowego rozczarowania, 
jesteśmy zadowolone, że mogłyśmy jesteśmy zadowolone, że mogłyśmy 
zobaczyć jak wygląda telewizja „od zobaczyć jak wygląda telewizja „od 
kuchni”. kuchni”. 

 Przy okazji (robienia zakupówPrzy okazji (robienia zakupów☺☺)  )  
zwiedziłyśmy i lepiej poznałyśmy zwiedziłyśmy i lepiej poznałyśmy 
Bydgoszcz.Bydgoszcz.
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