
KILKA TAJEMNIC TELEWIZJI 

 
 Pod koniec listopada mieliśmy okazję zwiedzić studio Telewizji Polskiej przy ul. Niedziałkowskiego w Szczeci-
nie. Naszym przewodnikiem była pani Joanna Lisowska. Mogliśmy zobaczyć dwa telewizyjne studia, skomplikowane 
urządzenia i przy okazji poznać kilka tajemnic telewizji, które sprawiają, że oglądany przez nas obraz na ekranie tele-
wizora wygląda zwykle atrakcyjniej niż w rzeczywistości. 

 
Na początku duże wrażenie zrobił na 

mnie ogromny budynek. Po wejściu do środka 
przywitała nas jedna z pracownic, która 
została naszym przewodnikiem. Najpierw 
obejrzeliśmy małe studio. Było to wysokie 
pomieszczenie. Na jego suficie zamontowano 
specjalne oświetlenie i wentylatory. Na środku 
studia stało przezroczyste biurko prezentera,   
a naprzeciwko kamera. Następnie przeszliśmy 
do dużego studia. Było ono podzielone na dwie 
części. W pierwszej przeprowadzano rozmowy 
z gośćmi, w drugiej stał duży stół dla prezen-
terów. Znajdowało się tam więcej kamer i róż-
nego rodzaju sprzętu.  
   Pełni wrażeń opuściliśmy budynek 
telewizji. To była ciekawa, pouczająca 
wycieczka i wszyscy byli z niej zadowoleni. Po 
powrocie podzieliłem się swoimi przeżyciami z 
rodzicami. Uważam, że był to mile spędzony 
czas. 
                         Jakub Koczorowski 

 
W małym studiu dowiedzieliśmy się, co to są jeżyki wentylacyjne. Zobaczyliśmy tzw. kran kamerowy, czyli 

urządzenie pozwalające zamocować  kamerę na ramieniu o długości 3 – 7m,stół dla dziennikarzy, kamery i oświe-
tlenie. Nasza przewodniczka wyjaśniła,  co oznacza w języku telewizyjnym termin blue box , czyli technika obróbki 
obrazu polegająca na zmianie tła o  w miarę  jednolitym kolorze na dowolny obraz.  Natomiast w dużym studio 
zobaczyliśmy więcej  kamer, oświetlenia  i jeżyków wentylacyjnych oraz prompter - urządzenie służące do wyświe-
tlania wcześniej przygotowanego tekstu, który jest czytany przez osobę stojącą przed kamerą, czyli  taka mała 
ściągawka. Dowiedzieliśmy się też, jakie cykliczne programy są nagrywane w szczecińskim studiu: „Kronika”, „Co 
niesie dzień”, „Zawsze po 18.00”, „Wokół  Nas”  oraz „Sprawa Polityczna”.  
W TVP Szczecin było bardzo ciekawie, poznaliśmy wiele nowych i interesujących urządzeń oraz trudną pracę,  
jaką wykonuje sztab ludzi. 
                                       Julia Ciszonek 
                                                                                                                  
   W pierwszej kolejności zwiedziliśmy małe 
studio, w którym zobaczyliśmy duży niebieski 
ekran - tak zwany blue box, na tle którego 
prezenterzy przepowiadają prognozę pogody. 
Ciekawe jest to, że nie mogą być oni ubrani na 
niebiesko ( bo byliby niewidoczni) ani nie mogą 
mieć niebieskich oczu. Widzieliśmy też  kran 
kamerowy, kamery różnego typu oraz 
mnóstwo reflektorów. Potem poszliśmy do 
dużego studia, gdzie również był kran 
kamerowy tylko dużo większy, obsługiwany 
przez trzy osoby. Była tam także bardzo droga 
maszyna, która odczytuje tekst z kartki i 
wyświetla go na małym ekranie dla prezentera. 
Nasza przewodniczka mówiła, że kosztuje ona 
aż 350 tysięcy zł. Jedno skrzydło studia wyglądało jak ekskluzywnie umeblowany domowy pokój. To w nim na-
grywany jest  program „Co niesie dzień”.  
                                                                                                                                                 Michał Majda 
                                                          


