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SESJA 01 – 1,5h 

Na kreowanie przekazu multimedialnego składa się zarówno jego 
tworzenie jak i dystrybucja, które są ze sobą ściśle powiązane i uzupełniają się 
wzajemnie. Z tego powodu wiele pojęć występujących w tych dwóch etapach 
nawiązuje do siebie a nawet bezpośrednio zazębia się w działaniu, co pociąga 
za sobą konieczność przewidywania działań w późniejszych etapach pracy 
nad projektem (np. wygląd [wizualny] billboardu jest opracowywany na etapie 
tworzenia, ale musi pasować do konkretnej lokacji, a lokacja należy do 
targetowania etapu marketingu/dystrybucji). 

Kreowanie to oprócz stworzenia samego materiału-rdzenia wytworzenie też 
całej otoczki marketingowej i systemu dystrybucji podobnie jak materiał 
kierowanego do konkretnego odbiorcy w konkretnym celu.  

 

Temat 1: Workflow 

Od czego zaczyna się tworzenie filmu? 
• Analiza tematu (problemu) – co chcemy pokazać 
• Analiza celu – co chcemy osiągnąć 
• Analiza możliwości – czym możemy to pokazać 

 

Gdzie i jak znaleźć inspirację i temat: 
• Burza mózgów (czasem mało efektywna) 
• Wiadomości z kraju i świata (np. filmy o globalnym ociepleniu) 
• Własna potrzeba wyrażenia siebie (np. Rozliczenie z przeszłością 

Gimpera) 

Tematyka filmów nie musi iść w parze z formatem – Poważny temat 
fanatyzmu religijnego i naukowej ignorancji podjęty przez Dariusza Hoffmana 
w cyklu popularnonaukowym „Płaska Ziemia – poważna analiza”.  

Link do części o formatach 

Cel – z czym do ludzi 
Na początku należy zadecydować kto będzie grupą docelową, czyli 

 do kogo będzie kierowana dana produkcja (tzw. Target).  
Definiowanie targetu to definiowanie zbioru ludzi, na których dany materiał 
ma wywołać reakcję (a nie trafić – Targetem reklam środków na upławy i 
swędzenie okolic intymnych są kobiety po 60 roku życia mające problemy 
zdrowotne, a nie rodzina jedząca akurat kolację).  
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Drugi element to reakcja jaką chcemy wywołać. Może to być np.: 

• Zwiększenie świadomości problemu (np. czym są zaburzenia ze 
spektrum autyzmu). Zwiększenie świadomości przeważnie pociąga za 
sobą próbę zmiany postępowania targetu wobec problemu 
(Zaprzestanie uważania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako 
wykluczonych z życia) 

• Perswazja – przekonanie targetu do podjęcia konkretnych kroków (spoty 
wyborcze, reklamy, ogłoszenia)  

• Edukacja – Przekazanie wiedzy (zwykle specyficzna grupa docelowa, 
uczniowie, studenci, rzadziej nauczyciele). 

• Rozrywka – Czerpanie przyjemności (w imię rozrywki wykorzystywać 
można wszystkie inne cele – ludzie czerpią przyjemność z oglądania 
różnych rzeczy – edukacyjnych, artystycznych itd.). 

• Sztuka – Target to jury konkursowe - nie zawsze wiadomo o co chodzi. 

Targeting w tworzeniu jest ściśle powiązany z targetingiem w dystrybucji i 
niekiedy zależnie od specyfiki projektu należy zastanowić się też nad 
późniejszym etapem (przytoczony przykład z pierwszej strony). 

 

Możliwości 
„Inwentaryzacja” warunków, ludzi, sprzętu i umiejętności.  

Należy dowiedzieć się: 

• Z kim nagrywam 
• Kogo i/lub co  
• Gdzie i kiedy 
• Czym (oprócz kamer także światła, mikrofony, cały sprzęt do realizacji) 
• Czy będę umiał to nagrać i edytować 
• Materiały dodatkowe – muzyka, plansze, animacje 
• Prawa autorskie i pokrewne, licencje, aspekty moralne i prawne 

 

PODSUMOWANIE 

Na wstępie przed złapaniem za kartkę i kamerę należy podjąć decyzję: 

• O czym będzie film 
• Do kogo będzie kierowany film 
• Oczekiwana reakcja grupy docelowej 
• Czy dysponuję potrzebnymi zasobami do tego przedsięwzięcia 

Tutaj kończy się praca teoretyczna nad filmem.  
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Temat 2: Piszemy scenariusz 

Format 
Forma (czy format) podobnie jak w innych dziedzinach to bardzo szerokie 

pojęcie i w różnym kontekście może znaczyć zupełnie co innego – przykładem 
niech będzie tutaj anegdota z wycieczki studentów informatyki do studia 
telewizyjnego i pytanie jednego ze studentów do realizatora o format video 
przesyłanego z kamery: Student liczył na jeden z popularnych typów strumieni 
A/V, jednak odpowiedź operatora – „4:3” – nieco go zaskoczyła. 

W tej części skupimy się nad formatem w rozumieniu formy przekazu. Jest 
to przewodnia konwencja, której trzymać się będzie większość materiału. 
Decyzję o doborze formy należy podjąć przed rozpoczęciem prac nad 
scenariuszem, bo to ona definiuje czym tak naprawdę będzie materiał, jaki 
będzie miał wydźwięk (i pozwala uniknąć sytuacji w której film „nie wie czym 
jest”).  

Główne popularne i najczęściej stosowane szablony formatów:  

• Komediowy 
• Szokujący 
• Informacyjny 
• Dokumentalny 
• Czysto perswazyjny  

Co raz częściej zaczyna się odchodzić od formy jako elementu ogólnego – 
szablonu na rzecz wykorzystania tej części jako dodatkowego segmentu 
ekspresji, swoistego znaku rozpoznawczego (Piraci z Karaibów są filmem 
przygodowym, ale opartym na nagromadzeniu motywów komediowej grozy) 

Na uwagę zasługują „sprytne” (ale i bardzo ryzykowne niekiedy) połączenia 
formatów. I o ile mówienie o czymś na pierwszy rzut oka zabawnym w sposób 
bardzo poważny może dodatkowo spotęgować komediowy wydźwięk o tyle 
mówienie w komediowym tonie o poważnej sprawie ściąga na twórców 
ogromne ryzyko naruszenia norm moralnych i stanowi podstawę do 
wyciągania przykrych konsekwencji 

Przykładem dobrze nagranego materiału komediowego traktującego o 
poważnych problemach są kultowe już filmy Stanisława Barei (Miś, Alternatywy 
4, w zasadzie wszystkie) 
 

Pierwszy szkic 
Kiedy już mamy cały pomysł na materiał można przystąpić do pisania 

scenariusza. Należy pamiętać cały czas o zasobach, z których można 
skorzystać (a które zostały wyróżnione w poprzednim etapie). Podstawową 
zasadą jaką należy się kierować podczas tworzenia planu filmu jest spójność. 
Historia musi stanowić całość (jeżeli jest podzielona na wątki to ta całość musi 
się zawierać w obrębie wątku, a same wątki powinny mieć ze sobą powiązanie, 
choćby czasowe – akcja równoległa) a kolejne elementy historii powinny być 
bezpośrednimi następstwami poprzedniego setupu – W przypadku filmu 
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(dłuższego, fabularnego) to co widzi oglądający jest zamkniętym w obrębie 
sceny przejściem stanów historii – widz nie czuje że coś zostało 
niedopowiedziane, obraz sytuacji jest przejrzysty – „było tak, bohater zrobił to i 
to, więc jest tak”. Częstym a za razem bardzo prymitywnym zabiegiem 
stosowanym w storytellingu jest wykorzystanie zbiegów okoliczności, które 

stanowczo odradzamy w zbyt dużych ilościach (ale nie całkiem      ).  

 

Nadmierne nagromadzenie przypadkowości historii jest trochę pójściem 
na skróty i wywołuje wrażenie, że scenarzysta nie chciał zbytnio żeby ten film 
powstał.  

Budowanie scenariusza w głównej mierze zależy od długości materiału jaki 
chcemy opisać. 

W materiałach krótszych, kiedy istnieje już generalny pomysł na to co ma 
znajdować się w filmie można historię spisać od razu w formie punktów lub 
opowiadania. W materiałach dłuższych problemem jest bardzo często 
uchwycenie drogi jaką przebyć musi bohater od początku do końca filmu.  
Tu przydatne staje się pisanie scenariusza „od ogółu do szczegółu”, począwszy 
od kilku punktów charakterystycznych scenariusza zapełniać go dodatkowymi 
scenami, które do tych kluczowych sytuacji prowadzą. 

Dobre praktyki 
Konstruując scenariusz należy też pamiętać o tym, żeby zawczasu nie 

„wypstrykać się” ze wszystkich hitów, gdyż wtedy film będzie wydawał się nudny. 
Dobrą praktyką jest, by moment kulminacyjny był nie na sam koniec, lecz 
moment wcześniej (Ten zabieg jest wykorzystany na przykład w drugiej części 
Piratów z Karaibów – Skrzyni Umarlaka, gdzie przedostatnią sceną jest 
efektowny skok *Kapitana* Jacka Sparrowa do paszczy Krakena, natomiast 
ostatnią smutne toasty po tymże, zakończone nieoczekiwanym plot twistem w 
postaci pojawienia się Czarnobrodego).  
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Odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest mechanizm psychologiczny zwany 
regresją do średniej. Jeżeli widzowi zaserwuje się od razu moment 
kulminacyjny to zauważy on znaczny spadek dynamiki emocjonalnej filmu. 
Oczywiście „ekstrema lokalne” są jak najbardziej pożądane w tym przypadku, 
żeby film nie był zbyt nudny (ciągły wzrost/spadek napięcia lub monotonia), 
jednak nie można z tym przesadzić.  

Przykładowy wykres natężenia emocji 

 

 

 

 

Czas 

E 
m 
o 
c 
j 
e 

Przez cały film występują drobne 
dynamizacje i spowolnienia 
(Zachowując trend rosnący) –  
widz nie nudzi się, a film się rozwija 

Po momencie kulminacyjnym moment 
na „ochłonięcie” (żeby nie zrobić 
„Polsatowskiego cięcia”) i końcowy lekki 
wzrost, bo nieważne jak się zaczyna, 
ważne jak się kończy. 

Film powinien zaczynać się 
od trzęsienia ziemi,  

potem zaś napięcie  
ma nieprzerwanie rosnąć. 

Alfred Hitchcock 
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SESJA 02 – 1,5h  

Temat 3: Przygotowanie do nagrań 

Po poczynieniu całej papierkowej roboty można przystąpić do pracy nad 
samym materiałem filmowym.  

Podstawowymi elementami potrzebnymi do nagrania są: 

• Plan 
• Światło 
• Kamera 
• Mikrofon 

Każdy z tych elementów służy budowaniu konkretnego wrażenia z filmu.  

Plan 
Plan, czyli wszystko co znajduje się wokół kamery. Dobierając plan 

zdjęciowy trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę zasady jakie panują w 
odpowiednich miejscach – nie wszędzie dozwolone jest kamerowanie, czasem 
trzeba uiścić odpowiednią opłatę, lub chociaż zapytać o pozwolenie (co w 
miejscach publicznych/ogólnodostępnych nie jest konieczne). To samo dotyczy 
osób trzecich znajdujących się w kadrze – nagrywanie jest jak najbardziej 
legalne, jednak nam zależy na publikacji materiału, więc tego typu fragmenty 
powinny być przeanalizowane pod kątem chociażby naruszenia art. 81 Ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ochrona wizerunku).  

Plany tak z grubsza można podzielić na: 

• Wewnętrzne (pomieszczenia/greenscreen)  
i zewnętrzne (dwory i pola      ) 

• Prywatne (czyjś dom/garaż), Publiczne (hol, park) 
• Specjalne (skanseny, lotniska, szkoły) – tutaj obowiązują pewne 

obostrzenia dotyczące nagrywania i przeważnie takie działania 
wymagają formalnej zgody 

 

Oświetlenie 
Ten element daje świetne pole do budowania akcji czy napięcia. Główną 

funkcją światła w scenie jest… generowanie cienia. Tylko przy udziale tych 
dwóch składowych mózg jest w stanie na płaskim ekranie dojrzeć głębię.  

Oświetlenie można podzielić ze względu na różne parametry, ale główne są 
przedstawione na następnej stronie: 
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Temperatura  
(Ciepła/zimna, określana w Kelvinach) 

 

 

 

 
Ostrość/miękkość 

 

 
 

 
Siła/Moc 

 
 

 
 

Sztuczne i naturalne 

 

Przy sztucznym mamy dostępny każdy kolor tęczy,  
natomiast przy naturalnym bardzo ważny jest  

wybór pory dnia do nagrań. 
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W fotografii i filmowaniu bardzo rzadko korzysta się z jednopunktowego 
systemu świetlnego, jednak jaki by ten system 
nie był najważniejszy jest dobór światła 
kluczowego (rysującego). Jest to główny 
element oświetlenia. Ma największy wpływ na 
wygląd kadru. Przeważnie ustawiane po jednej 
ze stron kamery, rzadziej na wprost, gdyż to 
ono „rysuje” podstawową sylwetkę i podstawowe 
cienie na obiekcie (przy ustawieniu na wprost 
usuwane są wszelkie cienie, gdyż światło „widzi’ 
dokładnie to co widzi kamera). 

 

Kolejne rozszerzanie modeli świetlnych dokładają kolejne punkty świetlne: 

Światło wypełniające to światło, które jest 
ustawiane po przeciwnej stronie kamery niż 
światło kluczowe. „Wypełnia” ubytki po świetle 
kluczowym. Uwidacznia szczegóły w cieniach, 
najlepiej, kiedy jest bardziej rozmyte i dużo 
słabsze niż kluczowe. 

 

 

Światło kontrowe to punkt odpowiedzialny za 
podświetlanie obiektu i „wyłuskanie” jego konturu z 
tła. Usuwa z obiektu niezbyt estetyczną ciemną 
obwódkę i sprawia, że oświetlenie obiektu nie jest 
bardzo „latarkowe”   

 

Dodatkowo czasem stosuje się też czwarty punkt świetlny rozświetlający tło 
za obiektem.  

Oświetlenie planu jest bardzo 
kreatywnym zadaniem, liczy się 
pomysłowość w wykorzystaniu dostępnych 
środków białych i czarnych kartek, blend, 
okien. 
Tak, czarnych kartek też:  

np. technika negative fill wprowadza 
czarną blendę jako pogłębienie 
cieni w przypadkach, gdy światło 
odbite od np. przeciwległej ściany 
zbytnio rozświetla plan.  
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Kamera 
Do rejestracji obrazu służyć może każdy sprzęt wyposażony w matrycę 

światłoczułą. Tu warto pochylić się i zrozumieć jakie są typy, jak jest 
zbudowana i jak działa kamera (aparat). Warto podkreślić, że  mowa tu o 
urządzeniach cyfrowych. 

Aktualnie dużo częściej niż z kamer korzysta się z aparatów cyfrowych 
posiadających funkcję nagrywania filmów. Z tego też powodu ogólnie rzecz 
biorąc „urządzenia nagrywające” dzielimy na: 

• Aparaty kompaktowe (małpki) – mała matryca, przeważnie do 
chwytania przez niezaspokojone mamusie momentów ząbkowania 
ich świeżo narodzonych dzieci 

• Aparaty kompaktowe ze średniej półki – warto wyróżnić tę grupę ze 
względu na znośną już jakość wykonywanych zdjęć (w porównaniu z 
małpkami), oferują już pewien poziom ustawień,  
czasem tryb manualny 

• Aparaty kompaktowe z wymienną optyką – Poziom wstępny przed 
„poważnymi” konstrukcjami, oferują przyzwoitą jakość zdjęć a także 
oferują opcję doboru optyki, co znacznie zwiększa elastyczność 
urządzenia (przy zachowaniu relatywnie niskiego progu cenowego) 

• Lustrzanka cyfrowa (DSLR, Digital Single Lens Reflex) – 
najpopularniejszy (i najbardziej złożony) obecnie typ rejestratorów 
obrazu. Zależnie od półki cenowej oferuje dobre lub znakomite 
obrazy, pozwala już na swobodną wymianę optyki, oferuje mnóstwo 
dodatkowych funkcji a także szereg akcesoriów.  

• Lustrzanki pełnoklatkowe (full-frame/43,3mm) – Lustrzanki 
wyposażone w matrycę wielkością odpowiadającą rozmiarem pełnej 
klatce kliszy fotograficznej. Stanowią wstępny poziom do lustrzanek 
średnio- i wielkoformatowych. Oferują węższą minimalną głębię 
ostrości a także dużo mniejsze szumy (powód wyjaśnimy później). 

• Lustrzanki średnio- i wielkoformatowe – Najdroższy i najmocniejszy 
rodzaj aparatów cyfrowych, z dużą matrycą, przeznaczony dla 
profesjonalistów (chyba, że kogoś stać na tak drogie zabawki) 

Wśród kamer cyfrowych (DVC – Digital Video Camera) nie wyróżnia się ich 
typów. Można je wprawdzie podzielić na amatorskie i profesjonalne, jednak jest 
to podział sztuczny. Tym co różni 
DVC od aparatów jest (w 
przeważającej większości) brak 
wymiennej optyki, biedniejszy 
wybór ustawień skojarzonych z 
fotografowaniem (przysłona, czas 
otwarcia migawki) i matrycy 
kosztem większego wachlarza 
ustawień filmowania (kompresje, 
formaty wyjściowe, FPS itp.). 
Posiadają też matryce bardziej 
odporne na długotrwałe działanie.  

Na drugi dzień po sesji modelka zaprosiła 
fotografa na obiad. Przed obiadem fotograf 
zaprezentował zdjęcia, modelka ogląda i mówi: 
 
- Musi pan mieć bardzo dobry aparat.  
 
Fotograf nie zareagował. Po obiedzie kobieta pyta 
czy smakowało, fotograf odpowiada:  
- tak bardzo, musi pani mieć bardzo dobre garnki. 

Anegdotka 
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Budowa aparatu DSLR 
Przeanalizujmy teraz budowę lustrzanki cyfrowej: 

 

Zasada działania DSLR 
Światło odbite od obiektu przechodzi 

przez rząd soczewek (1) i pada na lustro (2), 
które odbija je w górę, w stronę matówki (5), 
która wyświetla na obrazie trafiającym do oka 
dodatkowe informacje (linie pomocnicze, 
parametry fotografowania). Następnie obraz 
jest skupiany przez soczewkę (6) i przechodzi 
przez pentagonalny pryzmat (7), którego 
zadaniem jest takie odwrócenie obrazu, żeby 
był w orientacji naturalnej da ludzkiego oka a 
do tego nie zawierał zniekształceń. Następnie 
obraz przechodzi przez soczewkę końcową (8) 
i trafia do oka fotografa. 

W momencie naciśnięcia spustu migawki lustro (2) podnosi się przez co nie 
zasłania matrycy i nie przekierowuje promienia do oka fotografa. Światło pada 
na migawkę, która obsuwa się (lub przekręca) powodując równomierne 
naświetlenie matrycy (4). 

  

Tulipan Obiektyw Korpus (body) 

Pryzmat 

pentagonalny 

Przeziernik 

(okienko) 

Lustro 

Migawka 

Matryca 

Ekran (Lv) 
Soczewka 

Przysłona 

Mechanizmy 

Zoom i Focus 

Matówka 
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Podstawowe parametry filmowania 
 

 

W aparacie można ustawić wiele parametrów mocno wpływających na 
zarejestrowane wideo. Pierwsze i najważniejsze, zwane trójkątem ekspozycji to: 

 

 

 

Czułość matrycy – nazywana „ISO” jako pozostałość o 
ustandaryzowanych (właśnie przez ISO) czułościach klisz 
fotograficznych. Im większa tym większe jest podbicie sygnału 
wychodzącego z matrycy, tym większa jest jasność obrazu wyjściowego. 
Jednak wraz ze wzrostem czułości wzrasta też natężenie szumów na 
obrazie (gdyż wzmacniacz wzmacnia wszystko – także szum).   

 
 
 

 

 

 

 

 

• Liczba (szerokość otwarcia) 
przysłony – szerokość otworu, przez 
który wlatuje światło regulowana przez 
przysłonę – czarne listki które poprzez 
nasuwanie się na siebie zawężają drogę 
światła. Powoduje to dwie rzeczy: 
pociemnienie obrazu z uwagi na 
mniejszą ilość światła wpadającego 
przez węższy 
otwór oraz 
zmniejszenie 

tzw. Głębi ostrości, czyli obszaru, w którym 
obraz jest (empirycznie) uznawany za ostry 
(Przed i za odległością focusowania obraz 
jest nieostry, patrz przykład). Liczba 
przysłony jest określana jako ułamek 
długości ogniskowej (f/1.6, f/9, f/16) 
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• Czas otwarcia migawki – Określa 
jak długo matryca jest 
eksponowana na światło. W 
fotografii określa się ją w 
sekundach (ułamkach sekund), 
natomiast w filmie zależnie – 
czasem w sekundach, czasem w 
stopniach, zwłaszcza przy 
kręceniu w większej liczbie klatek 
na sekundę. Określanie w 
stopniach wzięło się z metody 
migawkowania rotacyjnego (Animacja), gdzie czas naświetlania i tak 
zależny jest od ilości klatek na sekundę – nie może być dłuższy niż czas 
jednej klatki (360º). Czas naświetlania reguluje jasność obrazu (dłuższy 
czas = dłuższy czas matryca jest traktowana światłem przez co rejestruje 

większy sygnał wejściowy) a także 
rozmycie – w czasie otwarcia migawki 
obiekt może się poruszać, co skutkuje 
efektem zwanym „poruszeniem”. Na 
filmie dobrze zrealizowane smużenie 
ruchu jest jak najbardziej pożądane 
(ostry obraz wygląda sztucznie). 
Współcześnie najczęściej przy 
filmowaniu wykorzystuje się tzw. Migawki 

cyfrowe, które nie są urządzeniami wmontowanymi w korpus, tylko 
fragmentem firmware’u, który w odpowiednim momencie załącza i 
wyłącza przepływ prądu w matrycy. Powoduje to dużo dokładniejsze 
czasy otwarcia jak również eliminuje elementy mechaniczne (a migawka 
jest jednym z najszybciej zużywających się elementów aparatu ze 
względu na brak delikatności przy „wykręcaniu” tak krótkich czasów 
poruszania się [Video]). 
 

Pozostałe parametry filmu: 

• Ilość klatek na sekundę – popularnie zwane „fps’ami” (frames per second) 
- ile klatek aparat rejestruje w ciągu sekundy (im więcej tym płynniej) 

• Przeplot – technika zwiększania ilości klatek kosztem rozdzielczości 
(aparat rejestruje naprzemiennie parzyste i nieparzyste wiersze matrycy 
z dwa razy większą częstotliwością – otrzymujemy dwa razy niższą 
rozdzielczość, lub interpolujemy stratnie brakujące wiersze). Oznaczane 
w standardach literą na końcu długości krótszego boku: 1080p 60fps: 
FullHD bez przeplotu (pełne 60 klatek na sekundę), 1080i 60fps: FullHD z 
przeplotem (tak naprawdę jest to 720p 60fps, tylko odczytane z matrycy 
w specyficzny sposób) 

• Rozdzielczość – wymiary wideo w pikselach.  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Moviecam_schematic_animation.gif
https://thumbs.gfycat.com/ImperfectGrimyGerbil-size_restricted.gif
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Dźwięk 
W filmie na dźwięk składają się trzy warstwy: efekty, głos i muzyka. 

Efekty można albo zorganizować z zewnętrznych źródeł (jest dostępny 
ogrom darmowych repozytoriów, FreeSound, YouTube Audio Library) (tych 
płatnych też jest sporo, ale w większości nie jest to konieczne), lub nagrać 
samodzielnie (ryzyko kiepskiego wpasowania, duża ilość przeznaczonego 
czasu z małym efektem końcowym). Tutaj ogranicza tylko kreatywność.  

Przy nagrywaniu głosu należy zdecydować z jakiego zestawu mikrofonów 
lepiej jest skorzystać: 

-Mikrofon krawatowy/zauszny (na 
pałąku) – dźwięk pobierany 
bezpośrednio „z ust”. Przydatny przy 
wywiadach, eliminuje niekorzystny wpływ 
szumu otoczenia. Przy dłuższych 
odległościach mówiącego od kamery 
powstaje jednak wrażenie sztuczności, 
gdyż nie jest możliwe, by głos 
mówiącego był czysto słyszany z 
większej odległości.  

 

-Mikrofon montowany na sankach na tzw. 
Gorącej stopie (hot shoe) – mikrofony te są dobre, 
ale dość drogie, świetnie nadają się do nagrywania 
vlogów „z ręki”, jednak ich cena bardzo często 
stanowi barierę w ich użyciu.  

 

-Zewnętrzny mikrofon/telefon sprytnie 
umieszczony w scenie – dobrze umieszczony 
mikrofon nie rzuca się w oczu (może nawet być 
widoczny), daje naturalnie słyszany dźwięk (nie jest 
„bliski” ani „odległy”). Aktualnie produkowane 
smartfony również niewiele odbiegają już jakością 
nagrywanego audio i mogą równie dobrze służyć 
za standardowe powszechnie dostępne mikrofony 

 

-Lipdub – najtrudniejsza z metod nagrania głosu – wymaga sporych 
umiejętności zarówno montażysty jak i aktora. Polega na nagraniu video sceny 
„na sucho” i późniejszym dograniu dialogów w studiu. Jednak stanowi to nie 
lada problem i jest sporym wyzwaniem dla całego zespołu (a efekty są 
przeważnie opłakane zwłaszcza bez przeprowadzenia wcześniejszych prób) 
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Muzyka w filmie może zostać podobnie jak efekty dźwiękowe zdobyta z 
różnych źródeł, lub jeżeli w zespole znajduje się osoba ze smykałką do muzyki 

(lub mamy asa w rękawie w postaci zaznajomionego zespołu      ) może taki 
utwór skomponować – wtedy nie musimy martwić się prawami autorskimi.  

Darmowym programem do nagrywania dźwięków jest popularny i 
powszechnie znany z legend (i memów) Audacity. Jednak służy on w głównej 
mierze zwykłemu nagraniu i naprawdę podstawowej obróbce.  

Czasem jednak to nie wystarcza i chcielibyśmy nagrać lub skomponować 
własny utwór „na poważnie” i tu z pomocą przychodzą nam programy typu 
DAW (Digital Audio Workstation). Różne programy są tworzone z myślą o 
konkretnym przeznaczeniu, i tak z programów do „montażu” muzyki mamy: 
ProTools, Ableton, Reaper a do „pisania” i komponowania muzyki służy Fruity 
Loops Studio (niestety nie jest darmowy).  

Stanowczo odradzamy korzystanie z programów do zapisu nutowego, gdyż 
nie są to programy do „odtwarzania” muzyki (robią to, ale z myślą o odsłuchu a 
nie nagraniu i użyciu). Oczywiście nie da się całkowicie wyzbyć komputerowego 
brzmienia komputera z prostego powodu – wykonawcą nadal jest komputer. 

 

 

Dobre praktyki 
W przypadku, kiedy mikrofon ma znaczny poziom szumu odszumianie 

sygnału w postprodukcji może być opłakane w skutkach. Dużo lepszym 
pomysłem jest (o ile to oczywiście możliwe) podłożenie nawet cichego 
podkładu muzycznego, który zagłuszy szum i lekko rozmyje uwagę widza przez 
co szum nie będzie tak zauważalny. 

 

Przykłady do odsłuchania 
 

Muzyka w 100% napisana w FLStudio 

Chór nagrany telefonem Live z orkiestracją w FLStudio 

Narracja nagrana tańszym mikrofonem podłączonym do aparatu 

Narracja nagrana telefonem 

Narracja nagrana dyktafonem ZOOM H4N 

  

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d49200f2b54b581d20c3dd8/5d4958703ef4de797aac4cb7/5b1ff1d3363eca7afce5ba235ef9c86f/1.mp3
https://soundcloud.com/micha-dolina/j-h-botor-misericordias-domini/s-XSqwG?in=micha-dolina/sets/cantantibus-organis/s-gHz8e
https://www.youtube.com/watch?v=H5DJuJLKuMI
https://youtu.be/xA6dKI5jRPg?t=241
https://youtu.be/xA6dKI5jRPg?t=47
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Temat 4: Nagrywanie 

Po przygotowaniu zaplecza audio można przystąpić do organizacji video. 
Żeby dobrze nagrać video trzeba myśleć zarówno o tym, co było ustalone na 
wcześniejszych etapach jak i o późniejszych etapach – szczególnie montażu. W 
przeważającej większości nagrane sceny są w jakiś sposób przeznaczone do 
konkretnego montażu (np. popularne swego czasu przejście „za ścianą” między 
pomieszczeniami, które wymagało dwóch fragmentów, gdzie kamera jest w 
ruchu i przechodzi za przekrojem ściany), dlatego ważna jest ścisła 
współpraca między operatorem a montażystą. 

Teraz krótki wstęp teoretyczny o technikach filmowych. 

Plany filmowe 
Plan filmowy oznacza nie tylko miejsce, w którym nagrywamy i całe jego 

wyposażenie, ale też konkretny fragment przestrzeni, który chcemy pokazać 
widzowi, odległość w jakiej znajdują się obiekty (na pierwszym planie, na 
dalszym planie) oraz typowe sposoby kadrowania.  

Rodzaje kadrów 
• daleki - inaczej plan totalny, panorama miejsca, 

stosowany w ramach opisu miejsca, 
eksponowania widoczków w plenerze 

• ogólny – podobnie jak wyżej, jednak człowiek 
jest już zauważalny, podkreśla związek postaci 
z otoczeniem 

• pełny – obejmujący w kadrze całą sylwetkę 
ludzką i elementy tła 

• amerykański – postać pokazana od kolan w górę, popularny przy 
dialogach 

• średni – postać pokazana od pasa w górę 
• bliski (półzbliżenie) – popiersie postaci 
• zbliżenie (wielki plan) – twarz lub obiekt wypełnia większość kadru 
• detal (wielkie zbliżenie) – zbliżenie na detal, zazwyczaj istotny dla akcji, 

pomaga budować napięcie 
• makrodetal – niedostrzegalny gołym okiem np. obraz spod mikroskopu, 

małe owady 

Tutaj do głosu dochodzi ten element montażu wspomniany we wstępie: 
Plany bliskie i detale często wykorzystuje się jako przebitki między szerszymi 
ujęciami (część pracy montażysty). Przejścia z jednego planu do kolejnego 
mogą następować albo przez cięcia (standard), lub też w ramach jednego 
ujęcia przez ruch kamery. Szczególnym przypadkiem jest plan złożony, gdzie w 
obrębie jednego kadru dzięki zmianie głębi ostrości widzimy obiekty na 
bliższym i dalszym planie.  
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Perspektywa 
Ważne jest nie tylko co i jak blisko widzimy, ale też pod jakim kątem. O tym 

decyduje perspektywa 

• naturalna – z poziomu człowieka, zazwyczaj na wysokości wzroku, 
najczęściej stosowana 

• ptasia – inaczej z lotu ptaka, dobrze gra z planem dalekim. W przypadku 
ujęcia znad głowy bohatera, sprawia wrażenie, że dostrzegamy więcej 
niż on.  

• żabia – z poziomu ziemi. Dodaje dynamizmu i podkreśla ważność 
postaci/obiektu. 

• ukośna – horyzont nie jest poziomo. Wywołuje wrażenie napięcia/chaosu. 
Należy jej używać bardzo ostrożnie, bo źle zastosowana lub w zbyt 
dużych ilościach jest męcząca dla widza. 

• POV (point of view) – z punktu widzenia bohatera. Może mieć dodatkowy 
wydźwięk emocjonalny, jednak też nie należy jej nadużywać.  
Nie googlujcie tego.  

Kompozycja 
Żeby każda scena była przyjemna dla oka warto zadbać 

również o kompozycję kadru, tak samo jak w przypadku obrazu czy 
zdjęcia. Z naturalnych przyczyn, oraz standardów nagrywania i 
wyświetlania będzie to kompozycja horyzontalna. Kompozycja 
może być również statyczna lub dynamiczna. W statycznej 
dominują kierunki pionowe i poziome. Wprowadzenie skosów lub 
wielu różnych kierunków zmienia kompozycję w dynamiczną. 
Dobrze, żeby odzwierciedlało to dynamikę akcji. 

 

 

Przykłady kompozycji i guidelinów kompozycyjnych 
• centralna – najprostsza z możliwych. Umieszczenie ważnego obiektu na 

środku lub podział kadru na pół w pionie/poziomie. Dobrze sprawdza 
się w przypadku elementów symetrycznych 

• diagonalna – główne elementy zakomponowane wzdłuż przekątnej, może 
to być też kierunek ruchu elementu. 

• zasada trójpodziału – (błędnie nazywana złotym podziałem) polega na 
podzieleniu kadru na trzy części w pionie i w poziomie. Miejsca 
przecięcia linii wyznaczają mocne punkty obrazu. W tych punktach lub 
wzdłuż tych linii warto umieścić obiekt, który chcemy wyróżnić. Również 
sam podział kadru w proporcji 1:2 np. linią horyzontu wypada korzystnie.  
Jeśli przedstawiamy osobę to najlepiej, aby była zwrócona w kierunku 
większej przestrzeni (2/3 kadru). Wtedy zwracamy uwagę na to, no co 
patrzy bohater. 
• złoty podział – podobnie jak wyżej, jednak siatka linii ma nieco 
inne proporcje. 
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• złota spirala (spirala Fibonacciego) – spirala zbudowana w 
oparciu o złoty podział. Bardzo przydatny 
schemat w kompozycji stosowany w sztuce 
już od starożytności. Mocny punkt wyznacza 
miejsce zagęszczenia spirali. Możemy też 
rozmieścić elementy na krzywej spirali, 
wykorzystać ją jako linię graniczną do której 
dochodzą elementy, albo linię ruchu  
Niestety ze względu na popularność złotej 
spirali często przykłada się ją do kadrów 
które nijak mają się do jej kształtu, tylko 
dlatego że jej obecność wygląda 
profesjonalnie. W większości przypadków 
wystarczy się oprzeć na siatce trójpodziału 
lub złotego podziału, a spiralę wykorzystać 
tam, gdzie zależy nam na szczególnym 
wyrazie estetycznym kadru i harmonijnym 
układzie elementów.  

• złoty trójkąt – kompozycja, w której przekątna dzieli kadr na dwa trójkąty 
a wysokości trójkątów poprowadzone z przeciwległych narożników 
wyznaczają na przekątnej dwa mocne punkty. 

Zwracajmy uwagę na linie wyznaczone przez długie, proste elementy 
otoczenia (drogi, słupy, drzewa, ściany). Mimo że nie są to elementy które 
umieszczamy celowo (chociaż też możemy) mogą odwracać uwagę od tego co 
chcemy pokazać. Wybieramy zatem taki kierunek i miejsce w kadrze, żeby 
podporządkować je naszej kompozycji a wtedy będą działać na naszą korzyść.  

Mocnym narzędziem w kompozycji jest rytm, czyli 3 i więcej współliniowych 
elementów, takich samych lub o wspólnych cechach. Nasz wzrok podąża 
wzdłuż nich, a efekt potęguje się, jeśli są pokazane w skrócie perspektywicznym 
(podążamy za nimi w głąb). Przy nagromadzeniu większej ilości identycznych 
lub podobnych elementów, jeden nie pasujący, zaburzający rytm będzie 
mocno zwracać uwagę.  

Tricki kompozycyjne 
Ciekawym zabiegiem jest umieszczenie nieostrych elementów na pierwszym 

planie (gałęzie, ramy, słupki, przedmioty użytku codziennego), które częściowo 
przysłaniają nasz obiekt zainteresowania. Kadr nabiera wtedy głębi, jest 
bardziej intrygujący. Może sprawiać wrażenie, że obserwujemy scenę trochę z 
oddali, z ukrycia (i nie wygląda jakby film kręcił jakiś trędowaty bez szkoły).  

Kolejnym przykładem oryginalnego kadru jest nagrywanie sceny nie 
bezpośrednio, ale jej cienia lub odbicia (np. w lusterku, szybie, kałuży). Nie 
wypełnia ona całego kadru a jedynie jego fragment, co sprawia, że 
przyglądamy się bardziej i skupiamy uwagę. Nie należy przesadzać z ilością 
takich ujęć i traktować je raczej jako zabieg artystyczny niż sposób na 
nagrywanie całości. 
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„Jak pokazać…?”, czyli kreatywne sposoby ekspozycji 
W technice filmowej występują pewne utarte wzorce oparte na 

wielokrotnych analizach psychologicznych a także empirycznych pozwalające 
na podświadome przedstawienie pewnych faktów widzowi. Pozwalają na 
uniknięcie jawnych ekspozycji, czyli przedstawiania faktów fabularnych za 
pomocą np. dialogów (a jeszcze niech będą to kwestie, których w normalnej 
sytuacji w życiu postać by nie użyła, to już w ogóle klapa - patrz „Lubię 
nietoperze” Warchoła, gdzie jedna z postaci „na dzień dobry” serwuje swojej 
siostrzenicy informację, że jest jej ciotką).  
Generalnie zasada wygląda tak: obraz mówi głośniej i więcej niż postać. 
 

Przykłady  
• Słodkość, uległość, zdominowanie – ujęcie z góry: 

   
 
 

• Potęga Dominacja, zwiększenie strachu – ujęcie z dołu:  

   
 
 

• Anchor pan (Bayhem – stosowane bardzo często przez Michaela Baya) - 
przedstawienie bohatera w pewnym otoczeniu (często połączone z supercutem - 
szybkimi zmianami kąta kadru bez zmiany akcji), czasem dezorientacja (kiedy 
bohater się rozgląda)  
Link do wideo, ciężko to pokazać na screenshotach       
 
 

• Dolly zoom (vel Vertigo) – Zaskoczenie, nagły zwrot, olśnienie, wyolbrzymienie 
odległości 
Link do wideo, ciężko to pokazać na screenshotach       

  

https://youtu.be/mcRBVEd0ku8
https://youtu.be/o3Plk2-ZNXk
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Dobre praktyki 
• Cięcia wykonuje się zawsze w ruchu (chyba, że scena jest typowo 

statyczna). Przy cięciu po zatrzymaniu ruchu kamery/postaci  
(schemat ----Akcja ◘ Rozpoczęcie ruchu ◘ zatrzymanie ruchu ◘ cięcie--) 
cały film wyhamowuje i sprawia wrażenie skrupulatnie dopieszczonego 
przedstawienia jasełkowego w przedszkolu lub gry w szachy (przez taką 
„turowość” ruchu).  
 

• Zasada 180 stopni – przy rozmowie dwóch osób kamera 
powinna poruszać się w maksymalnie 180-stopniowym 
odchyleniu od osi konwersacji. Wtedy zawsze postać A 
jest po jednej stronie, a postać B po drugiej, więc widz 
nie musi się orientować kto jest kim (lub co gorsza do 
kogo mówi, skoro obie mówią „w tę samą stronę 
(względem widza)  
 

• Dobrze jest nagrywać tę samą scenę po kilka razy (nawet po kilka 
różnych ujęć), gdyż w scenopisie pomysł może być całiem niezły, 
natomiast nagrane wideo nie spełni oczekiwań i wtedy ekipa budzi się z 
ręką w nocniku, bo nie ma czasu na dogrywanie dubli i poprawek, a z 
nagranych scen nie da się poskładać spójnego spektaklu 
 

• Należy stale mieć na względzie, że nie wszystkie błędy i niedoskonałości 
w nagraniach da się poprawić przy obróbce. Stabilizacja, grading 
działają tylko w określonych warunkach (w zasadze działają zawsze, ale 
im większe zaniedbania tym większe są z tym problemy i gorszy wynik) 
dlatego należy tak nagrywać, żeby w montażu/obróbce jedynie 
„polerować” ujęcia, bez potrzeby ratowania ujęć 

Warto obejrzeć: Sceny filmowe z niesamowitym ruchem kamery 

Przedmioty przydatne w kamerowaniu 
• Statyw – najbardziej podstawowa pomoc przy kręceniu filmów. 

Unieruchamia kamerę, przeważnie pozwala na regulację kąta i 
wysokości aparatu. Tańsze modele oferują niestety zwykłą głowicę, 
która wraz z upływem czasu zużywa się i powoduje przeskoki w ruchu 
głowicy. Rozwiązaniem są głowice olejowe stworzone właśnie do 
płynnego obracania kamerą (są nieco droższe, jednak najtańsze 
modele stanowią „niższą-średnią” półkę statywów standardowych) 

• Flycam/Glidecam – Zasadniczo są to nazwy dwóch ikonicznych firm 
produkujących stabilizatory obrazu kamery, jednak te nazwy 
przeszły do slangu niczym „adidasy”, które stały się synonimem 
butów sportowych. Oddziela mechanicznie i wygładza (ze względu na 
dużą i mocno rozłożoną w przestrzeni masę – większa bezwładność) 
ruchy operatora, dzięki czemu podczas poruszania się i kręcenia „z 
ręki” z filmu znikają niepożądane wstrząsy. Z uwagi na fakt, że są to 
urządzenia czysto mechaniczne wymagają pewnej wprawy i 
wcześniejszego przygotowania.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Xf0HGdttY


 

 

- 20 - 

• Steadicam – również pod tym pojęciem kryje się zarejestrowana 
marka, tym razem firmy Tiffen produkującej pod tą nazwą złożone 
mechaniczne i mechaniczno-elektryczne systemy stabilizacji obrazu. 
Są to bardziej profesjonalne (i odpowiednio droższe      ) układy 
zawierające w zestawie stabilizatory sprężynowe, kamizelkę, baterie, 
ekrany i tym podobne inne ulepszenia.  

• Gimbal – elektryczny stabilizator aparatu – lepiej wygładza obroty, 
jednak słabiej redukuje wstrząsy powstające np. podczas chodzenia. 

• Filtry – Już na etapie pobierania obrazu „ze świata” można go lekko 
podkolorwać lub nawet osiągnąć efekty będące poza zasięgiem 
technik komputerowych (np. usunąć odbicie ze szkła, przez co widać 
co znajduje się w środku) 

o Filtr UV – podstawowy. W aparatach kliszowych światło 
ultrafioletowe stanowiło znaczny problem i prześwietlało kliszę 
zmniejszając nasycenie koloru. Aktualnie matryce 
elektroniczne nie są tak czułe na UV, więc tego typu filtry 
pełnią rolę głównie zabezpieczenia pierwszego szkła 
obiektywu przed uszkodzeniem (Zawsze 
to rysa na filtrze za kilkanaście złotych 
niż uszkodzony obiektyw za parę tysięcy 

o Filtr połówkowy – Kawałek szkła 
wstawiany przed obiektyw 
„przydymiony” na jednej połowie.  

o Filtr CPL – filtr polaryzacyjny – obcina 
spolaryzowane w przeciwnym kierunku 
niż spolaryzowany jest filtr pasmo 
światła. Światło odbite od niektórych dielektryków polaryzuje 
się (prawo Brewstera), co ludzkie oko postrzega jako zwykłe 
odbicie (nie odróżnia światła spolaryzowanego od 
niespolaryzowanego), ale można wyciąć jedno takie pasmo, 
aby przekonać się jak wyglądałby dany przedmiot 
(woda/szkło/ karoseria samochodu) bez odbić (nie dosłownie i 
całkowicie, ale mniej więcej o to chodzi: patrz zdjęcie obok.) 
Także chmury zostają „wyciągnięte” na tle nieba, gdyż światło 
słoneczne polaryzuje się przy przejściu przez atmosferę i 
depolaryzuje odbijając od chmur (najlepszy efekt osiąga się 
fotografując tyłem do słońca) Przykład działania [link 
zewnętrzny].  

 
 
o Filtry Close-up (makro) – Zastępują 
w pewnym ograniczonym zakresie 
bardzo drogie obiektywy makro. 
Niestety ich główną wadą jest wysoka 
aberracja przy brzegach (co w sumie 
może być też zaletą) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRhtWSLJU5U
https://www.youtube.com/watch?v=jRhtWSLJU5U
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SESJA 03  

Jest kilka podejść do czynności postprocessowych: 

• Montaż-obróbka-montaż (pracochłonne, bardzo uporządkowane) 
1. Montaż na surowych plikach (względnie dodanie podstawowych 

efektów (doklejony wybuch, miecz świetlny, UFO) (proxy) 
2. Obróbka tylko ujęć wybranych przy montażu 
3. Podmiana proxy na właściwe fragmenty i reszta montażu 

• Obróbka-montaż (Pracochłonne, najczęściej wykorzystywany) 
1. Obróbka w zasadzie wszystkich plików (bo nie wiemy co będzie 

użyte)  
2. Montaż  

• Obróbka z montażem (czasochłonny, często nie da się podzielić pracy) – 
Wykonuje się równolegle montaż i w razie potrzeby obróbkę wideo. 

Często też łączy się dwa ostatnie podejścia robiąc najpierw bardzo 
podstawową obróbkę plików, które mogą być wykorzystane w montażu oraz 
wedle zapotrzebowania dodatkową obróbkę w trakcie montażu. 

Temat 5: Obróbka 

Nie wszystko da się naprawić w postprodukcji. O tym trzeba pamiętać cały 
czas. Obróbka nie polega na naprawianiu ujęć. Ujęcie zepsute pozostaje 
ujęciem zepsutym. Ten etap polega na tzw. Clean-up’ie – przygotowaniu 
nagrań do montażu.  

Warto jest zrobić listę, zwłaszcza przy większych projektach – każdy 
materiał opisać pod względem tego, co trzeba przy nim zrobić.   

Podczas obróbki można (nie zawsze trzeba): 

• Stabilizować obraz  
• Wyostrzać  
• Nakładać „suche” efekty (jeżeli w filmie mają być miecze świetlne to 

dołożyć je trzeba w tym momencie) 

Należy też pamiętać, że każda przeróbka wideo powoduje utratę pewnych 
jego właściwości – stabilizacja na przykład lekko rozmywa obraz, wyostrzanie 
zwiększa lokalny kontrast. Im więcej tego typu przeróbek tym gorzej dla 
materiału. 
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Temat 6: Montaż 

Montaż to nic innego niż składanie cegieł „do kupy” w pełną ścianę i 
malowanie tejże. Dobry montaż jest przede wszystkim… LOGICZNY. Ciężko 
wyróżnić rzeczy, które *należy* robić montując. Jest to kwestia wyczucia i 
obycia z narzędziami i własnym gustem. Można natomiast wyróżnić rzeczy, 
które są lekko mówiąc irytujące dla większości oglądających (Nie wiem, czy ktoś 
to badał, ale jeżeli ktoś na coś narzeka publicznie, na przykład w Internecie, to 
właśnie na takie „dziwadła”). 

UWAGA – są to tylko przykłady, ale mniej więcej myślą przewodnią jest 
„jeżeli chcesz coś zrobić, ale nie musi tego być – nie rób tego”.  
Teraz przez dłuższą chwilę pochylimy się nad klasykiem polskiej kinematografii 
(i jednocześnie niekiedy montażowej fuszerki) – filmem „Balanga” w reżyserii 
Łukasza Wylężałka (1993, SPOILER ALERT). Podobne błędy można znaleźć w 
ogromie innych produkcji, ale po co szukać daleko jak można tyle wyciągnąć 
patrząc w jedno źródło: 

• Wstawienie fragmentu końca filmu na początek filmu – o ile czasem 
może być intrygujące to przeważnie jest to po prostu zdradzenie 
zakończenia. (Na ten temat warto rozpisać się trochę szerzej) 
Zabieg ten można przyrównać do dzieł traktujących o detektywach. 
Czasem pokazana jest już na samym początku scena przestępstwa. 

Ale Sherlock Holmes (Brytyjska kalka Ojca Mateusza      ) nie byłby 
Ojcem… Sherlockiem Holmesem, gdyby w scenie pokazującej 
popełnianie przestępstwa widać było twarz zbrodniarza. 
W „Balandze” w pierwszej scenie policjant sadza na ławce truchło 
mężczyzny i bezpośrednio po tym (dla zainteresowanych - 4:27, nie 
ma nawet zaciemnienia) to samo truchło (tylko tym razem żywe o.O) 
wygląda przez okno. I widz nie wie, czy ten człowiek ożył, czy wcale 
nie umarł. Nic nie wie. Dopiero na koniec okazuje się, że początek to 
tak naprawdę był koniec. 

• W tym samym filmie (Balanga, 7:06) pojawia się kolejny przykład 
awangardy. Nauczyciel nakrywa uczniów na paleniu papierosów w 
łazience. Jest tak rozsierdzony, że wchodzi tam na pełnej… 
prędkości… 
TRZY RAZY. Powala też na ziemię ucznia samym podmuchem 
powietrza po machnięciu ręką (to po części błąd kamerzysty i kogoś, 
kto uznał, że ręka bijąca ucznia jest zbędna w kadrze).  

• Po drodze jest też kilka „zapychaczy” pokazujących jak na przykład 
<ta zdeprawowana do szpiku kości młodzież bez koszulki  
(lub spodni ;__;) słucha głośno radia> (12:29). Jeżeli nie wiadomo co 
wsadzić, to lepiej nie wsadzać nic, gdyż powoduje to całkowite 
zatrzymanie akcji 

• Następnie (28:34) jak stwierdził raz Bartłomiej Szczęśniak montażysta 
chciał zabawić się w DJ’a, ze średnim sukcesem, dlatego widz jest 
raczony teleportami, serią przeskoków. 

• Jest to dopiero połowa filmu, a przez resztę akcja niezbyt się rozwija, 
wprowadzając tylko nowe okazje do błyskania ujęciami. 
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Dobre praktyki: 
Więc o co tak naprawdę chodzi w montażu? O to, żeby widz poczuł się 

uczestnikiem wydarzeń. Oczywiście przez lata technicy filmowi zdążyli wyłuskać 
kilka rzeczy, które pomagają w osiągnięciu tego celu. 

• Przeplatanie planów dalszych i bliższych – Plan dalszy przedstawia czas i 
miejsce akcji (kontekst), plan bliższy przedstawia bohatera (przeważnie). 
Dobrze jest co jakiś czas przypominać widzowi gdzie dzieje się akcja i 
kto w tej akcji gra (Bardzo dobrze zostało to zrobione we Władcach 
Pierścieni [link zewnętrzny]). W filmach przyrodniczych mamy pokazaną 
sawannę, żeby widz POCZUŁ (Pierwsza zasada montażu Waltera Murcha 
– Emocje są najważniejsze, technikalia na końcu) że jest na tej sawannie. 
Pełna immersja. 

• Utrzymanie uwagi – Jeżeli do pokazania jest prasowanie/pranie to nie 
musowo pokazywać go całego. Wystarczy kilka sekund. Nie musowo go 
nawet pokazywać wcale! Ludologicznie nawet rzecz biorąc (zakładając, 
że czytający ma jakieś pojęcie o komputerach i grach) Obraz nie jest 
jedyną warstwą przenoszącą informacje. Można wstawić nawet sam 
odgłos pralki. Fakt, film się wtedy skróci, ale o co chodzi reżyserowi – 
żeby zrobić jak najdłuższy film, czy żeby widz obejrzał go w całości z 
zaangażowaniem? 

• Pohamowanie żądzy efekciarstwa – Gadające psy, Grażyna Szapołowska 
vel Beba w formie Zordona („Wojna żeńsko-męska”). Fakt, że montażysta 
właśnie wykupił paczkę (naprawdę fajnych) efektów nie oznacza, że musi 
ich wszystkich użyć na jednym klipie. Z umiarem.  
Efektowność – nie efekciarstwo. 

• Rytm – nie chodzi o zmianę ujęć w rytm muzyki (o co nie postarał się 
nawet montażysta „Balangi”). Chodzi o równomierne rozłożenie 
dynamicznych i zwalniających ujęć (rytmiczne, film ma, tak jak widz, 
oddychać).  
Znakomicie pod tym względem jest zmontowany „Baby Driver”. 

• Cięcia wykonujemy podczas ruchu i tylko tam, gdzie trzeba (to już 
wiadomo po obejrzeniu „Balangi”) 

• Zbytnie urozmaicenie = większa nuda – Jeżeli na każdym przejściu, 
każdym klipie będzie dodany jakiś efekt (czy to zwykły fade, czy przejście 
przez czerń z dźwiękiem wybuchu) to film stanie się uciążliwy do 
oglądania. Podstawą jest tu elegancja w prostocie. 

Na sam koniec jeszcze trailer wspomnianego „Baby Drivera”, z dodanymi 
podpisami w którym momencie zastosowano jaką technikę. Ten film jest 
dosyć niedoceniony, zwłaszcza patrząc na to jak wiele zaawansowania i 
profesjonalizmu widać w ekipie go realizującej (Pierwsza scena to ciągłe, 
trzyminutowe nagranie, gra trzema podstawowymi kolorami przez cały film, 
dopracowane subtelne efekty – dopiero po n-tym obejrzeniu trailera autor 
tej części opracowania zauważył, że w drzwiczkach od pralek nie odbija się 
kamera, choć powinna ^^) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YH4Xr6GIp4U
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Typowe cięcia 
Bardzo dużo efektownych cięć realizuje się już na etapie nagrywania 

(dlatego dobrze jest, by montażysta uczestniczył w zdjęciach). Większość z nich 
też robiona jest manualnie przez montażystę, a nie za pomocą przeciągnięcia 
odpowiedniego klocka z menu efektów przejść. I tak najpopularniejszymi i 
najbardziej ikonicznymi z cięć są: 

• Jump-cut – pocięcie jednego długiego fragmentu na kilka 
mniejszych i usunięcie niektórych fragmentów. Skutkuje przeskokami 
akcji, jednak nadal spójnymi, wprowadza dynamikę. Dobrze współgra 
z mocnym, rytmicznym podkładem muzycznym 

• Cross-cut – używany przy fragmentach multiwątkowych: pokazuje po 
trochu co dzieje się w różnych miejscach w tym samym czasie. Nie 
musi mieć budowy A-B-A-B. Może być dowolna wariacja 
przeplatająca, np. A-B-B-A-A-B-A 

• Fade (-in/ -out) – płynne przejście pomiędzy fragmentami 
nagrań/Wejście z czarnego/do czarnego. Lekko rozmywa narrację, 
spowalnia. Wyciemnienie może posłużyć za klamrę kompozycyjną, na 
przykład przy zmianie dnia akcji (Niestety, nie wszędzie pasują 
Spongebobowe ekrany „One Eternity Later”). 

• L-cut/J-cut – przy dialogach ciężko jest osiągnąć efekt bezturowości. 
Z jednej strony nie chcemy pokazywać, że jedna osoba stoi i nic nie 
robi, z drugiej pocięcie materiału pomiędzy kwestiami bohaterów 
sprawia wrażenie przedstawienia w przedszkolu. Rozwiązaniem tego 
problemu są przesunięcia momentów cięć: L-cut – najpierw 
zmieniany jest obraz na osobę B (Osoba A wciąż mówi), następnie 
odzywa się osoba B; J-cut – na odwrót – Audio ze sceny następnej 
zachodzi na scenę poprzednią. 

• Match-cut – takie połączenie ujęć, w których dwa ujęcia są ze sobą 
„spasowane zawartością”. Może to być kształt na ekranie, czynność, 
lub nawet sam kontekst. Najbardziej ikoniczny przykład: kość 
zamieniająca się w statek kosmiczny w 2001: Odysei Kosmicznej. 
Match-cut’y są często wykorzystywane do tworzenia memów video, 
gdzie dopasowuje się kilka fragmentów opatrzonych 
niejednoznacznym kontekstem, i chociaż osobno nie śmieszą prawie 
wcale to w połączeniu stwarzają już poważne zagrożenie 
hiperwentylacji. PRZYKŁAD! 

Zadanie dla chętnych: Co to jest Efekt Kuleszowa?       

  

https://i.imgur.com/01ubJA6.mp4


 

 

- 25 - 

SESJA 04 

Temat 7: Publikacja 

Po stworzeniu materiału należy go opublikować. Czas i miejsce oraz 
przygotowanie emisji będą szerzej opisane w Temacie 8. Tutaj natomiast 
skupimy się na samym procesie uploadu filmu do sieci, ze względu na 
charakter tych warsztatów. 

Portale video 
Istnieje wiele portali obsługujących pliki video jako medium masowe. 

Najpopularniejsze to: 

• YouTube (od Google, największy i najpopularniejszy na świecie) 
• Vimeo 
• Facebook (Platforma Facebook Watch, Nowość na rynku, nie ma 

ugruntowanej pozycji) 
• Inne (Showup, patostreamy etc.) 

YouTube jest najpopularniejszy, dlatego dalej będziemy pracować z nim. 

Rejestracja 
Aby mieć konto na YouTube, trzeba mieć konto Google -> Chyba każdy je 

ma, a jak nie to może sobie w prosty sposób założyć. Po zarejestrowaniu 
trzeba założyć kanał klikając „Stwórz kanał” i podać niezbędne dane – nazwę, 
opis itp. 

Przesyłamy film - technikalia 
Film należy przesłać najlepiej w odpowiednim formacie / kodeku,  

ze względu na późniejszy krótszy czas przetwarzania pliku na serwerze. Dobrze 
jest od razu wyrenderować materiał przy dogodnych parametrach, gdyż każda 
konwersja ma wpływ (w 100% przypadków) negatywny. 

Parametry importu filmów na YouTube: MP4 (Kontener), H264 (Video),  
AAC-LC (Audio) Jak mamy możliwość to 60 FPS. Bitrate 10-12Mbps dla FHD 
(Jeżeli film wykorzystuje HDR to więcej).  

Po „wrzuceniu” 
W trakcie czekania na przetwarzanie edytujemy: 

• Tytuł – Opisujący w skrócie treść filmu (w trosce o wizerunek warto 
zadbać, by nie był clickbaitem) 

• Opis – Intrygujące/informacyjne zdanie o filmie + promocyjne informacje 
dodatkowe 

• Miniaturkę – to ona przyciąga widza 
• Tagi – ułatwiają znalezienie i skategoryzowanie filmu przez algorytmy 

YouTube. Dobrze dobrane tagi to 1/3 sukcesu – Film nie zostanie 
obejrzany, jeżeli nie pojawi się w polecanych/wynikach wyszukiwania 
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• Widoczność 
o Publiczny – dostępny z poziomu wyszukiwarki 
o Niepubliczny – Każdy, kto ma link bezpośredni do filmu może go 

wyświetlić – nie działają <embedy>, nie wyświetla się w wynikach 
wyszukiwania 

o Prywatny – tylko właściciel i konkretne osoby (Konta Google 
wpisane na listę udostępniania) mogą wyświetlić film, bez 
uwierzytelniania nie pomaga nawet link bezpośredni. 

• Karty – element opcjonalny, promocja kanału w trakcie filmu 
• Ekran końcowy – element budowania marki, promocja kanału 

Dobre praktyki: 
• Nie Robić Tytułów CamelCasem, WERSALIKAMI (Bo obudzi sąsiadów) 
• „ █▬█ █ ▀█▀ ” już nie działa, przeszedł do sfery tekstu ironicznego       
• Baitowy tytuł to zły tytuł – wzrasta 

podirytowanie, film zdobywa wyświetlenia, 
jednak nikt go nie ogląda. 

• Użyć słów kluczowych w tytule 
• Opis minimum 200 słów – Dłuższy opis 

oznacza, że twórca dba także o stronę 
formalną swojego kanału, kanał nie jest 
„videościekiem” 

• Dodać słowa kluczowe w opisie 
• Linki w opisie 
• Chwytliwa miniaturka  
• Dobre otagowanie – Pod SEO 
• Tłumaczenia i napisy – by trafić do szerszej publiki – widzów 

niemówiących naszym językiem, a także tych z ograniczeniami 
fizycznymi (słabszy/brak słuchu) 

Temat 8: Promocja 

Mamy już nagrany materiał, jesteśmy z niego dumni niczym madka ze 
swojego bombelka, publikujemy go w sieci i… nic. Materiał dociera do grona 
naszych znajomych, względnie koleżanek z pracy mamy. Żeby nasze dzieło nie 
przepadło bez wieści i zyskało pożądany rozgłos potrzebna jest jeszcze 
odpowiednia promocja. 

Reguła Pareto 
 Jest to zasada o bardzo szerokim zastosowaniu, między innymi w 

kontekście organizacji czasu, wydatków, jak również marketingu. Inaczej 
określa się ją jako 80/20, ponieważ jej główną ideą jest to, że 20% wkładu 
odpowiada za 80% efektu. I tak w zależności od kontekstu, w swojej garderobie 
mamy 20% ubrań, które nosimy przez 80% czasu, 20% klientów generuje 80% 
zysków firmy. 

Konkluzja jest taka, że nie zawsze trzeba iść w ilość i nasza praca może 
być bardziej efektywna, jeśli skupimy się na tych najważniejszych 20% zadań, 
które przyniosą najwięcej efektów.  
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Oczywiście zależy to od tego co chcemy osiągnąć przez swój materiał, czy jest 
on uniwersalny i chcemy, żeby zobaczyło go jak najwięcej osób, czy zależy nam 
na reakcji osób z konkretnej grupy, która kupi produkt, weźmie udział w 
wydarzeniu, czy zmieni swoje zachowanie dzięki przekazanym informacjom.  

Target 
Tutaj wracamy do zagadnienia, które było poruszone jeszcze na etapie 

pisania scenariusza. Forma promocji powinna być adekwatna do samego 
materiału, ale nie jest to sztywna zasada. Kreatywne i nietypowe rozwiązania 
mogą działać na korzyść, zaskakując i przyciągając większą uwagę. 
Pamiętajmy tylko by nie odbiec zbyt daleko od tematu.  

Ważniejsze jest, aby forma i miejsce promocji były dopasowana do osób 
do których chcemy dotrzeć z naszym materiałem, czyli określonej na samym 
początku grupy docelowej. Ponieważ czas antenowy /powierzchnia reklamowa 
nie jest tanią rzeczą warto wcześniej dokładnie przemyśleć gdzie znajdują się, 
co czytają/oglądają nasi odbiorcy, żeby precyzyjniej do nich dotrzeć.  

Opery mydlane zawdzięczają swoją nazwę właśnie temu, że 
bezpośrednio przed/po emitowano reklamy środków czystości, które zazwyczaj 
kupowały panie domu śledzące z uwagą czy w tym odcinku Ridge Forester 
skończy schodzić ze schodów. Wydaje się oczywiste, że reklamę akcesoriów 
ogrodniczych znajdziemy w magazynie o tej samej tematyce, a reklamy 
zabawek pomiędzy bajkami dla dzieci.  

Mimo to z jakiegoś powodu ludzie wciąż rzucają swoimi treściami 
dookoła i na oślep (patrz reklama środków na upławy), tracąc przy tym 
pieniądze, ponieważ mimo dużego zasięgu, tylko niewielka część osób do 
których dotrze materiał będzie nim zainteresowana, a jeszcze mniejsza 
zareaguje w oczekiwany sposób.  

W niektórych przypadkach ciężko na pierwszy rzut oka określić grupę 
odbiorców, jednak warto się nad tym pochylić i przeanalizować pod kątem 
różnych kryteriów. Może to być grupa wiekowa, wybrana płeć, grupa 
zawodowa, mieszkańcy konkretnego regionu, osoby borykające się z 
konkretnym problemem – wszystko zależy od tego co mamy do przekazania i 
jakiej reakcji oczekujemy.  

 
Jak, gdzie i za ile? 

 Podobnie jak w przypadku nagrywania materiałów, planując promocję 
trzeba się zastanowić jakimi środkami dysponujemy (finanse, czas, 
umiejętności, kontakty). Jeśli posiadamy budżet na promocję możemy 
wykorzystać więcej kanałów i dotrzeć do większej liczby osób, jednak w dobie 
Internetu możemy osiągnąć bardzo duże zasięgi bez dodatkowych kosztów 
(zakładając, że nasza grupa docelowa śledzi social media). 
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Miejsca na promocję 

Płatne: 

• Internet (reklamy na stronach) 
• Telewizja 
• Radio 
• Prasa (lokalna, tematyczna, branżowa) 
• Ulica (ulotki, plakaty, billboardy, happeningi) 

Bezpłatne: 

• Instytucje (tablice ogłoszeń) 
• Internet: 

o YouTube 
o Facebook 
o Instagram 
o Tweeter 

Paradoksalnie możemy przecenić moc Internetu i nie wykorzystać 
potencjału, publikując swój materiał tylko w jednym miejscu. Dobrze jest 
rozciągnąć promocję na różne portale, żeby zwiększyć zasięg. Jednak na tym 
nie koniec. W obrębie każdego portalu można nawiązać współpracę z osobami 
grupami zainteresowanymi tematyką materiału i wzajemnie się promować 
(obopólna korzyść). 

W przypadku YouTube będą to youtuberzy, którzy chętnie zapraszają 
gości do swoich nagrań. Dzięki temu można dotrzeć do zgromadzonej przez 
nich widowni. Z reguły sami prowadzą profile na kilku portalach. W drugą 
stronę, wspominanie o nich we własnych materiałach promocyjnych może im 
pomóc pozyskać kolejnych obserwujących.  

Aby dodać prestiżu projektowi warto nawiązać współpracę z 
organizacjami i instytucjami publicznymi o podobnych celach/wartościach. 
Np. jeśli nasz produkt/projekt/materiał jest związany z edukacją, warto nim 
zainteresować szkoły/uczelnie wyższe. Dzięki temu można zaprezentować się 
wśród uczniów i studentów, a także na zewnątrz za pośrednictwem stron i 
fanpagów danej instytucji.  
Innym przykładem mogą być władze lokalne w przypadku projektów 
społecznych. Zazwyczaj dysponują własnym systemem informacji, który 
pozwala skutecznie docierać do mieszkańców, dlatego taka współpraca może 
być bardzo cenna.  

Oryginalną formą promocji jest wyjście z nią na ulicę. Tym razem nie 
mam na myśli rozdawania ulotek, ale różne zorganizowane akcje w przestrzeni 
publicznej, które mają zwrócić uwagę przechodniów lub nawet mediów. Może 
to być po prostu instalacja (nowy element wyróżniający się w znanym 
otoczeniu). Szczególnie atrakcyjna jest taka, z którą możemy podjąć interakcję 
(dotknąć, wejść, zmienić układ, zrobić sobie zdjęcie). Może to być też 
inscenizacja. Zazwyczaj ludzie, którzy coś prezentują, wyróżniają się z tłumu 
strojem i zachowaniem, przyciągają sporą uwagę.  W obu przypadkach 
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pamiętajmy, żeby zadbać o odpowiednie pozwolenia. Analogicznie można 
samemu podjąć interakcję z przechodniami (wywiady, konkursy, eksperymenty). 
To z kolei wymaga dużego wyczucia w kontaktach z przypadkowymi ludźmi, 
aby ich nie przestraszyć/zniechęcić oraz szanować ich przestrzeń osobistą i 
ochronę wizerunku.  

Podsumowując, oprócz klasycznych miejsc promocji, możemy pokusić się 
o bardziej niestandardowe.  Wymagają kreatywności i zaangażowania np. w 
znalezienie odpowiedniego partnera. Mogą za to niesamowicie zwiększyć 
zasięgi, wiarygodność i pozytywny odbiór ze względu na autorytet 
polecającego lub osobiste (wręcz namacalne) doświadczenia z 
produktem/projektem.  

Środki promocji (i na co zwrócić uwagę) 
Żeby promocja była skuteczna musi spełnić wszystkie trzy etapy: zdobycie 

uwagi, wzbudzenie pożądania, natychmiastowe działanie lub zapadnięcie w 
pamięć. 

• Obraz  
(zdjęcia, grafiki internetowe, ulotki, plakaty, bannery,  
oklejanie przedmiotów np. tramwaje, koszulki, żywe maskotki) 
 

Zwrócenie uwagi 
Materiały graficzne muszą być przejrzyste i 
czytelne. Grafika powinna zawierać minimalną 
ilość tekstu. Wielkość napisów i elementów 
powinna być adekwatna do ważności informacji 
(hierarchia wizualna).  

Pamiętajmy, że jeśli wszystko jest wyróżnione to 
nic nie jest wyróżnione. Najpierw zwracamy uwagę 
na elementy największe, najbardziej kontrastowe, 
pogrubione lub podkreślone. Dodatkowo można 
wyróżnić element pozostawiając wokół niego więcej 
pustej przestrzeni (white space). Jeżeli materiały 
będą drukowane trzeba pamiętać o tym z jakiej 
odległości będą oglądane, aby nadal były czytelne. 

  

Treść jest najważniejszym 
elementem marketingu.  
Grafika przyciągnie uwagę,  
ale w praktyce to tekst sprzedaje 

Maciej Wysocki, Copywriter 
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Nie bez znaczenia jest czcionka jakiej użyjemy. 
Przede wszystkim powinna być czytelna.  
Upewnijmy się, że ma polskie znaki, bo doklejone 
ogonki lub polskie znaki w innym foncie niż reszta 
tekstu wyglądają bardzo nieprofesjonalnie. 
   

 

 

 

Warto, aby krój czcionki pasował do tematyki materiałów (oferta siłowni z 
eleganckim pisankowym napisem i zaproszenie na bankiet z ciężkim, 
dynamicznym krojem pisma będą wyglądać równie absurdalnie). 

 

 

 

 

Jeśli chcemy przedstawić wiele danych, warto to zrobić w postaci 
infografiki. Bardziej przyciąga uwagę i chętniej jest udostępniana niż sam 
tekst. 
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Kolejną rzeczą, z której często nie zdajemy sobie sprawy, a która wzmacnia 
(lub zakłóca) nasz przekaz jest psychologia kolorów. Wywołują określone 
emocje i skojarzenia, wpływają na to jak odbieramy komunikat.  

 

• Czerwony – jak widać obok, czerwony 
pobudza apetyt, pożądanie (dojrzałe owoce, 
czerwone usta) ale też kojarzy się z przemocą 
(krew). 

• Pomarańczowy – mocno przyciąga uwagę, 
również pobudza apetyt, kojarzy się z energią, 
popularny w materiałach adresowanych do 
młodych osób. 

• Żółty – może oznaczać ostrzeżenie, 
szczególnie w połączeniu z czarnym (taśmy, 
znaki ostrzegawcze), ale też radość i rozrywkę 
(słońce, wakacje)  

• Zielony – koi i uspokaja, wykorzystywany w 
kontekście, przyrody, naturalnych produktów, 
medycyny. 

• Niebieski – kojarzy z wodą, ale też postępem i 
nowymi technologiami, często używany w 
kontekście branży IT, oraz medycznej. 

• Granatowy – uniwersalny i elegancki, dodaje profesjonalizmu, popularny w 
kontekście edukacji, polityki lub dużych korporacji. 

• Fioletowy – kojarzony z magią, astrologią, tajemnicą. 
• Różowy – ma mocno zakorzenione skojarzenie z kobietami, co nie znaczy, że 

wszystkie je lubią. Z jednej strony może oznaczać delikatność i urok, a z 
drugiej irytować i powodować agresję (eksperyment z różowymi 
pomieszczeniami). 

• Biały – symbolicznie oznacza czystość i niewinność, w grafice pomaga 
osiągnąć elegancki minimalizm. 

• Czarny – symbolicznie kojarzony ze złem i śmiercią, ale daje też poczucie 
siły i chłodnego profesjonalizmu. Chętnie używany przez duże firmy. 

• Brązowy – kojarzony z historią i tradycją, tworzy klimat retro. W określonych 
przypadkach wzbudza odczucia podobne do czerni i złota ze względu na 
skojarzenia z drewnem. 

Dodatkowo, mocnych kontrastowych kolorów używa się do zwrócenia uwagi, 
w sytuacjach, gdzie ludzie mogą działać impulsywnie np. w kontekście jedzenia 
lub promocji. Biznes, specjalistyczne usługi i luksusowe marki posługują się 
głównie stonowanymi kolorami (czerń, popiel, granat, bordo itp.), które 
podkreślają status i profesjonalizm. Z kolei w przypadku towarów codziennego 
użytku zazwyczaj stawia się na pastelowe, przyjazne kolory.  
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• Tekst  
(hasło, post, artykuł) 
„Żeby był viral no to musi być hasło.” ~Bartłomiej Szczęśniak 

Tekst promocyjny powinien być przemyślany, możliwie zwięzły i skupiony na 
celu. Musi zawierać wszystkie niezbędne dla odbiorcy informacje np. miejsce 
wydarzenia albo kontakt z oferującym usługę. Paradoksalnie napisanie 
dobrego, krótkiego, celnego testu jest dużo trudniejsze niż napisanie 
elaboratu.  

Należy zwrócić uwagę czy język jest zrozumiały i (rzeczywiście) 
dostosowany do grupy docelowej (sztuczne przepisanie tekstu na slang 
młodzieżowy sprzed dekady – to się nie może udać…).  

 

Wzbudzenie pożądania 

Słowa, budowę zdań dobrze przemyśleć pod kątem perswazji i psychologii 
przekazu, czyli jakie emocje i odczucia wywołuje tekst. Silne emocje takie jak 
radość, zaskoczenie, smutek, strach, obrzydzenie bardziej nas angażują i 
pomagają lepiej zapamiętać przekaz.  

Wizualizacja konkretnych sytuacji pozwala odbiorcy się w nich postawić i 
poczuć korzyści jakie przyniesie nam określone działanie: 

• radość – Nic tak nie cieszy jak własny biznes, kiedy nie martwisz się 
opłatami za konto 

• duma – Bądź bohaterem w swoim domu! 
• zaradność – Nowe? Nie, wyprane w peeewnym płynie 
• dowartościowanie – Pomożesz, bo możesz 

Często teksty bazują na naszych ukrytych lękach i niepewności, oferując na 
nie rozwiązanie: 

• poczucie obowiązku – Mężczyzna nie wymięka 
• brak pewności siebie – To nie ja, to mój szampon 
• wstyd – i nie martw się potem 

Innym razem innym razem wzbudzają w nas poczucie odpowiedzialności i 
przynaglają do działania: 

• poczucie winy – Dziecku odmówisz? 
• współczucie –  

Zarówno przekaz pozytywny i jak i negatywny mają dużą siłę perswazji, ale 
zdecydowanie lepiej jest budować pozytywne skojarzenia. Chętniej do nich 
wracamy, lepiej czujemy się z dokonanym wyborem i polecamy innym.  

Najskuteczniejsze przekonywanie odbywa się zarówno na poziomie logiki i 
emocji. Podajemy odbiorcy realne argumenty, a jednocześnie wywołujemy 
emocje, które potęgują efekt.  
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Najlepiej, żeby odbiorca nie czuł, że jest do czegoś przekonywany, ale że 
dana potrzeba wypływa z niego samego, a produkt/materiał jest odpowiedzią 
na tą potrzebę.  

Poprzez nawiązanie do znanych elementów, które odbiorca rozpozna i są 
mu bliskie, możemy zyskać jego sympatię i bardziej osobisty stosunek do 
przedmiotu reklamy. Mogą to być teksty kultury, historia, znane cytaty, bieżące 
wydarzenia itp.  

Podjęcie działania 

Tekst nie może być suchą prezentacją faktów, musi zachęcać do 
określonego działania, ale posłużenie się konkretnymi danymi np. liczbowymi 
może dodać mu wiarygodności. Te same dane można pokazać w różny sposób, 
wpływając nieco na ich odbiór, jednak nie zalecamy naciągania i fałszowania 
faktów. Jest to bardzo niski zabieg i na dłuższą metę obniża wiarygodność.  

Jeżeli odbiorca nie zareaguje od razu (zakupem/decyzją/notatką) to 
szanse, że zrobi to później drastycznie maleją. Stąd często stosowana presja i 
przynaglenia w postaci ograniczonego czasu/nakładu promocji, terminów 
zgłoszeń czy przypomnienia o subskrypcji kanału. 

Zapamiętywanie 

Bardzo pożądanym elementem w reklamie jest humor, o ile nie kłóci się to z 
przedmiotem reklamy (chociaż są przypadki dowcipnych reklam zakładów 
pogrzebowych). Reklamy oparte na śmiesznych sytuacjach, żartach językowych 
czy zabawnych zestawieniach bardziej zapadają nam w pamięć. W dodatku 
budują pozytywne skojarzenia, a nawet rozmawiamy o nich/pokazujemy je 
innym. Przykładem mogą być stare reklamy Biedronki oparte na krótkich 
animowanych gagach (-A pani galareta co się tak trzęsie? –Ananas wyszedł z 
puszki. Podobno śmietanę ubił!), hasła reklamowe Żubra (Dobrze posiedzieć 
przy żubrze. Żubr w cieniu polany, wyważony z natury.) albo seria reklam sieci 
Orange opartych na interakcjach stałych maskotek Serca i Rozumu. 

Element zaskoczenia to kolejna rzecz, która pomaga zapamiętać materiał. 
Nieoczekiwane wydarzenia, dziwne sytuacje lub kontrastowe zestawienia 
zwracają naszą uwagę, zmuszają do zastanowienia co się właśnie stało i tym 
samym zostają w pamięci.   

• Dźwięk 
(jingiel, komunikat, piosenka,) 

Spróbujcie przeczytać te teksty: Dłuższe życie każdej pralki to …  …włączamy 
niskie ceny, Goździkowa przypomina... (Szach mat, wszyscy, którzy mówili, że nie 
można słyszeć obrazu.) Najprawdopodobniej nie tylko słyszycie melodię do 
tych słów, ale wiecie, jak się kończą i co reklamują. Bingo, ktoś w dziale 
marketingu właśnie się uśmiecha. Chodzi w końcu o to, żeby komunikat zwrócił 
uwagę i zapadł w pamięć, a im więcej zmysłów angażujemy, tym łatwiej 
zapamiętujemy informacje. Dlatego niezależnie od tego jak głupie niektóre 
melodie/slogany mogą się wydawać, to przede wszystkim spełniają swoją rolę.  
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Jeśli melodia jest dobrze skomponowana wystarczy dosłownie kilka 
dźwięków, nawet bez tekstu, by rozpoznać markę. Przypomnijcie sobie choćby 
krótkie sekwencje pojawiające się w reklamach T-mobile albo Skody (nadal 
pamiętacie Sanostol?). Większość z nich oparta jest nie na złożonych 
funkcjach harmonicznych, tylko na prostej, czasem nawet monofonicznej 
budowie – takiej, która jest bardzo łatwa w odbiorze „na pierwszy rzut ucha”. 

   
Sanostol         T-Mobile 

Wspólna cecha: oparte na durowym akordzie w drugim przewrocie  
zakończone na pierwszym stopniu tegoż akordu. 

Parafraza piosenek to kolejny popularny sposób na reklamę (w 
szczególności radiową). Melodiom, które każdy zna przypisuje się nowy, 
reklamowy tekst. Niezależnie od tego jak irytujący jest ten typ reklam, jak 
żenujące potrafią być układane na siłę teksty, to w nieoczekiwanych 
momentach potrafią do nas wracać i chodzić po głowie. Dodatkowym chwytem 
są rymowane słowa, jeszcze łatwiejsze do zapamiętania. Przykłady? Na własne 
ryzyko… 

• Jak sobota to tylko do… (Jak przygoda to tylko w Warszawie – ktoś w ogóle 
pamięta oryginalną piosenkę?) 

• O, Intermarcheee (Champs – Elysees) 
• Ach jak przyjemnie, to Turek cambembert 
• Dbaj o siebie z Żurawitem, zostań fanką tej koncepcji (Być kobietą) 

 

Istnieje szereg środków, które pomagają w zapamiętaniu reklamy, ale 
należy się też upewnić, że odbiorca zapamięta to co powinien. Jeśli zapamięta 
imię maskotki, ale nie powiąże go z nazwą firmy, lub nie będzie w stanie 
skontaktować się w razie potrzeby to… coś poszło nie tak.  

• Multimedia 
(spot, prezentacja, wywiad, happening, wywiady z ludźmi) 

Biorąc pod uwagę jak leniwi jesteśmy, nie mamy czasu i chęci na czytanie 
długich tekstów, a jednocześnie coraz rzadziej słuchamy radia, naprzeciw 
naszym potrzebom wychodzą spoty i krótkie filmiki. Nie tylko mimo woli je 
oglądamy (ruch przyciąga uwagę), ale też chętnie udostępniamy jednym 
kliknięciem, jeśli czymś nas zainteresują.  

Forma może być bardzo zróżnicowana, od animacji przez teledyski 
piosenek, nagrania w których sami opowiadamy o temacie, udzielamy 
wywiadów i inne. Wspominaliśmy wcześniej o ukazaniu konkretnych sytuacji z 
którymi widz może się utożsamić. Najłatwiej jest to zrobić właśnie w przypadku 
filmu. Zasady i wskazówki dotyczące nagrywania zostały już szczegółowo 
omówione, dlatego nie będę ich tutaj powtarzać.  

  



 

 

- 35 - 

Planowanie kampanii promocyjnej, czyli co i jak często? 
 Do dyspozycji mamy cały wachlarz przedstawionych środków oraz 

własną kreatywność. Warto łączyć ze sobą różne kanały i korzystać z różnych 
form przekazu pod warunkiem, że są odpowiednie. Działanie na zasadzie im 
więcej tym lepiej będzie po prostu nadgorliwością, stratą czasu i pieniędzy.  

 Dobrą praktyką jest spójna identyfikacja wizualna. Mimo że korzystamy z 
różnych mediów, wszystkie materiały promocyjne mają wspólną szatę 
graficzną, oraz hasło lub inny charakterystyczny element, który pozwala je ze 
sobą skojarzyć.  

 Napięcie można budować stopniowo. Pierwsze materiały nie muszą 
nawet bezpośrednio dotyczyć tematu, mają za zdanie tylko zaintrygować, 
zapowiadać ciąg dalszy. Pozostawiają odbiorcę z pytaniami bez odpowiedzi. 
Dzięki temu, kiedy w późniejszych materiałach znajdzie tę odpowiedź (czego 
dotyczy reklama), zwróci na nią większą uwagę z poczuciem satysfakcji.  

Konkursy i darmowe materiały. Kto z nas nie lubi dostać czegoś za darmo?  
Darmowe próbki, gadżety, treści do pobrania (pdf, nagrania z tutorialami) 
przyciągają jak magnes. Pozwalają zyskać zaufanie i sympatię, oraz polecenia 
wśród kolejnych osób. Jednocześnie stają się wizytówką dzięki zawartym 
danym kontaktowym. 

 Do promocji często wykorzystuje się filmy typu making of, pokazujące 
proces przygotowań projektu/wydarzenia. Ciekawostki zza kulis przykuwają 
uwagę (odkrywanie sekretów) i dają wyobrażenie o ilości pracy włożonej w 
przygotowanie, z której zazwyczaj widz nie zdaje sobie sprawy. Pokazuje się nie 
tylko gotowy efekt, ale też ludzi, którzy go tworzą i problemy z jakimi się 
borykają, umiejętności, którymi muszą się wykazać. Dzięki temu widz bardziej 
się angażuje i docenia dzieło. Nie jest ono tylko jednym z wielu produktów, ale 
perełką, wokół której tworzy się cała otoczka. Jednak żeby móc tę magiczną 
otoczkę stworzyć i pokazać pracę nad projektem… trzeba mieć ją 
udokumentowaną i pomyśleć o tym już na etapie produkcji. Czasami są to 
zamierzone ujęcia, czasami niezamierzone wpadki z planu, dlatego warto być 
czujnym i filmować/fotografować jak najwięcej w czasie pracy.  

Jeśli tematem jest wydarzenie, warto utrzymać kontakt z odbiorcami 
również po jego zakończeniu. Udostępnianie relacji, zdjęć, podziękowań to 
okazja, żeby jeszcze lepiej zapaść w pamięć (zwłaszcza jeśli planujemy kolejne 
edycje). Można też liczyć na feedback, który pomoże się doskonalić i lepiej 
dostosować do potrzeb odbiorców.  

Podsumowanie 
Żeby skutecznie wypromować swoje dzieło, trzeba pamiętać do kogo 

chcemy dotrzeć, gdzie go znaleźć i jaka forma będzie najlepiej przemawiać do 
tej grupy. Materiały promocyjne muszą zwracać uwagę, zapadać w pamięć, 
wywoływać u odbiorcy pragnienie tego co dla niego mamy i skłaniać do 
zrobienia kroku w tym kierunku. Kampanię reklamową należy podzielić na 
etapy i rozłożyć w czasie, pamiętając, że część przygotowań należy wykonać 
wcześniej.  
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Przydatne linki: 

Strona SKNGK Vigraph 
Facebook 
Youtube 
Wykop 
Link do formularza pytań do Q&A 
Link do strony projektu – Zawiera informacje dot. Filmu konkursowego 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Michał Dolina 

Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji 
Katedra Informatyki F-1 

Referent Techniczny, Informatyka R4 
torus.uck.pk.edu.pl/~mdolina 

michal.dolina@pk.edu.pl 

Sekretarz 

Justyna Rogóż 

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury 
Architektura R4 

justyna.rogoz21@gmail.com 
 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Jakub Dec 

Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji 
Katedra Informatyki F-1 

Referent Techniczny, Informatyka R4 
www.promeger.com 

jakub.dec@pk.edu.pl 

file:///C:/Users/Mashroom/Documents/visgraph.pk.edu.pl
https://www.facebook.com/visgraph/
https://www.youtube.com/channel/UC_6HgRA0U3UHI6tCW2iSoPw
https://www.wykop.pl/ludzie/Visgraph/
https://forms.gle/PXzaMKxYt9Vxmhiv9
https://forms.gle/ZrrjeeVKD2J8DfE7A
file:///C:/Users/Mashroom/Documents/Torus.uck.pk.edu.pl/~mdolina
http://www.promeger.com/
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