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Przygraniczni  Reporterzy - Warsztat nr 3 
 

 

 W dniach 19 - 22 lipca 2021 r. w ośrodku wypoczynkowym Vihorlat w  Sninskich  Rybnikach 

odbył się trzeci z pięciu zaplanowanych warsztatów, zorganizowanych w ramach realizacji mikroprojektu 

Przygraniczni Reporterzy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie i pedagodzy ze szkoły SUP ze Świdnika 

(SK) oraz uczniowie i pedagodzy ze Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych (PL) , osoby 

zainteresowane edukacją medialną oraz pracownicy mediów lokalnych telewizji. 

 

 Na początku warsztatów uczestników powitał główny koordynator mikroprojektu inż. Luboslav 

Zawacki, przedstawił  wykładowców i zapoznał uczestników z programem warsztatów.  

Tematem 3 warsztatu była  postprodukcja wideo, montażu i ostateczna edycja. Po przywitaniu 

uczestników głos zajęła  Mgr. Art Valková. Pierwszym tematem pierwszego dnia (19.07.2021) było 

wprowadzenie do postprodukcyjnej obróbki wideo w studiu, podstawowe podejścia i materiały oraz 

wyposażenie techniczne. W części teoretycznej wykładowca przedstawił takie pojęcia jak: edytor, 

postsynchron, częstotliwość, flashback, stop motion, storyboard, slow motion, montaż i inne. W ślad za 

teorią nastąpił podział uczestników na grupy. W części praktycznej tworzyli krótki film - teaser, którego 

celem jest "pobudzenie" ciekawości widza. Jest to zwykle 30-60 sekundowy film bez wypowiedzianego 

słowa. Po ćwiczeniach praktycznych zakończono  program pierwszego dnia warsztatów, a następnie 

udano się na wspólną kolację. 

   

 Po śniadaniu następnego dnia (20 lipca 2021 r.) prelegent przedstawił problematykę montażu 

materiału. Widz nie powinien dostrzegać przejść edycyjnych podczas oglądania wideo, montaż powinien 

być czysty i płynny, ważne jest przestrzeganie zasad edycji. Prowadzący zwrócił uwagę na znaczenie 

ciągłości i długości poszczególnych ujęć. Wykorzystanie rezonansu i pogłosu powinno być oczywiście 

długie. Ważnym czynnikiem w filmowaniu jest przestrzeganie zasady osi, którą wykładowca wyraźnie 

nam pokazał i tym samym aktywnie zaangażował uczestników warsztatów. Następnie odbyła się dyskusja 

i ćwiczenia praktyczne mające na celu przyswojenie wiedzy teoretycznej w praktyce. Nagłówki / Napisy 

są integralną częścią wiadomości i dyskusji strumieniowych. Zwłaszcza podczas filmowania 
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poklatkowego brak napisów może dezorientować widza. Po zakończeniu części praktycznej uczestnicy 

warsztatów zadawali prelegentowi szereg pytań, głównie dotyczących  praktycznych problemów podczas 

edycji matriałów. 

 

Po krótkiej przerwie i obiedzie prowadząca kontynuowała wyjaśnianie kolejnej kwestii – nagrywania i 

edycji dźwięku. Skupiła się głównie na nagrywaniu synchronicznych rozmów, które wykorzystywane są 

w materiałach telewizyjnych i filmowych. Słowo „synchroniczny” odnosi się do rozmowy, która jest 

nagrywana w formie audio-wideo. Po wstępie teoretycznym i podejściu do zagadnienia zajęli się 

kolejnym podtematem – pracą redaktora. Uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę redaktora. Podczas 

nagrywania prowadzący zawsze starał się wskazać różne błędy w nagrywaniu synchronicznego, takie jak: 

brak podstawowych informacji o tym, kto, co, kiedy i dlaczego. Pominięcie jednego faktu może 

fundamentalnie zdewaluować pracę dziennikarską. Po kolacji uczestnicy mieli czas wolny. 

   
 

 Trzeciego dnia (21.07.2021) uczestnicy warsztatów ćwiczyli  nagrywanie komentarzy i edycję 

zdjęć na komputerze w ramach ćwiczeń praktycznych. Dowiedzieli się, jak cyfrowo przetwarzać pliki 

RAW w programie Adobe Photoshop. Przy rozwiązywaniu zadań posługiwali się podstawowymi 

korektami, takimi jak cięcia, krzywe, kolory, retusz, eksport. Odbyła się równoległa dyskusja. Po krótkiej 

przerwie i obiedzie uczestnicy kontynuowali praktyczne ćwiczenia na temat obsługi serwera FTP. 
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Ostatniego dnia (22 lipca 2021 r.) warsztatów uczestnicy, pod przewodnictwem prowadzącego, 

eksportowali i modyfikowali swoje wyniki ćwiczeń praktycznych. Taki był program warsztatów nr. 3 po 

zakończeniu  i po obiedzie uczestnicy udali się do swoich domów. 

 

 


