
„Nie samym „ryciem” ósmoklasista żyje, czyli 
„ Edukacyjne Warsztaty Medialne ” 

 
         Dnia 27 września 2019 roku w Makowie Podhalańskim odbyły się warsztaty 
medialne ,,Nowe widnokręgi – zrozumieć media” dla klas VIII.  Prowadzili je  
pracownicy Radia Maryja, Telewizji Trwam, a także studenci WSKSIM z Torunia.  
W godzinach porannych ósmoklasiści wyjechali autobusem spod szkoły pod opieką 
pań: Agnieszki Mikołajek – Kraus, Alicji Stopki i Haliny Krzyśków. Warsztaty składały 
się z czterech części. 
 Pierwsza część, ,,Język obrazu”, rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia 
na ,,Green Boxie''. Do pomocy prowadzący wyznaczał osoby z widowni. Jedną       
z wybranych okazała się nasza koleżanka, która wraz z operatorem przybliżyła 
nam działanie kamer telewizyjnych oraz operowanie obrazem z wozu satelitarnego. 
Ola przekonała się o trudzie synchronizacji obrazu i dźwięku. Zaproszono ją do 
wozu satelitarnego i przy pomocy wyszkolonego operatora, przekonała się z jaką 
łatwością można manipulować obrazem. Następnie prowadzący wybrał Mateusza, 
który zobaczył jak łatwo można  „wtopić się w tło”, korzystając z ,,Green Boxa”, 
wozu satelitarnego i wielu kamer. Na koniec części pierwszej prowadzący 
przedstawił skalę procentową przyswajania mediów: 70% stanowi  obraz, 23% to  
dźwięk, a zaledwie 7% to  treść. Po tych zaskakujących informacjach nastąpiła 
przerwa w trakcie której korzystaliśmy z różnorakich sprzętów i sprawdzaliśmy 
swoje reporterskie umiejętności. 
 Druga część, ,,Światło i cień”, rozpoczęła się od dziennikarskiego stand up. 
Prowadzący pokazywał nam jak ważne jest światło w każdej projekcji. Następnie 
został nam przedstawiony film o lampce, który wspólnymi siłami analizowaliśmy 
krok po kroku. Perspektywa, muzyka i kadr obrazu odgrywają bardzo istotną rolę   
w procesie tworzenia np. emitowanego programu. Wizaż w telewizji to także ważna 
rzecz. Dowiedzieliśmy się, że mężczyźni także muszą się pudrować. Po prostu 
chodzi o to, że wyglądamy jakbyśmy byli spoceni nawet, gdy tak nie jest. Następnie 
nasz kolega i koleżanka przedstawili nam scenę wyznania miłości, gdzie każde      
z ujęć było inaczej rozumiane. Z tematu filmów płynnie „przeniesiono” nas do 
świata reklam. Obejrzeliśmy reklamę wafelków, zmuszając nas do refleksji przed 
częścią trzecią. 
 Po krótkiej przerwie nastąpiła część trzecia, ,,Świat dźwięków”. Temat 
dźwięku przedstawiał nam pan redaktor. Nagrywał on piosenkę, którą śpiewała 
dziewczyna z widowni. Redaktor włączył film, który uświadomił nam wszystkim, jak 
z przeciętnego głosu można stworzyć muzyczne arcydzieło. Prowadzący 
modulował głos ścieżkami dźwiękowymi. Montażysta, mając nagrania dźwiękowe, 
może otwarcie manipulować i wpływać na odbiór nagrania. ,,Media, to okno na 
świat, na pewne ramy, to dziennikarz ramuje nam te informacje, zachęca, żeby 
wyjść poza ramy i popatrzeć co się wydarzyło. Dotrzeć do źródła, a  nie opierać się 
na mediach” - dodał na koniec trzeciej części realizator dźwięku. 
 Ostatnią, czwartą częścią, była część, ,,Słowo w druku”. Pani redaktor zajęła 
się treścią, czyli 7% treści w mediach. Przedstawiła nam całą prezentację o treści    
i opowiadała, zadając mnóstwo pytań do widowni. Nauczyła nas zasady, która jest 
bardzo ważna w codziennych artykułach i faktach, tak zwana zasada pięciu ,,W”. 
Prowadząca tłumaczyła nam wiele zagadnień, aby jeszcze bardziej przybliżyć nam 
temat ,,Słowo w druku”. ,,Podchodząc do jakiegokolwiek tekstu, należy zadać 



pytanie kto pisze, dlaczego to pisze; czy po prostu nie chce wyciągnąć od nas 
pieniędzy”. Z taką przestrogą zostawiła nas pani redaktor.  
 Podczas spotkania omówiono ciekawe zagadnienia. Dzięki warsztatom 
poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat mediów, a może nawet zdecydujemy się 
zostać w przyszłości dziennikarzami? Jak dobrze się bawiliśmy, zobaczycie na 
zdjęciach będących fotorelacją z wydarzenia( jeszcze nie potrafimy ich „obrabiać, 
retuszować”… może i dobrze…).    


