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Jak nagrać świadka historii? 
1. Przywitanie się i przedstawienie. Omówienie przebiegu warsztatu 

 
2. Techniczne aspekty nagrań świadków historii. Każde z nich krótko omów ilustrując je 

przykładami z własnego doświadczenia. (omówienie poniżej) 
 

3. Ćwiczenia praktyczne z kamerą 

Podziel uczniów na zespoły 2-3 osobowe. Każdy z nich podczas ćwiczenia ma pełnić rolę 
dziennikarza (zadającego pytania), operatora kamery i np. dźwiękowca. Ich zadanie polega na 
nagraniu 30 sekundowych materiałów filmowych – uczniowie muszą zmieniać się, tak aby każdy z 
nich miał okazję kontaktu z kamerą. nagrywają krótkie sekwencje i różne kadry. 

4. Omówienie przebiegu ćwiczeń praktycznych. 

Nagrany materiał należy wyświetlić albo rzutnikiem na ścianie lub na dużym telewizorze. Pozwól 
uczniom na komentowanie swoich prac.  

5. Podstawy montażu  
 

Polecam dwa programy do montażu Sony Vegas oraz Adobe Premiere Pro. W internecie jest mnóstwo 
poradników dla początkujących. Opanowanie posługiwania się tym narzędziem wymaga trochę czasu. 
Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka podstawowych funkcji. Resztę potrzebnych informacji 
uczniowie bez problemu mogą znaleźć w interencie. Dużo zależy od ich kreatywności.  

Na rynku jest wiele programów do montażu, które mogą pomóc w przygotowaniu ostatecznego dzieła. 
Rekomenduję program Premiere Pro, jego podstawową zaletą jest 30 dniowa pełna wersja, jest 
również intuicyjny. Można go pobrać tu: http://www.adobe.com/pl/products/premiere.html 

Należy się skupić wyłącznie na podstawach. A więc: 

- omówieniu interfejsu 

- importowaniu plików 

- omówieniu podstawowych narzędzi: strzałka (selection) i żyletka (razor). Żyletką możesz pociąć klip 
znajdujący się na linii montażowej, w dowolny sposób, a następnie używając strzałki przeorganizować 
klipy i ułożyć w jakąś opowieść.    

- eksportowanie gotowego filmu np. na kanał yotube.  

Polecam darmowy kurs dla początkujących http://wideoninja.pl/darmowe-kursy-wideo/ Jedyne co 
trzeba zrobić, to zarejestrować się. Otrzymamy dostęp do kilku godzin kursu omawiającego funkcje i 
możliwości programu Premiere Pro. 
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Techniczne aspekty pracy z kamerą 
 
Nagranie audio  

Dźwięk audio jest bardzo ważnym elementem nagrania, często ratującym błędy w nagraniu obrazu. 
Niestety w drugą stronę to nie działa, nagrania bez dźwięku lub z przesterowanym dźwiękiem, nie uda 
się uratować. Do nagrania należy użyć mikrofonu podłączonego bezpośrednio do kamery lub 
urządzenia rejestrującego. W realizacji wywiadów są trzy możliwości: trzymanie mikrofonu w ręku, 
umieszczeniu go na statywie w pobliżu nagrywanej osoby, oraz użycie mikrofonu wpinanego do 
ubrania.  

Zasadniczą zaletą trzymania mikrofonu w ręku jest to, iż jesteś mobilny, możesz wszędzie 
poruszać się za nagrywaną osobą np. oprowadzającą cię po mieszkaniu, miejscu, którego 
dotyczy historia. Chociaż lepszą, ale droższą metodą jest użycie mikrofonu bezprzewodowego 
- w tym przypadku potrzebny jest nadajnik i odbiornik sygnału dźwiękowego.  

W sytuacji nagrania statycznego, z takim mamy właśnie do czynienia 
podczas nagrania relacji świadków historii, nie należy trzymać 
mikrofonu w ręku. Nawet wtedy, gdy ramię oparte jest o coś solidnego. 
Kiedy mikrofon, chociaż nieznacznie się poruszy, poziom nagrania 
ulegnie zmianie, pojawią się również drgania. 
Mikrofon powinien znajdować się w odległości od ok. 15 cm do ok. 20-
30 cm od rozmówcy, ale nie bezpośrednio przed ustami. Najlepszym 
sposobem jest użycie statywu i postawienie mikrofonu na stoliku przed 
rozmówcą, w taki sposób, aby nie wchodził w kadr. Taki statyw na stół 
(patrz rysunek) jest niewielki i tani Będzie jednak odbierał drgania kiedy 
rozmówca będzie stukał w stół czy sam statyw - należy to kontrolować. 
Dlatego najlepszym sposobem na kontrolowanie tego co się dzieje z 

dźwiękiem jest założenie słuchawek. Ułatwią one szybką reakcję w sytuacji problemowej np. 
przez zwiększenie czy zmniejszenie poziomu głośności nagrania. Nie wszystko da się 
naprawić w postpordukcji.  
 
Gdzie nagrywać?  

Poproś uczniów, aby wskazali, według swojej wiedzy, najlepsze miejsce do nagrania świadka historii 
(osoby, z którą chcą przeprowadzić wywiad). Po zebraniu odpowiedzi, podziel je na dwie grupy i 
zapisz na dwóch kartkach. Dobre miejsca i złe. Odpowiedzi takie jak: kawiarnia, restauracja, park, etc. 
to zły wybór. Wyjaśnij, że ze względu na hałas, nieoczekiwane zdarzenia, których nie można 
przewidzieć oraz na zły, nieadekwatny kontekst miejsca, który nie ma związku, jest/może być w 
sprzeczności z narracją np. o obozach koncentracyjnych. Wróć do listy z dobrymi miejscami takimi 
jak: dom lub mieszkanie świadka historii. Wyjaśnij dlaczego jest to najlepsze miejsce: 
bezpieczeństwo, zaufanie. Wspomnij, że może się zdarzyć, że osoba którą chcemy nagrać odmówi 
wizyty u siebie w domu. Należy wówczas zaproponować spotkanie np. w szkole lub w domu jednej z 
osób biorących udział w projekcie. Jeśli spotkanie będzie organizowane w szkole unikamy dużych 
klas, można nagrywać np. w bibliotece szkolnej lub w pokoju nauczycielskim.  

Wiemy już, że najlepszym miejscem jest dom nagrywanej osoby (nie ma jak to w domu). W takim 
razie które z pomieszczeń jest najlepsze? Często osoby nagrywane preferują rozmowę w domu i 
zapraszają, aby usiąść przy stole kuchennym. Jest to wygodne i bezpieczne miejsce. Jednak nie jest to 
najlepszy wybór, ponieważ jest to miejsce, z którego mogą korzystać inni domownicy, hałas 
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generowany przez różne urządzenia może zniweczyć nam nagranie np. lodówka, której nie będzie 
słychać gdy rozpocznie się nagranie. Moim zdaniem najlepszym miejscem jest salon, pokój dzienny. Z 
różnych powodów np. z reguły znajdują się tam „miękkie” meble, co ma wpływ na jakość i brzmienie 
dźwięku. Łatwo również dokonać aranżacji pomieszczenia (bez przesady), aby ustawić dobry plan 
nagrywanej osoby. Podczas nagrania powinna obowiązywać również cisza, należy pamiętać o 
wyłączeniu telefonów, telewizora, zatrzymaniu zegara, zamknięciu okien. Proszę uczulić uczniów, aby 
nie bali się zaproponować zmiany pomieszczenia czy aranżacji pomieszczenia, pomimo być może 
niezręczności, jaką będą odczuwać, warto o to zapytać nagrywaną osobę i wyjaśnić, iż wynika to z np. 
poprawienia jakości dźwięku nagrania, czy lepszej kompozycji kadru. Czasami małe zmiany bardzo 
dużo wnoszą.  

  

Ile osób powinno realizować projekt nagrania historii mówionej? Jaki powinien być podział 
zadań?  

Trudno jest samemu przeprowadzić rozmowę i obsługiwać kamerę w tym samym czasie. Można 
zapytać uczniów, jakie jest ich zdanie ile osób i jaki powinien być podział zadań. To pozostawiam 
Państwu. Z mojego doświadczenia co najmniej dwie osoby powinny uczestniczyć w nagraniu, ale nie 
więcej niż cztery. Osoba przeprowadzająca wywiad musi skoncentrować się na pytaniach i 
odpowiedziach. Operator na ruchach kamerą, kadrowaniu, jakości dźwięku. Podczas rozmowy, 
operator powinien słuchać uważnie i wizualnie podążać za rozmową. Podczas gdy rozmawiający 
powinien skoncentrować się na treści i zastanawiać się nad kolejnym pytaniem.  

 
Jakiego sprzętu używać?  

kamera (przy zakupie kamer warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rodzaj gniazd jakie posiada. 
Lepsze mają możliwość podłączenia słuchawek i zew. mikrofonu.)  

mikrofon (najlepiej mikrofon zewnętrzny kierunkowy, większość kamer ma wbudowane mikrofony 
ale „zbierają” one dźwięk z całego otoczenia. Jeśli nie ma możliwości podłączenia mikrofonu 
powinniśmy nagrywać również na dyktafon. Jest możliwość zgrania ścieżki zdjęciowej z nagraniem 
video). Warto zadbać o dodatkowe źródło nagrywania dźwięku, nigdy nie wiadomo co się zdarzy. 

statyw – konieczny przy nagrywaniu relacji, nigdy nie trzymamy kamery w dłoni choćby miała 
najlepszy na świecie system antywstrząsowy, nie musi to być duży statyw, może być mały trójkątny 
postawiony na stole. 

słuchawki – jeśli mamy kamerę z wejściem słuchawkowym zawsze z niego korzystajmy. Nigdy nie 
wiadomo co „słyszy” mikrofon. 

lampa – nie jest konieczna, ale bardzo się przydaje. Na rynku dostępne są lampy LED za ok. 200 zł. 
Jeśli nie mamy takiej lampy możemy wykorzystać stojącą lampę pokojową lub zwykłą lampkę 
biurkową. 

  

Spotkanie zapoznawcze.  

Przed realizacją nagrania należy spotkać się z osobą nagrywaną, najlepiej w jej mieszkaniu. Pierwsze 
spotkanie ma na celu wzajemne poznanie, poinformowanie świadka o zamiarach, przebiegu rozmowy, 
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przeprowadzenie krótkiego wywiadu na temat jego przeżyć – konstrukcja kwestionariusza. Jest to też 
dobra okazja do oceny miejsca nagrania, wyboru kadru. Po takim spotkaniu zespoły muszą omówić 
plany nagrania. Rozmówcy powinni być poinformowani o celu rozmowy, o specjalnych wymaganiach 
dotyczących nagrań wideo, przede wszystkim o prawach i o konieczności podpisania zgody na 
wykorzystanie wizerunku. Rozmówca powinien też wiedzieć i wyrazić zgodę na ustawienie kamery i 
światła w swoim domu. 

 

Etap nagrania – kompozycja kadru.  

Jest to pierwszy i bardzo istotny etap nagrania. Poinformuj uczniów, iż powinni w pierwszej 
kolejności zapytać świadka o ulubione miejsce w swoim mieszkaniu. Jeśli tak, staramy się je 
dopasować do potrzeb realizacji nagrania. Wybierając kadr uczniowie powinni kierować się kilkoma 
zasadami: nie nagrywamy na tle okna (przy braku odpowiedniej ilości światła w pomieszczeniu twarz 
nagrywanej osoby będzie zbyt ciemna), luster, szyb, telewizora (widoczne będą osoby, które 
nagrywają). Staramy się unikać foteli z dużymi oparciami, najlepiej jak nagrywana osoba siedzi na 
zwykłym krześle. W kadrze należy uzyskać tzw. efekt odcięcia od tła (twarz ostra, tło rozmazane) – 
musimy odsunąć nagrywaną osobę minimum metr od tła. Ważne, iż nagrywając na jasnym tle 
poprośmy świadka o założenie ciemniejszego ubrania. Nie bójmy się poprosić o małe 
przemeblowanie, przesunięcie stołu, kwiatów itp. Ważne jest aby osoba nagrywana siedziała 
wygodnie.  

Przy kompozycji postaci ważne są dwa elementy: przestrzeń nad głową oraz przestrzeń do 
rozmowy. W pierwszym przypadku w slangu operatorów mówi się o tzw. zbyt duże/małej ilości 
powietrza nad postacią. Jest to odległość między wierzchołkiem głowy nagrywanej osoby, a górną 
krawędzią kadru. Kiedy podczas kadrowania zostawimy zbyt dużo „powietrza” jest wrażenia, jakby 
nagrywana osoba tonęła w kadrze. Nie ma reguły w obliczaniu tej przestrzeni, ale jest jedna zasada im 
kadr szerszy tym powinno być jej więcej, a mniej, gdy robimy zbliżenie postaci.  
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Przestrzeń do rozmowy to innymi słowy odległość twarzy nagrywanej osoby do krawędzi kadru. 
Należy zadbać o to, aby nie ustawiać nagrywanej osoby, twarzą zbyt blisko krawędzi kadru. Kierunek 
twarzy nagrywanej osoby tworzy dużą siłę w kadrze i musi być zrównoważony w kompozycji obrazu. 
Jeśli jest za mało miejsca, rozmawiający wydaje się „zamknięty” bez miejsca na rozmowę. Zbyt dużo 
miejsca może być wzbudzać „niepokój”. Popatrz na poniższe rysunki - chyba wszystko tłumaczą?  

 

 

Kompozycja kadru. Naturalne linie podziału 

Ciało ludzkie ma naturalne „granice” kadru takimi liniami jest szyja, 
talia, zgięcie łokci i kolana. Planując kadr należy tak to robić, aby 
dolna linia kadru nie przecinała tych naturalnych linii podziału. 
Kończenie kadru na kolanach, szyi, czy tali nagrywanej postaci 
wywołamy wrażenie, jakby były one odłączone od reszty ciała, a 
więc postać bez stóp, kolan. Wystarczy lekko zawęzić lub poszerzyć 
plan i niema takiego wrażenia. Poza tym, jeżeli nie ma to 
uzasadnienia zostanie odebrane jako błąd. Proszę spojrzeć na 
rysunek, zamieszczony obok.  
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Kompozycja kadru. Typy planów.  

Wyróżniamy następujące typy planów:   

- kadr ogólny 

- kadr amerykański 

- kadr średni 

- kadr bliski  

- zbliżenie 

Tutaj proponuję pokazać typy kadrów albo na zdjęciach, albo na „żywo” na telewizorze, do którego 
podłączona jest kamera.  

 

Kadrowanie. Poziom oczu 

Kamerę należy ustawić mniej więcej na wysokości oczu nagrywanej osoby. Taka neutralna dla widza i 
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rozmówcy pozycja wykorzystywana jest w większości nagrań do filmów dokumentalnych czy 
wywiadów. Chcemy aby nagrywana osoba była ciepło i dobrze przyjęta przez widza. Unikamy nagrań 
od dołu (wrażenie dominacji) oraz z góry (wrażenie małego znaczenia). Początkujący powinni 
trzymać się przede wszystkim uniwersalnych zasad. Patrz rysunek. 

Kompozycja kadru – mocne punkty 

Wśród wielu początkujących operatorów pojawia się chęć, aby twarz rozmówcy umieścić w środku 
kadru. Nie jest to błąd. Jednak z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia podczas wywiadów w 
wiadomościach telewizyjnych. Należy zwrócić uwagę, na różnice nagrania świadka historii, że należy 
kadrować i ustawiać świadka względem kamery inaczej. Podczas takiego nagrania mamy do czynienia 
z prawdziwą rozmową i nasz rozmówca udziela wywiadu innej osobie, a nie do kamery, czy do 
telewizora. Aby widzowi dać złudzenie takiej rozmowy, to nasz rozmówca musi patrzeć w lewą lub 
prawą stronę ekranu. Aby to dokładnie wyjaśnić należy odwołać się do zasady trójpodziału i mocnych 
punktów kadru. Takie umieszczenie nagrywanej osoby będzie bardziej interesujące i przyjemniejsze, 
niż wycentrowana twarz na środku kadru.  

 

Mocne punkty to klucz do kompozycji. Umiejscowienie naszego tematu w którymś z mocnych obrazu 
punktów zdecydowania wzmacnia jego oddziaływanie na widza. punkty znajdujące się w miejscu 
przecięcia się prostych nazywamy mocnymi punktami obrazu. W nich powinny znajdować się 
obiekty, które chcemy w ujęciu podkreślić (na przykład twarz filmowanej osoby). Przesunięcie 
obiektu ze środka kadru do mocnego punktu czyni go bohaterem tego ujęcia. 

 

 

 

Obraz powinniśmy komponować w taki sposób, aby jeden z punktów był najważniejszy i od razu 
skupiał uwagę widza. Zasady kompozycji jak większość zasad możemy oczywiście łamać, ale pod 
warunkiem, że ma to na celu świadome wyeksponowanie danego obiektu. 
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Wskazówka: na foli A4 przy linijce, czarnym 
markerem odrysuj linie i zaznacz mocne 
punkty. Rozdaj uczniom wydruki z dobrymi i 
złymi kadrami oraz przygotowane folie. 
Uczniowie przez nałożenie jej na fotografię 
niech postarają się wskazać na mocne strony i 
mankamenty danego kadru. Można również 
odwołać się do malarstwa.  

 

Na koniec tego zagadnienia infografika 
podsumowującą mocne punkty kadru.  

 

 



9 
 

Kompozycja kadru. Tło. 

Na tło należy zwrócić szczególną uwagę. Na początku zalecamy filmowanie na tle neutralnym np. na 
tle regałów z książkami. Raczej unikamy filmowania na tle ściany, jeżeli już, to postać powinna być 
odsunięta od tła, aby uzyskać jego rozmycie. Tło powinno być wiec nieostre, a postać dzięki temu 
staje się centralnym elementem kompozycji. Chciałbym zwrócić uwagę, na elementy tła, które mogą 
rozproszyć widza i niekorzystnie przedstawić nagrywaną osobę. Należy uświadomić uczniom czego 
należy unikać. Do takich rozpraszaczy należą: 

1. wszelkie obiekty, które wydają się wyrastać z głowy nagrywanej osoby np. obraz, drzewo, kwiat, 
słup.  

2. unikać należy tła zbyt kolorowego, z wielością szczegółów, które przytłoczą nagrywaną osobę.  

3. W przypadku nagrania na zewnątrz np. ludzi machających w tle,  

Myślę, że lista jest dłuższa.   

 
Ruchy kamery. Proponuję aby pokazać ten element na ekranie do którego podłączona jest 
kamera. 

Początkujący mają tendencję do „nerwowych” ruchów kamerą. Ciągle chcą coś poprawiać, 
przesuwać, dojeżdżać, oddalać. Już po kilku sekundach takie nagranie staje się niestrawne. Ruchy 
kamery muszą mieć swój cel. Dlatego też należy zaplanować ruch kamery, przemyśleć co chcemy 
zrobić. Lepiej zostawić plan ogólny, niż nieustanie coś poprawiać. Plan, kadr zmieniamy wtedy kiedy 
osoba, z którą jest przeprowadzany wywiad przestaje mówić, zdawane jest pytanie, jest przerwa.  

Najważniejsze ruchy kamery: 

1. Statyczne ujecie: kamera nie rusza się. ;-) 

2. Zoom - zmiana ogniskowej. Kiedy chcemy zwrócić uwagę na jakiś szczegół.  

3. Ruchy poziome, nazywane pan/panorama. Kamera umocowana jest na statywie i porusza się w 
wokół własnej osi. Może w ten sposób śledzić ruch obiektu, lub pokazać element krajobrazu.   

4. Ruchy pionowe tzw. tilt kamera porusza się z góry na dół 

5. Cała seria ruchów kamery, która nie jest możliwa bez specjalistycznego wyposażenia, nie ma 
powodów, aby z tych ruchów kamery korzystać podczas realizacji tego projektu. Ale dla przykładu 
ruch dolly/jazda przy użyciu wózka najazd z przodu i tyłu. Truck/jazda tak jak dolly ale horyzontalnie 
w prawo/lewo. i wiele innych: stedicamy, crane. 

Jeżeli macie państwo 3 minuty to proszę obejrzeć podczas warsztatów ten film: 
https://www.youtube.com/watch?v=eerC0QsKRqk 

 

Kompozycja kadru. Trójkąt, czyli jak konstruujemy plan nagrania. Część z tych zagadnień 
możecie Państwo pominąć skupiając się na podstawach czyli na trójkącie nagrania. 
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Przechodząc do najważniejszej części przygotowania nagrania - skonstruowaniu planu filmowego w 
mieszkaniu (najczęściej) nagrywanej osoby. Przygotowując się do tego etapu, należy wziąć pod uwagę 
następujące elementy (patrz rysunek poniżej): 

1. Miejsca dla rozmówcy  

2. miejsce dla osoby przeprowadzającej wywiad  

3. Położenie kamery 

4. główna oś działania 

Osoba przeprowadzająca wywiad i świadek historii powinni być do siebie zwróceni twarzami, 
rozmówca powinien siedzieć wygodnie, kamera powinna być ustawiona na poziomie oczu, należy 
sprawdzić tło, czy nic nie odwraca uwagi od rozmówcy. Kamerę ustawiamy za plecami osoby 
przeprowadzającej wywiad. Należy zachować dystans miedzy rozmówcą a przeprowadzającym 
wywiad, jednak nie za duży.  

Jeżeli z pozycji rozmówcy i osoby przeprowadzającej wywiad przeprowadzimy linię, powstanie oś 
akcji (patrz rysunek). Oznacza to tyle, iż kamery/kamera powinna być ustawiona wyłącznie po jeden 
ze stron wyznaczonych przez tę oś. Jeżeli przestawimy kamerę na drugą stronę zdezorientujemy widza 
i zaburzymy  

Świadek historii jest skierowany do osoby pytające. Już na samym początku nagrania prosimy, aby 
osoba nagrywana nie patrzyła się w obiektyw. (Proszę mówić i patrzeć tak jakby kamery tu nie było)  

Ogólnie przyjęta jest zasada by unikać patrzenia w obiektyw kamery, ponieważ w odczuciu widza 
narusza to konwencję rozmowy – rozmawiając patrzymy na rozmówcę. Jednak w praktyce 
telewizyjnej normalną jest sytuacja gdy reporter lub komentator zwraca się wprost do widza, 
zmieniając w ten sposób relacje pomiędzy widzem a przekazem: widz staje się uczestnikiem 
opowieści.  

                          ŚWIADEK HISTORII  

 

 

 

 

Osoba pytająca      KAMERA                              
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A. Najczęstsze problemy ze światłem.  

Nie korzystamy ze światła dziennego, warunki szybko mogą sie zmienić  (chmury, upływ dnia itp.). 
Światło nie może razić. Powinno być nakierowane z góry i rozproszone. Starsze osoby często mają 
okulary i światło musi być tak ustawione, żeby nie odbijało się w szkłach (tzw. efekt blikowania). Na 
twarzy powinny być cienie, dlatego światło musi być nakierowane z boku (ok 60 stopni). W 
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większości kamer istnieje możliwość regulowania przesłoną. Należy pamiętać, że większość kamer 
przy automatycznej przesłonie daje zbyt dużo światła i powinniśmy to wyregulować ręcznie  

Ostrość  

Nowoczesne kamery handycam mają funkcję wykrywania twarzy, dzięki czemu automatycznie twarz 
jest ostra a tło nieostre. Ostrość jest bardzo ważna i musimy kontrolować na wyświetlaczu czy kamera 
jej nie zgubiła.  

Higiena nagrania 

Dwa najważniejsze zakazy podczas nagrywania (yhy, aha oraz nie ruszamy kamerą, jeśli ktoś jest 
bardzo ekspresyjny robimy po prostu ogólniejszy plan) 

Należy robić przerwy   

Zawsze po sobie sprzątamy i ustawiamy meble tak jak to było w momencie przyjścia do domu 
naszego świadka historii.  

 

 

 

 

 


