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Razem z nami wyruszcie
w drogę

ETAP I

Zbudujcie zespół
W małym środowisku wystarczy porozmawiać z kilkoma młodymi osobami, aby
zainicjować jakieś działanie. Bardzo ważne jest, abyście sami rozpoczęli od zawiązania takiej
właśnie grupy inicjatywnej. Jest Wam łatwiej skontaktować się z rówieśnikami, przygotować
kampanię informacyjną, wykonać plakaty czy ulotki. Wiecie jak dotrzeć do każdego kolegi czy
koleżanki, gdzie się spotykają i jakich mediów używają (np. Nasza Klasa, Facebook, itp.)
Możecie również zorganizować spotkanie w szkole, domu kultury czy świetlicy. Poprosić
proboszcza o ogłoszenie z „ambony”. Ciekawym sposobem na zachęcenie do działania jest też
zaproponowanie rozwiązania jakiegoś problemu. Przykładowo można postawić pytanie o
szansach młodzieży w naszej miejscowości, o braku miejsca spotkań, braku placu zabaw dla
dzieci czy obecnych wśród nas postawach nietolerancji, obecności narkotyków itp.
Chcemy Was przekonać, że komputer, gry to nie wszystko. Pokażemy Wam jak porzucić
postawę „nic nie robienia” i jak zaangażować się w działania. My znaleźliśmy kilka dróg.
Poniżej prezentujemy przykładowe hasła do umieszczenia na ulotce czy plakacie:
u

u

u

Nam nie grozi nuda, bo …
Nagrać własny film – czemu nie?
A może wydać lokalną gazetę?
Czas na zmiany! Tak, nasze zmiany.
Szukamy tych, którzy chcą coś robić,
Fotograf potrzebny od zaraz …
Role aktorskie czekają.
Sprawa dla reportera – dla kogo? Może dla Ciebie?
Zarażamy pasją odkrywania własnych możliwości.
Odkryj tajniki montażu filmowego.
Co może nam zaoferować komputerowy program graficzny? Znasz Corel Draw?
Zabawa dźwiękiem i obrazem – jak powstanie Twoja własna realizacja multimedialna.

Zintegrujcie zespół
Może się bardzo często zdarzyć, że zgromadzą się wokół Was ludzie w różnym wieku.
Najczęściej 13-19 lat pochodzącą z kilku okolicznych miejscowości i nieznającą się.
Potrzebujecie spoiwa, takiej swoistej zaprawy, która połączy różne temperamenty i pogodzi
różnicę wieku. Sprawi, że będziecie się identyfikować z grupą i czuć się w niej bardzo dobrze.
Pozwoli to też przetrwać Wam w niezmienionym składzie cały czas trwania zaplanowanych
działań i pokonać pojawiające się czasem trudności i problemy.
Przed przystąpieniem do zasadniczych działań warto zintegrować zespół, z którym
będziecie współpracować. Najlepszą metodą jest przeprowadzenie zabaw integracyjnych.
Zabawy takie pozwolą Wam nie tylko się zintegrować, ale również poznać swoje i czyjeś
zainteresowania, mocne i słabe strony każdego z Was, a ponadto odkryć umiejętności
liderskie, a może wykreować nowych liderów. W Niezbędniku I (str. 67) przedstawiliśmy
przykłady kilku ciekawych zabaw.
Atrakcyjną formą rozpoczęcia współpracy jest też razem organizowany biwak, spływ
kajakowy czy rajd rowerowy.

Przy wspólnym wysiłku i w nowych relacjach poznacie się też z innej strony.

Rozpoczynając pracę należy uwzględnić swoje możliwości i zainteresowania. Może
zdarzyć się tak, że mając dostęp do dobrego sprzętu, uczestnicząc w różnego typu szkoleniach i
działaniach odkryjecie, co tak naprawdę Was interesuje. Nie mniej jednak już na etapie
planowania dobrze jest poznać zainteresowania potencjalnych uczestników przedsięwzięcia.
Jeśli na przykład okazało się, że najbardziej pociąga Was sport to nie organizujcie na siłę zajęć
opierających się na statycznym uczestniczeniu w szkoleniach. Choćby były według
organizatorów najlepsze i prowadzone przez super trenerów to i tak nie wzbudzą entuzjazmu.
Wydaje się, że przed rozpoczęciem działań niezbędne jest uzgodnienie zasad czyli
sformułowanie swoistego kodeksu postępowania. Dobrym pomysłem jest spisanie kontraktu,
w redagowaniu, którego uczestniczą wszyscy i wszyscy się pod nim podpisują. Oczywiście,
musicie wypracowane zasady przestrzegać. Może się zdarzyć, że prowadzicie działania
w różnych grupach i przez kilka tygodni spotykacie się tylko z jej częścią. Wtedy bardzo ważne
jest organizowanie przynajmniej raz w miesiącu spotkań, w których uczestniczą wszyscy.

Oznaczcie się – logo
Bardzo dobrze rolę spoiwa spełniają niektóre elementy tzw. obrzędowości grupy – a
więc wyjątkowy strój, wygląd – zespół znaków, słów i zwyczajów znanych tylko wtajemniczonym. Pokazując się w wyjątkowych, nikomu więcej nieznanych koszulkach czy
kapeluszach wyróżniacie się z jednej strony na tle innych grup, a z drugiej podkreślamy więź
i przynależność do grupy.
Firmy, produkty, kluby sportowe czy inne grupy posiadają pewien znak. Znak, który
noszony jest na koszulkach czy wszelakich produktach. Logo – bo o nim mowa pozwala nie
tylko na odczytanie do jakiej społeczności należy dana osoba, ale również daje możliwość
innym osobom do i sklasyfikowania postaw i zachowań członków określonej grupy.
Przykładowo dziennikarze telewizyjni czy radiowi posiadają koszulki z nadrukiem logo stacji.
Od razu wiadomo, dla jakiej firmy pracują, a do tego wiemy, w jaki sposób pracują.
Jeżeli Wasza grupa będzie również posiadała znak graficzny mieszkańcy Waszego
miasta czy wsi będą kojarzyć Was z jakimś przedsięwzięciem. Widząc Was mogą od razu

pomyśleć – jest jeszcze porządna młodzież. Ludzie rozpoznają Was dzięki temu małemu
znakowi graficznemu. Mimo tego, że jest mały, czasem prawie niewidoczny, to jednak on Was
łączy. To on pozwala Wam się zintegrować, działać, jako grupa, jako jedność.
Aby stworzyć dobre logo potrzebujecie nie tylko programów graficznych, ale również
wyobraźni. To Wy decydujecie, co dane logo będzie przedstawiać. Może to być obrazek, napis
lub obrazek z napisem. To od Was zależy czy w logo będzie liść czy jeleń, czy krótki napis czy
nazwa Waszej grupy.
Najpierw weźcie długopis i kartkę papieru. Spróbujcie coś naszkicować. Być może to coś,
co powstanie będzie Waszym przyszłym logiem. Kilka kresek lub może zlepek przypadkowych
kolorów. Jeśli już macie gotowe logo na papierze, czas najwyższy przenieść je do komputera.
Tworzymy logo z myślą o jego eksploatacji, o tym, aby było ono widoczne.
Prawdopodobnie znajdzie się na koszulkach czy innych materiałach promocyjnych. Może się
zdarzyć, że format tych materiałów będzie miał większe wymiary. Wówczas Wasze logo
musicie ponownie wykonać w odpowiednim programie graficznym. Ponadto należy go
wykonać, jako grafikę wektorową, w krzywych. Dzięki temu wszystkie drukarnie czy agencje
reklamowe poradzą sobie z Waszym plikiem graficznym. Jeśli macie znajomego informatyka,
który potrafiłby to zrobić – problem z głowy.
Na rynku jest wiele programów do stworzenia takiej właśnie grafiki. Najpopularniejszym
jest CorelDraw. Niestety, za korzystanie z niego musimy zapłacić. Na ratunek przychodzą nam
tzw. zamienniki. Jednym z nich jest Inkscape. Program posiada wygodny interfejs, oferuje
możliwość pracy z krzywymi, obiektami czy tekstem. Idealny do tego, aby stworzyć logo.
Są to programy profesjonalne, dlatego ich obsługa z pozoru może wydać się bardzo
trudna. Rzeczywistość okazuje się jednak inna. Trening czyni mistrza, a najbardziej wymyślne
obiekty graficzne powstaną przy minimum pracy.
Przedstawiamy Wam w Niezbędniku II (str. 71) kilka zagadnień, które z całą pewnością
ułatwią Wam pracę w programie. Pomimo tego, że dotyczą tylko wstawiania podstawowych
obiektów tj. tekstu czy figur geometrycznych.

„Pamiątki z podróży”
Po przejściu tego etapu w Waszym plecaku znalazły się takie pamiątki, jak:
u Umiejętność pracy w grupie i osiąganie kompromisu.
u Świadomość swoich zalet.
u Doświadczenia Waszych rówieśników.
u Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad grupy.
u Poznanie samego siebie - własnych zainteresowań.
u Dobra zabawa.
u Integracja z młodzieżą pochodzącą z kilku miejscowości.
u Umiejętność zorganizowania biwaku, dyskoteki itp.

ZE STREFY MIESZKAŃCA

„Grupa młodzieży, która działała w naszej miejscowości niewątpliwie bardzo
się wyróżniała. Mieli fajne koszulki, a podczas jednej z imprez zaskoczyli nas mieszkańców, ponieważ wszyscy ubrali oryginalne kapelusze. Widać, że ci młodzi
ludzie to zgrana paczka.”
Bożena Miłosz
ZE STREFY UCZESTNIKA PROJEKTU
„Nasze pierwsze zadanie – integracja grupy - rozpoczęło się podczas wyjazdu
w góry. Cisza, spokój, świeże powietrze i schronisko bez dostępu do prądu
zdecydowanie nam w tym pomogło. Naszym nieodłącznym bagażem była zabawa.
Dzięki zajęciom integracyjnym poznaliśmy się nawzajem, bo przecież uczestnicy
pochodzili z kilku miejscowości. Zwróciliśmy też uwagę na swoje silne i słabe strony,
a także zdecydowaliśmy, do której sekcji w projekcie każdy z nas będzie należał.
Oczywiście mogliśmy potem uczestniczyć we wszystkich zajęciach, jednak nie
zawsze maniaka komputerów interesują zajęcia dziennikarskie. Pełni sił i pozytywnie nastawieni wróciliśmy z wycieczki, aby ruszyć do pracy!”

Społeczność okiem dziennikarza
-wydajemy kwartalnik

ETAP II

Często zauważacie, że ludzie w Waszej społeczności nie zwracają uwagi na pewne
problemy i kwestie, które według Was są bardzo ważne. Nie wiecie jak poznać zasoby
społeczności, dotrzeć do mieszkańców i sprawić, by oni także zechcieli działać. Kwartalnik to
bardzo dobry sposób na rozwiązanie tych bolączek młodego początkującego animatora
społecznego życia.
A jak? Na pewno poprzez omawianie ważnych wydarzeń w Waszej okolicy. Przede wszystkim
jednak poprzez publikowanie rozmów z ludźmi i poruszanie problemów, którymi oni żyją.
W mniejszej społeczności często trudno znaleźć materiały na wydanie miesięcznika, dlatego
kwartalnik może dać bardziej optymalne efekty. A o czym możecie pisać? O wszystkim,
co dotyczy społeczności – od budowy drogi do ciekawego zbioru znaczków Waszego sąsiada.
Wystarczy otworzyć oczy na Wasz „mały świat”, a społeczności dać możliwość do wypowiedzenia się na różne tematy, aby ją rozruszać!
Pojawia się pytanie – Jakie korzyści przyniesie Wam redagowanie kwartalnika? Dzięki
prowadzonym z ludźmi rozmowom zwiększą się Wasze umiejętności społeczne, nie będziecie
wstydzić się rozmawiać z nieznajomymi. Planowanie pracy nad kolejnymi numerami
kwartalnika ułatwi Wam planowanie Waszej codziennej, cotygodniowej pracy, a nawet
długoterminowych przedsięwzięć – niekoniecznie w sferze aktywności społecznej, może w
pracy zawodowej, nauce, życiu prywatnym. W trakcie trwania dziennikarskiej przygody z
pewnością nawiążecie nowe relacje społeczne, gdyż dzięki zdobytemu doświadczeniu
będziecie wiedzieć gdzie i do kogo iść, aby uzyskać potrzebne informacje czy załatwić jakąś
sprawę. Być może w ten sposób zachęcicie dorosłych, którzy będą Was obserwować do
podjęcia innych działań na rzecz młodych ludzi. Jedno jest pewne - zakwestionujecie stereotyp,
że młodzież nic nie robi.
Teraz przeczytajcie wskazówki, które pomogą Wam od A do Z stworzyć Wasz własny
kwartalnik – czyli jak pisać artykuły i uzupełnić je dobrymi zdjęciami. Tak, tak, zdjęcia to bardzo
ważny element w artykule. Przede wszystkim skupiają uwagę czytelnika i pobudzają jego
ciekawość. Zwróćcie więc także uwagę na te porady. Może się zdziwicie, ale aby być dobrym
dziennikarzem musicie być także malarzem, logistykiem lub krawcem…

Stajecie się dziennikarzami
Wizyta studyjna w redakcji gazety
Na początku Waszej drogi dziennikarskiej warto odwiedzić profesjonalną redakcję. Tam
od kulis dowiecie się, jak składa się gazetę, jak szukać materiałów, jak rozmawiać z ludźmi. Jak
to zrobić? Wystarczy zadzwonić do kilku lokalnych redakcji i zapytać się, czy przyjmą taką
„wycieczkę”, czy pozwolą sobie na taki „dzień otwarty dla amatorów”. Pamiętajcie, że dla
dziennikarzy, którzy już długo siedzą w tej branży, spotkanie z młodymi osobami to nowe
doświadczenie. Nie wstydźcie się więc zadawania pytań!

Spotkania z dziennikarzem
Oprócz wizyty w redakcji gazety warto zaprosić dziennikarza „do siebie”. Na własnym
terenie będziecie odważniejsi. A gdzie znaleźć takiego dziennikarza? Nic prostszego!
Rozejrzyjcie się, poczytajcie lokalne gazety i zadzwońcie do tej osoby, która według Was pisze
na interesujące tematy. Potem pozostaje już tylko skontaktować się z tą osobą (numery
telefonów lub adresy email są podane w informacji o redakcji gazety). Przed spotkaniem warto
zaznaczyć, jakie tematy Was interesują i czego chcielibyście się dowiedzieć.
O co warto zapytać? Oto niektóre propozycje:
u
u
u
u

Jak przeprowadzić wywiad z osobą, która „nie jest rozmowna”?
Czy warto dokonywać autoryzacji?
Jak wygląda dzień dziennikarza?
Jak sporządzać notatki?

Warsztaty dziennikarskie
Wiele organizacji przygotowuje dla młodych ludzi kilkudniowe warsztaty. Trzeba tylko
przeszukać internet. Wartość dodana takiego wyjazdu? Zwiedzenie ciekawych okolic (często
trzeba na takie zajęcia dojeżdżać), poznanie nowych ludzi oraz uzyskanie zaświadczenia
o uczestnictwie w takich warsztatach.
Najpierw zastanówcie się, jaka tematyka warsztatów Was interesuje lub z jakiej dziedziny
chcecie się podszkolić. Często organizowane są warsztaty o podstawach dziennikarstwa lub
typowo o wywiadach, reportażach, felietonach, czy wykonywaniu fotoreportaży. To wszystko
zależy od tego, na czym chcecie się skupić. Uważamy, że warto, żeby w programie warsztatów
znalazły się takie obszary:
s
s
s
s
s
s

W jaki sposób dotrzeć do czytelnika?
Inspiracje - skąd je czerpać?
Jak zbudowany jest tekst - tytuł, lead, teksty.
Jakich zasad trzymać się podczas tworzenia tekstów– konstrukcja.
Rola fotografii w dziennikarstwie.
Szum informacyjny - jak go uniknąć?

Bądźcie rozpoznawalni
Znów rozpoznawalni! Potrzebna więc nazwa Waszego kwartalnika. Miejcie
świadomość, że nie będzie warto jej zmieniać, gdyż od początku budujecie „markę”. Musicie
więc bardzo dokładnie przemyśleć ten krok, bo cofać się nie warto! Dobrym sposobem
wyzwalania kreatywności jest „burza mózgów” – w grupie łatwiej się myśli, pomysły same
przychodzą do głowy. Czasami warto otworzyć słownik synonimów lub na kartce wypisać
skojarzenia. Możecie rysować lub kreślić do woli – liczy się efekt. Gdy każdy w Was zaproponuje
nazwę, być może trzeba będzie przeprowadzić małe głosowanie. Może się też obyć bez
głosowania – albowiem po usłyszeniu „tej nazwy” od razu wiecie, że jest najlepsza, że wpada w
ucho, że się wyróżnia. A o to przecież chodzi – nazwa powinna Was wyróżniać!
BP

Bądźcie organizatorami
Pamiętajcie o dobrym rozplanowaniu pracy – regularne spotkania, na których ustalicie,
kto i co robi. Liczą się konkrety. Często deklaracja „coś napiszę” oznacza „nie napiszę nic”.
Podzielcie się funkcjami – każdy musi wiedzieć, za co jest odpowiedzialny. Wyznaczcie
ostateczne terminy wykonania zadań – trzymajcie się ich! Wywiązujcie się z obietnicy.
Nie odkładajcie pracy „na później”. Gdy tylko skończycie zbierać materiały, po powrocie
z wywiadu lub imprezy, siadacie do komputera i piszecie artykuł. Bądźcie pewni, że wtedy
Wasz intelekt powiązany ze świeżą pamięcią najlepiej wykona zadanie.

Bądźcie detektywami
Otwórzcie oczy na świat. Szukajcie tematów, które mogą zainteresować Wasze
otoczenie. Często rozmowa z sąsiadem przyniesie Wam dobry pomysł na artykuł. Jednak, aby
usprawnić Waszą pracę, warto już na początku określić stałe rubryki w kwartalniku, aby każdy
wiedział, czym się zajmuje.
W dżungli tematów:
Kronika wydarzeń – uważacie, że społeczność jest bardzo ważna, więc trzeba zająć się
tym, w czym uczestniczyła. Możecie opisać festyn, wybory lokalne, przyjazd znanej
osoby, czy otwarcie hali sportowej.
Świat wokół nas – czyli problemy w Waszej społeczności. W jednym numerze mogą to
być kłopoty z kanalizacją, w innym nielegalne wysypisko śmieci w Waszej okolicy.
Ciekawi ludzie – rozejrzyjcie się i poszukajcie interesujących ludzi z pasją. Kto wie, może
Wasz sąsiad pięknie maluje portrety albo ma fascynującą kolekcję pocztówek?
Z życia szkoły – szkoła organizuje życie młodych ludzi a co za tym idzie ich rodziców,
więc sporą części społeczności lokalnej. Otwórzcie także innym oczy na sprawy którymi
żyje szkoła – od przedstawień teatralnych, osiągnięć uczniów, po zbiórki pieniędzy na
sprzęt sportowy.
Migawki – czyli kilka zdjęć przedstawiających to co się działo w ostatnim kwartale.
Fotografie powinny być zaopatrzone w krótki komentarz.
Odeszli – wspomnienia o tych, co zmarli. Wypowiedzi osób, które ich znały.
Sport – w każdej społeczności są osoby, które uwielbiają sport. Możecie opisywać
mecze Waszej lokalnej drużyny lub na przykład przeprowadzać wywiady ze
sportowcami.

Kącik poezji – gdy ktoś z Was pisze wiersze lub znacie kogoś, kto ma talent pisarski
musicie to koniecznie wykorzystać!
Praca – jest jednym z najważniejszych zagadnień dla członków społeczności lokalnej.
Nie chodzi o to, by w kwartalniku umieszczać ogłoszenia, ale o to by ukazać pracę
oczami pracowników i … pracodawców.
Ludzie listy piszą – rubryka dla mieszkańców, w której mogliby przedstawić swoje
zdanie na jakiś temat.
Itp…

Bądźcie w formie
Najważniejsza rada - nie wstydźcie się korzystać ze słowników poprawnej polszczyzny,
poradników interpunkcyjnych i innych pomocy. Patrzcie jak piszą w innych, dobrych
czasopismach. Przecież ciągle się uczymy! Skupiacie się na społeczności, więc najważniejsi są
ludzie. Dlatego nazwiskom muszą towarzyszyć pełne imiona, a nie ich inicjały – zwłaszcza, gdy
wymienia się je w tekście po raz pierwszy. Odmiana nazwisk jest bardzo ważna – lepiej zapytać
się rozmówcy o odmianę niż potem się wstydzić. Piszcie jak mówicie. Dziwnie wygląda coś
takiego: Spożywa za dużo produktów wysokokalorycznych, a przecież może być normalnie: Je
za dużo tłuszczy i słodyczy. Piszcie krótko, zrozumiale, przejrzyście i konkretnie. Unikajcie
strony biernej. Nie: przystanek został zniszczony przez wandali, ale: wandale zniszczyli
przystanek. Nie: muzeum zostało wczoraj otwarte, ale: wczoraj otwarto muzeum. Strona
bierna jest nudna, urzędowa. Lepiej piszcie krócej niż dłużej. Np.: nie: brak jest – lepiej brzmi
brak albo brakuje.

Bądźcie krawcem
Aby artykuł się sprzedał musicie go dobrze „ubrać”.
Teksty skończone przez dziennikarza muszą mieć: tytuł, krótki lead wyrażający podstawową
informację lub przesłanie tekstu i treść oddzieloną akapitami.
Tytuł
Nawet zły tytuł jest lepszy niż jego brak. Tytuł - zawsze atrakcyjny. Musi zachęcać do
czytania. Należy stosować kalambury, gry słowne i całą gamę przekształceń składniowych
i słowotwórczych. W tytułach unikajcie niezamierzonej dwuznaczności, np.: świnie wyszły
z miasta. Więc jak stworzyć idealny tytuł? Przypomnijcie sobie wszystkie wyrazy bliskoznaczne,
które mogłyby zastąpić dane słowa. Zastanówcie się, czy któryś z wyrazów nie kojarzy się
z jakimś bardzo znanym cytatem, przysłowiem, itp. Zapiszcie skojarzenia. Na koniec
sprawdźcie, czy każdy wyraz w tytule jest konieczny.

Lead (lid)
Przez lid rozumiemy pierwszy akapit tekstu. Często bywa on wytłuszczany, aby zwrócić
uwagę czytelnika. Lid należy więc do tzw. główki. Lid podaje w pierwszej kolejności główny
fakt, stanowiący istotę informacji i odsyła do lektury następnych akapitów. Musi być krótki
a jednocześnie nie może zdradzać wszystkiego. Musi odpowiadać, co najmniej na cztery
pytania: KTO? CO? GDZIE? KIEDY? Poświęćcie więc temu akapitowi najwięcej czasu, gdyż jest
to zachęta do dalszej lektury. Od niego zależy, czy czytelnik wgłębi się w treść Waszego
artykułu, czy też przejdzie wzrokiem na kolejną stronę.
Pamiętajcie, że lid posiada najprostszy szyk zdania – nie stosujcie inwersji (szyku przestawnego).
Przykłady lidów:

Kiedy Kowalska szczęśliwie dotarła na miejsce, zapytali ją, o czym
teraz marzy. Byli pewni, że będzie miała życzenie podziękować
ojczystej partii komunistycznej i rządowi radzieckiemu. Kucharkakosmonautka odpaliła bez namysłu: – A dajcie mi, chleba ze
smalcem!

Dramatyczny

Anegdotyczny

nawiązujący do sedna informacji barwną anegdotą:

zwięzły opis dramatycznej fazy wydarzenia:
Sześćdziesięcioletni kierowca z Górki koła Wielicza, oblał się
wczoraj rano benzyną i podpalił pod kościołem. Z poparzonymi
nogami trafił do szpitala.

Niebo ogarniają ogromne, wysokie na 20 metrów płomienie.
W tych płomieniach widać polskich żołnierzy. To pomnik katyński
dla Baltimore w USA. Powstaje w odlewni Wadowickich Zakładów
Urządzeń Metalowych.

Streszczający

Opisowy

forma barwna i obrazowa:

opis w pigułce, kondensacja informacji:
Unia Europejska z zimną krwią patrzy na rolnicze protesty
w Polsce. Daje jednak do zrozumienia, że jakiekolwiek próby
ograniczania eksportu żywności byłyby odebrane jako ,,bardzo zły
sygnał''.

Treść artykułu
W każdym akapicie najpierw podajcie informacje najważniejsze, a potem przejdźcie do coraz
mniej ważnych. Każdy kolejny akapit może być coraz dłuższy. Jest to żelazna zasada „piramidy"
– u góry są najkrótsze i najważniejsze informacje, z każdym kolejnym akapitem zasób
informacji rozszerza się.

Bądźcie przewodnikiem
Weźcie na siebie rolę przewodnika. Wasz czytelnik musi czuć, że wiecie, o czym piszecie i
znacie się na danym temacie. Jeśli tekst jest dłuższy, a zwłaszcza, gdy ma wiele wątków,
pamiętajcie, że czytelnik może pogubić wydarzenia i bohaterów. Wtedy „weźcie go za rękę”,
przypominając dyskretnie, kto jest kim, gdzie jesteśmy i o co chodzi. Nie pozostawiajcie także
pytań bez odpowiedzi. Zróbcie wszystko, by odpowiedzieć na pytanie, które nasuwa się
podczas pracy nad tekstem. Unikajcie wystawiania opinii. Zamiast stwierdzić, że ktoś był
wściekły, lepiej opisz sposób jego zachowania, np.: mężczyzna głośno krzyknął. Czytelnik sam
wysnuje wniosek.

Bądźcie malarzem
Pisząc informację stosujcie metodę obrazową. Budujcie zdania tak, jakbyście rysowali
fabułę. Słowa są Wasza farbą, dzięki której czytelnik wyobraża sobie to, co mieliście zamiar
przedstawić. Musicie używać konkretnych wyrazów (osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny).
Oczywiście, aby dokładniej ukazać czytelnikowi opisywaną przestrzeń, do artykułu można
dodać zdjęcia. Ich wybór jest bardzo ważny. Spójrzcie więc na kilka wskazówek dotyczących
zwykłej fotki z wakacji. Czym? Przede wszystkim, jeśli mowa
o fotografii informacyjnej, rzadko kiedy przedstawia widok,
panoramę lub przestrzeń, w której nie ma człowieka.
Pamiętajcie, że człowiek jest najważniejszy! W przypadku
zdjęć do tekstów informacyjnych (o tragicznych wypadkach
z pożarów lub kolizjach drogowych) jest bezpośrednim
uczestnikiem bądź świadkiem zdarzenia. Jeśli piszecie tekst
o przebudowie dróg, również warto na pierwszym planie
umieścić człowieka, który jest zainteresowany tematem (np.
cieszy się, że będzie wybudowana obwodnica) lub jest
zaangażowany, protestuje, bo przykładowo jest mieszkańcem bloku/domu, obok którego ma być poprowadzona
ruchliwa droga. W obydwu sytuacjach Wasz bohater ze
zdjęcia wypowiada się w tekście.
Ludzie są wrażliwi na historie pojedynczego człowieka i chętniej czytają artykuły, które
dotyczą problemu konkretnej danej osoby lub rodziny. Wtedy odbiorca widzi ludzi takich jak
on, ludzi którym przydarzyła się konkretna rzecz. Zdjęcie przyciąga wzrok odbiorców. Zdjęcie
pojedynczej, konkretnej osoby tym bardziej. W ten sposób czytelnik angażuje się w opisaną
sytuację, w opisany problem. Fotografia dziennikarska może być humorystyczna, ironiczna
bądź artystyczna, ale taka może posłużyć tylko do ilustracji np. felietonów, komentarzy lub
innych luźnych gatunków publicystycznych.

Musicie być prawdziwi
Pamiętajcie, by przestrzegać kolejnej ważnej zasady – musicie być prawdziwi. Zdjęcia do
tekstów informacyjnych nie mogą być poddane fotomontażowi i udoskonaleniu. Nie
powinniście sytuacji na zdjęciu „ustawiać”. Jest to działanie wbrew etyce dziennikarskiej.
„Ustawione” zdjęcia są przekłamaniem. Kiedyś dziennikarz, który nie zdążył na pożar budynku,
z którego ewakuowali się mieszkańcy, prosił przechodniów, by z przerażonymi minami
krzycząc i wymachując rękami wybiegali z kamienicy, gdy tak naprawdę było już po całym
zdarzeniu. Obecnie nie ma czegoś takiego jak rekonstrukcja zdarzenia przed obiektywem
„spóźnialskiego”.
Tworząc Wasz kwartalnik starajcie się przedstawić Wasze społeczeństwo całkowicie
obiektywnie. Pamiętajcie – musicie być w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie!
Chcecie się dowiedzieć, jakich ustawień użyć w aparacie, by Wasze zdjęcia były
perfekcyjne? Jeśli zajmujecie się fotografią typowo reporterską powinniście wiernie
odwzorować zaistniałą sytuację, przedstawić miejsce i zdarzenie takie jak je zastaliście.
Dlatego też nie ma większego znaczenia jak ustawicie Wasz aparat, ważne jest by na fotografii
było przedstawione to, co zamierzaliście. Każdy bardziej zaawansowany aparat posiada kilka
trybów fotografowania. Przejdźcie teraz do Niezbędnika III (str. 77) o fotografii – tam znajdują
się szczegółowe wskazówki.

Bądźcie krytykami
Krytycznie podchodźcie do własnego tekstu. Nie usprawiedliwiajcie się stwierdzeniem: Nie miałem czasu, by napisać to dobrze. Trzeba znaleźć ten czas! Warto też przeczytać głośno
z ekranu komputerowego ukończony właśnie tekst. Wczujcie się w jego melodię. Bez litości
usuńcie wszelkie potknięcia, luki, nieścisłości, błędy językowe. Czytając głośno, sprawdzicie
najlepiej, czy treść jest zrozumiała i nie zawiera błędów lub potknięć językowych.

Bądźcie informatykami
Na pewno bez problemu obsługujecie komputer i programy edytorskie (np.:Word,
Open Office). Jednak aby sprawnie złożyć gazetę warto trzymać się kilku podstawowych zasad:
u
u
u
u
u
u

piszcie bez wcięć akapitowych.
akapity zaznaczcie jednym Enterem (czyli nie róbcie dodatkowych odstępów między
akapitami).
niczego nie wytłuszczajcie (odchodzimy od wytłuszczania).
pilnujcie stosowania cudzysłowów dolnych (rozpoczynających) i górnych (zamykających).
koniecznie pamiętajcie o spacjach. Po znakach przestankowych - z a w s z e - spacja.
myślniki środkowe - zawsze ze spacją.

Bądźcie logistykami
Wysoki poziom dziennikarstwa to nie wszystko. Pomimo, że artykuły będą napisane przez
najwybitniejszych pisarzy czy żurnalistów, czytelnik może gazetę odrzucić zanim jeszcze

zacznie ją czytać. Musicie pamiętać, aby Wasza gazeta wyglądała schludnie. Co to oznacza?
Ustalcie najpierw w ilu kolumnach będziecie pisać. W których miejscach pojawią się zdjęcia lub
reklamy. W ten sposób wyznaczacie plac.
Najpierw ustalcie, w jakim formacie wydawana będzie gazeta. Najczęściej spotykane
formaty to A3, A4 i A5. Dobrze by było gdybyście poznali wymiary w milimetrach każdego z
formatów (długość x szerokość). Następnie, gdy już to ustalicie weźcie do ręki kartkę papieru w
wybranym przez Was formacie. Długopisem rozrysujcie plac. Stronę tytułową oraz kolejne
strony. Zazwyczaj jest tak, że kolejne strony są zawsze takie same jak poprzednie. Czasem
zmienia się układ zdjęć.
Pamiętajcie o tym, aby określić, w którym miejscu pojawi się nazwa gazety, w którym
numer strony, a w jeszcze innym nazwa działu. Spróbujcie zaplanować wielkość czcionki tytułu,
czy tekstu. Pamiętajcie, że musicie również przewidzieć wielkość czcionki podpisów pod
zdjęcia.
Koniec planowania. Czas wziąć się do pracy i zrealizować zaplanowaną wcześniej publikację. Kwartalnik możecie tworzyć w edytorze tekstu jak np. Word, OpenOffice Writer lub
w programach do obróbki grafiki tj. CorelDraw czy Inkscape. Ze względu na to, że ten ostatni
jest darmowy, to właśnie w nim najlepiej pracować.
Pamiętajcie, że kwartalnik lub inny periodyk musi mieć zawsze parzystą liczbę stron.
Minimum cztery. Pojawić się może i taki problem, że zaplanowaliście, iż Wasza gazeta będzie
miała 12 stron, a tekstu macie akurat na 13 stron. Są dwa wyjścia. Albo tekst skracacie, by
wyszło 12 stron, albo gazetę powiększacie do 16 stron. Ilość stron w kwartalniku musi być
podzielna przez cztery. Powyższa zasada dotyczy tylko gazet, które są zginane na pół.
Przykładowo gazeta formatu A4 składana jest na pół z formatu A3.

Kolportaż
Gdy już gazeta jest wydrukowana pozostaje jedno – rozprowadzenie jej do
potencjalnych czytelników. Istnieje wiele pomysłów na dystrybucję prasy, które sprawdzają
się w mniejszych miejscowościach:
u

u
u
u

Od drzwi do drzwi – w grupie możecie wyznaczyć kilka osób, które rozniosą gazety
bezpośrednio do mieszkań. Gdy nadarzy się taka okazja – warto rozmawiać
z czytelnikami i słuchać ich uwag – z pewnością pojawią się kolejne pomysły na artykuły.
Informacja z „ambony” – ksiądz ma często największy autorytet w miejscowości i warto
to wykorzystać.
Strona WWW – gdy posiadacie własną stronę warto udostępnić gazetę w internecie.
Dzięki temu dotrzecie do większej ilości osób.
Wykładanie gazet w sklepie – możecie porozmawiać z właścicielem sklepu
i zaproponować mu reklamę w Waszej gazecie w zamian za możliwość wyłożenia jej na
ladzie sklepowej.

Etyka dziennikarska
Zajmujecie się dziennikarstwem, wiec powinniście pamiętać o przestrzeganiu zasad
etycznych.

u
u

u
u
u
u
u
u

Dołóżcie wszelkich starań, by to co piszecie było zgodne z prawdą. Szukajcie
potwierdzeń w różnych źródłach, jednak nie manipulujcie informacjami.
Po wywiadzie zawsze uzyskajcie autoryzację od rozmówcy – najlepiej prześlij mu już
opracowany tekst. Często rozmówca zmienia zdanie i nie zgadza się, by coś zostało
opublikowane. Czasami też użyte słowa zmieniają sens wypowiedzi i nie oddają tego, co
rozmówca miał na myśli.
Oddzielajcie fakty od opinii. Jeśli już umieścicie swoją opinię, pamiętajcie, że czytelnik
musi widzieć granicę między faktem (np.: według nauczyciela…)
Bądźcie obiektywni. Starajcie się pokazywać problem z kilku stron, wtedy Wasz materiał
będzie obiektywny.
Postępujcie zgodnie z własnym sumieniem, nie ulegajcie wpływom innych osób.
Szanujcie drugiego człowieka i jego poglądy. Bądźcie tolerancyjni. Nie obrażajcie innych.
Pamiętajcie, że ponosicie odpowiedzialność za swoje słowa. Jeśli zdarzy się Wam
podanie nieprawdziwej informacji powinniście sprostować pomyłkę.
Nie kopiujcie cudzych tekstów. Jeśli to możliwe, spytajcie o zgodę autora lub podawajcie
źródło informacji.

„Pamiątki z podróży”
Po przejściu tego etapu w Waszym plecaku znalazły się takie pamiątki, jak:
u Wysokie umiejętności społeczne.
u Otwarcie na kontakt z nieznajomymi.
u Lepsze planowanie własnej przyszłości.
u Umiejętność rozwiązywania problemów.
u Umiejętność przedstawiania własnej opinii i obrony swoich racji.
u „Otwarte oczy” na problemy wokół Was.
u Odkrycie swoich mocnych i słabych stron.
u Umiejętność rozpoznawania i omawiania problemów lokalnej społeczności.
u Wysokie umiejętności negocjacyjne.

ZE STREFY MIESZKAŃCA
„Wprowadzając się do niewielkiej wioski Chociszewa, nie sądziłam, że tutejsza
młodzież jest tak pozytywnie nastawiona i pełna sił do uczestniczenia we wszystkim, co
im się zaproponuje. Bo z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nasi młodzi obywatele, to
pełna energii grupa ludzi, dla której ważne są priorytety, działanie oraz widoczne
efekty pracy. Można tu wspomnieć o ciekawej gazetce, komiksie oraz stronie
internetowej, gdzie często umieszczane są ciekawe informacje, wiadomości na temat
naszych mieszkańców, gminy oraz działań prowadzonych przez naszą młodzież.”
ZE STREFY UCZESTNIKA PROJEKTU

Wioletta Grabas

„Nasza Gazeta” to końcowy efekt naszych typowo dziennikarskich zadań.
Najpierw mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, rozmawialiśmy z profesjonalnymi dziennikarzami. Już od samego początku trenowaliśmy
swoją pewność

siebie, bo przecież nie chcieliśmy strzelić przed nimi przysłowiowej gafy. W redakcji
„Gazety Lubuskiej” zobaczyliśmy m.in.: jak szuka się informacji, jak składa się
dziennik. Prawdziwą frajdę przyniosła nam praca nad „Naszą Gazetą”.
Obserwowaliśmy naszą społeczność lokalną, próbowaliśmy pisać o problemach,
które jej dotyczą. Szczególnie pamiętam okres wyborów samorządowych – żyliśmy
tym my - młodzi dziennikarze oraz mieszkańcy. Wywiady z kandydatami na radnych
dały nam ciekawe doświadczenie, gdyż wybory często zmuszały nas do patrzenia na
naszych kandydujących sąsiadów z innego punktu widzenia. Staraliśmy się
współpracować z mieszkańcami i szukać odpowiedzi na problem. Dzięki planowaniu
pracy w poszczególnych numerach gazetki nauczyliśmy się, jak planować własny
dzień a nawet przyszłość. W końcu trzeba szanować nasz czas.”
Dziennikarstwo - cytaty
Nie mieć żadnej myśli i potrafić to wyrazić – oto sztuka dziennikarstwa –
Karl Kraus
Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba być
dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi dziennikarzami.
Jedynie dobry usiłuje zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, ich
zainteresowania, ich trudności, ich tragedie. – Ryszard Kapuściński

Różnica między literaturą a dziennikarstwem polega na tym, że dziennikarstwo jest nieczytelne, a literatury nikt nie czyta. – Oskar Wilde

Zaiste wspaniale jest być dziennikarzem! Płacą mi za coś, co wielu innych
musi finansować z własnej kieszeni - za podróże po świecie w celu jego
zrozumienia. - Tiziano Terzani
Zawód dziennikarza to także spotykanie się z ludźmi. Oni są znakomitymi
źródłami informacji. Jeśli się komuś wydaje, że po siedzeniu przez cały
dzień przed komputerem i śledzeniu depesz jest świetnie
poinformowany, to jest w dużym błędzie. - Kamil Durczok
Prawdziwy dziennikarz musi mieć świadomość, że należy do środowiska
opiniotwórczego, że jego teksty czytają tysiące, a nawet miliony kibiców,
więc czasami delikatniej trzeba podchodzić do pewnych problemów.
Głupotę można napisać zawsze – przecież papier przyjmie wszystko,
a odwoływanie potem tego wszystkiego małą czcionką na szesnastej
stronie – to chyba nie ma sensu. - Łukasz Kadziewicz

O tym i owym wydajemy serwis informacyjny

ETAP III

BP

Żyjecie wśród bliższych i dalszych znajomych. Wśród osób, które widzicie tylko w sklepie,
a czasem tylko podczas spaceru. Żyjecie w pewnej społeczności. Widzicie, co dzieje się
dookoła. I właśnie tylko to jest Wam potrzebne, aby stworzyć swój własny serwis informacyjny.
Pokażcie, co się dzieje wokół Was, a społeczność lokalna będzie mogła dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy, o których nigdy by nawet nie pomyślała. Będą cieszyć się z Waszej pracy. W
tym rozdziale pokażemy Wam jak zrobić i dlaczego warto zrobić serwis informacyjny.
Tworzenie serwisu przyniesie Wam nie tylko wiele dobrej zabawy i niezapomniane
przeżycia, ale również inne korzyści, których tak naprawdę nie da się zmierzyć, a czasami
dokładnie opisać. Udoskonalicie pracę w grupie – niejednokrotnie bowiem przyjdzie Wam
nagrywać audycje w większej liczbie osób. Zaczniecie odważniej przedstawiać racje – Wasza
argumentacja stanie się bardziej dosadna. Pewność siebie jaką zyskacie pozwoli Wam na
obronę wszelkich argumentów. Przeprowadzając rozmowy, zmotywowani chęcią
zrealizowania jakiegoś dziennikarskiego zamierzenia, siłą rzeczy udoskonalicie technikę
prowadzenia rozmów, być może wyostrzycie styl i formę zadawanych pytań; starać się bowiem
będziecie „za wszelką cenę” dociec prawdy. Stąd już tylko krok do podwyższenia swoich
kwalifikacji jako mówcy, oratora, a przede wszystkim człowieka rzeczowo i odpowiedzialnie
zajmującego głos … publicznie.
Zaczniecie się spotykać z przeróżnymi ludźmi – w różnym wieku, pochłoniętych różnymi
pasjami, tryskającymi nieraz dziwacznymi z pozoru pomysłami, reprezentującymi różne
systemy wartości. Oto otworzy się przed Wami szansa pozyskania lub udoskonalenia
umiejętności nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy z każdym niemalże, kto
wykaże minimum dobrej woli rozmawiania; pracowników pobliskiego zakładu pracy,
bezrobotnych, urzędników; krótko mówiąc: osoby reprezentujące różne zawody, grupy
społeczne, religie, posiadający różną pozycję i status społeczny. Jest to bowiem przymus pracy
redakcyjnej dziennikarza.
W ten sposób w Waszej małej społeczności lokalnej możecie stać się kimś ważnym. Na
pewno będą traktować Was poważniej. W związku z tym wzrośnie prestiż wszystkich z osobna
jak i grupy działającej pod pewnym szyldem. Wykorzystacie to na pewno, kiedy trzeba będzie
zwrócić się do decydentów z prośbą o pomoc lub propozycją współpracy w realizacji jakiś
przedsięwzięć. Na przykład, jeśli o coś poprosicie, nie zostaniecie zbyci. Możecie poprosić
sołtysa lub przedstawiciela gminy o skoszenie boiska. Niekoniecznie skoszą te boisko, ale mogą
zapewnić Wam paliwo.

Od czego zacząć?
Potrzebujecie zarówno komputerowców – osób mających zamiłowanie do wszelkiego sprzętu elektronicznego, jak i „gwiazd”
– osób, których nie trzeba zachęcać do występowania przed
obiektywem kamery. Oczywiście tak różne osobowości muszą
umieć ze sobą współpracować. Jak się domyślacie, my Wam
pokażemy jak zacząć: jak przygotować serwis informacyjny przy
tym bawiąc się i ucząc rzeczy dla Was nowych.

Jakiego sprzętu użyć?
Chcecie tworzyć telewizyjny serwis informacyjny. Wydawać by się mogło, że wystarczy
kamera, prezenter i operator kamery. Oczywiście w ten sposób też da się go zrobić. Zależy
Wam jednak na tym, aby widzowie Was oglądali, a przy tym nie narzekali na jakość pracy.
Starajcie się być profesjonalistami. Wymagajcie od siebie więcej – zawsze. Jeśli macie
możliwości finansowe na zakup sprzętu, to powinniście zaopatrzyć się przede wszystkim w
niezbędny sprzęt. A jak wybrać odpowiednie urządzenia do nagrania i transmisji dowiecie się z
Niezbędnika IV (str. 85).
Należy przy tym pamiętać, że samo nagranie wiadomości czy pojedynczych materiałów
wideo to nie wszystko. Wasza praca musi być poddana obróbce w profesjonalnym lub
amatorskim programie do montażu wideo. Aby jednak komfortowo pracować przy tworzeniu
wideo powinniście zaopatrzyć się w całkiem dobry komputer stacjonarny lub laptop. Dobrze
jeśli montażysta pracuje w słuchawkach. Będzie mógł wyłapać wszystkie nieprawidłowości
audio w materiale lub odpowiednio ściszyć tło dźwiękowe np. podczas manifestacji, unikając
tym samym na przykład przekleństw lub hałasów w tle.

Warsztaty z obsługi kamery
Każda kamera ma specyficzne właściwości choć może wydawać się podobna. Wszystkie
obsługuje się w porównywalny sposób – intuicyjnie. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy
w terenie wziąć udział w warsztatach z obsługi kamery. Będziecie potrafili dzięki temu
skonfigurować kamerę z panującymi w danym momencie warunkami. Zdarza się, że
w pomieszczeniu jest ciemniej, nagrywacie szybko poruszający się obiekt lub choćby fajerwerki. W każdym z tych przypadków należy w inny sposób ustawić kamerę. Dobre nagrywanie
nie polega tylko na naciśnięcie czerwonego przycisku 'REC'. Warto poznać podstawowe
techniki nagrań.
Po odbyciu warsztatów obsługi kamery będziecie mogli w pełni skorzystać z zakupionego sprzętu. Chcąc robić serwis informacyjny w sposób poprawny i profesjonalny, warto
umieć korzystać z każdego dostępnego sprzętu.
O warsztaty z obsługi kamery najlepiej poprosić osobę zajmującą się tym fachem
na co dzień. Możecie udać się do lokalnej telewizji i tam porozmawiać z operatorem kamery.
Co prawda ich kamery mogą różnić się od Waszych, ale istota działania tego sprzętu jest bardzo
podobna.

Nauka montażu
Warsztaty z montażu wideo to nic innego jak ciężka i mozolna praca przy komputerze.
Dobrze jest, gdy dziennikarz wie, które ujęcia chce wykorzystać w swoim materiale. Jeśli nie ma
wymagań, odpowiedzialność ta spoczywa na montażyście, który spędza wiele czasu na
przeglądaniu nagranych klipów wideo.
W tym przypadku o pomoc możecie poprosić montażystę w lokalnej stacji telewizyjnej
lub nawet informatyka. Montujecie przy komputerze, w specjalistycznym programie. Można
montować posługując się amatorskimi programami, jednak wtedy jesteście narażeni na

dodatkową porcję nerwów – amatorskie, darmowe programy często nie radzą sobie z plikami
wideo zajmującymi dużo miejsca na dysku. Wyobraźcie sobie: program się zawiesza, a Wasza
pięciogodzinna praca przepada.
Jednym z bardziej znanych programów i bardzo prostym w obsłudze jest Pinnacle
Studio. Chciałoby się rzec, że jest to program amatorski, jednak pozwala na efektywną pracę i
oferuje wielkie możliwości. Polecamy zakup tego programu w wersji, która obsługuje nagrania
w jakości HD.
O tym jak korzystać z tego programu możecie przeczytać w Niezbędniku V (str. 87).

Wizyta w telewizji
Niezwykle atrakcyjną formą nauki jest wizyta w profesjonalnym studiu telewizyjnym.
Zobaczycie wtedy, na czym polega dziennikarska praca od kuchni. Lokalnych telewizji jest
coraz więcej. W każdym województwie czy nawet powiecie pracuje co najmniej jedna.
Możecie umówić się na spotkanie. Jeśli zrobicie to odpowiednio wcześnie pracownicy stacji
telewizyjnej będą mieli czas na przygotowanie Wam atrakcyjnej wizyty. Pracownicy, którzy
działają w tym zawodzie od dawna, mogą przekazać Wam nie tylko niezbędną wiedzę, ale
również wiele pożytecznych wskazówek. Pytajcie więc o wszystko co wyda się Wam
interesujące i potrzebne dla uzupełnienia warsztatu młodego TV-mena.

Budowa studia
Stwórzcie swoje własne studio. To w nim spędzicie wiele czasu nagrywając serwis
informacyjny. Musicie postarać się, aby nie tylko dziennikarze czuli się w nim dobrze. Studio
musi dobrze wyglądać również przed kamerą, dla widza.
Studio powinno być odpowiednio wyciszone. W tym celu możecie całe pomieszczenie
wyłożyć gąbką dźwiękochłonną lub innym materiałem – nawet grubym kocem.
Po wyciszeniu studia przyszedł czas na umeblowanie. Potrzebne Wam będzie krzesło i stolik.
To będzie miejsce pracy dla prezentera lub prezenterki. Na stoliku możecie postawić kwiatek,
laptop czy inny przedmiot, który uważacie, że powinien tam się znaleźć. Przykładowo w okresie
świąt Bożego Narodzenia na stoliku możecie postawić małą choinkę. Właściwa aranżacja
zależy w równej mierze od wielkości Waszych funduszy, jak i własnej inwencji i pomysłowości.
Ściana za prezenterem będzie widoczna w kamerze. Macie wiele możliwości, by sprawić, aby
widz poczuł się, że ogląda prawdziwe, profesjonalnie wykonany serwis wiadomości. Możemy
zrobić tło jednolitego koloru np. błękitne. Jeśli zrobicie tło koloru zielonego, to w późniejszym
montażu możecie w zielone tło wstawić inne, dowolne z komputera. Przykładowo zdjęcie
miejscowości, czy jakąś ładną tapetę. Możecie to wykorzystać do „drobnych oszustw”.
Nagrywając w ten sposób możecie „oszukać widza”, zasugerować mu, że znajdujecie się
np.: w miejscu akcji. Ważne jest przy tym, aby prezenter nie miał na sobie żadnych ubrań
czy rzeczy koloru zielonego, ponieważ komputer „podmienia” kolor zielony na obraz z komputera.

Jeśli prezenter ma zieloną koszulkę – ona również zostanie podmieniona na tło, a widz
zobaczy tylko głowę. Trzecim sposobem aranżacji ściany wizualnej jest zamówienie dużego,
statycznego baneru, który będzie na stałe przytwierdzony do ściany. Dobrze jeśli baner jest w
gorszej rozdzielczości, gdy widać tzw. piksele. Uzyskujecie wtedy efekt wyostrzonej postaci
prezentera.Niezwykle ważnym elementem w budowie tła jest kadrowanie. Musicie ustalić, w
jaki sposób będziecie kadrować prezentera w studio. Nie ma sensu tworzyć np. ogromnej
zielonej ściany, gdy tak naprawdę potrzebujecie tylko małego jej fragmentu.
Jeśli do studia będziecie zapraszać gości to macie wtedy więcej pracy. Stolik, dwa
krzesła, a przede wszystkim większy obszar do nagrywania. Większy kadr. Chyba, że dysponować będziecie większa ilością kamer.

Co nagrywać?
Poznaliście wiele ważnych informacji potrzebnych do mądrego i ciekawego
rejestrowania Waszej społeczności lokalnej. A więc powinniście się zastanowić nad tym, co
będziecie nagrywać!
Aby ułatwić sobie prace możecie zajrzeć do Etapu II „Społeczność okiem dziennikarza –
kwartalnik”, ponieważ tam zostało podanych kilka przykładowych tematów wartych
odnotowania w prasie lub telewizji lokalnej. Dziennikarz telewizyjny dysponuje warsztatem
i sposobami opisywania rzeczywistości znacznie różniącymi się od dziennikarza żurnalisty.
W inny sposób może on się wykazać swoją kreatywnością. Zadaniem TV-mena jest
wykorzystanie sytuacji – obrazów, jakie pojawiają się w jego otoczeniu, ich piękna,
niepowtarzalnego charakteru, a również ich wartości dokumentalnych. Można rzec, iż uczyć
się powinniście zarówno patrzenia na swoje podwórko okiem estety jak i dokumentalisty.
Ciekawym przykładem telewizyjnej inspiracji mogą
być święta Bożego Narodzenia, gdy cała Wasza miejscowość zmienia swój wizerunek. Jest to specyficzny czas
wielu koncertów bożonarodzeniowych i dobry czas do
nagrania wypowiedzi ludzi, na przykład sondy ulicznej z
życzeniami dla całej społeczności.Wiele pomysłów zrodzi
się przy okazji święta Matki czy Ojca, Dnia Babci i Dziadka lub
Dnia Kobiet. Możecie i Wy przy okazji złożyć życzenia
nagrywając fajne urywki z tych uroczystości. W Polsce jest
wiele ważnych świąt tj. Święto Zmarłych czy Dzień Niepodległości lub Sylwester. Obfitują one w liczne imprezy, które
możecie filmować i później prezentować to we własnych
serwisach informacyjnych.
Kilka pomocniczych tematów, które możecie wykorzystać:
u
u
u
u

Wybory sołtysa/burmistrza/wójta czy radnego.
Wybory na prezydenta lub wybory do parlamentu.
Ważne wydarzenia w miejscowości, np. festyn, koncert, mecz piłki nożnej czy
siatkówki, wesele lub bierzmowanie i I komunia święta.
Zwykłe, codzienne życie społeczności, np. gromada chłopców grających
w piłkę na osiedlu lub ulicy, kilka dziewczynek rysujących kredą po asfalcie lub
grupa dorosłych bawiąca się z dziećmi na placu zabaw.

Ale to nie wszystko, Wy sami będziecie tymi, którzy dostrzeżecie, co ciekawego się dzieje
i na co można zwrócić uwagę, co jest fajne i interesujące – nie tylko dla Was, ale przede
wszystkim dla Waszych odbiorców. Jesteście w pewnej grupie, więc im więcej głów tym więcej
pomysłów, zawsze przedyskutujcie to, co chcecie rejestrować i jak chcecie, aby to wyglądało.

Filmowanie
Przypuśćmy, że warsztaty z obsługi kamery macie już za sobą. Czas iść w teren. Czas
nagrać coś ciekawego. Coś, co pojawi się w najnowszym serwisie informacyjnym. Możecie
nagrywać dwoma sposobami.
Pierwszy sposób polega na tym, że idzie cała wieloosobowa grupa. Trochę na zasadzie
burzy mózgów w terenie rzucamy pomysły: co i jak sfilmować. Drugi sposób jest lepszy,
bowiem zakłada uczestnictwo mniejszej grupki – mniej będzie sporów, ale nie oznacza to
gorszych pomysłów. W obu przypadkach jest też duże prawdopodobieństwo, że nagrywać
będą osoby, które brały udział w warsztatach i posiadły już teoretyczną wiedzę.
Korzystając z dostępnego sprzętu idziecie w miasto. Kto idzie? Operator kamery,
dźwiękowiec i dziennikarz piszący materiał.
Prosta sytuacja. Nagrywacie relację sportową. Operator kamery robi dobre ujęcia,
dźwiękowiec, który ma ubrane słuchawki na uszy słucha, czy nie ma zakłóceń itp. Dziennikarz
wie, z kim trzeba zrobić wywiad. On zaprasza do rozmowy i zadaje pytania. Musi być osobą
przede wszystkim komunikatywną.
Wobec konieczności pewnej specjalizacji ważne jest, aby przed rozpoczęciem
nagrywania omówić podział obowiązków. A wobec perspektywy osiągnięcia określonego celu
dziennikarskiego trzeba zaplanować, w jakim celu nagrywacie, co musicie nagrać, co jest
ważne, a co nie. Jeśli przed nagrywaniem odpowiecie sobie na wiele pytań, unikniecie
zakłopotania i niepotrzebnych nerwów podczas samego nagrania. Nie pójdziecie nagrywać
rozmowy z pracownikiem banku, gdy tematem Waszego nagrania jest praca przy zbiorze
truskawek.
Aby efekt końcowy był satysfakcjonujący, na początku pracy musicie ustalić, jakie
tematy są ważne. Wiedzieć, co chcecie nagrywać. Dobrze będzie, gdy podczas podziału ról i
obowiązków wybierzecie kogoś odpowiedzialnego na szefa Waszego serwisu informacyjnego.
Pomimo, że będziecie się dzielić obowiązkami, to musi być ktoś, kto zapanuje sytuacją, gdy
zaistnieją spory.

Wybór materiału – kto wybiera
Wybór materiału wcale nie jest prosty. Ktoś z Waszej grupy poszedł nagrywać jakieś
wydarzenie. Oczywiście wraca z kamerą pełną nagrań. Zapewne wiele ujęć trzeba będzie
wyrzucić do kosza, a tylko niektóre warto zachować. Konieczne wobec tego będzie dokonanie
ostrej, ale podyktowanej potrzebami waszego programu telewizyjnego, selekcji materiału
reporterskiego. Najlepiej stworzyć zespół, który będzie montował nagrania. Są co najmniej
dwie ścieżki postępowania. Ktoś z grupy dziennikarzy sam będzie wybierać materiały wideo do

swojego tematu, albo montażyści wybiorą jakieś ujęcia zgodnie ze swoimi gustami.
Według nas lepsze jest pierwsze wyjście. Dziennikarz, który obserwował wydarzenie
wie, co warto umieścić w materiale i wie, czy operator kamery rzeczywiście nagrał to, co było
warte nagrania. Fajnie jest, gdy ujęcie przedstawia to, co zawiera komentarz. Takie coś
w dziennikarskim żargonie nazywa się przebitką. Jeśli jakimś tematem w Waszej grupie
zajmuje się kilka osób z grupy dziennikarskiej, spróbujcie umówić się na spotkanie, by obejrzeć
nagrany materiał i wybrać fajne ujęcia. Dyskusja jest bardzo ważna.
Drugi sposób niestety przysparza pracy montażystom, którzy muszą przejrzeć wszystkie
nagrania i wybrać te najciekawsze. Może się jednak zdarzyć, że wstawią te ujęcia, które
całkowicie nie pasują do tematu lub są niezgodne z myślą dziennikarza, który ten temat
omawia.
Spróbujcie nauczyć się i przyzwyczaić do metody, według której dziennikarz mówi, co
chce mieć w materiale, a montażyści mają to ładnie i szybko złożyć.
Jeśli macie ujęcia, które wcale nie nadają się do emisji to lepiej zrezygnować z tematu
albo pójść nagrać jeszcze raz (jeśli jest taka możliwość). Jakość nagrań jest bardzo ważna
i świadczy o Waszym podejściu do pracy w roli dziennikarza. Wymagajcie profesjonalizmu
przede wszystkim od siebie.

Nagranie komentarza – „zieloną”
Wybraliście materiał wideo. Teraz musicie nagrać „zieloną”. Zielona w żargonie
dziennikarskim to nic innego, jak komentarz dźwiękowy do materiału wideo.
Potrzebujecie dyktafonu, mikrofonu i dobrego tekstu. To tyle jeśli chodzi o sprzęt.
Wybierzcie osobę, która nadaje się do czytania. Musi mieć odpowiednią barwę głosu,
dykcję itp. Procedura jest prosta. Przypinacie mikrofon do bluzy albo koszulki lektora,
włączacie dyktafon, naciskacie czerwony przycisk i już możecie nagrywać. Lektor czyta tekst, a
po skończeniu zgrywacie nagrany plik dźwiękowy na dysk twardy komputera. Robicie to tylko
wtedy, gdy jesteście pewni, że nagranie Was zadowala. Jeśli po odsłuchaniu nadal Wam czegoś
brakuje – nagrajcie jeszcze raz.

Podkład muzyczny – „Jingle”
Podkład muzyczny to również bardzo ważna kwestia. Jak zapewne zauważyliście
wszystko jest bardzo ważne. To prawda. Nie ma mniej czy bardziej ważnych rzeczy przy
montażu. Pamiętajcie, żeby wszystko traktować równie serio. Pewnie nie chcielibyście, żeby
ujęcia były dobre, komentarz słaby, a muzyka przeciętna. Starajcie się wszystko utrzymywać na
wysokim poziomie.
Przy tworzeniu filmów, serwisu informacyjnego czy krótkich spotów będziecie potrzebować
wszelkiego rodzaju muzyki. Od krótkich jingli do długiego muzycznego tła. Jak zwykle jest kilka
sposobów na pozyskanie plików dźwiękowych. Pierwszy jest „najprostszy”.

Szukacie muzyka, który skomponuje Wam utwory muzyczne do Waszej pracy. Drugi
sposób jest „nieco trudniejszy”. W internecie można znaleźć wiele programów, za pomocą
których będziecie mogli sami stworzyć muzykę. Takie tworzenie bardzo często przypomina
układanie puzzli, bowiem korzystacie z gotowych sampli (przykładowych ścieżek), które
układacie w wybranej przez siebie kolejności. Każdy z sampli może być wykreowany za pomocą
jednego instrumentu muzycznego. Przykładem takiego programu jest eJay. Niestety jest to
program płatny.
Jest również trzeci sposób, i gorąco zachęcamy do skorzystania z niego. Na stronie
internetowej jamendo.com możecie znaleźć tysiące utworów muzycznych. Jeśli nie posłużą
do celów komercyjnych, to możecie korzystać z nich do woli. Najwięcej pracy wymaga
znalezienie muzyki odpowiedniej dla Waszej audycji lub choćby fragmentu filmowego
nagrania. Musicie przesłuchać naprawdę wiele utworów z tej internetowej kopalni dźwięków.
Po znalezieniu tego interesującego utworu muzycznego, pobieracie go na dysk twardy
komputera. Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie utwór muzyczny skrócić, w przypadku
gdybyście potrzebowali tylko kilkanaście sekund z pliku trwającego na przykład pięć minut.
Utwór możecie skrócić w programie Pinnacle. Jest to program, który pozwoli Wam również
edytować filmy, dźwięki i muzykę. Więcej informacji w Niezbędniku V (str. 87).

Udostępniacie serwis informacyjny
Posiadacie już opracowany materiał Waszego własnego programu telewizyjnego. Czas
teraz na udostępnienie go w internecie – w końcu jest to internetowy serwis informacyjny
Zaproponujemy kilka sposobów, a Wy sami zdecydujcie, które są dla Was odpowiednie.

Serwis na własnej stronie
Jeśli posiadacie własną stronę internetową i regularnie ją aktualizujecie, możecie ją
wykorzystać - to wtedy macie problem z głowy. Wrzucacie te materiały na swoją stronę, a
każdy odwiedzający będzie mógł sobie to zobaczyć. W tym przypadku musicie: po pierwsze
zamieścić wyraźny anons, że na stronie rusza i jest dostępna Wasza Lokalna Telewizja, a
następnie dodać zakładki charakteryzujące serwis informacyjny np.: „Z ostatniej chwili”,
„Sport”, „Fakty”. Jak sami widzicie potrzeba naprawdę niewiele: komputer i dostęp do
Internetu.
Jeśli nie posiadacie własnej strony internetowej, powinniście ją utworzyć, chociażby
w celu emisji programów telewizyjnych. Dla początkujących może wydać się to wielkim
problemem, jednak stronę internetową tworzy się na wiele sposobów – czasami bardzo
łatwych. Na przykład za pomocą gotowych składników dostępnych u operatorów hostingowych. Są to wyrafinowane, a co za tym idzie również drogie systemy. Możecie zrobić coś
tanio i dobrze, jednak musicie znaleźć osobę, która Wam w tym pomoże. Nauczyciel
informatyki –na przykład – stał się dla nas najbardziej odpowiednią osobą. Wygląd strony jest
bardzo ważny. Strona powinna przyciągać wizualnie – być prosta, przejrzysta - jednym słowem
atrakcyjna.

W internecie jest dużo przykładów i gotowych szablonów, z których możecie skorzystać.
Warto wszystko dokładnie przemyśleć i rozplanować. Stronie powinniście nadać ciekawy
i łatwy do zapamiętania adres, np. www.mlodziszaleni.pl, www.tomy-ciekawi.pl. Nie wszystkie
adresy są dostępne, ale ciekawy adres to jeden z elementów, który przyciągnie uwagę
Waszych rówieśników i nie tylko. Strona ta może być wykorzystywana nie tylko do serwisu, ale
także do udostępniania Waszego kwartalnika lub innych informacji.
W zależności od tego co będzie na Waszej stronie, podzielcie swoje dokumenty i posiadane
pliki (zdjęcia, filmy czy obrazy) na odpowiednie działy, np. „Galeria”, „O Nas”, „Aktualności”,
„Wydarzenia”, „Kwartalnik” itp. Wtedy możecie utworzyć menu czy zakładki swojej strony
www.

Pamiętajcie!
u
u

u

u

Zawsze bądźcie aktywni, czyli często ulepszajcie wygląd strony i aktualizujcie ją.
Gdy coś umieszczacie na stronie, czyli w Internecie musicie wiedzieć, że każdy może to
zobaczyć. Dlatego nie wolno dopuścić do naruszenia zarówno norm etycznych, jak
i oczywiście przepisów prawnych. Jesteście w pełni odpowiedzialni za to, co
umieszczacie w wirtualnym świecie Internetu.
Proście autorów o autoryzacje tekstów, a także zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.
Zapoznajcie się z obowiązującymi przepisami odnośnie praw autorskich i prawa do
wizerunku. Unikniecie niepotrzebnych problemów. Na pewno przyda Wam się
oświadczenie o prawach autorskich znajdujących w Niezbędniku VI (str. 95).
Na stronie umieśćcie nazwę, logo a także kontakt, aby potencjalni respondenci Waszej
lokalnej społeczności mogli się z Wami kontaktować.

Serwis informacyjny na portalach społecznościowych
Jak się na pewno orientujecie w dzisiejszych czasach ogrom nastolatków, młodzieży a
nawet dorosłych posiada konta na portalach społecznościowych na przykład „Facebook”, „NK”
czy „Google+” lub na bardzo znanych serwisach multimedialnych tj. „YouTube” czy „Wrzuta”.
Posiadanie tam swoich kont bardzo ułatwia procedurę udostępniania wielu materiałów. Jeśli
ich nie posiadacie to powinniście utworzyć je, nawet już na samym początku. Dzięki portalom
społecznościowym macie szansę szybciej się wypromować, ludzie o Was usłyszą i zobaczą,
czym się zajmujecie.

Pamiętajcie!
u
u

Zakładając konta na portalach, nazywajcie je nazwą Waszej grupy czy Waszego
stowarzyszenia. Ludziom łatwiej będzie Was zidentyfikować.
Nie nazywajcie swoich kont czy portali dziwnymi nazwami – nieadekwatnymi do Waszej
roli w społeczności lokalnej, Waszym założeniom i zamierzeniom redakcyjnym, filozofii
działania. Na przykład adres e-mailowy stowarzyszenia czy poważnej firmy nie powinien

brzmieć lubie_slodkie_pieski54@buziaczek.pl Trudno uznać ludzi kryjących się pod tą
nazwą za liderów lokalnej społeczności.
Zwracajcie uwagę na zasady uprzejmości i grzeczności. W sieci też obowiązują zasady –
czyli internetową uprzejmość.

Serwis informacyjny w regionie
Mieszkacie w określonym województwie, powiecie, gminie i parafii. Z całą pewnością
instytucje te posiadają własną stronę internetową i często ją aktualizują. Możecie wyjść
z propozycją, zapytaniem a nawet prośbą, żeby na ich stronie znaleźli miejsce dla Was, dla
Waszych prac i materiałów. Wtedy staniecie się bardziej popularni i całe społeczność lokalna
o Was usłyszy. Może się zdarzyć, że będą od Was czegoś w zamian oczekiwać. Może będą
chcieli opłaty. Zapytanie nie jest jeszcze wiążące. Możecie odmówić. Czasem wystarczy
porozmawiać osobiście, a wtedy wszystko wydaje się prostsze, skuteczniejsze niż
komunikowanie się telefonicznie czy elektronicznie.

Serwis informacyjny w regionalnych mediach
Najtrudniejszym, a zarazem najlepszym sposobem promocji jest możliwość wystąpienia
w lokalnej rozgłośni radiowej lub w lokalnej stacji telewizyjnej. Wystarczy, że kilka osób
poszuka takich mediów. Być może znacie lokalną telewizje i przejdziecie się z prośbą o
możliwość wyemitowania Waszych nagrań czy zdjęć. W radiu możecie załatwić, aby
powiedziano o Was w formie relacji z imprezy, a nawet w formie wywiadu. Słuchacze być może
chcieliby o Was posłuchać. Robicie przecież ciekawe rzeczy. Idziecie z pomysłem, rozmawiacie,
z kim trzeba i już stajecie się kimś ważnym!

„Pamiątki z podróży”
Po przejściu tego etapu w Waszym plecaku znalazły się takie pamiątki, jak:
u Umiejętność pracy w grupie.
u Duża pewność siebie.
u Uznanie społeczne.
u Poznanie obsługi sprzętu i programów graficznych oraz do edycji filmów.
u Pobudzenie własnej wyobraźni.
u Poznanie i poruszanie problemów lokalnej społeczności.
u Wysokie umiejętności negocjacyjne.
u Umiejętność prezentowania efektów swoich działań w społeczności lokalnej.

ZE STREFY MIESZKAŃCA

„Działania młodzieży z Chociszewa są znane nie tylko w naszym powiecie.
Dzięki ich inicjatywom skorzystać mogą inni. Uczestniczyłam w lokalnym Forum,
podczas którego podjęto wniosek o utworzeniu w gminie Trzciel LOKALNEGO
FUNDUSZU MŁODYCH. Wniosek został złożony do budżetu gminy Trzciel na 2011 rok.
Jeśli to zadanie zostanie wpisane do realizacji, to młodzież z każdego sołectwa będzie
mogła ubiegać się o niewielkie dotacje, bowiem Lokalny Fundusz Młodych stwarza
możliwość przydzielania nieformalnym grupom młodzieżowym dotacji na realizację
inicjatyw lokalnych. W ocenie uczestników Forum wielką szkodą dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego byłoby niewykorzystanie potencjału tkwiącego w
młodzieży. Niewiele gmin w Polsce może poszczycić się dobrze funkcjonującą
inicjatywą oddolną wypływającą od samej młodzieży. Dlatego bardzo istotne jest
stworzenie przez samorząd gminny nowych możliwości pozyskiwania środków
finansowych na inicjatywy młodzieży. Liczymy na to, że radni Trzciela uznają ten
wniosek za zasadny, wpiszą go do budżetu na rok 2011 i młodzież z wielu wsi gminy
Trzciel będzie mogła zrealizować swoje projekty i przekazać swoje doświadczenia
koleżankom i kolegom z innych gmin i powiatów.”
Halina Pilipczuk

ZE STREFY UCZESTNIKA PROJEKTU
„Niewątpliwie ogromne doświadczenie dała nam praca nad serwisem
informacyjnym „Inforama”. Praca z kamerą sprawiła, że nawet najbardziej wstydliwi
z nas pod koniec projektu odważyli się zostać prowadzącymi. I w tym właśnie różniła
się nasza praca przy gazetce z pracą nad „Inforamą”. W gazetce musieliśmy przelać
na papier to, co chcieliśmy przekazać. Tutaj potrzebowaliśmy nie tylko dobrego
tekstu, ale również obrazu. Musieliśmy być obecni podczas ważnych wydarzeń w
naszej okolicy, aby potem złożyć z tego materiał. Dzięki naszemu serwisowi
podszkoliliśmy także współpracę w grupie oraz samodzielne rozplanowanie zadań.
Wizyta w telewizji „Odra” pozwoliła nam poznać od kuchni pracę profesjonalnych
dziennikarzy. Byliśmy także bohaterami jednego z materiałów, dzięki czemu o
naszym projekcie dowiedzieli się mieszkańcy całego województwa”.

BP

Ciekawe historie
(sensacje rewelacje)
rysowane fotografią

ETAP IV

Zgodzicie się zapewne, że fotografie rozbudzają wyobraźnię? Wykorzystajcie, więc
zdjęcia do rozbudzenia Waszej społeczności lokalnej. My proponujemy Wam stworzenie
własnego foto komiksu oraz zorganizowanie wystawy starych zdjęć. Fotokomiks pozwoli
Wam poruszyć jakiś problem, który zauważyliście w Waszym otoczeniu lub po prostu
ukazać ciekawą historię. Natomiast wystawa uruchomi w ludziach wspomnienia – jedna
historia będzie prowadziła do drugiej, druga do kolejnej.

FOTOKOMIKS
W czasach, gdy prawie każdy posiada telefon komórkowy i nie rzadko możliwość
kręcenia filmu, stworzenie próby amatorskiego reportażu filmowego jest czymś możliwym
nawet dla przeciętnego zjadacza chleba. A przy użyciu prostych programów komputerowych
dość łatwe. Ale ilu z nas pamięta, czym jest komiks?
Otóż komiks jest historyjką obrazkową, w której istotną rolę odgrywają dialogi
prowadzone przez bohaterów. Dialogi takie umieszczone w tzw. „chmurkach dialogowych”,
mogą być poważne, ale najczęściej są to dialogi humorystyczne, mające ułatwiać odbiór treści
komiksu. Opowieść taka, obrazkowa historyjka, nie musi być obszerna, może zawierać kilka lub
kilkanaście ilustracji; przy czym, ważne jest, aby tworzyły one spójną historię. W ten właśnie
sposób tworząc fotokomiks, będziecie mogli zastąpić reportaż filmowy, lub krótki film mający
przedstawić jakiś problem społeczny, opowieścią obrazkową. Ponieważ nie każdy dysponuje
wystarczającymi zdolnościami rysunkowymi, dlatego możemy posłużyć się innym typem
komiksu - fotokomiksem. Tworzy się go ze zdjęć zrobionych – podobnie jak film - w trakcie
imprez, wycieczek, jakiś zdarzeń lokalnych lub z wykorzystaniem zaaranżowanych scen. W ten
sposób przedstawiamy odbiorcy konkretną opowieść. Zaletą takiego przedstawienia
pewnych wydarzeń jest fakt, że nie zawsze zdjęcia odgrywają najważniejszą rolę, lecz teksty
w „chmurkach”, które są kwintesencją foto komiksu.

Tematyka fotokomiksu
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z komiksem planujecie jego
tematykę, czyli o czym on będzie mówił. Być może wybierzecie jakiś problem lokalnej społeczności, albo ukażecie jakąś ciekawą historię. W naszej okolicy, w pewnym starym kościele
znaleziono trumnę. Mało kto o tym wiedział. Stąd wzięła się tematyka naszego pierwszego
fotokomiksu. Wystarczy więc otworzyć szeroko ciekawskie oczy, a tematów na pewno nie
zabraknie. Wybraliście już temat. Teraz przemyślcie, jaki charakter będzie miał fotokomiks,
czy będzie humorystyczny, czy o charakterze poważnym, może horror albo thriller, może
komiks-reportaż. Przecież każdą sytuację można przedstawić na kilka sposobów.

Scenariusz
Dzięki scenariuszowi, łatwiej będzie Wam stworzyć cały foto komiks. Nie jest konieczne, aby
przy tworzeniu scenariusza wymyślać dialogi, możecie to zostawić na czas, gdy będziecie już
mieli wszystkie zdjęcia. Pierwszy etap to ustalenie kolejności zdarzeń, bohaterów, miejsc
i rekwizytów, których będziecie chcieli użyć.

Realizacja fotograficzna
Gdy posiadacie już scenariusz Waszego fotokomiksu, możecie przystąpić do realizacji zdjęć.
Najlepiej jeśli jedna osoba koordynuje działania całej grupy, by realizacja zdjęć przebiegała
zgodnie z wcześniej przygotowanym planem.
Fotografowanie można realizować w kolejności chronologicznej zgodnej ze scenariuszem lub
omijać poszczególne sceny, aby wracać do nich w późniejszym czasie. Jednym mankamentem
takiego rozwiązania jest konieczność ubierania się bohaterów w ten sam sposób, w który
ubrani byli na wcześniejszych zdjęciach.
Gdy zdjęcia są robione na zewnątrz, istotna jest również pogoda. Jeśli posiadacie co najmniej
dwa aparaty, wówczas do fotografowania zaangażujcie dwie osoby. Przy późniejszym
wybieraniu zdjęć do foto komiksu może się okazać, że perspektywa zdjęcia wykonana przez
jednego z fotografów jest bardziej trafna niż tego drugiego.
Zasady robienia zdjęć nie zmieniają się, więc odsyłamy Was do Niezbędnika III (str. 77),
w którym znajdziecie szczegółowe wskazówki. Radzimy Wam dodatkowo, aby w trakcie
robienia zdjęć do foto komiksu skupić się na detalach.

Wybór zdjęć
Kolejny krok to wspólne wybranie odpowiednich zdjęć zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem. Jednocześnie można redagować dialogi wypowiadane przez
poszczególnych bohaterów odpowiednio
do poszczególnych fotografii.
Istotne jest, aby w pracę zaangażowane były
wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu
fotokomiksu.

Gdy już wybierzecie zdjęcia musicie przejść teraz do złożenia fotokomiksu. Trzeba przygotować
„chmurki dialogowe”, czy poukładać zdjęcia w odpowiedniej kolejności. Najlepszym
programem do tego jest CorelDraw – zapraszamy więc do Niezbędnika II (str. 71).

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
W każdym domu można znaleźć jakieś
zapomniane, zakurzone czarno-białe
fotografie, przedstawiające obrazy z życia,

którego obecne pokolenie nie zna. Szczególnie ciekawe zbiory zdjęć kryją szuflady naszych
babć, dziadków lub nawet dawniejszych przodków.
Aby pokazać współczesnemu odbiorcy życie i młodość naszych dziadków, można
opowiedzieć historię ich młodości - nic nie jest tu bardziej wymowne niż stara fotografia.
Jednym z bardziej sprawdzonych i umożliwiających upublicznienie starych fotografii
sposobów jest zorganizowanie wystawy fotograficznej poświęconej takim właśnie zdjęciom.
Zdjęcia z odległych lat często są w bardzo złej kondycji, niejednokrotnie czas w sposób
znaczący odcisnął na nich swe piętno pozostawiając ogromne zniszczenia w postaci zagnieceń, przebarwień lub wyblaknięć.
Aby fotografiom takim dać drugą młodość konieczna jest ich digitalizacja i cyfrowa
rekonstrukcja. O szczegółach tych „zabiegów” dowiecie się w Niezbędniku VIII (str. 102), czyli
w przewodniku o programie Photoshop.

Zbieranie zdjęć
Pierwszym krokiem do przygotowania wystawy zdigitalizowanych fotografii jest ich
pozyskanie od możliwie najszerszego grona osób. Właściciele fotografii z całą pewnością nie
lubią rozstawiać się na dłużej ze swoimi zbiorami, dlatego istotne jest zapewnienie, że zdjęcia
nawet jeszcze tego samego dnia wrócą do właściciela. Warto przyjmując zdjęcia od seniorów
zrobić notatki dotyczące każdego zdjęcia: krótka historia, w jakich okolicznościach zostało ono
zrobione, co przedstawia oraz w jakich latach powstało. Takie informacje można wykorzystać
do opisania zdjęć podczas wystawy.
Obrobione i zapisane w ten sposób zdjęcia można przekazać do druku, ale zanim to
nastąpi należy dokonać ich przemyślanej i roztropnej selekcji. Zdjęcia pochodzące z
prywatnych zbiorów nie zawsze nadają się do publikacji, nie o to chodzie by pokazywać
„wszystkie zdjęcia po kolei”. Zdjęcia mające ukazać się na wystawie muszą być takimi, które nie
tylko będą poprawne technicznie, ale również będą swoją treścią przyciągać uwagę widza.
Może więc stwarzać aurę tajemniczości, może np. zainteresować faktura i detalami świata
widzowi nieznanego, świata, który już przeminął; czasem szokować sposobem ujęcia,
perspektywą. Sprawdzeniem jakości dokonanego przez Was wyboru, będzie na pewno
„dyskusja w kuluarach”, na stronach internetowych – być może – fakt, że widzowie będą
zadawali pytania i dzielili się wrażeniami. Wybór zdjęć na wystawę to trudne zadanie,
zwłaszcza, gdy zebranych i zdigitalizowanych zdjęć jest bardzo dużo a na wystawie
zaprezentować można tylko kilkanaście. Jest to zadanie dla kilku osób, które muszą rozpatrzyć
„udział w wystawie” każdego zdjęcia z osobna.

Przygotowanie wystawy
Wiele czynników zadecyduje, czy Wasza wystawa odniesie sukces. Po pierwsze jednak musicie
się postarać, by lokalna społeczność wybrała się na nią, aby wystawa w ogóle miała swoich
widzów. Trzeba w jakiś sposób poinformować jak największą rzeszę ludności o planowanej
wystawie, o tematyce. Najprostszym sposobem jest zaprojektowanie, wydrukowanie i
rozwieszenie odpowiednich ogłoszeń. Ważne jest też miejsce wystawy. Zadbajcie, aby wybrać
miejsce znane i odpowiednie. Pamiętajcie, że osobom starszym trudno będzie wejść na
kolejne piętro. W następnym rozdziale przy opisywaniu przygotowania premiery filmu
opisaliśmy dokładnie, jak przygotować odpowiednie miejsce. Konstrukcja wystawy nie
odbiega od przyjętych norm i tradycji. Zdjęcia rozmieszczacie na sztalugach wystawowych.
Sztalugi możecie zakupić lub wykonać samodzielnie.
Tło dla Waszych zdjęć powinno kontrastować
z tłem zdjęć. Uzyskamy przez to efekt, że zdjęcia
będą sprawiały wrażenie większych i będą wyróżniały się na tle. Pod zdjęciami umieśćcie wcześniej
zdobyte informacje dotyczące krótkiej historii
związanej ze zdjęciem oraz daty wykonania. Tak
przygotowana wystawa powinna ucieszyć nie tylko
lokalną społeczność, ale przede wszystkim Was autorów wystawy. Z satysfakcją odnotujecie fakt,
że w tak profesjonalny sposób potrafiliście przedstawić fragment historii Waszej społeczności, że
udało się skłonić starszych do przekazania młodemu pokoleniu kawałka ich własnej, często
bardzo osobistej historii. A przy tym, że skupiliście
starych i młodych w jednym miejscu, przy zagadnieniach – dla obu generacji bardzo ważnych,
chociaż z różnych powodów.

„Pamiątki z podróży”
Po przejściu tego etapu w Waszym plecaku znalazły się takie pamiątki, jak:
u Rozbudzona wyobraźnia.
u Umiejętność pracy w grupie.
u Umiejętność nawiązywania dobrych relacji ze społecznością lokalną.
u Świadomość własnych umiejętności.
u Wysoka umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
u Poczucie dumy z przygotowanej wystawy czy fotokomiksu.

ZE STREFY MIESZKAŃCA
Pierwsze wrażenie: co można zrobić ze starych, pożółkłych fotografii przy
użyciu współczesnej techniki. Łza się w oku zakręciła, gdy spojrzałam na zdjęcia z
przeszłości, na ludzi, których już nie ma; na miejsca, które nie są już takie same, a
pamiętam je z czasów dzieciństwa… a ile radości z rozpoznania kogoś na fotografii!
Wdzięczna jestem tym młodym ludziom – twórcom wystawy – za chwile wzruszenia
i zadumy nad upływającym czasem. Dzięki ich pracy mogłam na chwilę przenieść się
w szczęśliwy czas, gdy wszystko było kochane i proste.
Maria Czepulonis

ZE STREFY UCZESTNIKA PROJEKTU

„Ktoś kiedyś powiedział, że fotografie są wspomnieniami pięknych chwil. Nam
udało się więc zatrzymać na zdjęciach wiele ważnych dla nas momentów. Aparat
towarzyszył nam podczas wszystkich zajęć projektowych. Dzięki warsztatom
fotograficznym mogliśmy nauczyć się, jak sprawić, by nasze „wspomnienia” były
perfekcyjne. Wyjątkowe historie – na przykład znaleziona trumna - zainspirowały
nas do tworzenia foto komiksów. Świetna zabawa plus nasza wyobraźnia dały
naprawdę fajny efekt. Podczas warsztatów fotograficznych przygotowaliśmy też
elektroniczne kroniki SP w Chociszewie i gimnazjum w Brójcach oraz wystawy
starych zdjęć. Nasze działania przyczyniły się także do ocalenia od zapomnienia
niezwykłych osób i miejsc.”

Film - odpowiedź na
problemy społeczności

ETAP V

Romantyczna miłość, gangster uciekający z workiem pieniędzy, duchy w starym
zamczysku – takie tematy kojarzą się z wielkim ekranem. A może chcecie napisać własną
historię, zostać scenarzystami, scenografami, reżyserami, przemienić się w aktorów? Już
umiecie obserwować to, co dzieje się dookoła Was, więc czemu tego nie wykorzystać? Na
pewno zauważyliście wiele problemów w Waszej społeczności lokalnej. Jeśli weźmiecie któryś
z nich na warsztat to Wasz film będzie się już na starcie wyróżniał oryginalnością tematu
społecznym zaangażowaniem! Nie będzie to kolejna opowiastka o nieszczęśliwej miłości, lecz
odpowiedź na rzeczywisty problem. Dzięki temu być może wzbudzicie dyskusję, a niektórym
ludziom uświadomicie, że coś takiego dzieje się wokół Was. Wy napiszecie scenariusz,
odegracie prawdziwe role filmowe, nagracie i zmontujecie film, a następnie zorganizujecie
premierę. Wszystkie wskazówki i rady, jak tego dokonać znajdziecie właśnie w tym rozdziale.
A skąd wziął się u nas pomysł nagrania filmu?
Zauważyliśmy, że w naszej społeczności istnieje problem
samotności, wyobcowania, odrzucenia przez grupę. W
natłoku zajęć nie widzimy kłopotów innych ludzi, często
wychodząc z założenia, że to normalne w życiu, iż każdemu
coś się nie układa. Postanowiliśmy kamerą i piórem
zmierzyć się z tymi problemami. Scenariusz praktycznie
wpadł nam w ręce, wykorzystaliśmy pomysł z pewnej
książki dla nauczycieli ukazujący historię młodej
dziewczyny, która prowadziła normalne szczęśliwe życie,
miała wszystko – pracę, chłopaka, pieniądze. Żyła tak,
dopóki nie dowiedziała się, że jest nosicielką wirusa HIV.
Wtedy wszyscy ją opuścili. Wcale nam nie zależało, by
skupić się na samej chorobie, lecz by ukazać uczucia tej
dziewczyny i zachowanie tych, którzy od niej odeszli. Jak
widzicie pomysł możecie wziąć z życia lub literatury.
Pamiętajcie, że każde doświadczenie pracy nad filmem, czy
tworzenia spektaklu teatralnego da Wam wiele korzyści. Nie tylko zyskacie poczucie
zajmowania się istotnymi społecznie sprawami, ale także nabierzecie pewności siebie,
staniecie się bardziej twórczy, będziecie mówić starannie, - czasami trzeba mówić aktorskim
głosem, rozwiniecie wyobraźnię, nauczycie się pracy w zespole, a to zaprocentuje w Waszym
dorosłym życiu.

Scenariusz
Pierwszym Waszym zadaniem jest poszukanie odpowiedniego dla Waszej grupy
scenariusza, uwzględniającego możliwości, zainteresowania, zaangażowanie, a nawet
poczucie humoru aktorów, a przede wszystkim Wasz cel – przecież chcecie, by film był
odpowiedzią na konkretny problem. Możecie zrobić adaptację tekstu już istniejącego, bądź
napisać swój scenariusz. Z własnego doświadczenia wiemy, że nawet w trakcie nagrywania
będziecie go jeszcze zmieniać, po to, aby wyszło jak najlepiej!
BP

Wybór ról
Nie warto „na sztywno” obsadzać ról. Lepiej wprowadzać powoli aktorów w tematykę
scenariusza odgrywając w różnych konfiguracjach najrozmaitsze scenki i uważnie
obserwować, jak dany aktor radzi sobie z powierzonym zadaniem. Jeśli aktorzy nie będą sobie
radzić, nie należy się śpieszyć z decyzjami. Poprzez zabawę i etiudy starajcie się otworzyć
członków Waszej grupy i zachęcić do twórczych poszukiwań. Może też się zdarzyć, że wybrany
przez Was scenariusz okaże się po prostu zbyt trudny dla Waszej ekipy, której może jeszcze
brakować dojrzałości i doświadczenia życiowego. Lepiej wtedy zmienić scenariusz niż zniechęcić młodych zadaniem ponad ich możliwości.

Wybór miejsca
Oczywiście wybór miejsc akcji (scenografii) zależy od Waszego scenariusza. Jeśli
potrzebujecie gabinetu lekarskiego możecie poprosić zaprzyjaźnionego lekarza lub któregoś
z rodziców o użyczenie własnego biura – w końcu chodzi o to by było tam biurko, fotel
i dokumenty Potrzebujecie nagrać scenę w sklepie? Porozmawiajcie z właścicielem sklepu,
wytłumaczcie o co chodzi. Dla niego to także reklama. Jak sami widzicie liczy się pomysł
i wyobraźnia!

Stajecie się aktorami
Aby wspólnie zacząć działać musicie dobrze poczuć się w grupie, z którą chcecie realizować określone przedsięwzięcie. Musicie sobie ufać, akceptować swoje pomysły, rozumieć
się i szanować, czuć się bezpiecznie.

Rozpocznijcie od zabaw, które pozwolą Wam poznać się wzajemnie i nabrać pewności
siebie:
- stańcie w kręgu, przedstawcie się imieniem dodając do niego jakiś przymiotnik np. Asia wesoła, pozostali zapamiętują powtarzając głośno i tak wszyscy kolejno,
- chodźcie po sali podając innym rękę, patrząc w oczy i mówiąc „cześć” w różnym tempie,
zmienianym przez prowadzącego na umówione hasło,
- „wszyscy którzy” – trzeba podskoczyć, jeśli utożsamiacie się z rzuconym hasłem, np. wszyscy,
którzy lubią lody, noszą okulary, czytają wiersze, itd.,
- „dziwne kroki”- stańcie w kręgu, jeden z Was niech zawoła po imieniu stojącą naprzeciw
osobę i idzie do niej dziwnym krokiem. Wywołany musi przejść na to samo miejsce w
identyczny sposób, po czym woła kolejnego,
- stańcie parami tyłem do siebie, następnie opiszcie wygląd osoby, która stoi za Waszymi
plecami sprawdzając przy okazji swoją spostrzegawczość.

Aby zwiększyć poczucie zaufania w grupie proponujemy następujące ćwiczenia:
- dobierzcie się w pary, jedna z osób niech zamknie oczy, a druga prowadzi ją pomiędzy
przeszkodami, uważając by prowadzony był bezpieczny – potem nastąpi zmiana osób;

- stańcie w kręgu trzymając się za ręce. W środku dwie osoby, jedna z zawiązanymi oczami pyta
„Kuba gdzie jesteś?” i kierując się głosem odpowiadającego stara się złapać tę drugą osobę,
- wszyscy z zamkniętymi oczami ustawcie się w szereg według wzrostu, możecie pomagać
sobie sprawdzić swoje miejsce w szeregu dotykiem.

Żeby być dobrym aktorem musicie rozwijać wyobraźnię, pomogą Wam w tym
następujące zabawy:
- stańcie w kręgu i odbijajcie do siebie nieistniejącą piłkę
uważając by ruch odbierającego był adekwatny do
podania, by nie zmieniała Wam się wielkość piłki itd.
- wyjmujcie nieistniejące przedmioty z wyimaginowanego
pudełka. Reszta z Was niech odgaduje, co to za przedmiot
i do czego służy,
- usiądźcie w kręgu i nadajcie podawanemu z rąk do rąk
przedmiotowi „nowe życie” np.: skakanka może stać się
wężem ogrodowym, smyczą psa, sznurem do wieszania
prania itd..

Aktor powinien dobrze oddychać i ładnie,
wyraźnie mówić, stąd następujące ćwiczenia:
- połóżcie się na plecach, na brzuchu umieśćcie grubą
książkę i starajcie się mimo tej przeszkody spokojnie
oddychać przeponą,
- podrzucajcie w górę piórko i starajcie się dmuchać tak by
nie spadło na ziemię,
- liczcie na jednym oddechu wrony, mówiąc tak: „Jedna
wrona bez ogona, druga wrona bez ogona”… lub kury,
powtarzając: „Siedzi kura nad Dunajem nad trzydziestym
pierwszym jajem, siedzi kura nad Dunajem nad trzydziestym drugim jajem,” itd.

Przed każdym wystąpieniem musicie rozgrzać aparat mowy: policzki, język, wargi,
żuchwę:
- policzki „nadmuchajcie”, pocierajcie rękami, wypychajcie językiem,
- językiem kląskajcie, dotykajcie dziąseł, wysuwajcie płaski język i chowajcie, zróbcie skocznię
zaczepiając o dolne zęby, rurkę, terkoczcie językiem, itd.,
- cmokajcie wargami, zróbcie rybi pyszczek, ściągnijcie w dzióbek i na zmianę rozciągajcie w
szerokim uśmiechu, dzióbkiem zataczajcie kółka w prawą i lewą stronę, itd.,
- żuchwę opuśćcie jak najniżej i starajcie się przesuwać w lewo i prawo, do przodu i do tyłu.

Dobrze jest poćwiczyć mówienie z korkiem w zębach, bo dopiero wtedy widać ile
trzeba włożyć wysiłku, żeby być dobrze zrozumianym, jaką pracę powinien wykonać
aparat mowy.
Gdy już jesteście rozgrzani, możecie ćwiczyć zabawne, dykcyjne wierszyki np.:
„Trzódka piegży drży na wietrze, chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy,
Wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze, drepcząc w kółko pośród gąszczy.”

Lub
„Szedł Mojżesz przez morze
jak żniwiarz przez zboże,
a za nim cytrzystki trzy szły.
Paluszki cytrzystek nie mogą być duże,
gdyż w strunach cytry ugrzęzłyby.”
Lub
Czy trzy? Czy trzydzieści trzy? Czy trzysta trzydzieści trzy? Itd..

Pora, abyście przystąpili do ćwiczeń pantomimicznych, aby wzbogacić mowę Waszego
ciała, nauczyć się wyrażać nim emocje i przekazywać informacje:
- tylko gestami starajcie się pokazać, jaki zawód wykonujecie,
- gestami i ruchem przedstawcie najrozmaitsze zwierzęta: małpę, słonia, kota, węża, fokę, itd.,
- pokażcie jak porusza się człowiek stary, król, baletnica, dziecko, sportowiec, zakonnica, itd..

Przy pomocy mimiki wyrażacie emocje i uczucia: radość, gniew, smutek, zadumanie,
strach, itd..
Zróbcie etiudy indywidualne i zbiorowe związane z eksponowaniem określonych uczuć.
Zacznijcie odgrywać sceny improwizowane zwracając uwagę na emocje, tempo grania,
kompozycję sceniczną. Z czasem możecie dodać tekst. Starajcie się by wygłaszane kwestie
brzmiały wiarygodnie, mówcie naturalnie, bez żadnej maniery, zaśpiewów, z ładną intonacją,
z poprawną dykcją oczywiście.

Sprzęt potrzebny do nagrywania
Nagrywanie filmu nie różni się zbyt wiele od nagrywania materiału do telewizyjnych
wiadomości. Oczywiście jeśli chodzi o nagrywanie amatorskie. Sprzęt, jakiego użyjecie podczas
nagrywania filmów nie będzie się różnił od sprzętu, którego potrzebowaliście do nagrywania
serwisu informacyjnego. Kamera, mikrofony, statywy mogą być te same.
Pamiętajcie, że jeśli dysponujecie słabym sprzętem i nie macie możliwości zmiany na lepszy,
nie wolno załamywać rąk i rezygnować. Skupcie swoją uwagę na przesłaniu filmu i działaniu, co
sprawi, że będziecie pracować nad nim z przyjemnością, a gdy ktoś zauważy efekty Waszej
pracy, być może zasponsoruje Wam lepszy sprzęt. Nie zrzucajcie winy za niepowodzenia na
sprzęt. Bawcie się dobrze, uczcie się i dążcie do doskonałości – nawet jeśli wiele czynników
będzie Wam to utrudniało.

Nagrywanie (techniki)
Nie jesteście w teatrze, gdzie widz niejako musi oglądać scenę z pozycji jego fotela i dane
mu jest tylko jedno ujęcie. Stosujemy więc wiele planów, wiele sposobów rejestrowania
rzeczywistości. Kamera daje nam ogromne możliwości podglądania świata, dostrzegania
szczegółów. Dzięki niej sprawicie, że widzowie zobaczą to, co chcecie im pokazać.

Odpowiednia praca z ostrością i światłem umożliwi Wam zasugerowanie, co jest ważne w
danym kadrze. Nagrywać można na wiele sposobów. Oglądając pierwszy z brzegu film i analizując jego obraz, zobaczycie całe bogactwo ujęć. Czasem dwie minuty filmu pokazują
kilkanaście różnych typów kadrowania. Te najważniejsze powinniście znać – zajrzyjcie do
Niezbędnika VII (str. 97).

Montaż
Po nagraniu wszystkich scen przystępujecie do montażu. Macie wiele ujęć, wiele
pomysłów. Dyskutujcie, wymieniajcie się uwagami – to może sprawić, że Wasz film będzie
lepiej zmontowany, że znajdziecie takie sposoby prezentacji, ukazania rzeczy, których
wcześniej nie przewidywaliście. Nie jest to trudne, za to daje wiele radości i satysfakcji – w
końcu cała praca przypomina układanie puzzli. Jeśli dobrze zaplanujecie montaż, to pójdzie
Wam szybko i sprawnie.
Technicznie montaż filmu nie różni się wiele od montażu serwisu informacyjnego. Film
również możecie montować w programie Pinnacle - Niezbędnik V (str. 87). Pamiętajcie, że filmobraz umieszczacie na ścieżce filmowej, tytuły na ścieżce tytułowej, nagraną muzykę na
ścieżce muzycznej.

Premiera
W końcu nadejdzie ten moment. Chwila, na którą czekacie od początku. Premiera.
Będziecie mogli się pochwalić swoim dziełem. To od Was zależy, kto będzie miał zaszczyt je
zobaczyć. Jako, że Wasze przedsięwzięcie wydaje się i dla Was i dla Waszej społeczności
pionierskim, warto nadać temu wydarzeniu odpowiednia rangę. Niech ten dzień będzie dla
Was bardzo ważny. Niech to będzie Wasze święto. Coś jak postawienie kropki nad „i”.
Zaplanujcie dokładnie, gdzie ma się odbyć ta premiera, jakiego sprzętu potrzebujecie, kto
na nią zostanie zaproszony. Powinniście określić jakiego sprzętu i wyposażenia potrzebujecie.
Być może dobrym pomysłem będzie umieszczenie premiery w ramach jakiegoś festynu.
Niech jednym ze znaczących punktów programu będzie premiera Waszego filmu. Zaplanujcie
to dokładnie. Dzielenie się z innymi czymś, co stworzyło się od zera jest bardzo ekscytującym
doświadczeniem. Teraz czas najwyższy, abyście je przeżyli! Do dzieła!
Udostępnijcie film szerszej publiczności w Internecie. Oczywiście dopiero po oficjalnej
premierze.

Planujecie premierę
Na początku podzielcie się zadaniami. Spotkajcie się, przyszykujcie duży arkusz papieru,
na którym wypiszecie, kto i co musi zrobić. Warto dopisać także daty, do kiedy trzeba coś
przygotować. Pozwoli to Wam zapobiec sytuacji, że na przykład na dzień przed premierą nie
macie „zaklepanej” sali. A więc teraz spójrzcie, o czym musicie pamiętać…

Gdzie? Może w Waszej miejscowości jest sala wiejska lub dom kultury? A może inne
pomieszczenie, które wynajmiecie za darmo w zamian za posprzątanie go?

Wystarczy się rozejrzeć i porozmawiać z osobą odpowiedzialną, powinniście oczywiście wytłumaczyć jej, co chcecie zorganizować. Warto też zapytać się o stoły i krzesła, aby Wasi goście
wygodnie oglądali Wasz film.

Kogo zaprosić? Przede wszystkim zaproście całą społeczność lokalną. Możecie dotrzeć do niej
poprzez plakaty lub ulotki, które najlepiej włożyć do skrzynek na listy. Dobrym sposobem jest
„informacja z ambony” – poproście księdza, aby zaprosił ludzi w Waszym imieniu na premierę
filmu. Umieśćcie też wiadomość na portalu społecznościowym. Do tych osób, które
szczególnie pomogły Wam podczas nagrywania filmu powinniście wysłać imienne
zaproszenia. Będzie to dowód Waszej wdzięczności.

Jak? Pojawia się kolejne pytanie – jak wyświetlić film? Potrzebny jest do tego odpowiedni
sprzęt – projektor, ekran, komputer, głośniki. Jeśli go nie posiadacie musicie wypożyczyć, może
w zamian pomożecie komuś np. zareklamujecie jakąś firmę w Waszym kwartalniku.

Kiedy? Dobrze przemyślcie termin Waszej premiery, aby nie łączył się z inną uroczystością
w Waszej okolicy. Najlepsza pora dnia to późne popołudnie – większość osób już jest wtedy po
pracy. Pamiętajcie, że w jasnym pomieszczeniu film na ekranie może być słabo widoczny, więc
latem dobrze jest zaplanować projekcję na wieczór.

Co z poczęstunkiem? Oczywiście nie jest obowiązkowy, ale Waszym gościom będzie miło, że
także o tym pomyśleliście. Nie potrzeba wiele. Nie jest to zadanie dla jednej osoby, ale gdy
każdy z Was przyniósłby pół blaszki ciasta lub karton soku to okaże się, że nie będziecie mieli,
gdzie wszystkiego pomieścić! Warto w grafiku zadań uwzględnić, kto zajmie się sprzątaniem po
poczęstunku.

Wyróżnijcie się! Fajnie byłoby, gdyby każdy z ekipy zajmującej się filmem miał coś – na
przykład koszulkę lub kapelusz, co by Was łączyło w pewną rozpoznawalną grupę. Jeśli nie
macie takich samych gadżetów możecie wybrać jeden kolor garderoby.

Inne zadania
u Witanie gości – wszyscy będą mile zaskoczeni, że podchodzicie do każdego widza

osobiście.
u Fotografowanie uroczystości – jest to odpowiedzialne zadanie, nie ma mowy

o rozładowanych bateriach. Po latach przypomnicie sobie, jak kapitalnie było być
scenarzystą, reżyserem, oświetleniowcem, montażystą, aktorem. Kto wie, może ktoś
z Hollywood zachwyci się kiedyś Waszym filmem?

Atrakcje
u W trakcie premiery możecie przedstawić gościom wystawę zdjęć. Tematyka oczywiście

jest dowolna. Mogą to być fotografie przedstawiające Wasze działania. Wspaniale
byłoby, gdybyście zdobyli od starszych osób zdjęcia Waszej okolicy z dawnych lat.
Uwierzcie, że to na pewno przywoła wspomnienia, a Wy będziecie mieli, o czym pisać!
u Gdyby premiera filmu zbiegła się z wydaniem nowego wydania Waszego kwartalnika

ustanowiłoby to świetną okazję do rozdania go Waszym czytelnikom.
u Po premierze pozwólcie ludziom na wypowiedzenie się na temat Waszego filmu oraz

poruszonego problemu. Może nawet zaaranżujecie dyskusje, jakimś specjalnym
wystąpieniem. Jeśli wywołacie dyskusję – możecie być z siebie dumni!

„Pamiątki z podróży”
Po przejściu tego etapu w Waszym plecaku znalazły się takie pamiątki, jak:
u Umiejętność nawiązania dyskusji na temat zdiagnozowanego
u problemu lokalnej społeczności.
u Umiejętność organizacji większej imprezy.
u Poczucie wartości spraw, którymi się zajmujecie.
u Umiejętności działań twórczych.
u Umiejętność pracy w zespole.
u Otwarcie się na drugiego człowieka.

ZE STREFY MIESZKAŃCA
Jestem mile zaskoczona tym, co nasza młodzież potrafi przekazać swoimi
działaniami. Obecne czasy stały się czasem obojętności, znieczulicy społecznej i
całkowitego zamknięcia się w skorupie własnych problemów. Jednak, kiedy
obejrzałam film nakręcony przez naszą młodzież przyszła głęboka refleksja. Oni młodzi ludzie - zamiast uczyć się od nas jak żyć, uczą nas dorosłych jak powinno się
postępować. Mają na to swoje sposoby, choćby przez zrealizowanie takiego
filmiku, który mi osobiście bardzo się spodobał. Pokazuje, jacy jesteśmy okrutni w
kontaktach z ludźmi chorymi czy też z innych powodów odmiennymi od nas samych.
Wokół jest dużo ludzi, którzy oczekują od nas wsparcia, pomocy czy też choćby
dobrego słowa. My jednak nie chcemy, nie umiemy i nie mamy zwyczajnie czasu aby
poświęcić im swoją uwagę i odrobinę naszego tak cennego czasu. Izolujemy ich od
siebie, zamykamy się na ich potrzeby i uczucia. Jednak młodzi ludzie potrafią w
bardzo fajny i czytelny sposób pokazać nam jak to wygląda patrząc z boku. Taki film
potrafi zapaść głęboko w serce, daje do myślenia i pokazuje nam dorosłym jak
należy postępować. Młodzież uczy nas, przez swoje działania pokazuje nam, że
trzeba coś w naszym życiu zmienić, otworzyć się na drugiego człowieka. Nasza
młodzież robi naprawdę dobrą robotę, są zaanga-żowani i sumienni w tym, co
robią, a robią to naprawdę dobrze.
Elżbieta Pawłowska
ZE STREFY UCZESTNIKA PROJEKTU
Dzięki filmowi „Nosicielka” przekonaliśmy się o własnych możliwościach, gdyż
nie często można zobaczyć się na „wielkim ekranie”. Premiera filmu pozwoliła
nam na publiczne prezentowanie własnych działań oraz zwrócenie uwagi na
problem odrzucenia i samotności na szerszą skalę. Pomimo tego, że poruszyliśmy
dosyć poważny problem, jakim jest zarażenie wirusem HIV, podczas nagrywania nie
brakowało śmiechu i dobrej zabawy. Oczywiście każdy z nas starał się, by wypaść
jak najlepiej, a w tym pomogły nam warsztaty aktorskie. Szkoliliśmy tam dykcję,
pewność siebie, ale też poznaliśmy swoje mocne i słabe strony.”

Miejsce dla ludzi

ETAP VI

MIEJSCE DLA LUDZI
W małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają, wiadomości te dobre, jak i złe rozchodzą
się bardzo szybko. Są szeroko komentowane nawet przez wiele kolejnych dni, często aż do
zaistnienia nowego wydarzenia, które znów warte jest „publicznej debaty”. Lokalne sprawy
komentowane i omawiane są praktycznie we wszystkich sytuacjach, w jakich dochodzi do
kontaktów między mieszkańcami. A więc spotykamy się z nimi w sklepach, na przystanku PKS,
w drodze do kościoła, czy na nawet na cmentarzu. Wiadomości te potrafią tak absorbować
mieszkańców, że często z małej plotki wyrasta duży problem, który potrafi żyć już swoim
własnym życiem. Niejednokrotnie spotykamy się z plotką, narzekaniami, różnymi emocjami
wielu mieszkańców, które w zasadzie są sposobem odniesienia do bolączek tzw. codzienności
– prozy życia. Można to „emocjonalne” ożywienie mieszkańców niejako zagospodarować
i zachęcić ich do podjęcia konkretnego działania w celu rzeczywistej identyfikacji i rozwiązania
zaistniałego problemu.
Jak w tym natłoku często sprzecznych informacji nie pogubić się i „wyłuskać” to, co jest
naprawdę ważne? Można zastosować wiele metod. Poniżej przedstawiamy kilka
sprawdzonych i przynoszących dobre efekty. W wyborze ważnego problemu nie chodzi o
poznanie wszystkich problemów, chociaż to też jest ważne, ale o wybór i szukanie sposobu
rozwiązania najważniejszego, tego kluczowego. Chodzi tez o zaangażowanie jak największej
grupy mieszkańców, a może stanie się on wspólną sprawą wszystkich mieszkańców. W końcu
rozwiązanie go dla dobra ogółu stanowi tu priorytet Waszego społecznego działania.

Skrzynka w sklepie
Mieszkańcy czasem mają obawy, by przedstawić swoje zdanie na jakimś choćby
najmniejszym forum, dlatego powinniście stworzyć im miejsce, gdzie anonimowo mogą
odpowiadać na różne pytania. Do tego właśnie służy wystawienie skrzynki w sklepie.

A o co pytać ludzi?
u Co wymaga najpilniejszej interwencji w miejscowości?
u Co sądzisz o radnych/sołtysie/wójcie/burmistrzu?
u Czy gmina dba o potrzeby mieszkańców?

Przygotujcie plakaty, które rozwiesicie na terenie miejscowości, w miejscach gdzie
najczęściej można spotkać mieszkańców (przystanek PKS, sklepy, w pobliżu kościoła, stałe
tablice informacyjne, itp.) Poproście również w miarę możliwości o poinformowanie
mieszkańców przez księdza proboszcza z „ambony”. Z gotową skrzynką idźcie do właściciela
sklepu, aby uzyskać zgodę na umieszczenie jej w sklepie. Przydatne argumenty podczas
rozmowy:
u jest to bardzo popularny, ceniony przez mieszkańców sklep,
u razem można poznać problemy ludzi.

Gdy już otrzymacie zgodę, ustalcie miejsce i czas wystawienia skrzynki. Przy skrzynce umieśćcie
kartki z pytaniami i kilka długopisów. Zachęćcie też panie sklepowe do zwracania uwagi

klientom, aby zabierali głos przez wypełnienie kartki. Potem pozostaje Wam tylko zająć się
tymi listami i „wyłuskać” problem.

Sonda uliczna
Metoda bardzo prosta. Wystarczy zwrócić się z zapytaniem do mieszkańców. Jak w
innych przypadkach warto postarać się o wsparcie: zorganizujcie kampanię plakatową i
postarajcie się przy tym o udział, a więc wypowiedzi miejscowych autorytetów np. proboszcza,
sołtysa czy radnego. Siłę oddziaływania społecznego można „wzmocnić” posiłkując się ekipą
telewizyjną. Wypowiedzi do kamery zawsze dyscyplinują wypowiadających się powodując, że
wypowiadają się szczerze i na temat.
Bierzcie kamerę w dłoń, dyktafon lub kartkę papieru. Przygotujcie kilka pytań i ruszajcie!
Jeśli nie będziecie mieli odpowiedniego sprzętu - pożyczcie go. I tu znów zachęcamy Was do
zaproponowania pomocy w zamian za użyczenie urządzeń. Warto poszukać dobrego
mikrofonu, ponieważ na ulicy mogą Wam przeszkadzać jeżdżące samochody lub po prostu
odgłos wiejącego wiatru.

A o co pytać ludzi?
u
u
u
u

Co sądzi Pan/Pani o budowie nowego przedszkola?
Jaki powinien być kandydat na burmistrza/radnego?
Czego życzyłaby Pani/życzyłby Pan mieszkańcom z okazji zbliżających się świąt?
Który radny najlepiej według Pana/Pani działa na danym terenie?

Tematyka więc i pytania będą zależały od Was – ale przede wszystkim od problemów
nurtujących Was i Waszą społeczność. Ważne jest byście w trakcie przeprowadzania sondy byli
uśmiechnięci i otwarci – ludzie Wam zaufają. Wyjaśnijcie, jak i gdzie wykorzystacie te
materiały.
Zebrane wypowiedzi posegregujcie montując z nich krótki program informacyjny, w którym
zaprezentujecie zebrane wypowiedzi. W tym pomocny będzie program Pinnacle – zapraszamy
do Niezbędnika V (str. 87). Jeśli chodzi o udostępnianie materiałów, odsyłamy Was do Etapu III
– „Wydajemy serwis informacyjny”.

Sonda internetowa
Mając stronę internetową możecie w prosty sposób uzyskać opinie, to znaczy zdanie lokalnej
społeczności na określony temat. Na stronie internetowej możecie umieścić formularze,
a zapraszając do udzielenia odpowiedzi stworzycie rodzaj sondy internetowej. Sonda może
mieć kilka różnych form: na przykład głosowania lub wyboru odpowiedzi.
Jeszcze innym pomysłem pozyskania cennych informacji może być
postawienie pytania lub opisanie problemu na swojej stronie
internetowej, respondenci będą wyrażać swoją opinię wysyłając ją
na podany adres e-mail któregoś z Was. Dostaniecie kilkuzdaniową
wypowiedź na postawiony przez Was problem czy pytanie.

Później wystarczy odpowiednio ułożyć otrzymane informacje i macie gotowy artykuł czy temat
do serwisu informacyjnego.

Mapa problemów
Wystarczy duży arkusz papieru, pisaki, tablica lub trochę miejsca na ścianie oraz małe
samoprzylepne karteczki. Na kartce malujecie plan Waszej okolicy, miejscowości lub dzielnicy
– zależy jak rozumiecie pojęcie społeczności lokalnej. Do sporządzenia planu przyda się Wam
na przykład mapa internetowa. Oczywiście nie musi być aż tak szczegółowy. Warto zaznaczyć
ulice oraz charakterystyczne miejsca, na przykład: kościół, sklepy, firmy, szkoły, urząd. Gdy
mapa już jest gotowa, pozostaje Wam tylko pomyśleć, gdzie ją umieścić. W piękny, słoneczny
dzień możecie usiąść pod sklepem lub w parku z tablicą i poprosić ludzi, by przyklejali na niej
małe karteczki z krótko opisanym problemem. Jak się potem okaże – będą dotyczyły różnych
miejsc i zagadnień – na przykład:
u
u
u
u
u

brak chodnika przy drodze do przedszkola,
zepsuta huśtawka na placu zabaw,
brak śmietnika w jakimś miejscu,
niedziałająca lampa,
niebezpieczne gałęzie drzew nad drogą.

Gdy tematy będą się powtarzały, obok „problemowych miejsc” możecie narysować
strzałki. Taka prosta wizualizacja problemów ukaże, jakie miejsca są dla ludzi najbardziej
istotne. Fajnie by było, gdyby obok mieszkańcy przedstawili także rozwiązanie danego
problemu. Ważne, byście dotarli do jak największej liczby osób.
No cóż, na koniec pozostaje Wam jedno zadanie – z tej dużej kartki papieru wycisnąć
jeszcze więcej tematów, które możecie poruszyć w Waszym kwartalniku lub podczas debaty.
Dogłębniej zbadajcie każdy problem, porozmawiajcie z każdym respondentem osobą. A może
jakaś kwestia stanie się inspiracją do nakręcenia filmu? Kto wie… Nie dowiecie się, jeśli
będziecie siedzieć z założonymi rękami – więc kartki w dłoń i do roboty!
Debata
Debata będzie w pewnym sensie
ukoronowaniem Waszych działań. Może być
sposobem rozwiązania, pierwszym etapem
na drodze rozwiązywania problemów
zasygnalizowanych w sondzie ulicznej lub
internetowej. Zorganizowanie debaty
przyniesie Wam wiele korzyści, pod warunkiem, że problemy w niej poruszane są
rzeczywiste, że nie będzie to tylko okazja
do zamanifestowania niezadowolenia, lecz
wyrazem dobrej woli mieszkańców i władz lokalnych, że będzie wyrazem troski wszystkich o
wspólne dobro. Przede wszystkim dacie możliwość lokalnej społeczności na swobodną
wypowiedź i szansę otrzymania odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Staniecie się
mediatorami w sprawach, które dla mieszkańców mogły wydawać się beznadziejnie trudne, a
walka o nie z góry przegrana.

Może w Was będą widzieć ostatnią deskę ratunku. Nauczycie się przy tym sprawnej
organizacji, pracy zespołowej, zaczniecie kontaktować się z władzami. Poprawią się Wasze
umiejętności społeczne, interpersonalne, zyskacie wiele doświadczeń.
Debata jest pewnego rodzaju dyskusją, ale również techniką negocjacji. W innym
wymiarze to możliwość sprawdzenia umiejętności dialogu społecznego. W końcu to dobra
metoda prowadzenia rozmów na trudne tematy.
Tak naprawdę możecie zorganizować dwa typy spotkań. Jednym z nich jest spotkanie
z władzami drugą prawdziwa debata. Oba przedsięwzięcia różnią się pod względem
organizacyjnym. Oba typy spotkań dają możliwość interakcji pomiędzy np. władzą
a uczestnikami – a przecież o to chodzi. Mieszkańcy powinni mieć chwilę dla siebie. Niech
powiedzą wprost, jaki mają problem i czego oczekują.

Planowanie debaty
Zaplanujcie i zapiszcie sobie, co potrzebujecie do zorganizowania spotkania. Po
zrobieniu listy możecie podzielić się obowiązkami. Na pewno musicie przygotować
pomieszczenie, stoły, krzesła oraz duży arkusz papieru lub tablicę, na której zapiszecie tezę
debaty. Nie możecie zapomnieć o minutniku (może zastąpić go laptop z tą funkcją), ponieważ jak się zaraz dowiecie – każda ze stron debaty będzie miała „swój” czas.
Na pewno ktoś musi zająć się zaproszeniami i przygotowaniem plakatów reklamujących
Waszą debatę. Forma promocji tego przedsięwzięcia jest dowolna – od ogłoszenia na papierze
po ogłoszenia parafialne w kościele.

Postawienie tezy
Kolejnym ważnym krokiem jest sformułowanie tezy – jednozdaniowego hasła, którego
jedna strona będzie broniła a druga obalała. Jeśli chodzi o naszą debatę to postawiliśmy
następującą tezę – Urząd naszej gminy dba o potrzeby mieszkańców naszej miejscowości.
Jedną ze stron byli przedstawiciele samorządu, przeciwnikami tej tezy byli natomiast
przedstawiciele naszej wsi. Nie zapomnijcie, że teza powinna wynikać z uzyskanych od
mieszkańców opinii, czyli tak jak już wspominaliśmy na początku tego Etapu, musicie
„wyłuskać problem”! Do tego właśnie potrzebne były sondy, czy mapa problemów.

Organizacja sali
Sala powinna być podzielona na dwie strony, a ławy obu stron powinny być ustawione
naprzeciw siebie. Bardzo ważna jest dyscyplina. Wśród organizatorów, czyli Was, musicie
wybrać osobę, która poprowadzi debatę – moderatora. Człowiek ten będzie odpowiadał za
przebieg debaty, a w przypadku większych sporów czy kłótni będzie w stanie uciszyć
zgromadzonych uczestników. Ta osoba musi pilnować limitów czasowych, ale również
sprawować opiekę nad kulturalnym przebiegiem debaty. Do jego zadań należy także powitanie
uczestników i publiczności oraz przedstawienie zasad spotkania. Moderator siedzi pomiędzy
obiema stronami. Dobrze byłoby, gdyby przy moderatorze siedział, ktoś kto zajmuje się

minutnikiem, dzięki czemu debata „pójdzie” sprawniej. Nie zapomnijcie przygotować miejsc
dla publiczności.

Przebieg debaty
Na początku debaty, zaraz po przedstawieniu zasad,
powinniście przeprowadzić szybkie głosowanie
publiczności, kto jest za lub przeciw tezie, co umożliwi
pod koniec debaty sprawdzenie, która ze stron
wygrała. Wyniki zapiszcie na tablicy. Przejdźcie do
centralnej części debaty – obie strony zabierają głos
na przemian. Proponujemy, aby zaprosić po 3 lub 4
osoby, a każda z tych osób miała po 3 minuty na swoja
wypowiedź. Ostatnie osoby z każdej ze stron, które
będą formułowały wnioski swojej grupy mogą
przemawiać 4 minuty. Pamiętajcie, że moderator
musi pilnować tego czasu i udzielać lub odbierać głos.
Jako pierwszy występuje mówca broniący tezy.
Potem do głosu dochodzi opozycja i tak na przemian.
Na koniec czas dla publiczności. Moderator zapisuje
nazwiska tych osób, które chcą zadać stronom
pytanie. Proponujemy zamknąć listę na kilku
osobach, ale to zależy od Waszego czasu.
Na zadanie pytania osoba ma 30 sekund. Uczestnicy mają natomiast minutę czasu na
odpowiedź. Każda ze stron ustala, kto będzie odpowiadał na dane pytanie.

Podsumowanie debaty
Na koniec debaty musicie przeprowadzić ostateczne głosowanie. Publiczność
zadecyduje, czyje argumenty były bardziej przekonujące i czy teza została obroniona.
Proponujemy głosowanie poprzez podniesienie ręki lub zajęcie przez publiczność miejsc po tej
stronie, którą popiera. Na końcu moderator ogłosi wyniki.
Możecie uatrakcyjnić spotkanie nie ograniczając jej do samej dyskusji, ale np.
przygotować poczęstunek i napoje dla wszystkich obecnych, dać czas na kuluarowe rozmowy,
a przed albo po debacie wykorzystać możliwość efektywnej promocji Waszych przedsięwzięć.
Zgromadzona publiczność wysłucha wszystkiego, co przygotowaliście. Możecie przygotować
przed debatą prezentację multimedialną z analizą omawianego na debacie problemu. To, w
jaki sposób wykorzystacie możliwość dodatkowej promocji zależy tylko od Was.
Możecie zorganizować również spotkanie z władzami, jako rodzaj wiejskiego zebrania.
Jednak z pewnością będzie ono mniej atrakcyjne i produktywne niż prawdziwa debata.
Będzie tylko konfrontacją-spotkaniem władzy z mieszkańcami. Warto poświęcić więcej czasu i
energii dla uzyskania rezultatów bardziej satysfakcjonujących zarówno Was jak i Wasze
środowisko.

Niewątpliwym plusem debaty jest ograniczony czas na wypowiedź, który zmusza
mówców do rzetelnego przygotowania i konkretnych wypowiedzi. Pamiętajcie, że sukcesem
będzie to, że Wasza społeczność lokalna zacznie wymieniać poglądy w „demokratyczny”
sposób. Ustalone zasady sprawiają, że ludzie kulturalnie się do siebie odnoszą.

„Pamiątki z podróży”
Po przejściu tego etapu w Waszym plecaku znalazły się takie pamiątki, jak:
u Umiejętność rozwiązania ważnego dla lokalnej społeczności problemu.
u Poczucie dumy z wykonanej społecznie ważnej pracy.
u Pewność siebie i radość z osiągania sukcesów.
u Większa wiara we własne możliwości.

ZE STREFY MIESZKAŃCA
„Dzięki różnym działaniom w naszej wiosce coraz więcej młodzieży bierze
czynny udział w życiu Chociszewa. Jest aktywna w różnych spotkaniach oraz chce
decydować o ważnych sprawach dotyczących wsi. Uważam, że my, starsi
powinniśmy liczyć się ze zdaniem młodzieży, gdyż oni mogą mieć ciekawe pomysły
dotyczące rozwoju miejscowości. Według mnie młodzież jest teraz bardziej
odpowiedzialna i chętna do uczestniczenia w różnych spotkaniach, imprezach itp.
Podziwiam to, że zdecydowali się nawet prowadzić debatę i zrobili to
w naprawdę profesjonalny sposób. Myślę, że powinno być jak najwięcej takich
działań, projektów, gdyż młodzież uaktywnia się oraz uczy odpowiedzialności.”
Ryszard Jarmużek
ZE STREFY UCZESTNIKA PROJEKTU
„Z pewnością wszystkie działania zostaną nam w pamięci do końca życia, a
nawiązane relacje społeczne przydadzą nam się w przyszłości. Często
współpracowaliśmy i rozmawialiśmy z dorosłymi ludźmi, więc wiemy już gdzie iść,
by załatwić jakąś sprawę. Myślę, że najważniejsze jest to, że nie wstydzimy się już
pytać, szukać, słuchać i rozmawiać. Pewność siebie – nas młodych ludzi z mniejszych
miejscowości – wzrosła o 200%.”

Ewaluacja

ETAP VII

Zbliżając się do końca naszej wspólnej drogi powinniśmy zastanowić się, jak zbadamy czy
rzeczywiście rozwinęliście i osiągnęliście umiejętności opisane w plecaku na początku
wspólnej drogi. Najprostszym sposobem jest udzielenie odpowiedzi na przykładowe pytania.
Oto one:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Czy zdobytą w projekcie wiedzę potrafię wykorzystać na zajęciach w szkole?
Jakie zrealizowałem samodzielnie działania w mojej grupie kolegów?
Czy potrafię zorganizować ciekawe zajęcia dla rówieśników?
Czy potrafię współpracować w grupie?
Czy uczestniczyłem w wystąpieniach publicznych?
Co mogę powiedzieć o problemach mojej społeczności?
Czy chętnie opowiem o tych problemach w szerszym gronie?
Czy problemy lokalnej społeczności zostały dobrze przedstawione?
Czy wiem gdzie mogę zgłaszać problemy dotykające moją społeczność?
Co uznaję za własny sukces osiągnięty przy realizacji zaproponowanych działań?

Oczywiście możecie też przygotować ankietę dotyczącą danego działania lub całego
projektu. Taka ankieta pozwoli Wam nie tylko dowiedzieć się, co robiliście dobrze, a co
wymaga poprawy, ale będzie też dobrym narzędziem do szerszej oceny własnej aktywności. W
tym miejscu chcemy Wam zaproponować jeszcze jedno narzędzie ewaluacyjne rzadko
stosowane, a sprawdzone przez nas. Tym dodatkowym narzędziem jest nazwany przez nas
„Parking umiejętności”.
W naszym przypadku był to arkusz szarego papieru z narysowanymi podobiznami
uczestników projektu. Po zrealizowaniu jakiegoś działania (może być to działanie jednostkowe, jak sonda uliczna w danym dniu, lub cykl warsztatów) prosimy uczestników, aby
na małych karteczkach zapisywali swoje spostrzeżenia, myśli, pomysły czy przeżycia i naklejali je na „Parkingu” przy swoich nazwiskach.
Po krótkim czasie każdy znał na pamięć swoje miejsce do naklejania kartek, nawet, gdy
zasłoniły one nazwiska. Może się przytrafić, że jeden „Parking” nie pomieści wszystkich kartek,
musicie wtedy przygotować następny. Dla nas stanowił kopalnię pomysłów i jednocześnie
opisywał, jak zmieniają się postawy, umiejętności i sami uczestnicy. Jest wspaniałym gadżetem przy wszelkiego rodzaju prezentacji czy promocji projektu. Wykonanie go nie wymaga
specjalnego przygotowania. Towarzyszy działaniom projektowym od początku i można go
wykorzystywać jeszcze po jego zakończeniu.
Kilka przykładowych wpisów z naszego „Parkingu umiejętności”:
u
u
u
u
u
u

Robiłam wywiad z „niedobrą” Panią od angielskiego … – przeżyłam!
Sama wywoływałam swoje fotki.
Nauczyłem się obsługiwać kamerę.
Dowiedziałam się jak ciężko zorganizować dyskotekę.
Nie wstydzę się rozmawiać z ludźmi.
Przełamałam swoje obawy i lęki.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Przeprowadziłam wywiad z księdzem słuchającym rocka.
Na warsztatach teatralnych przestałam się wstydzić i robić dziwne rzeczy.
W gazetce wyrażałem własną opinię.
Usłyszałem ciekawe historie starszych ludzi.
Dowiedziałem się, że w Chociszewie jest dom z belką z kościoła.
Nauczyłem się robić strony www.
Dowiedziałem się, co to jest migawka.
Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim.
Wydawaliśmy swoją gazetkę, którą inni czytali.
Podobało mi się nagrywanie filmu. Było super.

ZINTEGRUJCIE ZESPÓŁ

NIEZBĘDNIK I

ZAJĘCIA INTEGRUJĄCE GRUPĘ - POZNAJMY SiĘ
Ćwiczenie 1 – „Na start”
Uczestnicy otrzymują karteczki, wpisują na nich swoje imię pionowo. Do liter imienia
dopisują 3 pozytywne cechy np.: A mbitna S ympatyczna I nteresujaca A trakcyjna
Następnie każdy uczestnik krótko się przedstawia i odszukuje osób o podobnych cechach
charakteru.

Ćwiczenie 2 – „Ćwiczenie pamięci”
Każdy z uczestników przypomina swoje imię, potem kolejno przypominają je pozostali
uczestnicy z tą różnicą, że każda następna osoba podaje swoje imię i imiona osób, które już
wcześnie przed nią się przedstawiały (np. osoba trzecia w kolejności podaje swoje imię i osoby
nr. 1 i 2, ale już osoba np.. 10 ma większą trudność, bo podaje swoje imię i uczestników
1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Ćwiczenie 3 – „Wywiad z kolegą”
Uczestnicy łączą się w pary dobrane losowo, ustalają, kto z nich ma nr. 1, a kto ma nr. 2,
następnie przeprowadzają ze sobą wywiad (przed 5 minut osoba nr. 1 w parze zbiera
informacje od i na temat osoby nr. 2, a potem na kolejne 5 minut następuje zmiana).
Po tym czasie następuje prezentacja par, każda osoba z pary przedstawia swojego
kolegę na podstawie informacji zdobytych w wywiadzie np. „Mój kolega ma na imię Jacek, lubi
grać w piłkę nożną i jeździć na rowerze, ma starszą siostrę, która chodzi do liceum oraz mamę i
tatę. W szkole bardzo lubił historię i wszystko, co się z nią wiązało książki, filmy, opowieści
dziadka z czasów wojny, ale tez chętnie słucha muzyki, jego ulubionym zespołem jest.. itp..”
W czasie dokonywanych prezentacji jest okazja, by zwrócić uczestnikom uwagę na ich
wzajemne podobieństwa w zainteresowaniach, czy sposobach spędzania wolnego czasu.

Ćwiczenie 4 – „Wszyscy którzy”
Uczestnicy siadają na rozstawionych krzesłach. Jedna osoba, stojąca pośrodku, nie ma
krzesła. Osoba ta mówi: „wszyscy, którzy..” i wówczas wszyscy, którzy mieszczą się w danej
kategorii muszą wstać i usiąść w innym miejscu. Nie może to być miejsce bezpośrednio obok.
Osoba, dla której zabrakło krzesła, staje pośrodku i znowu mówi „wszyscy, którzy…”. Osoba,
która stoi nie musi spełniać podawanego przez siebie kryterium.
Przykłady:
Wszyscy, którzy…
…mają na sobie dżinsy
.. mają czarne włosy
… lubią czekoladę

Ćwiczenie 5 – „Jestem…”
Zabawa ruchowa w czasie, której uczestnicy poznają kolegów o podobnych
zainteresowaniach, upodobaniach. Osoba stojąca w kręgu przedstawia się: „Jestem osoba,
która lubi tańczyć”, wszystkie osoby o takim samym zainteresowaniu powstają, a następnie
próbują zająć miejsce siedzące (trudność polega na tym, że w międzyczasie zabrane zostało
jedno krzesło i zawsze znajdzie się uczestnik, który pozostanie na środku i to on będzie dalej
kontynuował zabawę, a potem każdy kolejny, któremu nie uda się znaleźć wolnego krzesła).

Ćwiczenie 6 – „Jestem kolorem, jesten naturą”
Każdy uczestnik przedstawia siebie samego w formie czterech rysunków jako: kolor,
roślinę, krajobraz, środek lokomocji.
Po zakończeniu zadania każdy prezentuje swój rysunek, tłumacząc dlaczego przedstawił siebie w ten sposób. Można odszukać podobne ilustracje i złożyć na nich autograf.

Ćwiczenie 7 – „Wspólne tworzenie”
Uczestnicy pracują w czteroosobowych grupach. Każda z grup za pomocą rurek
zrobionych z gazet i gumek recepturek ma stworzyć własną konstrukcję o dowolnej tematyce.
Po zakończeniu pracy, każda grupa prezentuje swoją konstrukcję i nadaje jej tytuł.

Ćwiczenie 8 – „Żywa rzeźba”
Te same zespoły czteroosobowe wybierają swojego przedstawiciela, który losuje
karteczkę z poleceniem, jaką pantominę mają przedstawić. Kartki zawierają propozycje
„maszyn” z poruszającymi się częściami, które ma stworzyć grupa:
Maszyna do rozśmieszania
Maszyna grozy
Maszyna radości
Maszyna do ubolewania
Maszyna grająca
Każda grupa przedstawia swoją „maszynę” w sposób pantomimiczny. Na zakończenie omawia
się użyte przez zespół środki wyrazu artystycznego, ich celowość, trudności itp..

Ćwiczenie 9 – „Czy znamy się”
Wszyscy uczestnicy stają w kręgu i przypatrują się sobie przez około minutę. Prowadzący
zajęcia zaczyna słowami „wszyscy mamy/jesteśmy..” i wymienia jakąś wspólną cechę dla
wszystkich. Jako druga wypowiada takie podsumowanie osoba po prawej stronie
prowadzącego. Ćwiczenie kończy się, gdy wszyscy w kręgu podadzą cechę wspólną wszystkich
uczestników.
Przykłady:
Wszyscy mamy… włosy na głowie
Wszyscy jesteśmy… Polakami
Wszyscy mamy… dwie nogi
Wszyscy jesteśmy… w szkole

Ćwiczenie 10 – „Album grupowy”
Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje kartkę z bloku technicznego, na której to
rysuje swój portret wg. własnej inwencji i pod nim wpisuje tę swoją cechę, tę zdolność,
umiejętność, która jego zdaniem będzie użyteczna dla dobrego funkcjonowania grupy, którą
chce się podzielić z grupą. Następuje prezentacja prac i łączenie kolejnych kartek w album,
który opiekun grupy (sam w tym czasie przygotowuje stronę tytułową) odkłada na ustalone
i wybrane wspólne miejsce.

Ćwiczenie 11 – „Iskierka życzliwości”
Warsztaty kończymy „Iskierką Życzliwości”, którą „podaje” przez uściśnięcie dłoni
prowadzący warsztaty, a kolejne osoby przekazują ja sobie kolejno aż powróci z powrotem do
osoby prowadzącej (zabawa odbywa się w kręgu, gdzie wszyscy trzymają się za ręce).

COREL DRAW

NIEZBĘDNIK II

W tym niezbędniku nauczycie się pracować w programie CorelDraw. Jest on jednym
z najbardziej popularnych programów do obróbki grafiki. Umożliwia tworzenie grafiki
rastrowej oraz wektorowej. Zdarza się, że drukarnie potrzebują grafiki w tzw. krzywych.
Zrobicie je w Corelu.
W programie przygotujecie materiały również do omawianego w tej książce
fotokomiksu. Jeśli ingerencja w fotografie będzie niewielka tj. wstawienie chmurek z tekstem
czy lekkich zmian kolorystycznych to Corel jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem.
Po uruchomieniu się programu klikacie w górnym pasku narzędziowym „Plik”, a
następnie „Nowy”. Dzięki temu uruchomi się wam plansza, na której będziecie mogli
pracować. Musicie jeszcze ustalić w jakim formacie (rozmiar kartki) będziecie wykonywać dany
projekt graficzny. W górnym pasku właściwości wybieracie odpowiedni format:

Możecie wybrać wielkości przygotowane przez program (A4,A5 itp.) lub ustawić daną
wielkość według własnych upodobań wpisując jednostki długości i szerokości. W przyciskach
obok ustalicie układ strony: poziomy lub pionowy.
Układ strony możecie skonfigurować również w inny sposób. Z górnego pasku
narzędziowego wybierzcie „Układ”, a następnie z rozwiniętej listy kliknijcie na „Ustawienia
strony”. Pojawi się okno, w którym możecie w sposób dowolny dobrać rozmiar arkusza, na
jakim wykonacie Wasz projekt.

Mając przed sobą pustą kartkę i głowę pełną pomysłów możecie przejść do pracy.
Będziecie korzystać z paska narzędziowego, który znajduje się po lewej stronie. Na początku
zainteresujcie się tylko niektórymi podstawowymi przyciskami. Jeśli najedziecie kursorem na
przycisk to po krótkiej chwili wyświetli się jego nazwa. Pierwszy z nich to narzędzie „wskaźnik”,
który umożliwi Wam przesuwanie oraz zaznaczanie wszystkich obiektów tj. grafiki i tekstu.
Następnym jest „Rysunek odręczny”, który umożliwi Wam wykonanie odręcznego rysunku

lub prostej linii. W przypadku chęci narysowania prostej procedura wygląda następująco:
jeden raz klikacie w dowolnym obszarze dokumentu, a następnie myszką ustawiacie jak długa
ma być linia. Gdy długość Was zadowala – klikacie ponownie. Pamiętajcie, że gdy wstawiacie
linię z wciśniętym klawiszem „Ctrl” stworzycie linie prostą. Kolejne narzędzie przyda się Wam
już częściej. Są to kształty. Narzędzia „prostokąta”, „elipsy” i „wielokąta” umożliwia Wam
wstawienie danej figury geometrycznej do projektu graficznego. Pamiętajcie, że wstawianie
figur z wciśniętym klawiszem „Ctrl” powoduje, że Wasze figury będą się proporcjonalnie
zwiększać lub zmniejszać. Kolejne narzędzie to „Kształty podstawowe”. Za pomocą tego
narzędzia wstawicie przeróżne kształty tj. strzałki, serduszko czy nawet chmurki do
fotokomiksów. W tym przypadku warto, abyście przytrzymali wciśnięty lewy przycisk myszy
na tym przycisku. Rozwinie Wam się lista, z której będziecie mogli uzyskać typ kształtu.
W górnym pasku narzędzi możecie wybrać
rodzaj kształtu (na rysunku wybrana strzałka),
styl linii konturu – możecie ustawić aby Wasza strzałka była stworzona z kropek. Możecie
również ustawić szerokość konturu. Kolejnego narzędzia używa się jeszcze częściej. To tekst
oczywiście. Możecie kliknąć w obszar projektu i zacząć pisanie lub metodą „przeciągnij
i upuść” zaznaczyć fragment, w którym będziecie wpisywać tekst. Narzędzie tekstowe
konfiguruje się w górnym pasku narzędziowym (styl i rozmiar czcionki, wyrównanie itp).
Znając te podstawowe narzędzia można zacząć swobodną pracę w programie Corel Draw.
Pamiętajcie, aby co jakiś czas zapisywać swoją pracę. Może się przecież zdarzyć, że komputer
się „zmęczy” i odmówi dalszej pracy. W tym celu klikacie w górnym pasku narzędziowym na
„Plik”, a następnie na „Zapisz jako”. Wybieracie miejsce docelowe zapisu i możecie dalej
pracować. Pamiętajcie, że tak zapisany projekt otworzycie tylko w programie Corel. Jeśli
skończycie swoją pracę i chcecie zapisać swój projekt jako JPG lub inne rozszerzenie, które
otworzycie na dowolnym komputerze z górnego paska narzędziowego wybieracie „Plik”,
a następnie „Eksportuj”.
Możecie zapisać dowolną ilość stron w jednym projekcie. Jeśli chcecie dodać nową
stronę klikacie w dolnej części strony na „+”.

W ten sposób możecie przemieszczać się między stronami klikając w nazwę strony lub
korzystając ze strzałek.
CorelDraw użyjecie do stworzenia fotokomiksu. Zaczynacie od importowania (czyli wczytania
do projektu) wcześniej wyselekcjonowanych zdjęć. Aby wczytać zdjęcie klikacie w dowolnym
obszarze projektu prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierzcie „Importuj” lub
skorzystajcie ze skrótu klawiaturowego „Ctrl+I”. Szukacie na dysku zdjęć do fotokomiksu
i wybieracie te, które chcecie wstawić do projektu. Przeciągacie myszką po arkuszu wskazując,
gdzie program ma umiejscowić zdjęcie. Jeżeli zdjęcie wymaga obróbki graficznej (kadrowania,
obrócenia itp.), należy na zaimportowanym obrazie kliknąć prawym przyciskiem myszy
i dokonać wyboru „Edytuj mapę bitową”.

Program automatycznie przełączy Waszą fotografię w tryb edycji w programie Corel Photo
Paint X4, w którym to programie możecie dowolnie korygować Wasze zdjęcie. Część narzędzi
niezbędnych do podstawowych operacji wykorzystywanych podczas obróbki dostępna jest
w lewym pionowym pasku narzędziowym. Możecie również skorzystać z górnego paska
narzędziowego, gdzie znajdują się wszystkie możliwe opcje do edycji.

Po dokonaniu odpowiednich korekt, klikacie na polecenie „Zakończ edycję”, po czym
program zapisze Wasze zmodyfikowane zdjęcie w programie Corel Draw, gdzie będziecie
mogli kontynuować importowanie kolejnych fotografii.
Zdjęcia możecie powiększać na arkuszu lub je zmniejszać przeciągając za jego rogi
metodą „przeciągnij i upuść”. Po kliknięciu w obrazek w każdym z jego rogów pojawią się
prostokąty. Aby zmienić jego proporcje konieczne jest kadrowanie, ponieważ przeciąganie
zdjęcia za boki spowoduje jego wypaczenie.
Fotografie umieszczacie w dowolny sposób na arkuszu. Na przykładzie widać, że
zdjęcia nie muszą mieć tych samych
wielkości, jedne mogą być większe inne
mniejsze. Wszystko zależy od tego, jak
sobie rozplanujecie ich rozkład oraz od
tego, co chcieliście zawrzeć w kadrze.
Bywa tak, że zdjęcie jest wykadrowane
poziomo lub pionowo i wówczas należy
odpowiednio rozmieścić obok siebie takie
fotografie. Oprócz chmurek dialo-gowych
komiks może zawierać również „chmurki
myślowe”, oraz „chmurki opisowe”, które
przybliżają odbiorcy zaistniałą sytuację.
Aby dodać do zdjęć „chmurki”, należy
wybrać narzędzie „kształty objaśnień”,
które znajduje się w pasku narzędziowym z
lewej strony w sekcji „kształty podstawowe”.W górnej części okna możecie
wybrać dowolny kształt objaśnień
(chmurek).
Oprócz tego można wybrać, w jaki sposób będzie obrysowana Wasza chmurka, czy liną
ciągłą, przerywaną, czy też wykropkowaną, oraz można dokonać zmian grubości obwódki
chmurki – analogicznie jak w przypadku kształtów podstawowych omawianych prędzej.
Klikacie na wybrany wzór chmurki i na arkuszu metodą „przeciągnij i upuść” przeciągacie od
ust bohatera, w którąkolwiek stronę. W zależności od tego, jak chcecie umiejscowić chmurkę
względem bohatera. Gdy narysujecie chmurkę należy wypełnić ją białym kolorem. Wpisany
później tekst będzie dobrze widoczny. Gdy wstawicie chmurkę możecie wybrać kolor
wypełnienia poprzez kliknięcie w dany kolor z palety barw znajdującej się po prawej stronie.
Wypełnienia dokonujecie również poprzez wybór narzędzia „wypełnienie” i wybór
„wypełnienia jednolitego”. Na palecie kolorów wybieracie kolor biały. Zatwierdzacie i w ten
sposób macie gotową białą „chmurkę dialogową”.

Ostatnim krokiem w tworzeniu chmurek dialogowych jest oczywiście umieszczenie w
chmurce tekstu. Wybieracie narzędzie „tekst”, następnie umiejscawiacie kursor na „chmurce
dialogowej”. Należy ustawić kursor w górnym lewym rogu - pojawiające się podpowiedzi podświetlane na niebiesko wskażą, kiedy możecie umieścić pole tekstowe dopasowane do
„chmurki”. Widoczny będzie tekst „Punkt środkowy [AB]”, a kliknięcie w tym miejscu
spowoduje pojawienie się pola tekstowego dopasowanego do utworzonej wcześniej
„chmurki”. W tym polu możecie wpisać dowolny tekstu formatując go, jak w przypadku
zwykłego dokumentu (rodzaj czcionki, wielkość czcionki, kursywę itp.). Po wpisaniu tekstu
możecie w dowolny sposób korygować wielkość i proporcje „chmurki”. Dokonujecie tego
poprzez przeciąganie punktów pomocniczych widocznych wokół „chmurki”. W ten sposób
w dowolny sposób możecie rozmieszczać niezależnie od siebie zarówno zdjęcia jak i chmurki.
Dzięki temu niezbędnikowi praca w programie Corel Draw umożliwi Wam wykonanie nie
tylko prostych, ale również złożonych grafik komputerowych. Jeśli będziecie próbować,
każdy następny projekt graficzny będzie Wam przynosił więcej radości, a zajmował mniej
czasu przy tworzeniu. Powodzenia!

FOTOGRAFIA

NIEZBĘDNIK III

W tym niezbędniku znajdziecie wskazówki dotyczące fotografii. Te informacje
przydadzą się Wam do zrobienia perfekcyjnych zdjęć, nie tylko do foto komiksu, ale także do
Waszego kwartalnika. Dowiecie się również, jak „naprawić” stare zdjęcia, które będą
podstawą do stworzenia Waszej wystawy.
Aparat fotograficzny
Aby móc cieszyć się dobrą jakością zdjęć
konieczne jest posiadanie przynajmniej aparatu kompaktowego, ale takiego, którym
można wykonać fotografie w formacie
RAW (czyli dane bezpośrednio zgrane z matrycy naszego aparatu, w których nie ma
żadnej ingerencji softwarowej). Dzięki zdjęciom w takim formacie będzie mogli
dokonać odpowiednich zmian w kolorystyce
zdjęć. Jeśli nie posiadacie aparatu umożliwiające wykonywanie zdjęć w formacie
RAW, konieczna jest kontrola temperatury barwowej
wykonywanych zdjęć. Większość aparatów kompaktowych posiada kilka trybów wyboru balansu bieli,
zazwyczaj jest to:
- światło żarowe
- światło słoneczne
- światło jarzeniowe
- pochmurny dzień
- lampa błyskowa
Dlaczego tak ważna jest kontrola balansu bieli podczas fotografowania? Otóż, każda sceneria
posiada inne oświetlenie główne i w zależności od tego jaki kolor posiada to światło, takie
przekłamanie kolorystyczny będzie widniało na Waszej fotografii.
Przykładowo wykonując zdjęcie w pomieszczeniu, gdzie głównym źródłem oświetlenia jest
żarówka, należy użyć balansu bieli „światło żarowe”. Jeżeli tego nie uczynicie, automatyka
aparatu spróbuje uzyskać odpowiedni balans bieli, lecz nie ma pewności, że zrobi to
poprawnie. Wówczas zdjęcie będzie miało dominatę koloru pomarańczowego lub ciemnożółtego.

Na zdjęciu po lewej stronie fragment wykonany bez korekcji balansu bieli a fragment po prawej
przy użyciu balansu bieli nastawiony na światło żarowe. Na powyższym przykładzie doskonale
widać, jak ogromne znaczenie ma balans bieli podczas wykonywania fotografii.

Tryby fotografowania
Każdy aparat posiada kilka trybów fotografowania. Niezależnie, czy przygotowujecie fotokomiks, czy zdjęcia do Waszego kwartalnika powinniście przyswoić te informacje. Podstawowym trybem oczywiście jest tryb automatyczny (zielony), kiedy to aparat sam dobiera
odpowiednie parametry podczas fotografowania.
Jest to tryb najczęściej wybierany przez amatorów
i tych, którzy boją się eksperymentować. Tryb ten jest
na tyle wygodny, że nie będziecie musieli się martwić
o to, że zdjęcie może być niepoprawnie naświetlone,
aparat w tym przypadku zrobi wszystko za Was.
Wasza rola ogranicza się do wykadrowania ujęcia,
ustawienia ostrości na zamierzonym obiekcie i naciśnięcie do końca spustu migawki. Niestety posiada
jedną wadę, mianowicie całkowicie pozbawia Was
kontroli nad procesem fotografowania. Przykładowo
znajdujecie się w dość ciemnym pomieszczeniu i nie
chcecie używać lampy błyskowej, by nie psuć nastroju zastanej sytuacji. Automatyka nie
pozwoli Wam zrobić zdjęcia bez użycia lampy błyskowej. Poniżej przykłady zdjęć, to po lewej
stronie zostało zrobione przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej, natomiast to po prawej
stronie w trybie umożliwiającym zrobienie zdjęcia bez lampy błyskowej.

Oprócz trybu automatycznego aparaty posiadają tryb programowalnej automatyki, czyli „P”.
Tryb ten jest całkiem podobny do pełnej automatyki, jednakże umożliwia zmianę dwóch
zależnych od siebie parametrów; czasu otwarcia migawki i przysłony. Kontrolę nad lampą
błyskową umożliwia tryb priorytetu przysłony „A” i tryb priorytetu migawki „S”.

Czym są owe tryby? Tryb priorytetu przysłony pozwoli Wam na ręczne ustawienie
przysłony natomiast automatyka dobiera taki czas otwarcia migawki, by zdjęcie było
poprawnie naświetlone. Za to w trybie priorytetu migawki, możliwe jest ustawienie czasu
otwarcia migawki a aparat samodzielnie dobiera wartość przysłony potrzebną do
prawidłowego ustawienia ekspozycji.
Zdjęcie zostało wykonane w trybie priorytetu
migawki. Aby uwiecznić na fotografii ruch
ognistych kuli poruszanych przez artystę
konieczne było wydłużenie czasu otwarcia
migawki na tyle długo, by w czasie wykonywania zdjęcia artysta mógł wykonać prawie
pełen obrót ognistą kulą. Gdyby użyć do
wykonania tego zdjęcia automatyki, to
prawdopodobnie aparat wykonałby „zamrożenie ruchu” ukazując tylko dwa jasne punkty
przedstawiające ogniste kule – plamki. To tylko
jeden z wielu przykładów wykorzystania różnych trybów fotografowania, które znajdziemy w aparacie.

Oświetlenie – ustawienia aparatu
Kolejną funkcją, którą powinien posiadać Wasz aparat jest możliwość wykonywania
zdjęć bez użycia lampy błyskowej, a czasami użycia jej w szczególny sposób. Światło zastane to
takie, którego „źródłem” nie jest fotografujący – na przykład za pomocą dodatkowego sprzętu
(również aparatu). Najlepszym przykładem światła zastanego jest wykonywanie zdjęć na
zewnątrz, gdzie głównym oświetleniem jest słońce. Wtedy nie musicie używać lampy
błyskowej. Czasami fotografując w pomieszczeniach, gdzie jest niewystarczająca ilość
światła do wykonania fotografii w aparacie automatycznie włącza się lampa błyskowa.
Dużym atutem aparatu jest możliwość wykonania takiego zdjęcie bez użycia owej
wbudowanej w aparacie lampy, ponieważ czasami psuje to klimat fotografowanej sceny
i znacząco spłaszcza obraz.
Poniżej przykład użycia lampy błyskowej (po lewej) zdjęcie jest ewidentnie płaskie nie tworząc
głębi, tworzy się za obiektem dość kontrastowy cień, zdjęcie po prawej wykonane przy świetle
zastanym padającym z prawej strony.

Co zrobić jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy do wykonania zdjęcia konieczne jest użycie
lampy błyskowej? Otóż należy światło lampy błyskowej w jakiś sposób zmiękczyć.
Najprostszym sposobem, a zarazem mało wygodnym jest zasłonięcie lampy błyskowej dużym
arkuszem białego papieru, który w tym wypadku będzie działał jako dyfuzor, rozpraszając
światło całą swoją powierzchnią.

Kadrowanie i wieloplanowość
Ważnym aspektem fotografii jest właściwy kadr. To właśnie sposób kadrowania i sytuowania
obiektów ważnych i mniej ważnych sprawia, że fotografia „rzuca się w oczy”.
Jest na to prosta reguła „złotego działu” – Dzieląc pole obrazu na dziewięć równych części
otrzymacie schemat najdogodniejszych miejsc ( tak zwane mocne punkty) dla umieszczenia
różnych elementów.

Ta stara rzymska zasada pozwala odnaleźć w obrazie punkty idealnej równowagi, tak miłej dla
oka. Starożytni zauważyli, że obiekty zbyt symetrycznie rozmieszczone są po prostu nudne,
natomiast przesunięcie głównego obiektu na skraj obrazu powoduje utratę równowagi
i wprowadza pewien stan niepokoju w umysł obserwatora. Dopiero pewne rozmieszczenie
pośrednie zadowala nasz zmysł estetyczny. Oczywiście reguła "złotego podziału" nie musi być
czymś nadrzędnym, czego trzeba się sztywno trzymać, czasem w celu osiągnięcia pewnego
efektu.

Rola linii w kompozycji
Obrazy składające się w większości z poziomych i pionowych linii prezentują sobą formalny
porządek i sprawiają wrażenie stabilności. Linie zakrzywione znakomicie podkreślają ruch
i pomagają prowadzić wzrok np. w głąb zdjęcia ku głównemu tematowi.

Ostrość
Nieostry pierwszy plan wydobywa tło, lub nieostre tło uwypukla główny motyw.

Nad ostrością łatwo jest panować, zazwyczaj głębię ostrości możecie odczytać z obiektywu
(przy skali przysłon). Musicie pamiętać, że szeroko otwarta przysłona to mała głębia ostrości,
natomiast przysłona maksymalna daje dużą głębię ostrości, sprawia, że obiekty bliskie i dalekie
wychodzą ostre na zdjęciu.

Od czasu pojawienia się prostych aparatów kompaktowych synonimem
"amatorszczyzny" stały się zdjęcia ostre od pierwszych planów do nieskończoności, natomiast
te, z nieostrym, rozmytym tłem były (i są) powszechnie postrzegane, jako "profesjonalne".
Jest w tym trochę prawdy. Amator z reguły nie ma pojęcia o głębi ostrości i nie wykorzystuje
możliwości swego aparatu w tym zakresie (dawniej w prostych kompaktach nie było to, zresztą
możliwe). Obecnie, jednak nawet w prostych "cyfrówkach" wystarczy wybrać odpowiedni
program, by uzyskać ciekawą głębię ostrości. W zasadzie nawet proste aparaty umożliwiają
obecnie ustawienie manualne przynajmniej jednego parametru np. czasu otwarcia migawki.
Wystarczy, najprościej mówiąc, ustawić jak najkrótszy czas migawki, co zmusi automatykę
aparatu do otwarcia przysłony i umożliwi uzyskanie małej głębi ostrości, czyli np.: rozmytego
tła poza głównym obiektem zdjęcia.

„Naprawianie” starych zdjęć
Kiedy będziecie przygotowywać wystawę starych zdjęć, niektóre na pewno będą
potrzebowały renowacji lub retuszu. Oto wskazówki, jak, co i po co?

Digitalizacja
Po zebraniu fotografii należy przystąpić do ich digitalizacji, czyli ulepszenia. Możecie
tego dokonać na dwa sposoby: poprzez skanowanie oraz fotografowanie. Pierwsza metoda
jest metodą mniej pracochłonną jednakże mało dokładną i stwarzającą wiele problemów.

Pierwszym jest niska rozdzielczość powstałych w ten sposób obrazów, przez co nie
będzie możliwe powiększenie zdjęć do rozmiarów umożliwiających ich wystawienie. Drugi
problem to refleksy. Wiele zdjęć powstała na papierze „z połyskiem”, który silnie odbija
padające nań światło. Skaner działa na zasadzie przesuwania wzdłuż skanowanego elementu
silnego źródła światła z lustrem, co powoduje, że światło padające na zdjęcie tworzy silne
refleksy niemożliwe do wyeliminowania. Dlatego o wiele dokładniejszą metodą digitalizacji
zdjęć jest ich fotografowanie. Do fotografowania konieczne jest użycie aparatu o dość dużej
rozdzielczości, która umożliwi Wam znaczne powiększenie obrazu ale również ułatwi cyfrową
obróbkę.

Oświetlenie zdjęcia podczas fotografowania
Aby poprawnie sfotografować zdjęcia konieczne jest równomierne oświetlenie miejsca, w którym dokonywana będzie digitalizacja. Możecie wykorzystać światło naturalne, czyli
dzienne, ale pod kilkoma warunkami. Nie możecie wykonywać digitalizacji przy silnie
świecącym słońcu, ponieważ wówczas oświetlenie nie będzie równomierne lecz kierunkowe,
tworzące cienie lub silne kontrasty. Dlatego jeśli chcecie korzystać ze światła naturalnego
należy schronić się przed słońcem lub dokonywać digitalizacji w pochmurny dzień.
Jeżeli dysponujecie oświetleniem studyjnym, możecie wykorzystać lampy błyskowe
(wystarczą dwie sztuki), umieszczone na statywach. Do takich lamp błyskowych potrzebować
będziecie elementy rozpraszające światło, ponieważ „goła„ lampa działa jak słońce, czyli
tworzy silne kontrasty i cienie. Najpopularniejszym sposobem na zmiękczenie światła z lamp
błyskowych jest zastosowanie białych transparentnych parasolek umieszczonych przed czaszą
lampy błyskowej.
Koszt zakupu takich lamp jest dość wysoki i dla
wykonania jednej wystawy byłby zupełni nieopłacalny, dlatego alternatywą dla tego rozwiązania
jest wykorzystanie zamiast lamp błyskowych silnych
świetlówek o temperaturze świecenia 4300K. Żarówki
takie należy zamocować na statywach i również
umieścić parasolki rozpraszające.

Najistotniejszym elementem całego procesu digitalizacji jest właściwe ustawienie aparatu i lamp. Aparat
bezwzględnie musicie umieścić na statywie, byście
podczas fotografowania uniknęli poruszenia obrazu
oraz w celu prawidłowego skadrowania

i standaryzowania całego procesu digitalizacji. Fotografowane dokumenty muszą znajdować
się równolegle do przedniej soczewki obiektywu aparatu. Układa się więc zdjęcie na płaskim
stole, a aparat montuje się na trójnożnym statywie obiektywem skierowanym ku dołowi.
Niestety rozwiązanie takie jest kosztowne ze względu na konieczność zastosowania
profesjonalnego statywu. Alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie aparatu
w standardowym statywie pod kątem 45 stopni do płaszczyzny stołu, natomiast fotografie
należy umieścić równolegle do aparatu, również pod kątem 45 stopni.

widok z boku

widok od strony aparatu

Lampy błyskowe lub ze światłem stałym (żarówkami) umieśćcie po obu stronach stołu, na
którym będziecie wykonywać zdjęcia. Kąt padania światła na płaszczyznę fotografowaną
powinien wynosić 45 stopni, choć może on wymagać korekty w zależności od odległości lub
wysokości umieszczenia parasolek. Korekty dokonujecie po sfotografowaniu najbardziej
„błyszczących zdjęć”. Korygujecie również pochylenie lamp, by nie było widocznych refleksów.

SPRZĘT
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Do filmowania i montażu serwisu informacyjnego potrzebujecie takiego samego
sprzętu, jak do filmowania i montażu filmu. Tworzenie materiałów filmowych można
porównać do puzzli. Zawsze układamy w ten sam sposób – szukając pasujących do siebie
elementów. Gdy do siebie pasują – łączymy, gdy nie – odrzucamy. Podobnie jest z materiałem
filmowym. Nieważne, czy będziecie nagrywać film czy serwis informacyjny. Ładne nagrania
zostawiacie i montujecie, a brzydkie odrzucacie – może kiedyś się przydadzą.
Zanim jednak zaczniecie zabawę w filmowanie powinniście zaopatrzyć się w niezbędny
sprzęt. Tutaj nie wystarczą już tylko dobre chęci. Starajcie się być profesjonalistami. Róbcie
wszystko najlepiej jak tylko umiecie. Ze względu na to, że chcecie, aby efekt końcowy był jak
najlepszy, a Wasza praca była jednocześnie dobrą zabawą, powinniście zaopatrzyć się w:
- kamerę HD z możliwością podłączenia mikrofonu i słuchawek mini-jack. Możecie poszukać
kamery za kilkadziesiąt tysięcy złotych, lub dobrego taniego sprzętu cyfrowego. Nagrywanie w
rozdzielczości HD da Wam najlepszą jakość obrazu, a wejścia mikrofonowe i na słuchawki
umożliwi podłączenie zewnętrznego mikrofonu i słuchawek. To bardzo przydatne podczas
wywiadów.
- statyw – Unikniecie niepotrzebnych drgań i falowania kamery podczas wywiadu. Musicie
wiedzieć, że drobne drgania utrudniają oglądanie widzowi.
- mikrofon na klips z wyjściem mini-jack – taki rodzaj mikrofonu przyda się w szczególności do
wywiadów w studio.
- mikrofon przenośny z wyjściem mini-jack – przyda się do pracy w terenie (np. wywiad na
ulicy, sonda uliczna itp..)
- rozdzielacz audio na dwa wejścia mini-jack – może Wam się przydać jeśli posiadacie dwa
mikrofony, ponieważ w kamerze jest tylko jedno wejście na mikrofon. Dzięki takiemu
rozdzielaczowi możecie pracować na dwóch mikrofonach jednocześnie.
- słuchawki douszne dla dźwiękowca z wyjściem mini-jack – sprawdzają się podczas
nagrywania wywiadów, czy nawet filmu. Dźwiękowiec będzie mógł wyłapać wszelkie skazy
dźwięku, na przykład hałas samochodu, piły motorowej czy szczekania psa. Wówczas
dźwiękowiec może polecić nagranie danej sceny lub wywiadu jeszcze raz.
- reflektor przenośny na baterie – mocny reflektor przyda się, gdy w pomieszczeniach lub na
dworze jest już ciemno, a na monitorze kamery widać już tzw. ziarno. Kamera w ciemnościach może tracić ostrość.
- dysk twardy przenośny – gdy będziecie w posiadaniu większej ilości materiałów filmowych
powinniście je nagrać na osobny nośnik. Może to być przenośny dysk twardy.
- komputer do montażu materiałów filmowych – aby komfortowo pracować przy tworzeniu
wideo należy zaopatrzyć się w całkiem dobry komputer stacjonarny lub laptop. Przy wyborze
komputera zwróćcie uwagę na parametry techniczne, takie jak karta graficzna, pamięć RAM,
procesor i przede wszystkim pojemny dysk twardy.

MONTAŻ WIDEO
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Montaż wideo przypomina układankę puzzli. Dobieracie pasujące do siebie elementy
(dźwiek i wideo) i układacie obok innych pasujących elementów. W programie układacie je na
tzw. taśmie czasu, która przybiera formę paska. Możecie na nim układać przeróżne elementy,
takie jak dźwięk narracyjny, muzykę, tytuły i oczywiście materiał filmowy.
Montowanie serwisu informacyjnego i filmu za bardzo nie różni się od siebie. Wiedzę
jaką posiądziecie czytając ten poradnik wystarczy Wam, aby złożyć serwis informacyjny i film.
Tym prostym programem można tworzyć przeróżne filmy. Montaż będzie wymagał od Was
dużo cierpliwości i czasu, ponieważ jest to najbardziej czasochłonna praca.
Musicie jednak pamiętać, że inne zasady panują przy montażu serwisu informacyjnego,
a inne przy montażu filmu. W tym pierwszym wstawiacie podpisy pod wywiady, tytuły, logo
stacji itp. W filmie wybieracie interesujące Was ujęcia i układacie w odpowiedniej kolejności na
osi czasu. W niniejszym poradniku nauczycie się montować filmy na przykładzie prostej relacji z
serwisu informacyjnego. Zaczynamy!

Uruchomcie program Pinnacle Studio
Po uruchomieniu się programu kliknijcie w górnym pasku narzędziowym „Ustawienia”
a następnie „Preferencje projektu”. Później, w nowym oknie, w polu „Format projektu”
wybierzcie HD 1280x720/25p. Projekt będziemy przygotowywany do tego formatu, który
wybierzecie. Zatwierdzacie przyciskiem OK i uruchamiacie ponownie program w celu zapisania
zmian. Projektem nazywamy całość Waszej pracy, którą możecie zapisać, jednak nie jest to
jeszcze plik filmowy. Wybraliście taki format projektu tylko dlatego, że jest to wystarczająca
rozdzielczość do tworzenia filmów. Możecie ustawić wyższą, a nawet maksymalną
rozdzielczość, jednak pamiętajcie, że będziecie potrzebować naprawdę mocnego sprzętu
komputerowego do tego, aby złożyć najprostszy film.

Zgrajcie nagrania z kamery, znajdźcie je na dysku
Wróciliście właśnie z jakiejś imprezy. Macie kamerę pełną wspaniałych nagrań. Pliki
wideo znajdują się na kamerze, więc musicie je skopiować na dysk twardy komputera. Będzie
Wam łatwiej operować na plikach podczas edycji filmu. Nie operujcie na plikach bezpośrednio
z kamery, ponieważ przepustowość łącza USB jest znacznie mniejsza niż dysku twardego. Jeśli
zależy Wam na czasie – róbcie wszystko, aby przyspieszyć sobie pracę.

Umieśćcie filmy na taśmie czasu – ścieżce wideo.
Jeśli chcecie przeglądać wideo, z lewego menu klikacie w przycisk. Otworzy Wam się
przeglądarka wideo. Możecie każdy film obejrzeć i gdy spodoba się Wam ujęcie możecie je
wstawić na ścieżkę wideo. Metodą przeciągnij i upuść umieszczacie dany plik na ścieżce wideo.

ścieżka wideo - ikonka z lewej przedstawia kamerę

Niepotrzebne ujęcia
Zdarza się, że na przykład nie potrzebujecie dwóch pierwszych i dwóch ostatnich sekund
z ujęcia. W tym celu, po przesunięciu filmów na ścieżkę wideo, klikacie na nią dwukrotnie.
Otworzy się Wam nowe okno.

1 – Tutaj wybieracie czas, w którym zacznie się Wasze ujęcie. Jeśli chcecie, aby rozpoczęło się
dopiero od drugiej sekundy wpisujecie 0:00:02.00
2 – Tutaj wybieracie czas, w którym zakończy się Wasze ujęcie. Możecie wpisać czas, jeśli
wiecie ile sekund trwa Wasze ujęcie.
3 – W tym polu możecie zobaczyć, ile trwa Wasze ujęcie. Już na tym poziomie można skrócić
końcówkę poprzez zmniejszenie wartości czasu o wybraną przez Was wartość.
4 – Za pomocą suwaka możecie sobie wybrać, w którym momencie zacznie się wasze ujęcie
oraz, w którym się ono zakończy.
Drugi sposób jest prostszy. Po kliknięciu na oś czasu (pomarańczowy pasek) w wybranych
miejscach ujęcia możecie podzielić je na dwie części. W tym celu, po wybraniu, w którym
momencie chcecie dzielić klip, klikacie na przycisk Insert na klawiaturze. Można też kliknąć
w przycisk 'Cut'.

Program podzielił Wam klip na dwie części. Przyciskiem DELETE usuwacie ten niepotrzebny.

Dźwięk do materiałów – ścieżka dźwiękowa
Dobrze będzie, gdy już na samym początku ustalicie sobie własny styl w serwisie
informacyjnym. Przykładowo komentarz zaczyna się dopiero w pierwszej sekundzie materiału.
Najpierw wrzucacie na ścieżkę wideo jakieś ujęcie, a dopiero potem na ścieżkę narracyjną,
w pierwszej sekundzie Wasz komentarz.

Zdarza się, że dźwięk umieszczony na ścieżce narracyjnej przesuwa się po ścieżce
w momencie skracania ujęć wideo. Oznacza to, że jeśli będziecie wycinać niepotrzebną
końcówkę materiału filmowego to utniecie Wasz komentarz. Jest na to sposób! Po tym jak
wrzucicie komentarz zablokujcie możliwość przesunięcia go. Teraz Pinnacle już go nie utnie.

Kliknięcie w kłódkę spowoduje zablokowanie ścieżki. Ścieżka mieni swój kolor na szary!

Tło dźwiękowe materiałów filmowych
Utwór muzyczny umieszczacie na ścieżce muzycznej - poniżej ścieżki narracyjnej. Za pomocą
dwóch kliknięć możecie wybrać interesujący Was fragment muzyki. Wycinamy go w analogiczny sposób, jak w przypadku filmów na ścieżce wideo. Przesuwacie utwór muzyczny na
ścieżkę muzyczną. Klikacie dwukrotnie. Otwiera się Wam nowe okno. Tam wybieracie czas
lub wycinacie za pomocą przycisku Insert na klawiaturze lub 'Cut' w programie.
Należy przyciszyć tło dźwiękowe materiałów filmowych do poziomu minimum „-25”. Wasz
komentarz jest najważniejszy i on ma być najbardziej słyszalny. Dźwięki materiałów filmowych
powinny być wyciszone do możliwego minimum – jednak na tyle, aby widzowie je usłyszeli.
Aby to zrobić dwukrotnie klikacie w przycisk:

Następnie wpisujecie w pierwsze pole wartość minimum -25.0 :

Pamiętajcie, żeby poziom dźwięku tła ustawiać, gdy suwak czasu przesunięty jest na
początek filmu. Jest to ważne, ponieważ program w tym momencie wyciszy wam wszystko co,
znajduje się za suwakiem na osi czasu. Pamiętajcie, że wartość tę możecie sobie ustawić
według własnych upodobań. Może to być -25, ale również -32. Wszystko zależy od Was.

Tytuły, podpisy itp.
Niekiedy podczas wywiadu na ekranie wyświetlają się dane osoby (imię i nazwisko, funkcja,
zajmowane stanowisko itp.), która się wypowiada. W żargonie dziennikarskim nazywa się to
„wizytówka”, a osoba, która wpisuje dane do wizytówek to „peso wiec”. Jeśli będziecie chcieli
wstawić wizytówki lub chociaż prosty tytuł na początku materiału, kliknijcie przycisk 'tytuły'
z lewego paska menu.

Z listy rozwijalnej wybierzcie „Standardowe tytuły ruchome”. Możecie zauważyć wiele
tytułów. Przeciągnijcie interesujący Was tytuł na taśmę tytułów do czasu pierwszej sekundy.
Klikacie na niego dwukrotnie, by przejść do edycji.

Po otwarciu się nowego okna skasujecie warstwy tytułu standardowego lub zmienicie tekst
domyślny.

1 – Z lewej strony znajduje się menu. Możecie zdecydować, co będzie Waszym tytułem.
Czy będzie to jakiś inny film, zdjęcie, jakiś kształt lub być może tekst. Ostatni przycisk to
przycisk akcji – ustawiacie tutaj animacje warstw.
2 – Podgląd. Wszystko co zrobicie wyświetla się wam w okienku. Możecie zobaczyć efekty
waszej pracy – oczywiście dotyczące tytułów.
3 – Lista warstw. Możecie usuwać, zmieniać kolejność i dodawać nowe warstwy.

4 – W przypadku ustawienia na tytuł samego tekstu możecie zmienić czcionkę i jej rozmiar.
Dodatkowo ustawić czas ukazywania się tytułu na ekranie.
Do każdej warstwy możecie dodać akcję. Oznacza to, że Wasz tytuł może przybrać formę
animacji. Może wjechać na ekran, po czym chwilę później wybuchnie w efektowny sposób.
W programie jest wiele efektów, które możecie wypróbować poświęcając trochę czasu.
Polecamy Wam, żebyście obejrzeli kilka serwisów informacyjnych w celu analizy i oceny
pokazujących się tam tytułów. Zobaczcie ile sekund taki tytuł się utrzymuje, w jaki sposób znika
z ekranu, co się na nim znajduje.

Zapisujcie projekty
Pamiętajcie o systematycznym zapisywaniu projektów. Plik->Zapisz jako. Na Wasze
szczęście Pinnacle potrafi przywrócić projekt po nagłym wyłączeniu programu, czy po tym jak
się program zawiesi.

Tworzenie filmu
Gdy wiecie, że stworzony przez Was projekt jest już tą wersją, którą chcecie zamienić na
film – musicie stworzyć film. Aby stworzyć film klikacie na przycisk Tworzenie filmu, a
następnie z listy rozwijalnej wybieracie rozszerzenie i rozdzielczość. Możecie zapisać film do
jakości typowo dla internetu np. DIVX->Wysoka rozdzielczość lub zapisać do najlepszej
możliwej rozdzielczości FullHD MPEG2->HD1080i

Następnie klikacie na przycisk „Utwórz plik” i wybieracie miejsce na dysku, w którym program
go zapisze. Później możecie zrobić sobie herbatę lub kawę, bowiem przetwarzanie projektu na
plik wyjściowy nie jest ani ciekawe, ani szybkie. Piętnastominutowy materiał filmowy
przetwarza się blisko godzinę. Pamiętajcie, aby w tym czasie nie uruchamiać innych
programów, bowiem w momencie przetwarzania komputer korzysta ze swojej pełnej mocy .

Posprzątajcie po sobie
Po stworzeniu filmu skasujcie pliki pomocnicze. Program w momencie przetwarzania
korzysta z kodeków, które dekodują wideo na format odczytywalny przez komputer. Program
Pinnacle Studio bardzo często generuje pliki pomocnicze podczas edytowania i
wyprowadzania projektu (podczas renderowania). Są one umieszczane w folderze na dysku w
określonym miejscu. Bardzo często się zdarza, że materiał kilkuminutowy zajmuje kilka GB.
Żeby je skasować klikacie z górnego menu rozwijalnego Plik->Usuń pliki pomocnicze

Zaznaczacie trzecią opcję i klikacie OK..
Teraz już potraficie stworzyć film
Podstawowe informacje na temat montażu są już Wam znane. Doświadczenie jest najlepszym
nauczycielem, dlatego zachęcamy, abyście próbowali tworzyć filmy korzystając
z wszelkich możliwych opcji w programie. Nie bójcie się sprawdzać, do czego służy dany
przycisk. Metodą prób i błędów szybciej poznacie program i będzie Wam łatwiej w nim
operować w późniejszym czasie, przy pracy z kolejnymi materiałami wideo. Powodzenia!

PRAWO AUTORSKIE
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OŚWIADCZENIE
O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
Oświadczam, że przenoszę bez wynagrodzenia, na INFORAMA - produkcja filmowa, zwanego dalej
Zleceniodawcą, autorskie prawa majątkowe do mojego wizerunku utrwalonego w filmie realizowanym na
5 –lecie Stowarzyszenia Chociszewo – Wspólna Przyszłość. Przeniesienie obejmuje również zezwolenie
(licencję) na korzystanie z mojego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

utrwalenie na nośniku CD, VHS, fotografiach pamięciach flash,
zwielokrotnianie określoną techniką (w tym CD, DVD, wideo, VHS),
prawo do obrotu w kraju i zagranicą,
wypożyczanie, najem, dzierżawa, lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono lub
zwielokrotniono,
wprowadzanie do pamięci komputera,
publiczne wykonywanie albo publiczne odtwarzanie lub prezentowanie,
wystawianie,
wyświetlanie,
udzielanie licencji na wykorzystanie,
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej,
nadawanie za pośrednictwem satelity,
udostępnianie w Internecie,
retransmisja w nieograniczonej ilości nadań.

Zleceniodawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, w którym został utrwalony mój
wizerunek.
Zleceniodawca jest upoważniony, do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do
utrwalonego wizerunku oraz zbycia wyżej określonych prawo autorskich.
Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego.

……………………………………………………………….
podpis

KADROWANIE
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Każdy fotograf, operator filmowy, a nawet artysta powinien tworzyć swoje dzieła
według ogólnych zasad kadrowania. Nauczyć się ich można dosłownie wszędzie: na wydziałach
operatorskich szkół filmowych, w warsztaty szkoleniowych czy nawet poprzez internet. Zdarza
się, że sposób kadrowania jest często znakiem rozpoznawczym artysty. Powinniście wiedzieć,
że ekran posiada proporcje szerokości do wysokości 4:3 i 16:9.

Istnieje również pojęcie „złotego podziału” – jedna ze starożytnych greckich szkół
filozoficznych uznała za ideał harmonii i piękną symetrię, proporcję wynikającą ze wzajemnych
stosunków liczb pierwszych.
Inaczej skadrujecie film, w którym piłkarze przygotowują się w szatni, inaczej ich wyjście na
murawę, inaczej rozmowę z trenerem, a jeszcze inaczej cały mecz. Poprawna kompozycja
każdego z tych tematów zależy od umiejętności i spostrzegawczości operatora kamery,
a później profesjonalizmu montażysty, który połączy całość w jeden kompletny film.
Drugim czynnikiem udanego kadru jest motyw, to znaczy element, który w danym ujęciu jest
najważniejszy. Czy to będzie gest (przybicie piątki), wyraz twarzy, łza, twarz czy nawet
kopnięcie piłki? Kompozycja i motyw to elementy ściśle ze sobą związane, przy czym zauważyć
można zależność taką, że im lepszy motyw, tym mniej wysiłku musicie włożyć w kadrowanie
kompozycji, i odwrotnie.
Rysunek przedstawia cztery punkty przecięcia linii pionowych i poziomych. To tak zwane
mocne punkty. Filmując daną scenę możecie sobie wyobrazić na nim tę prostą siatkę i zwrócić
uwagę na mocne punkty.
Ważne aby Wasz motyw filmowanej sceny znajdował się w którymś z tych mocnych punktów.
Tak wykonane ujęcie, wprowadza harmonie w oglądany film lub zdjęcie. Pamiętajcie, aby
wykorzystywać tylko jeden punkt. Jeśli umieścicie większą liczbę przedmiotów na wszystkich
przecięciach spowodujecie, że ktoś kto ogląda Wasze dzieło błądzi wzrokiem od jednego
punktu do drugiego nie wiedząc co wybrać.

Skoro wiecie już o „złotym podziale” możecie przejść dalej – wykorzystać go w praktyce.
Zanim jednak to uczynicie warto poznać przeróżne plany filmowe – najczęściej stosowane
przez filmowców. Plan filmowy to nic innego jak określony sposób kadrowania, w zależności od
tego w jakiej odległości od kamery jest dany obiekt. Jeden plan odpowiada jednemu ujęciu.
Niekiedy zdarza się, że za sprawą ruchu kamery jedno ujęcie rozgrywa się w kilku planach lub
kilka ujęć może pozostawać w tym samym planie.
Zobaczcie zatem stosowane plany filmowe:

TOTALNY DALEKI
Przedstawia panoramę akcji. Postać
ludzka jest niewielka, wkomponowana
w obszerne tło lub całkowicie niewidoczna (nieobecna). Stosowany do prezentowania miejsca akcji. Można odczytać z niego wiele informacji. Rozpoznajecie miejsce akcji, warunki w nim
panujące, czas akcji (dzień lub noc).
Często stosuje się go przy rozpoczęciu lub
zakończeniu filmu.

PLAN OGÓLNY
Widzicie już obraz miejsca akcji. Zauważalne są sylwetki ludzkie, dobrze widoczne miejsce, dekoracje. Stosowany do
przekazywania informacji o miejscu akcji
oraz związków postaci z otoczeniem.

PLAN PEŁNY
To wycinek z planu ogólnego. W kadrze
mieści się cała sylwetka ludzka. Rozpoznajecie postać oraz widzicie co w danej
chwili robi. Informuje o postaci. Widać
część dekoracji. Stosowany w kinie niemym.

PLAN AMERYKAŃSKI
To wycinek z planu pełnego. Postać
ludzka widoczna od kolan w górę.
Najczęściej stosowany w scenach
dialogowych. Pokazuje relacje między
osobami. Dostrzec można gesty, mimikę
i zachowanie.

PLAN ŚREDNI
Pokazuje postać ludzką od pasa w górę.
Kładzie większy nacisk na mimikę niż plan
amerykański. Służy do filmowania dialogów. Dużą rolę odgrywa mimika bohaterów.

PLAN BLISKI (PÓŁZBLIŻENIE)
Obejmuje popiersie. Postać jest dominująca wobec tła. Zauważalna jest mimika, gestykulacja i emocje. W tym planie
można zmieścić maksymalnie trzy osoby.

ZBLIŻENIE (WIELKI PLAN)
Twarz lub inny obiekt zajmuje większą
lub całą część kadru, umożliwia dokładne
obserwowanie detali obiektu lub mimiki
twarzy. Ukazuje stan psychiki i emocje
postaci.

DETAL (WIELKIE ZBLIŻENIE)
Szczególna forma zbliżenia, plan szczegółu ciała lub istotnego detalu akcji, który
wypełnia kadr; jest to plan o maksymalnym skupieniu uwagi; służy zazwyczaj zwiększeniu napięcia emocjonalnego.

MAKRODETAL
Ukazanie wycinka rzeczywistości niedostrzegalnego gołym okiem np. mechanizm zegarka, obraz mikroskopowy,
wnętrze ludzkiego ciała. Dość rzadko
stosowany.

Znacie już podstawy dobrego filmowania. Wiedza teoretyczna to dopiero początek.
Czas sprawdzić się w terenie. Bierzcie kamerę i do boju! Powodzenia!

DIGITALIZACJA CYFROWA
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Dzięki profesjonalnemu programowi graficznemu możecie zdziałać cuda nawet
z najbrzydszymi fotografiami. Porysowane czy porwane stare zdjęcia możecie naprawić
dzięki pracy przy komputerze. Adobe Photoshop pozwala nie tylko retuszować uszkodzone
zdjęcia, ale również poprawić kolorystykę czy nawet dodać niektóre elementy.
Programu Photoshop możecie użyć do obróbki zdjęć, które później wykorzystacie na wystawę
lub do swojego kwartalnika. Możecie w nim dodać wspaniałe efekty do fotokomiksu.
Jedynym ograniczeniem są Wasze umiejętności w pracy z programem. Dzięki temu niezbędnikowi nauczycie się podstawowych elementów obsługi Photoshopa.
Uruchamiacie program i ukazuje się Wam interfejs Photoshopa. Z górnego paska narzędzi
wybieracie „Plik”, a następnie „Nowy”.

Tutaj ustalacie wielkość waszego dokumentu czyli arkusza pracy. Wielkość arkusza, czyli
projektu możecie ustalić w pikselach, milimetrach i innych jednostkach miary. Zdjęcia
będziecie przykładowo drukować w formacie A4, więc w polu szerokość wpisujecie 297
milimetrów, a w wysokość 210 milimetrów (dla formatu poziomego). Aby zdjęcia były w
dobrej jakości musicie ustawić rozdzielczość na 300 pikseli na cal. Następnie klikacie w
przycisk OK i zaczynacie przygodę z Photoshopem.

Podobnie jak w przypadku programu CorelDraw najważniejsze opcje znajdziecie na
pasku narzędzi po lewej stronie. Narzędzia macie podzielone na kategorie. Podział widać od
razu – są to poziome linie pod niektórymi przyciskami narzędzi. Jeśli przytrzymacie kursor na
jakimś przycisku wyświetli się jego nazwa.
Idąc od góry. Najpierw widzimy narzędzie „Przesunięcie”. Dzięki niemu przesuwacie dane
obiekty (warstwy) w Photoshopie. Drugie to „zaznaczenie prostokątne”. Możecie zaznaczyć
jakiś obszar na warstwie. Jeśli przytrzymacie lewy przycisk myszy przy wyborze tego
narzędzia, rozwinie Wam się lista narzędzi działających w podobny sposób. Ciekawym
rozwiązaniem zaznaczenia jest narzędzie „Lasso”. W ten sposób możecie szybko zaznaczyć
jakiś fragment, który nie jest figurą geometryczną np. kontur-jakiegoś kwiatka. Kolejne
narzędzie to „Kadrowanie” – możecie przyciąć dany obrazek. Pędzel – rysujecie kształty po
arkuszu. Gumka – usuwacie z warstwy dany fragment. Tekst – wstawiacie tekst w arkusz.
Prostokąt – tutaj możecie wstawić figurę. Przytrzymanie lewego przycisku myszy przy
wyborze tego narzędzia rozwinie listę dostępnych figur, jakie można wstawić. Znajdują się
tam również kształty. Narzędzie kolory – wybieracie kolor obiektu, który wstawiacie.
Kolor, który jest po lewej stronie, na wierzchu, jest kolorem głównym.
Po wyborze danego narzędzia możecie je odpowiednio skonfigurować lub doprecyzować swój
wybór. Pasek edycji narzędzia pojawia się na górze strony:

To tam wybieramy wszelkie możliwe opcje.
Każdy wstawiany obiekt na arkusz jest umieszczany w programie jako osobna warstwa.
Dzięki pracy na warstwach możecie ustawić sobie, co jest na wierzchu, a co na spodzie.
Jeśli stworzone wcześniej kółko przykryje Wam trójkąt – nie martwcie się. Wystarczy przesunąć trójkąt nad warstwę kółka. Co jest wyżej w hierarchii warstw – jest ważniejsze, a tym
samym widoczne w pierwszej kolejności.
Jeśli któraś z warstw jest niepotrzebna – możecie
ją usunąć. Po zaznaczeniu klikacie na kosz, znajdujący się w prawym dolnym rogu. Możecie również wyłączyć ją chwilowo – stanie się czasowo
niewidoczna. Wystarczy, że klikniecie w „oko”
znajdujące się w prostokącie obok danej warstwy.
Pamiętajcie, aby co jakiś czas zapisywać swoją
pracę. W tym celu klikacie w górnym pasku
narzędziowym „Plik”, a następnie „Zapisz jako”.
Zapisana praca będzie możliwa do odczytu tylko w
programie Photoshop – bowiem projekt zapisywany jest w rozszerzeniu PSD. W każdym razie,
jeśli chcecie zapisać pracę jako plik graficzny do
odczytu na innych komputerach to aby to zrobić

dwukrotnie klikacie w przycisk:

Możecie już przejść do bardziej zaawansowanych prac w programie Photoshop.
Bardzo ważne jest przygotowanie zdjęć do wystawy fotograficznej. Zdjęcia macie już zeskanowane, jednak musicie je teraz odpowiednio obrobić.
Standardowo zdjęcia wykonujecie w formacie RAW, by w procesie obróbki móc w bardzo
łatwy sposób doprowadzić fotografię do pożądanego odcienia kolorystycznego.
Pierwszym zdjęciem, jakie należy wykonać, jest zdjęcie szarej karty. Jest to karta, na której
nadrukowane są cztery kraty o kolorystyce od białego do czarnego. Zdjęcie tej karty potrzebne
będzie do prawidłowego ustalenia balansu bieli dla pozostałych zdjęć.
Obróbki dokonujecie za pomocą programu Photoshop, wczytujecie zdjęcie w formacie RAW
do programu i ukazuje Wam się okno. Zaczynacie od ustawienia prawidłowego balansu bieli. Klikacie pipetą na biały obszar sfotografowany na szarej karcie i balans bieli
ustawiony zostaje automatycznie. Kolejnym krokiem jest wizualna zmiana pozostałych
parametrów takich jak: kontrast, ekspozycja, jasność, jaskrawość. Ustawień tych dokonujecie do takiego stopnia, by zdjęcie szarej karty odzwierciedlało jej oryginał.

Szara karta przed korekcją

Szara karta po korekcji
Jeżeli po korekcji szara karta jest taka jak oryginał, możecie przystąpić do wczytywania kolejno sfotografowanych zdjęć. Wszystkie zdjęcia muszą zostać wykonane na tych
samych ustawieniach aparatu, ponieważ przy wczytywaniu zdjęć do programu Photoshop będziecie posługiwać się ustawieniami, jakich dokonaliście przy korekcji szarej karty.
Aby tego dokonać wczytujecie fotografię w formacie RAW. Zamiast ponownie ustawiać balans
bieli i inne wartości wystarczy wybrać z menu „poprzednia konwersja” - opcja znajduje się
po prawej stronie nad suwakami. Zdjęcie zostanie automatycznie skorygowane do poprawnego balansu bieli i innych ustawień korygowanych przy obróbce szarej karty.

Klikacie na przycisk „otwórz obraz” i przechodzicie do właściwego okna programu Photoshop,
gdzie w kolejnych etapach należy wyprostować Wasze zdjęcie względem kadru, usunąć tło
które znajduje się pod zdjęciem.

Pierwszą czynnością będzie wyświetlenie siatki pomocniczej, do której dopasujecie brzegi
Waszej fotografii. Siatkę wyświetlacie skrótem klawiaturowym „ Ctrl + ”. Następnie
dwukrotnie klikacie na warstwę odblokowując ją, by umożliwić obrót lub swobodną
deformację zdjęcia.

Aby obrócić lub w zdeformować swoje zdjęcie używacie poleceń z górnego paska narzędzi
w zakładce „edycja” -> „przekształć”->

Przy pomocy dostępnych narzędzi doprowadzacie swoją fotografię do odpowiedniego
kształtu i położenia. W tym wypadku wystarczyło obrócić obrazek o kilka stopni w prawo.

Kolejny krok to wydzielenie zdjęcia z tła, by w późniejszym czasie umożliwić dodanie
własnego tła w dowolnym kolorze.
Wydzielanie dokonujecie poprzez zaznaczenie krawędzi zdjęcia. Do tego celu używacie
narzędzia „szybkie zaznaczenie”. Wystarczy przesuwać myszką po krawędzi zdjęcia a program
sam znajdzie dokładną krawędź. Po tej operacji kopiujecie zaznaczony fragment i wklejacie
jako nową warstwę (Ctrl+C, Ctrl+V), taki skrót klawiaturowy skopiuje obrazek i wklej i jako
nową warstwę pozbawioną tła.
Następny krok to usunięcie poprzedniej warstwy, której nazwa to „warstwa 0”. Po jej
usunięciu otrzymujecie zdjęcie na transparentnym tle. Teraz można przystąpić do usunięcia
zbędnej jego części. Do tego celu używacie narzędzia „kadrowanie”, znajdującego się w lewym
pionowym pasku narzędzi.

Przeciągając myszką po przekątnej zdjęcia, zaznaczacie to co chcemy pozostawić (dobrze jest
zostawić pięciomilimetrowe marginesy). Przedostatni krok to zmiana rozmiaru Waszego
zdjęcia. Aby zdjęcie mogło być wydrukowane na wystawę, musicie zmienić jego rozmiar,
ponieważ oryginalne zdjęcie jest mniejsze od pocztówki i byłoby trudne w odbiorze.
Fotografując aparatem o rozdzielczości matrycy 12 megapikseli można powiększyć zdjęcia co
najmniej czterokrotnie. Powiększcie więc przykładowe zdjęcie do formatu zbliżonego
formatowi A4.

Klikacie w górnym pasku narzędziowym na zakładkę „obraz” -> „rozmiar obrazu” i zmieniacie
jeden z rozmiarów na podobny jaki ma format A4. Program automatycznie dopasuje drugi
rozmiar by zachować proporcje zdjęcia.
Istotnym parametrem przy zmianie wielkości obrazu jest rozdzielczość obrazu, która przy
wartości „300” jest wartością, z jaką pracują maszyny drukarskie. Zatwierdzacie zmiany
i przystępujecie do ostatniego etapu, czyli do wyostrzania i zapisywania swojego zdjęcia.
Wyostrzanie jest procesem, który zawsze należy wykonywać na samym końcu. Polecenie
wyostrzania znajduje się w górnym pasku narzędzi : „filtr” -> „wyostrzanie” -> „maska
wyostrzająca”.

Najbardziej optymalne wartości dla tej wielkości obrazka przedstawia powyższe zdjęcie.
Potraficie już wykonać niektóre prace związane z obróbką zdjęć w Photoshopie. Potrzeba
jednak wielu godzin pracy, aby móc w pełni korzystać z narzędzi, jakie posiada ten program.
Trzymamy kciuki!

