
Media są dla każdego – NOWE WIDNOKRĘGI – zrozumieć media 
 

W dniu 25 lipca 2019 roku młodzież z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przybyła na zajęcia do 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - w ramach, trwającego już od tygodnia, 
obozu formacyjno-integracyjnego stypendystów. Warsztaty nosiły nazwę ,,NOWE WIDNOKRĘGI – 
zrozumieć media”. 

Na początku nastąpiło oficjalne przywitanie przez ojca Zdzisława, rektora WSKSiM. Opowiedział on w 
skrócie historię i sposób działania uczelni wyższej.  

Następnie głos zabrał ojciec Benedykt. Zaprosił uczestników do udziału w warsztatach medialnych, 
które umożliwią poznanie języka obrazu, działania światła i cienia w massmediach, świata dźwięku 
oraz słowa w druku.  

Już na początku grupa stypendystów została zaproszona do współtworzenia tegoż spotkania. Kilkoro 
z nich utworzyło grupę radiową – ich zadanie to przeprowadzanie wywiadów z uczestnikami 
warsztatów. Kolejna dwójka zajęła się przygotowaniem materiału telewizyjnego. Powstaje również 
relacja prasowa, a więc pisemne sprawozdanie z całego wydarzenia.  

Pierwszy wykład, czyli „Język Obrazu” umożliwił młodzieży podróż do wozu satelitarnego. Dowiedzieli 
się jak zdalnie sterować dźwiękiem i obrazem.  

Zaprezentowano im działanie green screena, a więc jak prawidłowo wykluczować obraz, by móc 
„przenieść” się w każde miejsce na świecie. Jedna ze stypendystek niespodziewanie została 
zatrudniona jako pogodynka! A inny uczestnik wcielił się w rolę prezentera sportowego. Dowiedzieli 
się jak ważny jest obraz, który stanowi 70% przekazu, dźwięk 23%, a treść tylko 7%. Poznali ogromne 
znaczenie ułożenia kamery, jej wysokości oraz kąta, pod którym jest ustawiona. Również 
perspektywa wpływa na odbiór nagrywanej osoby. Były to elementy warsztatów medialnych, które 
pomogły im zrozumieć działanie telewizji od podstaw.  

Pokazano w jaki sposób media manipulują widzami, używając odpowiedniego dźwięku, obrazu oraz 
symboliki, co może wzbudzić w nas różnorakie emocje, począwszy od radości przez strach po smutek. 
Mimowolnie odczuwa się podane na tacy nastroje, które oglądamy na wizji. Tak właśnie działa obraz, 
który stanowi ponad połowę z całości prezentowanych w mediach materiałów.   

Kolejny wykład – „Światło i Cień”  - uświadomił rolę światła w przekazie. Odpowiednie oświetlenie 
ma ogromne znaczenie w telewizji. Od tego zależy jakość obrazu oraz odczucia widza. Ważnym 
elementem w świecie mediów jest charakteryzacja. Kamera często wydobywa z człowieka naturalny 
blask, przez który nie wygląda się korzystnie. Dlatego często stosuje się (także dla mężczyzn) makijaż, 
pozwalający na uzyskanie matowego efektu obrazu, który jest bardzo pożądany przed kamerami. 

Narzędziem medialnym, stosowanym podczas przygotowywania materiałów, jest montaż. To dzięki 
niemu można zobaczyć przebitki z różnych miejsc danego wydarzenia oraz istnieje możliwość 
stworzenia filmu, w którym jedyną barierą jest nasza wyobraźnia. Montaż stosowany jest również do 
manipulacji odbiorcami poprzez media. 

Kolejnym wykładem, podczas którego uczestnicy mieli okazję sprawdzenia sprawności słuchu, były 
zajęcia na temat „Świata Dźwięku”. Dzięki niemu poznali po krótce historię muzyki oraz jej 
zastosowanie w dziennikarstwie radiowym. Dowiedzieli się też w jaki sposób muzyka ewoluowała od 
fonografu aż do znanego nam karaoke. Mieli okazję wysłuchać występu pani muzycznej, pani Marty, 



która wykonała utwór „Halleluja”, autorstwa Leonarda Cohen’a. Ten występ pozwolił na wykonanie 
ćwiczeń i zapoznanie się z podstawową obróbką dźwięków.   

Na ostatnich już wykładach – „Słowo w druku” uczestnicy warsztatów poznali różnicę między opinią a 
informacją. Przybliżono zasady rzetelnego dziennikarstwa oraz wyjaśniono zabiegi perswazji i 
manipulacji reklamach. 

W przerwach między wykładami organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele, mieli do swojej 
dyspozycji fotobudkę, oculusa, kawiarenkę oraz balkon z malowniczym widokiem na panoramę 
pobliskiego terenu. Mieli możliwość wzięcia kamery w swoje ręce i sprawdzenia się w roli 
prawdziwego operatora telewizyjnego. Dzięki temu mogli pobawić się tą „drugą stroną świata 
masmediów”. Wywiady oraz obecność kamer pozwoliły im oswoić się z występami publicznymi oraz 
otworzyć się na świat mediów. 

Na koniec warsztatów grupy specjalne przedstawiły przygotowane przez siebie materiały. 
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