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KRĘCIMY REELS
Pomocny sprzęt
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Cześć!
Jeśli jeszcze się nie znamy,  

to pozwól, że się przedstawię. 

Nazywam się Ola Foryś  

i prowadzę na Instagramie 

konto @wild.rocks.  

Uczę, jak skutecznie rozwijać 

konto na Instagramie,  

a swoją wiedzą dzielę się na 

blogu wildrocks.pl oraz   

w ramach kultowych   

e-booków Korki z Insta. 

Obraz powinien być stabilny  

i ostry jak żyleta. W cenie są 

ciekawe przejścia (do których 

kluczem jest stabilizacja aparatu) 

czy kreatywne kadry – na przykład 

takie, w których wideo kręcone 

jest od góry.  

Aby pomóc Ci w uzyskaniu 

ciekawszych efektów, 

przygotowałam ten miniporadnik, 

w którym dzielę się wskazówkami 

na temat sprzętu. 

Reels - pomocny sprzęt

Reels, czyli Rolki – to krótkie, 

rozrywkowe wideo, nagrywane  

w układzie pionowym (przez co 

wypełniają cały ekran telefonu).   

W przeciwieństwie do Insta 

Stories, które mogą być nieco 

surowe i mniej dopracowane 

(bo żyją zaledwie 24 godziny), 

od Rolek wymagamy nieco 

więcej – szczególnie jeśli chodzi  

o jakość wideo. 

https://www.instagram.com/wild.rocks/
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Polecane produkty

Z doświadczenia wiem jednak, jak frustrujące może być 

poszukiwanie właściwych modeli. W końcu – statyw statywowi 

nierówny. I choć na zdjęciach wyglądają bardzo podobnie, to 

finalnie konkretne modele potrafią znacząco różnić się od siebie.  

Dlatego uzupełniłam ten miniporadnik o linki do konkretnych 

produktów.  Zaznaczam jednak, że polecam dane modele  

nie dlatego, że jest to najlepszy sprzęt w swojej kategorii, tylko 

ponieważ sama je kupiłam, sprawdziłam w użyciu i były 

w porządku.  

Udanej lektury! 

Ola Foryś

Zdjęcia pobrane z kart produktów Te same produkty na żywo
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Pomocny sprzęt

Statyw

Statyw to najlepszy przyjaciel każdego, kto nagrywa Reelsy. :)  

Jest szczególnie pomocny, kiedy zależy Ci na płynnych 

przejściach. Wystarczy, że przymocujesz do niego uchwyt do 

telefonu (jeśli chcesz kręcić w pionie) albo selfie stick (jeśli chcesz 

nagrywać od góry). 

Na co zwrócić uwagę? Najważniejsze, aby statyw był wysoki – na 

tyle, by przymocowany do niego telefon bez problemu objął całą 

sylwetkę. Ponadto warto zwrócić uwagę, czy jest wyposażony  

w głowicę, która porusza się w trzech płaszczyznach.

Co wybrać?  

Sprawdź na przykład ten model: 

Tripod Camrock TE68 Black – Mobile Kit 164 cm czarny. 

https://allegro.pl/kategoria/wysokie-tripody-90232?string=Camrock%20TE68%20Black
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Bardzo przydatny, gdy nagrywasz wideo na statywie. 

Uchwyt do telefonu

Co wybrać?  

Sprawdź te uchwyty statywowe z regulowaną szerokością: 

Uchwyty statywowe.

Kupując uchwyt do telefonu, uważaj jednak na typowe uchwyty 

od selfie sticków. Są one zwykle dość kiepskiej jakości i przede 

wszystkim – słabo trzymają telefon. W efekcie telefon potrafi  

z nich „wyskoczyć”.

https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-gsm-uchwyty-95595?string=uchwyt%20statywowy
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Selfie stick

Chcesz nagrać wideo od góry? Przymocuj do statywu selfie stick. 

Wystarczy, że kupisz taki z gwintem na końcu rączki, dzięki czemu 

połączysz go ze śrubą przy statywie. W ten sposób stabilnie 

zamocujesz telefon nad swoim „obszarem roboczym”.

Takie rozwiązanie ma dodatkowo tę zaletę, że długie ramię selfie 

sticka pozwoli Ci na robienie zdjęć/wideo bez ryzyka, że uchwycisz 

nie tylko swoją kompozycję, ale też nogi statywu. :) 

To rozwiązanie możesz wykorzystać do zarejestrowania zarówno 

unboxingu produktów, jak i nagrania przebiegu usługi – na 

przykład zdobienia paznokci lub innych precyzyjnych prac.
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Teoretycznie większość selfie sticków posiada na końcu gwint 1/4, 

który pozwala na mocowanie do statywu. Niestety – większość 

z nich to słabo przymocowana prowizorka, która wyłamuje się 

z drążka już pod ciężarem samego selfie sticka (nawet bez 

zamontowanego telefonu).    

Dlatego – kupując selfie stick do robienia zdjęć od góry – wybierz 

taki, w którym gwint stanowi integralną część drążka (a nie jest 

tylko w niego wciśnięty). 

Kijek kijkowi nierówny

Co wybrać? 

Na przykład uchwyt selfie stick YT1288.

https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-gsm-uchwyty-95595?string=uchwyt%20selfie%20stick%20YT1288
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Pilot Bluetooth do telefonu

Bardzo pomocny, gdy na 

przykład nagrywasz film 

poklatkowy albo potrzebujesz 

sterować przyciskiem Nagrywaj  

z większej odległości (na przykład 

gdy filmujesz, mając telefon 

przymocowany do selfie sticka).

Co wybrać? 

Sprawdź na przykład ten model marki Hama.

Alternatywa dla selfie sticka  - neck holder

Co wybrać? 

Sprawdź na przykład te uchwyty.

Niezwykle ciekawe narzędzie! 

Domyślnie miał służyć do 

oglądania filmów na telefonie. 

Ale świetnie sprawdzi się też jako 

uchwyt do telefonu, gdy chcesz 

nagrać swoje ręce z góry. Na 

przykład podczas tworzenia 

produktu, pakowania etc.

https://allegro.pl/produkt/hama-pilot-bluetooth-brs3-8ce17b74-e8a7-4e9c-84ad-4d2001cb6123
https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-gsm-uchwyty-95595?string=neck%20holder
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Lampa

Osobiście preferuję nagrywanie przy 

świetle dziennym, ponieważ daje 

najbardziej naturalny efekt. Jednak 

czasem potrzebujemy dodatkowego 

wsparcia w postaci lampy. Najbardziej 

popularnym rozwiązaniem jest wtedy 

tak zwany „ring”, czyli obręcz  

z wbudowanymi lampami.

Kąt i typ światła, a sposób oświetlenia

To, w jaki sposób ustawisz się względem źródła światła ma kolosalny 

wpływ na to jak będzie wyglądać Twoja twarz. Porównaj:

Na wprost Z boku Od góry Światło 
dzienne

Co wybrać? 

Sprawdź na przykład  te lampy albo ich tańszą (i nieco słabszą) wersję.

https://allegro.pl/kategoria/oswietlenie-oswietlenie-ciagle-148933?string=LAMPA%20%20RING%20LED%20NEEWER%2048%20cm&description=1
https://allegro.pl/kategoria/oswietlenie-oswietlenie-ciagle-148933?string=LAMPA%20%20RING%20LED&description=1
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Kreatywność to podstawa

To żadna sztuka obkupić się we wszystkie możliwe sprzęty tylko 

po to, żeby potem ich nie używać. :) Staraj się więc inwestować  

w dodatkowe zabawki dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście ich 

potrzebujesz.  

Pamiętam, jak chciałam nagrać 

krótkie wideo „od góry” i okazało 

się, że gdzieś podziałam swój 

selfie stick. Na szybko 

zmontowałam więc statyw z kija 

od szczotki, biurka i… dziecięcego 

łóżeczka. Można? Można!

 

Pamiętaj – brak sprzętu wcale nie musi Cię ograniczać. Często też 

okazuje się, że chwilowo możesz zastąpić go czymś innym.
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Ten miniporadnik to fragment  

e-booka Korki z Insta: Reels. 

W e-booku znajdziesz nie tylko 

konkretne porady i instrukcje, jak 

nagrywać Reels, żeby zwiększyć ich 

oglądalność, ale też szczegółowe 

tutoriale,  sprytne aplikacje  

i praktyczne wskazówki.  

Oprócz tego otrzymasz też dostęp 

do prywatnego konta na IG, na 

którym publikuję dodatkowe 

materiały, tutoriale i poradniki.    

Dlatego, jeśli chcesz w końcu 

rozwinąć swoje konto na IG  

z Reelsami koniecznie sprawdź  

tego e-booka. 

A tymczasem – do zobaczenia! 

Ola Foryś | @wild.rocks

Co dalej?

https://www.instagram.com/wild.rocks/

