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Cześć!

Wiem, że wiele osób 

chciałoby w końcu zacząć 

nagrywać Reelsy. Ale 

jednocześnie jest kosmicznie 

dużo rzeczy, które je przed 

tym blokują: brak pomysłów, 

brak czasu, brak umiejętności 

z zakresu montażu…

Reels dla 
zarobionych

Jeśli jeszcze się nie znamy, to 

pozwól, że się przedstawię. 

Nazywam się Ola Foryś

i prowadzę na Instagramie 

konto @wild.rocks. 

Uczę, jak przyciągać nowych 

obserwujących i zatrzymać 

ich na dłużej. Swoją wiedzą 

dzielę się na blogu 

wildrocks.pl oraz publikując 

na moim koncie tzw. korki  

z Insta. Jestem też autorką 

kultowej serii e-booków 

Korki z Insta. Totalnie to rozumiem! Bo o ile 

żeby zacząć robić fajne 

zdjęcia, wystarczy trzymać się 

kilku prostych zasad,  

w przypadku tworzenia wideo 

poprzeczka ustawiona jest 

nieco wyżej.

No chyba, że… KTOŚ pokaże 

nam, jak robić to szybko  

i sprytnie.  

I tym kimś chcę być ja. :)

https://www.instagram.com/wild.rocks/
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Stąd właśnie wziął się ten miniporadnik: Reels dla zarobionych.

  

Pokażę Ci w nim trzy banalnie proste pomysły na wideo. Każdy 

klip z pomocą sprytnych trików montażowych i innych 

kreatywnych rozwiązań możesz potem opublikować w minimum 

trzech różnych wariantach jako Reels.

Czyli jedno wideo = minimum trzy Reelsy. 

  

Fajnie, co? No to lecimy z tematem! 
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#Pomysły na wideo
Na początek ustalmy jedno: wideo to nie to samo, co Reels.  

Wideo to dopiero surowy materiał, z którego zrobimy Reelsy.

Oczywiście – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby publikować na IG 

taki surowy materiał.  W końcu nawet surowa marchewka nada 

się czasem jako niezła przekąska. Ale nie to jest naszym celem. ;) 

Naszym celem jest przygotowanie sobie bazy minimum trzech 

nagrań, które – dzięki kilku sprytnym sztuczkom – będziemy 

mogli potem wykorzystać do stworzenia kolejnych Reelsów. 

Ważne!

Parametry nagrywania – w miarę możliwości starajmy się nagrywać  

w pionie, w jakości 4K,  60 klatek na sekundę. 
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1. Backstage

Na początek spróbujmy z czymś 

bardzo prostym. 

To wideo pokazuje Ciebie (albo 

kogoś innego) przy pracy lub 

codziennych czynnościach (na 

przykład przy robieniu porannej 

kawy). 

Ustaw telefon na statywie 

tak, aby nagrywać tylną 

kamerą. Zablokuj autofokus 

gdzieś w głębi pokoju, włącz 

nagrywanie i „zajmij się 

pracą”.

 

Przy czym to nie musi być 

„prawdziwa” praca – możesz 

po prostu kręcić się po 

pokoju, podnosić albo 

przekładać przedmioty, pić 

kawę. 



7

Reels dla zarobionych

Ola Foryś | @wild.rocks

Jeśli nie masz statywu, to serio – 

nie czuj presji, by już teraz 

natychmiast się w niego 

zaopatrzyć. Statyw jest pomocny, 

ale nie jest obowiązkowy.  

Ja sama wielokrotnie używałam 

jako statywu tego, co akurat 

miałam pod ręką. Zresztą – 

przykłady możesz zobaczyć tutaj. 

Na początek możesz użyć nawet 

słoika czy szklanki – byle tylko  

w środku zmieścił Ci się telefon. 

Skąd wziąć statyw??

Jeśli natomiast chcesz 

zaopatrzyć się w statyw, ale  

nie masz dużego budżetu, to 

wypróbuj na przykład ten model:

Tripod Camrock TE68 Black – 

Mobile Kit 164 cm czarny.

https://www.instagram.com/reel/Ca_wRy1DFXP/
https://allegro.pl/kategoria/wysokie-tripody-90232?string=Camrock%20TE68%20Black
https://allegro.pl/kategoria/wysokie-tripody-90232?string=Camrock%20TE68%20Black
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• Zwróć uwagę na to, co znajduje się w kadrze. Czy nie ma jakichś 

niepotrzebnych elementów. Czy coś nie „wchodzi” w kadr (na 

przykład krzesło, stół czy jakiś inny mebel).  

• Uważaj, żeby nie zerkać w trakcie na telefon (łatwiej się przed 

tym powstrzymać, kiedy nagrywamy tylną kamerą) – chodzi  

o to, żeby stworzyć wrażenie, że ktoś nagrywa Cię „z ukrycia”. 

• Unikaj stania tyłem do widza – jeśli nie chcesz „epatować 

twarzą”, staraj się raczej ustawiać bokiem lub pod kątem. 

Ewentualnie możesz też wybrać ciaśniejszy kadr i pokazywać 

tylko ręce.   

Wskazówki do nagrywania:

Jak widzisz, pomysł jest banalnie prosty, dlatego w kolejnym 

rozdziale pokażę Ci, jak łatwo dodać do niego fajerwerki.  

Ale! Nie uprzedzajmy faktów. ;)
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2. Nie-martwa natura

Mocujemy aparat na statywie  

i ustawiamy przed nim aranżację 

zawierającą przedmiot, który 

chcemy pokazać.  

Może być to zarówno produkt, 

sprzęt, którego używamy w pracy, 

jak i coś bardziej lifestylowego – na 

przykład bukiet kwiatów. 

Ponieważ jest to dość 

statyczny kadr, możemy go 

urozmaicić – na przykład 

dokładając w trakcie jakieś 

przedmioty: filiżankę  

z kawą, talerzyk z ciastem, 

aparat, doniczkę z kwiatkiem. 

Możemy też wykonywać jakieś proste czynności: wlać mleko  

do kawy, posypać cukrem pudrem ciasto, podlać roślinę wodą  

z konewki. Chodzi o to, by dodać do wideo jakiś prosty ruch i w ten 

sposób „ożywić” nieco naszą martwą naturę.  
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Dla uzyskania optymalnego efektu spróbuj poeksperymentować 

nieco z perspektywą.  

Sprawdź, jak Twoja aranżacja prezentuje się od góry, pod kątem, 

na wprost czy nawet od dołu. 

Perspektywa
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3. Wideo selfie

Jako trzeci pomysł proponuję 

wideo portret. 

Uwaga: Wiem, że możesz 

odczuwać pokusę, by nagrać to  

z ręki (i to jeszcze przednią 

kamerą), ale zdecydowanie 

lepszy efekt uzyskasz, jeśli 

zamocujesz telefon stabilnie  

i będziesz nagrywać całość tylną 

kamerą. Wykorzystaj statyw albo 

oprzyj telefon o kubek stojący na 

okiennym parapecie.   

Ustaw się w miejscu, w którym Twoja twarz jest w miarę 

równomiernie oświetlona. 

Jeśli nagrywasz przy oknie, możesz delikatnie przekrzywić głowę 

w jego stronę.  Wyprostuj plecy, podnieś brodę lekko do góry.  

Nie wiesz, co zrobić z rękami? Zajmij je czymś. Chwyć jakiś 

przedmiot (na przykład telefon czy kubek z kawą). A teraz spójrz  

w kamerę i… nie zapomnij się uśmiechnąć! 
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Jeśli peszy Cię kamera, możesz wypróbować następujące ujęcia:

Wskazówki dla wstydliwych

• usiądź przy laptopie, udając, że coś piszesz (ale nie zapomnij 

zerknąć też w obiektyw);  

• stań przy parapecie i udawaj, że wyglądasz przez okno; 

• przespaceruj się przed kamerą; 

• udawaj, że czytasz ważne wiadomości w telefonie, popijając 

przy tym kawę; 

• stań tyłem do kamery i idź wolno przed siebie (tu potrzebne 

jest ciekawe tło i szeroki kadr, więc raczej do wykorzystania 

przy nagraniach na zewnątrz).  
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Reels dla zarobionych

Masz wrażenie, że Twoja twarz wygląda jakoś dziwnie na 

nagraniu? Wiele osób czuje się niekomfortowo, widząc swoją twarz 

nagraną tylną kamerą. Jeśli Ty też masz z tym problem, to po 

prostu na etapie montażu wybierz opcję Edytuj > Lustro.  

Dzięki temu uzyskasz efekt jak w lustrzanym odbiciu (ponieważ 

jesteśmy do niego przyzwyczajeni, to wydaje nam się bardziej 

naturalne). 

#ProTip
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#Montaż dla opornych
Mamy surowe wideo. Teraz pora dodać do niego nieco 

fajerwerków, dzięki którym z jednego wideo będziemy mogli 

zrobić kilka różnych Reelsów.

Ważne!

Swoje wideo możesz obrobić, wykorzystując wszystkie 

wymienione funkcje, użyć tylko niektórych lub ograniczyć się do 

jednej. 

Do edycji wideo będziemy używać darmowej aplikacji CapCut. 
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Reels dla zarobionych

Warto korzystać z tej opcji nawet, jeśli nie planujesz robić filmu  

w dużym przyśpieszeniu. Dzięki temu wideo jest nieco bardziej 

dynamiczne, a Ty zwiększasz szanse na to, że Twoi odbiorcy obejrzą  

je w całości. 

#ProTip

Przyśpieszenie01

Dodaj trochę dynamiki do swojego wideo i podkręć prędkość.  

Wybierz opcję Szybkość i przesuń suwak w prawą stronę.  

Im wyższa wartość, tym szybsze wideo. Możesz w ten sposób 

przyśpieszyć wideo z backstage’u i uzyskać trochę taki efekt, jak 

w filmie Kevin sam w domu, gdy rodzina zaspała i pakowała się 

na wyjazd do Paryża. 
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Reels dla zarobionych

Wyostrzenie02

Chcesz dodać nagraniu nieco tajemniczości? Zbuduj napięcie, 

ustawiając na początku wideo rozmycie, i stopniowo wyostrzaj  

obraz do normalnego poziomu. 

Wybierz opcję Efekty > Efekty wideo > Podstawowe > Wyostrzenie 2.
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Reels dla zarobionych

Dynamiczny montaż03

Dodaj dynamiki swoim filmom jednym kliknięciem w aplikacji 

CapCut. Jak?

 

Wybierz opcję Styl > Automatyczna prędkość.
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Reels dla zarobionych

Zbliżenie04

Twoje wideo jest nieco zbyt statyczne? Użyj opcji KeyFrame, czyli 

kluczowych klatek.

Zaznacz ścieżkę wideo. Ustaw 

wskaźnik na początku nagrania.

Krok 1

Na górnym pasku kliknij ikonkę 

diamencika (na ścieżce wideo 

powinna pojawić się ta sama 

ikonka).

Krok 2
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Reels dla zarobionych

Teraz ustaw wskaźnik na końcu wideo. Zmień rozmiar wideo, 

używając dwóch palców, tak jakby chcąc je powiększyć.   

Na ścieżce wideo powinien pojawić się nowy diamencik. 

Możesz w ten sposób uzyskać zarówno efekt zbliżenia, jak  

i oddalenia. 

Krok 3
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#Tekst
Tak podkręcone wideo możemy już dodać na IG.  

Ale możemy je też urozmaicić, dodając do obrazu tekst czy grafiki. 

„Goły” tekst01

Najbardziej podstawowa opcja, czyli dodanie tekstu do wideo. 

Możesz to zrobić za jednym zamachem albo dodawać tekst 

fragmentami.  
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Reels dla zarobionych

Dodając grafikę, możesz ją nieco 

zanimować, wykorzystując opcję 

Animation. 

#ProTip

Grafika02

Zamiast dodawać tekst, możesz dodać samą grafikę (na 

przykład wycinek opinii o produkcie).  

Żeby to zrobić, użyj opcji Nałożenie, a następnie dodaj  

zdjęcie/grafikę /screenshot jako nową warstwę:
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Reels dla zarobionych

Tekst do rytmu03

Dodaj tekst do wideo w rytm muzyki. Jak to zrobić?

Zrób screencast z wideo z muzyką.

Krok 1

iOS

Przejdź do ustawień 

telefonu, a następnie do 

zakładki Centrum 

sterowania i dodaj do 

wyświetlanych narzędzi 

Nagranie z ekranu.

Android:

W przypadku telefonów  

z Androidem dużo zależy od 

modelu telefonu. Ale możesz 

na przykład skorzystać  

z aplikacji XRecorder.
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Dodaj muzykę do filmu przez opcję Wyodrębnij.

Krok 2

Kliknij w ścieżkę z muzyką, a następnie, za pomocą opcji Dodaj/usuń 

bit,  zaznacz na nagraniu miejsca, w których pojawia się mocniejszy bit. 

Krok 3

Reels dla zarobionych
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Dodając tekst, dopasuj go do zamarkowanych bitów (żółte kropki 

na pasku wideo). 

Krok 4

Reels dla zarobionych

Na ścieżce dźwiękowej momenty, 

w których pojawia się mocniejsze 

uderzenie, są widoczne jako górki.

#ProTip

Publikując później nagranie na IG w formie Reelsa, użyj muzyki  

z biblioteki IG zamiast dodawać film niby z własną muzyką. 

Unikniesz ryzyka usunięcia wideo przez IG w związku  

z potencjalnym naruszeniem praw autorskich. 

Ważne!
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Podczas eksportu wideo z aplikacji CapCut ustaw parametry na 

1080p i 60 klatek. Gotowe! Możesz publikować wideo na IG.

#Eksport wideo

Korzystając z aplikacji CapCut, musisz pamiętać, by zmieniać te 

parametry za każdym razem, ponieważ domyślnie aplikacja ma 

inne ustawienia, które zerują się po każdym eksporcie. 

#ProTip
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#Efekty
Co nam to wszystko dało? Zobacz – dzięki kilku prostym 

sztuczkom i trikom montażowym, z trzech prostych wideo 

możemy zrobić nawet dziewięć przyzwoitych Reelsów:  
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Nie będę Cię jednak czarować. W tej formule nie są to raczej 

oskarowe produkcje.  

Ale czy każdy nasz post musi być dziełem na miarę Avatara?  

Czasem chcemy po prostu dotrzeć do naszych odbiorców  

z przekazem, a Reels to po prostu format jak każdy inny. Tyle, że 

obecnie funkcjonujący na IG na nieco bardziej preferencyjnych 

warunkach. ;) Warto więc z tego skorzystać. 

_________ 

Tym poradnikiem chciałam pokazać, że każdy może zacząć kręcić 

Reelsy. I nie – wcale nie musi być to droga przez mękę – o ile ma 

się odpowiedniego nauczyciela. ;) 

Jeśli chcesz zrobić kolejny krok (a potem kolejny i kolejny)  

i kręcić Reelsy, które zachwycą Twoich odbiorców nie tylko 

przekazem, ale i formą, koniecznie sprawdź Korki z Insta: Reels. 



#Co dalej?

Podobał Ci się ten poradnik  

i masz apetyt na więcej?  

W takim razie sprawdź  

Korki z Insta: Reels.

Ola Foryś | @wild.rocks

265 stron pełnych konkretów, które poprowadzą Cię krok po 

kroku, kliknięcie po kliknięciu przez tworzenie Rolek, nawet jeśli 

nie nagrywasz wideo na co dzień, 

nieoczywiste protipy, dzięki którym nie zabraknie Ci pomysłów  

i unikniesz zniechęcających błędów, 

prawdziwe przykłady, które zainspirują Cię do działania  

i pomogą lepiej zrozumieć specyfikę formatu Reels, 

dostęp do kolejnych aktualizacji (nawet jeśli cena wzrośnie). 

Oprócz tego otrzymasz też dostęp 

do prywatnego konta na IG, na 

którym publikuję dodatkowe 

materiały, tutoriale i poradniki.   

Ten e-book to:

https://korkizinsta.pl/reels/

