
Czy podkasty to dobry pomysł 
dla aktywistów na komunikację?
Prowadzenie: Borysław Kozielski

organizator: 



Borysław Kozielski

Podkaster, od 2005 roku prowadzi podkasty: Nauka XXI wieku, 

Podkasting w Polsce, Nauka dla społeczeństwa, Coopernicus, 

Zamek Królewski na Wawelu, Podkasty dla Wikipedii. 

Laureat nagród: European Podcast Award w 2010 i 2012 roku, 

“Kreatura 2021” w kategorii Open podcast. 

Współtwórca grupy na facebook: „Podkasting w Polsce”,          

„W ruchu słucham podkastów”. Prowadzi Szkołę Podkastingu, 

wykłady i szkolenia z zakresu podkastingu.



Podkast TAK!

Jeśli:

● potrzebujesz komunikować odbiorcom swoje treści,

● nie masz finansowania,

● masz dużo do przekazania,

● potrzebujesz interakcji z odbiorcami.  



Czym zajmiemy się dzisiaj?

● jak można wpływać

na dyskusję społeczną za pomocą podkastów,

● czym jest podkasting,

● narzędzia w produkcji podkastów,

● sposoby dystrybucji podkastów,

● przykłady lokalnych podkastów,

● jak stworzyć podkast,

● z jakim kosztem trzeba się przy tym liczyć.



Czym jest podkasting?

● Definicja

● Jak słuchać podkastów?

● Katalog Polskich Podkastów



Czym jest podkasting?

Podcasting, podcast, spolszczone: podkasting, podkast – 

forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, 

najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem 

technologii RSS

Na podstawie hasła z Wikipedii na licencji CC-BY-SA. Autorzy:
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podcasting&action=history



Dlaczego podkasting?

● Ludzie mogą Cię polubić.

● Podkast buduje zaufanie.

● Podkast nie angażuje wzroku odbiorcy.

● Zajmuje przez długi czas ciągłej wypowiedzi.

● Wygoda, rozmiar nie ma znaczenia.

● Trafia prosto do słuchacza przez subskrypcję, mała objętość pliku.

● Zachowujesz swoją prywatność.

● Przez praktykę nauczysz się dobrej komunikacji słownej.

● Dużo łatwiej technicznie go zrobić niż wideo.



Jak słuchać podkastów?

Strony internetowe
Katalogi
Czytniki podkastów

➔ Pocket Casts
➔ Spotify
➔ Apple Podcasts
➔ YouTube
➔ Google Podcasts



Katalog Polskich Podkastów

www.podkasty.info

https://podkasty.info


strumień

kategorie na podstawie Apple 
Podcasts

tytuł kanału 

lub odcinka

tytuł odcinka, data 

i tytuł kanału



Narzędzia w produkcji 
podkastów

● Sprzęt,

● oprogramowanie,

● miejsce.



Techniczne składniki podkastu

● Nagranie,

● miejsce w internecie na pliki,

● plik RSS,

● pliki okładek podkastu i odcinków,

● pliki mp3.



Sprzęt

Niezbędne:

● mikrofon,

● komputer,

● internet.

Dodatki:

● słuchawki,

● mikser,

● kompresor,

● studio,

● rejestrator.



Sprzęt

Mikrofon

Rejestrator

Telefon

Zoom H1
Shure sm58 Shure sm7b

ok 500 zł

ok 1800 zł

ok 550 zł



Sprzęt

Zoom Podtrak P8Statyw - ramię

Statyw na stół

przewody

Zoom Podtrak P4

ok 900 zł

od 30 zł

od 30 zł

od 30 zł

ok 2000 zł

ok 400 zł

ok 7 zł

ok 250 zł

BTA 2



Zestawy

Najtańszy Optymalny Komfort Luksusowy

Zoom h1 - 500 zł Zoom P4
900 zł

Zoom P4
900 zł

Zoom P8
2000 zł

2 x mikrofon Shure sm58
1100 zł

4 x mikrofon Shure sm58
2200 zł

4 x mikrofon Shure SM7b
7200 zł

2 x przewód 
60 zł

4 x przewód 
120 zł

4 x przewód 
120 zł

2 x statyw
60 zł

4 x statyw
120 zł

4 x statyw
400 zł

Razem 2120 zł Przystawka BTA 2 
250 zł

Przystawka BTA 2 
250 zł

Razem 3590 zł 4 x Słuchawki
1600 zł

Razem 11570 zł



Oprogramowanie

 Audition (Adobe)

 Audacity (bezpłatny)

 Hindenburg

 Sony Vegas

 Audio Studio (bezpłatny on-line)

https://www.redcoolmedia.net/build/audiostudio.html


Oprogramowanie dodatkowe

● iFree skype recorder, cleanfeed.net, zencastr.com,

● Levelator, Auphonic,

● procesory dźwięku,

● Awesound.



Miejsce do nagrywania

● Studio, 

● przystosowane pomieszczenie,

● teren.



Przykłady podkastów lokalnych
8457519094031660

https://www.gokchojnice.pl/multimedia-kosznajderia/aktualnosci/14329/kosznajderia-historie-nagrane-czesc-ii/


www.maszglos.pl

Przykłady 
zagranicznych 
podkastów 
lokalnych

http://www.maszglos.pl/


O czym są podkasty lokalne?



www.maszglos.pl

Dystrybucja● Zrób plakaty.

● Współpracuj z lokalnymi firmami.

● Zaistniej w lokalnej prasie.

● Rozdawaj wizytówki.

● Wyślij ulotki na adresy pocztowe.

● Spotykaj się z mieszkańcami i opowiedz o podkaście.

To kluczowe zadanie.             

W przypadku podkastów         

z odbiorcami lokalnymi jest 

bardzo ułatwione.

http://www.maszglos.pl/


Jak stworzyć podkast

● Krok po kroku - jak zacząć.

● Krok po kroku - działania cykliczne.



Krok po kroku jak zacząć?

1. Wybierz temat serii podkastów.

2. Nagraj odcinek testowy. Zdecyduj o formie. 

3. Znajdź miejsce na pliki.

4. Skompletuj sprzęt.

5. Odcinek pilotażowy.

6. Opisz pola w pliku RSS.

7. Umieść nagranie w internecie.

8. Opublikuj kanał RSS.



Krok po kroku, działania 
cykliczne

1. Nagraj.

2. Opisz.

3. Załaduj.

4. Propaguj. 

5. Odpowiadaj.



Baza wiedzy, przykłady 
podkastów lokalnych

Zagraniczne
➔ Brisbane Local With Cr James 

Mackay
➔ 1010 WINS ALL LOCAL
➔ Local News
➔ Berlin Briefing
➔ Radio Boston
➔ GovLove - About Local 

Government 
➔ Local Matters 
➔ Become A Local Leader 
➔ Podcast Lokalnych Liderów DC

Polskie
➔ Warszawa nadaje (8457)

➔ Podcasty - GOK Chojnice

➔ Miasto Jest Nasze (1660)

➔ 51-szy Stan (9403)

➔ Biblioteka Sopocka (5190)

➔ Wola inspiracji

➔ Kultura nie śpi

https://player.fm/series/brisbane-local-with-cr-james-mackay
https://player.fm/series/brisbane-local-with-cr-james-mackay
https://player.fm/series/1010-wins-all-local
https://player.fm/series/local-news-podcast
https://player.fm/series/berlin-briefing
https://player.fm/series/radio-boston-1000484
https://player.fm/series/govlove-a-podcast-about-local-government
https://player.fm/series/govlove-a-podcast-about-local-government
https://player.fm/series/local-matters-podcast
https://player.fm/series/become-a-local-leader
https://player.fm/series/dc-local-leaders-podcast
https://podkasty.info/katalog/8457
https://www.gokchojnice.pl/podcasty/
https://www.podkasty.info/katalog/podkast/1660-Miasto_Jest_Nasze
https://www.podkasty.info/katalog/podkast/9403-51_szy_Stan?fbclid=IwAR2YP5KkTOGBywdZjR_ApfGL6n9WAdRjEgSHDTz9jv0-5rR49Rpt4AXj5jk
https://www.podkasty.info/katalog/podkast/5190-Biblioteka_Sopocka
https://wck-wola.pl/wola-inspiracji-podcast/
http://www.zckit.pl/podcast-kultura-nie-spi/


Baza wiedzy, przydatne linki

➔ Katalog Polskich Podkastów - www.podkasty.info/katalog

➔ Szkoła Podkastingu - www.podkasty.info/szkolapodkastingu

http://www.podkasty.info/katalog
http://www.podkasty.info/katalog
http://www.podkasty.info/szkolapodkastingu


Dziękujemy za uwagę

www.maszglos.pl

https://www.facebook.com/maszglos/


