
Wywiad z Michałem Malewskim, redaktorem gazetki szkolnej "Szatnia", zwycięzcą 
konkursu"Wypromuj nowe gwiazdy ekranu..." organizowanym przez MSCDN* oraz 
DELTAKLUB*. 

 

 

 

 

 

 

 

Niedawno dowiedziałem się o Twojej wygranej w konkursie dla "pogromców 
koronanudy". Co to był za konkurs? 

Konkurs polegał na nakręceniu filmu z doświadczeniem chemicznym lub z bryłą 
matematyczną. Lecz nie samo doświadczenie liczyło się najbardziej, było ono narzucone 
przez organizatorów. Najważniejsza była kreatywność, a ja jako jedyny nagrałem 
doświadczenie przy użyciu klocków LEGO metodą poklatkową. 

Kto (lub co) zainspirowało Cię do wykorzystania klocków LEGO w swoim filmie? 

Zawsze lubiłem bawić się klockami LEGO. W każdym liście do św. Mikołaja znajdował się jakiś 
zestaw, marzyłem o wyjeździe do LegoLandu, zatem w pokoju miałem ich tony. Potem 
znalazłem na YouTubie kanały nagrywające tego typu filmy profesjonalnie, lecz żaden nie był 
z Polski. O dziwo nagrywali to dorośli ludzie, więc możliwe, że będzie to moje hobby do 
końca życia! 

To nie był twój pierwszy film... 

Nie! Już od bardzo dawna nagrywam filmy poklatkowo. Najpierw powstawały 
kilkusekundowe sekwencje, a potem zacząłem nagrywać filmy z fabułą oraz dźwiękiem. 

Jak od strony technicznej wyglądała praca nad filmem? Jakiego programu użyłeś do 
montażu? 

Cały film nagrałem na tzw. ,,green box’ie’’, który umożliwiał nam podłożenie tła. A w 
montażu filmu pomógł mi mój tata, który z zawodu jest montażystą. Do nakręcenia całości 
niesamowicie potrzebny był statyw, a dwa statywy nawet złożyliśmy z klocków LEGO. 
Program do montażu nazywa się FinalCutPro. 

Wyjaśnij światu, co to jest metoda poklatkowa? 

Metoda poklatkowa polega na robieniu serii zdjęć każdego ruchu np. figurki, a potem 
łączeniu ich tak, że wychodzi film. By zrobić tą metodą sekundę filmu trzeba zrobić kilka lub 
nawet kilkadziesiąt zdjęć! Jestem youtuberem i wiem, że wykonanie kilkuminutowego filmu 
wymaga zrobienia nawet kilku tysięcy zdjęć! 



Od jak dawna jesteś youtuberem? Zareklamuj swój kanał na YT... 

Zapraszam wszystkich fanów LEGO do subskrybowania kanału El Mimi, a pierwszy, 
wyjątkowo amatorski film wrzuciłem na swój kanał 12 marca 2019 roku i chwilowo ma on 
prawie 270 wyświetleń. 

Link do mojego kanału https://www.youtube.com/channel/UCO0Tjld7kTvex4uwH8sLN-g 

Jakich rad udzieliłbyś początkującym youtuberom? 

Dobrze jest mieć dużo subskrybcji, lecz na YouTubie najlepsze jest to, że można dzielić się  
z innymi swoją pasją. Szkoda, że YouTube jest dosłownie zalany bezsensownymi 
,,gameplayami’’ lub ,,patostreamami’’. A przecież najważniejsza jest ciężka praca oraz jej 
efekty. Przyznam, że każda subskrybcja bardzo mnie cieszy, bo oznacza to, że ktoś podziela 
moje zainteresowania i docenia wysiłek. 

Twój kanał ma już ponad 60 subskrybcji! Mam nadzieję, że ten wywiad sprawi, że niedługo 
będziesz miał ich dużo więcej:) 

Cała redakcja "Szatni" jest z Ciebie dumna! Trzymaj tak dalej! Dziękuję za wywiad  

 

Link do konkursu:   
mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/dzialania/news-plock/1282-konkurs?start=1 

MSCDN - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
DELTAKLUB - projekt edukacyjny dla płockich uczniów, pomagający rozwijać zdolności z zakresu matematyki, 
chemii i fizyki oraz promujący ich osiągnięcia. 

Fot. Archiwum domowe 
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