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Opisując koncepcję tworzenia filmu dla osób niepełnosprawnych należy wyjść od ogólnej konotacji, iż film 

jest utworem audio-wizualnym, czyli oddziaływającym na odbiorcę poprzez dwa kanały bodźcowe, wizualny i 

dźwiękowy. W ogólnym założeniu ich miks tworzy zespół czynników bodźcowych stanowiących narrację filmu, 

czyli budujących określone opowiadanie lub przekaz. Służą temu dwie analogiczne warstwy narracyjne filmu: 

wizualna i dźwiękową. 

 

Bodźce wzrokowe i słuchowe 

Widz o standardowej o niezaburzonych prawidłowo funkcjonujących mechanizmach percepcji, oglądając film 

odbiera go wskutek percepcji miksu bodźców zarówno wizualnych, jak i dźwiękowych. 

Natomiast dla widzów upośledzonych słuchowo, wzrokowo lub intelektualnie każda z warstw (oraz 

podwarstw) narracyjnych może stanowić oddzielne źródło czynników bodźcowych. Warstwy te mogą tworzyć 

także miksy czynników bodźcowych w różnych kombinacjach w zależności od stanu systemów (możliwości) 

percepcyjnych widza. Na przykład osoby upośledzone słuchowo będą koncentrować uwagę na odbiór 

bodźców wizualnych, podczas gdy upośledzeni wzrokowo skoncentrują się na odbiorze bodźców 

dźwiękowych. Z kolei osoby upośledzone intelektualnie będą korzystać z miksu bodźców dostarczanych przez 

obie warstwy narracyjne, podobnie jak czynią to osoby pełnosprawne, ale ich percepcją będzie bardziej 

ograniczona. 

Często obie zasadnicze warstwy narracyjne filmu, wizualna i dźwiękowa, składają się z różnych podwarstw. 

Na przykład warstwę wizualną mogą tworzyć: 

 obrazy zasadnicze będące ujęciami wideo lub np. animacjami, zmontowanymi w sceny, sekwencje itd.,  

 materiały pomocnicze: rysunki, wykresy, animacje, inne materiały wizualne, np. tłumacz języka 

migowego, 

 napisy. 



 

Z kolei warstwę dźwiękową budują dwie zasadnicze grupy podwarstw: 

 dźwięki diegetyczne (pochodzące z przedstawianego w filmie świata, czyli głównie dźwięki otoczenia 

[ambient], dialogi itp.), 

 dźwięki niediegetyczne (spoza przedstawianego świata), czyli najczęściej: komentarz lektorski (voice 

over, VO), efekty dźwiękowe (synchroniczne i asynchroniczne) oraz muzyka. 

 

Opracowując film z myślą o osobach upośledzonych słuchowo, wzrokowo lub intelektualnie, należy zwrócić 

szczególną uwagę na role poszczególnych warstw narracyjnych w percepcji filmu przez te osoby. Pozwoli to 

na stworzenie odpowiedniego dla każdej grupy odbiorców miksu bodźcowego, zapewniającego optymalny 

odbiór dzieła. 

Dla widzów upośledzonych słuchowo należy przygotować właściwy miks bodźców wizualnych, używając 

odpowiednio dobranych obrazów. Na przykład pokazanie w filmie liści poruszających się na wietrze pozwoli 

widzom domyślić się, że wieje wiatr, a poprzez to „odczuć” go. 

Z kolei osobom upośledzonym wzrokowo należy zapewnić właściwy miks bodźców dźwiękowych. W tym 

przypadku dodanie dźwięku oddającego szum wiatru, podczas gdy równocześnie lektor mówi o kołyszących 

się na wietrze liściach, umożliwi niewidomemu widzowi „odczucie” wiatru, jak i „zobaczenie” poruszających 

się na wietrze liści. 

W filmach o charakterze przyrodniczym bardzo ważne jest zadbanie o wiarygodność bodźców zarówno w 

warstwie wizualnej, jak i dźwiękowej. Prezentując określone środowisko przyrodnicze lub atrakcję 

turystyczną, należy w obu warstwach zamieścić materiały, które są charakterystyczne dla danego miejsca. 

W warstwie dźwiękowej może to być na przykład dźwięk bijących dzwonów, śpiew określonych gatunków 

ptaków, odgłos bawiących się dzieci czy szum rzeki. Z kolei w warstwie wizualnej powinniśmy umieścić 

materiały, które będą korelować z wartą dźwiękową, odpowiednio byłby to widok poruszających się dzwonów, 

ujęcia odpowiedniego gatunku ptaków, bawiące się dzieci i płynące wody rzeki. 

 

Wewnętrzna spójność 

Osobom upośledzonym intelektualnie należy podawać przekaz w sposób jak najbardziej zharmonizowany, tj. 

warstwa dźwiękowa powinna odpowiadać wizualnej, np. obrazowi uginających się traw w warstwie wizualnej 

powinien towarzyszyć jednoczesny szum wiatru w warstwie dźwiękowej. Dodatkowo należy zadbać o to, by 

narracja w obu warstwach nie zmieniała się zbyt szybko (widz musi mieć więcej czasu na jej przyswojenie), a 

także o to, by ilość bodźców nie była zbyt duża. 

Ogólną zasadą przy edycji filmu zaplanowanego dla osób głuchych, niedosłyszących, z zaburzeniami wzroku 

lub intelektualnymi powinno być zapewnienie, że materiały umieszczone w warstwie wizualnej i dźwiękowej 

uzupełniają się wzajemnie, są ze sobą spójne i występują równocześnie, jak tylko to możliwe. Dlatego należy 

unikać sklejek montażowych  typu L lub J, chyba, że ich użycie ma solidne uzasadnienie i trwają dostatecznie 

długo, np. służą pokazaniu wolno zachodzących zmian, takich jak np. zmiana pór roku.  

 

Jakość materiału 

We wszystkich przypadkach ważna jest odpowiednia jakość użytych w montażu materiałów. Dla materiałów 

wizualnych będzie to na przykład właściwa rozdzielczość, szeroka dynamika tonalna, prawidłowy balans bieli, 

odpowiednia głębia ostrości itp. Materiały dźwiękowe powinny charakteryzować się wysoką dynamiką i 



 

częstotliwością próbkowania (gwarantującą odbiór szerokiego pasma częstotliwości) oraz brakiem zakłóceń 

lub dźwięków niepochodzących z danego środowiska, np. przypadkowych stuków czy głosów. 

 

Wszyscy jesteśmy widzami 

Podejmując określone decyzje montażowe, należy mieć jeszcze na uwadze trzy inne ważne kwestie: po 

pierwsze film możne być „oglądany” wielokrotnie, co sprawia, że jego treść nie musi dotrzeć do widza w 

całości za pierwszym razem, po drugie – większość odbiorców filmu będą stanowić osoby pełnosprawne i one 

także powinny mieć przyjemność z jego oglądania, oraz po trzecie film powinien stanowić czynnik integrujący 

niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, ponieważ wszyscy jesteśmy elementami tego samego świata. Dlatego 

realizując film dla osób niepełnosprawnych, należy robić go także z myślą o osobach pełnosprawnych, tak by 

wszyscy mogli ten film przeżywać wspólnie, to znaczy razem i jednocześnie. 

 

Narracja wizualna 

1. Główną podwarstwą filmu są zmontowane ujęcia filmowe (ewentualnie animacje). Ujęcia powinny być 

zmontowane w odpowiednim tempie i rytmie oraz z zachowaniem zasady ciągłości wizualnej. Zasada ta 

sprowadza się do takiego doboru oraz sposobu łączenia ujęć, by wzrok widza nie musiał gwałtownie 

przeczesywać obrazu w poszukiwaniu tego, co jest w danej chwili najważniejsze. Natomiast sposób montażu 

powinien odpowiadać idei danego filmu, przy czym rytm i tempo montażu należy dopasować do oczekiwanego 

rezultatu, tj. pożądanego odbioru poprzez docelowe grupy widzów. 

Ujęcia zastosowane w filmie powinny być w miarę możliwości jak najbardziej stabilnie. Należy unikać ujęć 

nadmiernie trzęsących się, trudnych do oglądania, wymagających wiele wysiłku. Montaż wewnątrzujęciowy 

powinien być spokojny i płynny, by widz nie musiał podejmować nadmiernego wysiłku w celu śledzenia 

głównego obiektu lub wątku. Liczba prezentowanych w filmie wątków powinna być ograniczona do 

minimum, najlepiej do jednego w danym momencie.  

Montaż ujęć powinien być spójny z ruchem kamery (czyli z montażem wewnątrzklatkowym). Powinien mieć 

charakter linowy, czyli zapewniający ciągłość narracji. Należy unikać montażu równoległego, a także 

liniowego szybkiego, opartego na krótkich ujęciach. Nie należy także stosować przebitek, czyli ujęć typu 

cutaway shots, odrywających widza od bieżącego wątku. 

Należy również zadbać o zgodność przestrzenną montowanego materiału, by widz nie miał problemu z 

właściwym odbiorem kierunków akcji, szczególnie w przypadku ujęć z poruszającymi się zwierzętami i 

ptakami, ale także i ludźmi. Jest to jedna z podstawowych zasad montażu filmowego, jednak jest ona 

szczególnie ważna w sytuacji, gdy odbiorcą są m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie. 

Montaż filmu dla osób ślepych, głuchych czy z niesprawnościami intelektu powinien mieć charakter liniowy, 

być jak najbardziej spokojny, oparty na stosunkowo długich ujęciach. Należy jednak zadbać, by film nie stał 

się rozwlekły ani nudny. Ważne jest, by mogły go także z zainteresowaniem obejrzeć osoby pełnosprawne. 

 

2. Druga podwarstwa, składająca się z materiałów pomocniczych w postaci rysunków, wykresów i animacji 

oraz ewentualnie krótkich opisów (nazwa miejsca, prezentacja osoby), powinna współgrać ze zmontowanymi 

ujęciami. Materiały pomocnicze powinny korespondować z określonymi ujęciami, być z nimi 

zsynchronizowane; nie powinny poza nie wybiegać czy pojawiać się zbyt wcześnie. 
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3. Trzecia podwarstwa, zbudowana z napisów będących transkrypcją głosu komentarza (VO), powinna być 

skorelowana czasowo i treściowo z dwiema poprzednimi podwarstwami, ale przede wszystkim z głosem 

komentarza. Tak, by dla niedosłyszących napisy stanowiły wsparcie głosu komentarza (VO). Czasami, ze 

względu na ograniczoną przestrzeń czasową pomiędzy ujęciami, napisy mogą wychodzić nieco poza ujęcia, 

z którymi są treściowo powiązane, o ile nie wpływa negatywnie na odbiór narracji. 

Zarządzając napisami będącymi transkrypcją komentarza, należy zadbać, by widz mógł zrozumieć ich treść. 

Muszą być one czytelne i trwać odpowiednio długo. Czytelność oznacza dobór odpowiedniego kroju pisma, 

w tym zadbania o właściwy kerning lub o interlinię w przypadku napisów dwuwierszowych. Nie należy 

stosować napisów o większej liczbie wierszy niż dwa. Najlepiej, gdy są jednowierszowe. Napisy powinny 

mieścić się w tzw. marginesach bezpieczeństwa, czyli równych przynajmniej 20 procent szerokości ekranu o 

proporcjach 16:9 (typowa panorama). Napisy dwuwierszowe stosujemy w ostateczności; powinny się one 

mieścić w marginesach równych przynajmniej 30 procent szerokości ekranu. Napisy wybiegające poza 

określone marginesy trudniej się czyta, szczególnie osobom z upośledzonym wzrokiem lub inteligencją, a poza 

tym mogą zostać ucięte na starszych typach telewizorów. 

Jednym z podstawowych czynników czytelności jest także wielkość fontu oraz odróżnianie się napisu od tła. 

Ważny jest zatem dobór odpowiedniej kolorystyki i jej stopnia nasycenia. 

Przy doborze tych cech należy pamiętać, że odbiorcami filmu są także osoby pełnosprawne oraz sprawne 

wzrokowo i intelektualnie. Zatem napisy nie powinny być zbyt wielkie ani zbyt kontrastowe. Niekiedy 

pomocne jest podłożenie dodatkowej warstwy graficznej odcinającej napisy od tła i poprawiającej ich 

czytelność bez konieczności zwiększania wielkości fontu, jaskrawości czy kontrastu. 

 

Narracja dźwiękowa 

W warstwie dźwiękowej narrację filmu (i jednocześnie materiał bodźcowy) budują dźwięki diegetyczne, czyli 

zastane na miejscu podczas kręcenia zdjęć, oraz niediegetyczne, czyli dodane do filmu w procesie 

postprodukcji, jak głos komentarza (VO), efekty dźwiękowe i muzyka. 

Głos lektora powinien być nie tylko przyjemny i zachęcający, ale przede wszystkim zrozumiały, z właściwą 

dykcją. Lektor musi wyraźnie wymawiać wszystkie zgłoski oraz odpowiednio akcentować słowa. Najlepiej 

gdy tekst do filmu czyta zawodowy lektor, aktor teatralny lub filmowy. Rzadko kiedy w tej roli sprawdzają 

się prezenterzy radiowi z rozgłośni o profilu młodzieżowym lub czytający newsy, pomimo tego, że posiadają 

tzw. radiowy głos, czyli o szerokim spektrum niższych częstotliwości i ciepłym brzmieniem. 

Głos lektora powinien być wyraźnie niższy niż większość diegetycznych dźwięków tła. Warstwa dźwięków 

diegetycznych odgrywa ogromną rolę w filmach prezentujących atrakcje przyrodnicze. Stanowi główną 

dźwiękową ilustrację rzeczywistości przedstawianej w filmie i uzupełnia materiał bodźcowy dla osób 

słyszących, a w zasadniczej mierze – dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Pozostałe elementy dźwiękowe, czyli efekty dźwiękowe i muzykę, należy stosować z powściągliwością, jeśli 

w ogóle. Zawsze warto zastanowić się nad celowością używania tych bodźców. Szczególnie ostrożnie należy 

stosować muzykę niediegetyczną (niepochodzącą z zarejestrowanej kamerą rzeczywistości), gdyż jako 

element obcy może niewłaściwie wpłynąć na odbiór przedstawianego w filmie środowiska. Poza tym używana 

szerzej w filmie niediegetyczna muzyka oraz efekty dźwiękowe mogą zakłócić odbiór dźwięków 

diegetycznych, w tym także naturalnej ciszy. Zaleca się unikanie dźwięków niediegetycznych w ogóle, choć 

w wielu współczesnych filmach przyrodniczych muzyka jest szeroko stosowana i wykorzystywana świadomie 



 

jako jedna z zasadniczych warstw narracyjnych, mająca ogromny wpływ na odbiór filmu. Warto jednak 

pamiętać, że osoby z upośledzonym słuchem jej nie doświadczą. 

 

Emocje 

Niezależnie od zastosowanych technik realizacyjnych, czy to na etapie produkcji czy postprodukcji, film 

powinien być interesujący, wciągający widza w inną rzeczywistość i zachęcający do aktywności po jego 

obejrzeniu. Dlatego nie należy zapomnieć o najważniejszym, o emocjach. Sprawne przekazanie informacji o 

atrakcjach turystycznych czy przyrodniczych to jedna sprawa, ale emocjonalne zaangażowanie widza to coś 

innego. 

Dlatego zanim przystąpimy do realizacji filmu warto zastanowić się nad jego całościową koncepcją, napisać 

eksplikację reżyserską i dobry scenariusz. Film przyrodniczy ma nie tylko informować. Ma także dawać 

emocje i budować relacje. 


