Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

ae

WNOP odcinek 050 - 4 maja 2015 r.

Podcast od kuchni – sprzęt, narzędzia, koszty,
proces produkcyjny, emocje oraz blaski i cienie
pracy podcastera
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/050

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 50. I z okazji tego jubileuszu
powiem Wam, jak powstaje ten podcast!
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 50. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja
nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby
pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie
realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej
i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie!
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Myślałem, że ten moment nigdy nie nadejdzie – 50.
odcinek podcastu. Jest! Właśnie się zaczął i dzisiaj poprowadzę go wspólnie z Marcinem.
Marcin Hinz: Cześć wszystkim!
Michał Szafrański: Marcin, osoba, która jest w tle i wykonuje większość tej nieprzyjemnej
i trudnej roboty, czyli… Marcin, powiedz, co robisz.
Marcin: Dostaję od Ciebie pliki. Tak na szybko może opowiem cały proces. Dostaję od Ciebie
pliki i robię wszystko to, aby słuchacze mogli usłyszeć ten podcast.
Michał: Super, super. A więc tak, dzisiaj opowiemy o tym… w ogóle przyjęliśmy fajną dzisiaj
formułę. Marcin przepyta mnie. Tak jak ja zazwyczaj przepytuję gości, tak dzisiaj Marcin
przepyta mnie na temat tego, w jaki sposób przygotowuję się do nagrywania tych odcinków
podcastu. Po co w ogóle to robię? Co mi to daje, że nagrywam podcast? Jak to robię? Jak się
z jednej strony do tego przygotowuję, z drugiej strony nagrywam, ale z trzeciej strony również
w jaki sposób później ten podcast dociera do Was?
To, co jest najfajniejsze i od tego zacznę, to że ten 50. odcinek zbiega się również
z przekroczeniem liczby 550 000 pobrań wszystkich odcinków podcastu, od początku. Czyli
ponad pół miliona pobrań już mamy na koncie wspólnie z Marcinem. I właśnie dzisiaj
będziemy o tym bardzo szczegółowo opowiadali. To co, Marcin, od czego zaczynasz?
Marcin: No nie wiem, o statystykach powiedziałeś. Trochę zacząłeś jak prezes Apple, że
zaczynasz od cyferek. Słuchaj, dlaczego w ogóle zacząłeś tworzyć ten podcast? To takie
standardowe pytanie na początek. Jaka idea przyświecała?
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Michał: To jest dobre pytanie. To było tak, że słuchałem podcastów. Zacząłem słuchać
podcastów Pata Flynna, o którym już wielokrotnie mówiłem. Pat Flynn –
smartpassiveincome.com – świetna strona, która pomogła mi zacząć blogowanie i świetny
podcast, który pomógł mi… też zacząć blogowanie w zasadzie. Słuchając Pata, pomimo że
traktowałem to jako narzędzie pewne, albo inaczej – przewodnik po tym, w jaki sposób
blogować. A okazało się, że Pat poruszał bardzo wiele różnych tematów. Również takich
tematów trochę z pogranicza rozwoju osobistego, trochę związanych z różnymi dylematami
czy ograniczeniami, które mamy i sposobami, w jaki on je pokonuje. W jaki pokonują je jego
słuchacze i bardzo mi się ta koncepcja spodobała.
Już wtedy, jak zaczynałem blogować, czyli to był 2012 rok, zacząłem w lipcu, ale tak
naprawdę podcastów słuchałem mniej więcej od kwietnia. Bardzo mi się ta koncepcja
spodobała i stwierdziłem, że też bym tak chciał. Też bym tak chciał, bo podcast to jest taki
sposób komunikacji, który powoduje, że bardzo dobry kontakt się nawiązuje z tą osobą, która
mówi. Przynajmniej ja tak wtedy czułem jako konsument podcastów. Ja słucham i poznaję tę
osobę.
Dla mnie mój podcast to jest coś takiego, co pozwala mi chyba w lepszy sposób pokazywać
siebie. Przekazywać, kim tak naprawdę jestem, jakie są moje wartości, w bardziej doskonały
sposób niż słowo pisane, które jest jednak takim bardzo ograniczonym sposobem
komunikacji. Chociażby swoje emocje muszę zapisać w postaci słów, co już powoduje, że one
są w jakiś sposób wypaczone. A podcast daje mi jednak to, że mogę z siebie wyrzucać te
słowa i oprócz tego, co mówię, łatwiej jest przekazywać również to, co czuję.
Marcin: No tak, ale nie spisujesz całej treści tego, co chcesz powiedzieć, tylko jednak tylko
kilka punktów zapisujesz i jest w tym jakaś spontaniczność, prawda? To nie jest tak, że
zapisujesz i później czytasz całość.
Michał: Różnie bywa. Uczciwie mówiąc, są takie odcinki, które mam oskryptowane dosyć
dokładnie. To też tak jest, że wiesz, kiedy chcę przekazać bardzo konkretne informacje, np.
były takie odcinki, jedne z najbardziej popularnych zresztą, np. porady dla osób, które są
w wieku dwudziestu kilku lat, to był chyba 38. odcinek podcastu. Był odcinek chyba 11.,
w którym przekazywałem sposoby na pracę dodatkową poza etatem. Wiesz, tam przekazuję
taką pigułkę wiedzy.
Z jednej strony szanuję czas Słuchaczy i nie chcę im zabierać za dużo tego czasu, a chciałbym
im przekazać konkretną listę rzeczy czy tematów. Więc, żeby też się nie rozwodzić jakoś
strasznie, staram się jednak spisać sobie te najważniejsze punkty. I później się okazuje, że ja
po tych punktach lecę, niemalże czytając, tak?
Dzisiaj mamy taki odcinek, w którym jestem właściwie przepytywany, więc nie byłem w stanie
tego do końca zaplanować [śmiech] . Ale jakąś listę zagadnień sobie wspólnie
przygotowaliśmy przed tą rozmową, nie?
Marcin: Jasne, a powiedz mi, bo wspomniałeś Pata Flynna. Na jego stronie jest dosyć obszerny
artykuł, właśnie jak zacząć podcastować wraz z wypisanym oprogramowaniem, sprzętem,
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różnymi radami. Powiedz mi, czy oprócz tego dosyć obszernego przewodnika możesz polecić
jeszcze jakieś inne strony dla kogoś, kto by chciał zacząć nagrywać tego typu podcasty?
Michał: Tak, zdecydowanie. Moje podcastowanie to był taki proces, do którego się dosyć
długo przygotowywałem. Jest taki problem, jak zaczynamy coś nowego, że po pierwsze nie
mamy przekonania, czy umiemy to robić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że nie
wiemy, jakim sprzętem się posłużyć, czyli ten aspekt techniczny też jest bardzo ważny.
Trzecia rzecz to jest też coś takiego, że załóżmy, że mamy ten sprzęt, wiemy, że chcemy to
zrobić. I teraz jak to wszystko pospinać do kupy, w jaki sposób ułożyć sobie scenariusz tego
podcastu?
Już mówię o takim czystym wykonawstwie. Czy tam ma być muzyczka na początku, czy ma nie
być? Ile powinna trwać? Takie techniczne aspekty znowu, żeby to miało ręce i nogi po prostu.
Ja poszedłem na skróty, za poleceniem Pata zresztą, trafiłem do takiej osoby, która się
nazywała… nadal się nazywa [śmiech] Cliff Ravenscraft. Cliff znany jest w internecie jako
Podcast Answer Man. Link damy również do jego strony w notatkach do tego odcinka
podcastu, które znajdziecie pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/050, tak jak 50. odcinek
podcastu. Już tę formułkę umiem na pamięć [śmiech].
Marcin: [śmiech]
Michał: I Cliff jest taką osobą, która sprzedaje kurs. To nie jest taki kurs jak „Budżet domowy
w tydzień”, gdzie wszystko jest nagrane, tylko Cliff ma bardzo dużo materiałów wideo, ale
oprócz tego on jest dostępny i cały czas odpowiada na pytania, prowadzi niejako za rękę.
Więc w każdej edycji tego kursu on przyjmuje 12-15 osób, które płacą niemało. Ja za niego
zapłaciłem niecały 1000 dolarów, a w tej chwili kosztuje chyba prawie 2000 dolarów od
osoby. I to jest miesięczny kurs, który krok po kroku oprowadza po wszystkich aspektach
podcastowania, również technicznych aspektach. O tym, jak montować dźwięk. W jaki sposób
zapewnić wysoką jakość tego dźwięku już na etapie nagrywania.
Dla mnie to była taka droga na skróty. Pamiętam, że bardzo długo się zastanawiałem nad tym,
czy te pieniądze wydać, ale dzisiaj z perspektywy tych pięćdziesięciu odcinków mówię, że
było zdecydowanie warto. Jeśli ktoś poważnie do tego podchodzi, to warto czasami
zainwestować trochę więcej pieniędzy. Oczywiście może nie na samym początku, tak jak ja
[śmiech].
Marcin: No właśnie [śmiech]. Wiesz, ja Cię pytam o jakieś źródła, a Ty mi wrzucasz tutaj kurs
za 2000 dolarów.
Michał: Ale powiem wprost, na stronie podcastanswerman.com i na stronie
podcastingatoz.com, jak A do Z, można znaleźć bardzo dużo materiałów, które są po prostu za
darmo. Bezpłatne, więc tam można sięgnąć. No i kolejny aspekt to jest sprzęt, tak? Pytasz
o sprzęt. U Pata na pewno warto ten przewodnik obejrzeć, on jest bardzo fajny, obrazowo
pokazuje na filmach np. różnicę między różnymi mikrofonami. To też jest fajne.
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Uważam, że w ogóle przy podcastowaniu najważniejszą rzeczą jest mikrofon. Nie ma nic
ważniejszego niż mikrofon. Wiesz, jest takie powiedzenie: garbage in, garbage out. Czyli jeśli
na wejściu mamy śmieci, to po drugiej stronie też będą śmieci.
Marcin: Tak, niektórych rzeczy po prostu nie da się wyeliminować.
Michał: Tak, tak że ta jakość głosu, który jest przenoszony przez mikrofon, jest pioruńsko
ważna. Ja w ogóle moją konfigurację do podcastowania opisywałem, w notatkach też
zalinkujemy do szczegółowej listy sprzętu, której ja używam. Ale powiem tylko o mikrofonie
i powiem o mikserze. Mikrofon, który mam, to jest Rode Procaster. Są dwie wersje tego
mikrofonu. Jeden to jest Rode Procaster, podłączany przez USB do komputera. Ja korzystam
z takiej wersji, która eliminuje komputer z całego procesu. Ja nie muszę mieć komputera do
nagrywania podcastów. To jest mikrofon Rode Procaster, który jest wyposażony w takie złącze
XLR − standardowa wtyczka dla mikrofonów. I tę wtyczkę wpinam do miksera. To jest mikser
Behringer XENYX 1204 USB. Dla mnie ten mikser jest trochę za duży, tzn. trochę na wyrost go
kupowałem. On ma tutaj cztery wejścia na mikrofony, dwa wejścia dodatkowego sygnału
z komputera. Tak dużego miksera autentycznie nie potrzebuję, powiem szczerze, że żałuję, że
trochę na wyrost go kupiłem, bo przy wyjazdach i nagrywaniu to jest jednak kawał sprzętu.
On jest większy niż kartka A4 i gruby na chyba 8-10 cm. To jest taka wielka cegła.
Można to robić na mniejszych mikserach, jak najbardziej. W zasadzie wystarczyłyby mi dwa
wejścia mikrofonowe i dwa wejścia dla sygnałów dla komputera. Dlaczego? Bo wszystkie
muzyczki, które ja odtwarzam. Czyli teraz ta rozmowa Skype, którą nagrywam… Ty jesteś po
drugiej stronie. Gdzie jesteś? W Gdyni jesteś, nie?
Marcin: Tak. W Rumi!
Michał: A ja jestem sobie w Warszawie, rozmawiamy sobie w czasie rzeczywistym przez
Skype’a i to się wszystko ładnie nagrywa. No właśnie. Dzisiaj przez internet można bardzo
dużo zrobić i to jest super. Dużo sprzętu też do tego nie potrzeba. Co jeszcze mogę
powiedzieć? Ważnym sprzętem są na pewno słuchawki i w moim przypadku dyktafon cyfrowy,
który mam podłączony do tego sprzętu po to, żeby nagrywać. Tylko wymienię nazwy. U mnie
dyktafon to jest Roland R-05, taki model. Są jeszcze takie dyktafony cyfrowe, chyba firmy
Zoom, z tego, co wiem.
Marcin: Tak, tak, bardzo znane.
Michał: Tak, dużo lepiej dostępne w Polsce. Są jeszcze Tascamy, takie profesjonalne
dyktafony. Szczerze mówiąc, zastanawiam się nad takim dyktafonem, bo coraz częściej mi
zależy na tym, żeby móc nagrywać podcast w terenie, gdzie mógłbym takie mikrofony XLR
podłączyć bezpośrednio do dyktafonu. Mikrofony wysokiej jakości bym podłączał
bezpośrednio do dyktafonu bez miksera i to jest jakiś następny krok powiedzmy.
No i mamy jeszcze słuchawki. Słuchawki akurat mogą być dowolne, oczywiście im lepsze, tym
fajniejsze. Ja mam słuchawki zamknięte. To są takie słuchawki, które mają wtyczkę
umożliwiającą również podłączenie do iPhone’a i to są słuchawki Bose AE2i, chyba ten model
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już nie jest dostępny. Jest chyba nowszy model. Fajne słuchawki, mają też sterowanie do
telefonu bezpośrednio na kabelku, bardzo mi się sprawdzają. Słuchawki przewodowe
zdecydowanie…
Marcin: OK, a powiedz mi, sorki, że Ci przerwę…
Michał: Śmiało.
Marcin: … co mógłbyś wyeliminować, jeśli chodzi o urządzenie? Np. czy mógłbyś
wyeliminować tego Rolanda, ten dyktafon cyfrowy? I podpiąć np. mikser bezpośrednio do
komputera?
Michał: Wiesz co, mógłbym, ale tego nie próbowałem. Powiem dlaczego. Dlatego, że
komputer to jest bardzo zawodna rzecz. Ja się o tym wielokrotnie przekonywałem, próbując
nawet coś nagrywać. Dlatego, że od czasu do czasu coś tam Ci się w tle uruchomi, coś Ci
kliknie. Wiesz, np. okazuje się, że fajnie się nagrywało, ale w pewnym momencie przestało się
nagrywać. Na dyktafonie na bieżąco widzę, mam go cały czas przed oczami, nagrywając
podcast, poziom głośności. Ile tam tych decybeli minus… musiałbym to dobrze wytłumaczyć,
ale mamy te wykresy głośności i ogólnie chodzi o to, żeby nie przekraczać pewnego poziomu
dźwięku, bo wtedy będą uderzenia, wybuchy. W sensie będą uderzenia w uszy osoby, które
słuchają.
Zarówno Twój głos, jak i mój głos przed nagraniem tego odcinka podcastu wyregulowaliśmy
tak, żeby one były na podobnym poziomie i żeby nie było przesterowania w trakcie
nagrywania. Wiesz, to są takie szczegóły techniczne, ich trochę jest. Ty też pewnie już masz
swoje patenty, jak obrabiasz już ten dźwięk, który ode mnie dostaniesz, też masz swoje
patenty na odszumianie itd., nie? Chodzi o to, żeby ten głos był po prostu jak najlepszej
jakości.
Jakby… nie „jakby”, tylko jestem perfekcjonistą w tym zakresie [śmiech] i po prostu to ma
swoje plusy i minusy. Teraz słyszałeś, że się zaśmiałem, wyrzuciłem z siebie dużo powietrza,
a prawdopodobnie na nagraniu nie będzie słychać takiego uderzenia. Dlaczego? Bo przed
mikrofonem mam z kolei coś takiego, co się nazywa skarpetą, niefachowo chyba.
Marcin: Pop-filtr.
Michał: A tak, rzeczywiście. To jest taka siateczka, ja mam taką dwuwarstwową siateczkę.
Chodzi o to, żeby wszystkie głoski wybuchowe: „p”, „b”, „dż” itd. nie powodowały uderzenia
powietrza o mikrofon. Żeby gdzieś tam się rozpraszały po drodze.
Marcin: Dźwięk to jest jednak fala uderzeniowa i jak tego typu dźwięk leci przez siatkę, to ta
siatka zatrzymuje, tak jak wiatr. To jest coś na podobnej zasadzie.
Michał: Tak, no bo o co chodzi? O to, żeby się tego przyjemnie słuchało. Nie? Cała filozofia.
Ale wrócę do tego, że pytałeś, co by można było wyeliminować. Wiesz, w scenariuszu
najprostszym bierzesz mikrofon USB, podłączasz do komputera i możesz nagrywać podcast.
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Chodzi tylko o to, żeby to był dobry mikrofon. Są dwa takie mikrofony, które uchodzą za
świetne. Mikrofon USB, który uchodzi za świetny, to jest mikrofon Blue Yeti. Bardzo wiele
osób go chwali, ja go nie mam. Nie próbowałem na nim nagrywać, ale wiem, że bardzo wiele
osób jest z niego zadowolonych. I też jak słyszę np. webinary prowadzone przez osoby, które
z tego mikrofonu korzystają, to słyszę, że on rzeczywiście daje dobrą jakość dźwięku. Ładnie
zbiera z pomieszczenia, a jednocześnie tam szumów w tle nie słychać.
Marcin: Tak, on jest świetny, ponieważ ma szerokie zastosowanie. Nie wiem, czy wiesz, ale
nim można charakterystykę przedstawiać. Jeśli np. nagrywasz samemu, to ustawiasz tak, żeby
zbierał sprzed siebie. Jeśli nagrywasz wywiad, to możesz go tak ustawić, że zbiera dźwięk
z przodu i z tyłu mikrofonu, a np. boki wycisza.
Michał: Super!
Marcin: To też jest fajna rzecz, że czy nagrywasz solo show czy jakieś wywiady, to możesz
sobie go ustawić w odpowiedni sposób, żeby dźwięk był stąd, skąd powinien być, a nie żeby
z boku zbierał szum kawiarni np. jeśli nagrywasz w kawiarni, bo tylko tam możesz się umówić
z gościem. Tak że naprawdę faktycznie sporo ludzi go używa. W porównaniu z tym, co Ty
używasz, to on nie jest taki drogi. Nie wiem, chyba 700 zł kosztuje, tak?
Michał: Nie mam pojęcia, ale sprawdzimy, wrzucimy w notatkach cenę, jak najbardziej.
Marcin: Tak mi się wydaje.
Michał: No, to to jest istotna różnica. Mój mikrofon, sam mikrofon kosztował chyba koło 1200
zł i to był najdroższy element całej mojej konfiguracji. Mikser to jest kilkaset zł, dobry
dyktafon to też jest górne kilkaset zł. No, i teraz jak sobie podsumujesz te elementy, to nagle
się okazuje, że to jest kupa pieniędzy, nie?
Marcin: No tak, ramię jeszcze musiałeś pewnie kupić. A Yeti np. stoi na nóżkach, tak że
jeszcze kwestia ramienia.
Michał: Tak, ramię musiałem kupić. Ramię, później taką siateczkę, która jest antyszokowa, że
mogę puknąć w biurko, puknąć w ramię mikrofonu i tego nie będzie słychać.
Marcin: Drgania się nie przenoszą, jasne.
Michał: Tak, tak. Tak że to też jest fajne. Bo wiesz, mikrofon, który ja mam, jest też
mikrofonem zbierającym z przodu. Fajne jest to, że jak nagrywam podcast, zdarzało mi się
nagrywać podcast, jak samoloty nade mną latały. A później jak odsłuchiwałem, to tych
samolotów w ogóle nie było słychać. A bardzo nisko latają, bo niedaleko do Okęcia jest ode
mnie. Albo czasami sąsiad coś tam boruje itd.
Na początku jak nagrywałem podcasty, to był taki etap, że jeszcze niektórzy wykańczali
mieszkania przed wprowadzeniem się i mi się wydawało, że to wszystko będzie słychać. Nie.
To jest fajne, że te dźwięki są wycinane. Dobry mikrofon robi naprawdę 3/4 sukcesu. Znowu
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wrócę do miksera. To, że ja mam taką charakterystykę głosu, jaki słychać w podcaście, to
oczywiście nie jest mój prawdziwy głos [śmiech].
Marcin: [śmiech]
Michał: To jest głos odpowiednio zmodulowany. Po pierwsze mówię trochę niżej, czasami jak
przyśpieszam, wchodzę na wyższe tony. Ale przez mój mikser, tutaj odpowiednio ustawiłem
pokrętła i wiesz, zupełnie inaczej ten dźwięk słychać. Możemy zrobić eksperyment, ja mogę
przekręcić w drugą stronę i za chwilę się Słuchacze dowiedzą, jaki głos mam naprawdę.
Poczekajcie chwilę. A zrobię to.
Może być np. taka płaska totalnie charakterystyka dźwięku [śmiech]. Wiesz co, Marcin, Ty tego
nie słyszysz, ale ja to słyszę. Po prostu jak jakiś Kaczor Donald. Myślę, że zmontowane to
fajnie będzie brzmiało. Dobra, wrócę do tamtego głosu. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawda, że
lepiej? No właśnie, tak że wiesz, różne sztuczki można stosować, po to tylko, żeby brzmieć
lepiej, niż się brzmi naprawdę.
Ja nie ukrywam też, też dodam, jak mi się pozwoliłeś rozgadać, to się rozgadam, że lubię
słyszeć swój głos z tego miksera. Czyli jak nagrywam podcast, to podłączam słuchawki, mam
je cały czas na głowie i mam odsłuch tego, co mówię. I wiesz, jak słyszę ten głos, taki
zmodulowany, takim George’em Clooneyem trochę zajeżdża w tle… [śmiech]
Marcin: [śmiech] Słuchaj, to jest najlepsza reklama dla posiadania miksera.
Michał: Tak, tak.
Marcin: Większość osób nie lubi słuchać swojego głosu, prawda?
Michał: Tak, zdecydowanie.
Marcin: Tak że jak mówisz, że lubisz swojego głosu słuchać po przejściu przez mikser, to jest
najlepsza rekomendacja, by jednak coś takiego kupić.
Michał: [śmiech]
Marcin: Tu jeszcze taka uwaga − większość osób pewnie gdzieś tam miała styczność
i widziała np. mikser DJ-a i też jest jakaś taka analogia, że DJ może odcinać wysokie i niskie
czy średnie tony. Tutaj jest taka sama sytuacja, że dla każdego kanału, czy to jest mój głos,
czy Twój, czy jakiś inny jeszcze, też możesz modulować ten głos. I faktycznie możesz dać
z niskich, z basów, żeby ten głos faktycznie był taki clooneyowaty, tak?
Michał: Tak, tak i wiesz, do każdego kanału trzy zestawu pokręteł do przedziału
częstotliwości. Można sobie naprawdę dowolnie modulować, to jest właśnie fajne.
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Marcin: Dobra, a jedna rzecz, którą teraz opowiadałeś, to były kwestie sprzętowe,
software’owe i proces sam przy tworzeniu podcastu. Poleciłeś ten kurs, trochę drogi,
przyznam szczerze.
Michał: To nie to, że polecam. Pytałeś, skąd czerpałem wiedzę, więc przyznaję się do tego,
nie?
Marcin: Nie no, jasne, faktycznie mówisz, że to jest droga na skróty. Czas też kosztuje, więc
jeśli nie mamy tego czasu, a chcemy coś zacząć… ja też widzę to po filmach Pata Flynna.
Uczyłem się jakiegoś zagadnienia, przejrzałem z Youtube’a dwie, trzy, cztery, pięć godzin
filmów. A Pat nagrał 15-minutowe wideo, gdzie właśnie przekazał dokładnie to, czego ja
poszukiwałem.
Mimo że umiem korzystać z wyszukiwarki Google, z wyszukiwarki Youtube’a, wiem, jakie frazy
powinienem wpisać itd., a mimo to niektóre osoby strasznie dużo się rozwodziły na temat
całej otoczki, a nie przechodziły do konkretu. Słuchaj, to sprzęt i proces powstawania – tyle.
A powiedz mi, czy Ty miałeś wcześniej jakieś doświadczenie radiowe albo coś takiego? Jeśli
chodzi o przygotowanie własnych strun głosowych, a nie przygotowanie stricte sprzętowe.
Michał: Marcin, absolutnie nie [śmiech]. Wiesz co, ja cały czas pamiętam, cały czas mam
w głowie pierwszy odcinek podcastu, który nagrywałem dwa lata temu i to była jakaś totalna
masakra. On był kompletnie oskryptowany. Tzn. ja miałem całą treść. I wtedy rzeczywiście
przeczytałem treść, którą miałem napisaną. Ale przeczytałem ją dlatego, że po prostu nie
byłem w stanie, nie denerwując się, przywołać tych wszystkich myśli po to, żeby z głowy coś
powiedzieć.
Dla mnie to było masakryczne przeżycie. Ja tamten odcinek nagrywałem, nie wiem, 4, 5, 6, 7,
8 może razy. Dużo tego było! Jeszcze wrócę do kursu i powiem, dlaczego dobrze, że
zainwestowałem w ten kurs, nie? Po prostu wydałem na niego tyle pieniędzy, że wiedziałem,
że muszę zacząć nagrywać podcast. Bo to, czego bym nie zdzierżył, to to, że wiesz,
przepuściłem tyle kasy i jednocześnie nic z tego nie ma. Więc w pewnym sensie
potraktowałem to jako taki bat na mnie samego. Skoro wydam te pieniądze i otrzymam tę
drogę na skróty, to nie będę miał żadnej wymówki, żeby tego nie robić. Żeby np. opóźnić to
o kolejne pół roku czy rok. Pat Flynn przyznał się, że jemu zajęło dwa lata od momentu, kiedy
zdecydował, że nagrywa podcast, do momentu, kiedy wypuścił pierwszy odcinek. To nie jest
łatwe, to naprawdę jest trudne. Zwłaszcza wtedy, kiedy się nie ma doświadczenia radiowego
i ogólnie, wiesz, zestaw problemów jest olbrzymi. Wystawiasz się na świat zewnętrzny ze
swoim głosem, którego nie używasz publicznie, tylko używasz go w takich relacjach jeden do
jednego, gdzieś tam, nie? Wystawiasz się i nie wiadomo, jak to zostanie odebrane. I tak jak
mówisz, większość osób nie lubi swojego głosu. Ja na początku też nie lubiłem swojego głosu.
Tzn. uważałem, że to jest coś takiego nienaturalnego. Mówisz gdzieś tam w próżnię i później
tego słucha bardzo wiele osób i nie wiadomo, kiedy słucha.
Zobacz, do dzisiaj można by posłuchać sobie pierwszego odcinka i zobaczyć też taką drogę,
jaką ja przeszedłem. I to każdy podcaster to mówi, że dzięki temu, że są na mikrofonie, dzięki
temu, że próbują jakąś wiedzę przekazywać, to stopniowo uczą się, że nie ma takiego „yyy”
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„eee” i wszystkich takich pauz, które gdzieś tam się pojawiają. Ee… eliminuje się to od razu.
Właśnie, było „ee” od razu [śmiech].
Marcin: [śmiech]
Michał: Ale eliminuje się także takie nawyki w mowie potocznej − typu, że wplatamy jakieś
słowa, np. spójniki w postaci przekleństw, nie? Język podcastowy jest w miarę czysty, nie
trzeba przekleństw wycinać. A w takiej mowie potocznej to różnie bywa. Kolejna rzecz –
eliminowanie takich końcówek. Ja mam taką przypadłość, np. mówię: „Nie? Nie?”. Albo: „Tak?
Tak?”. To się udaje robić, ale wiesz w boju hartuje się stal.
To tak jest. Czyli im częściej coś robimy, im bardziej systematycznie robimy, tym większą
mamy łatwość. A z drugiej strony to, że wiesz, nie miałem doświadczenia, a jednocześnie
nauczyłem się sam… ćwiczę sobie. Szukałem w internecie takich informacji, w jaki sposób
mogę poprawić modulację głosu. I najprostsze ćwiczenie, jakie robię, czyli to, co dziennikarze
telewizyjni też mówią, że robią. Np. żeby rozruszać aparat mowy, ogólnie rzecz biorąc, np.
wkładają sobie korek między zęby. Korek od wina wkładamy między zęby i trzymając zęby
zaciśnięte na tym korku, próbujemy mówić. Jak najwyraźniej, jak najdokładniej.
To jest forma rozgrzewki i to super działa, to naprawdę super działa. Później wyciągasz ten
korek i nagle mówisz bez seplenienia, wiesz, świetna forma rozgrzewki. Każdemu
rekomenduję, kto np. denerwuje się przed jakąś prezentacją, przed jakimś wystąpieniem,
gdzieś, gdzie będzie jakakolwiek publiczność. To może być 4-5 osób w salce konferencyjnej.
Włożyć ten korek do ust wcześniej, poćwiczyć tak przez 2-3 minuty i potem wyciągamy ten
korek i się okazuje, że my po prostu potrafimy bardzo dobrze artykułować. Potrafimy świetnie
wydobywać ten głos z płuc, nas słychać, mówimy zrozumiale, bez jakiś świstów, bez
seplenienia. Po prostu bomba!
Tak że nie mam doświadczenia radiowego, ale wydaje mi się, że w tej chwili spokojnie
mógłbym gdzieś tam w radiu usiąść i nawijać prawie non stop na jakiś podrzucony temat.
Marcin: Już trochę nawijałeś. Kurczę, słuchaj, mogłeś mi powiedzieć pół godziny temu o tym
korku.
Michał: [śmiech] Sorry, przepraszam, postaram się streszczać. Przerywaj, skracaj jakby co.
Marcin: A czy jak byłeś w radiu, to tam gdzieś leżały rozłożone korki?
Michał: Nie, nic takiego nie widziałem.
Marcin: Nie? A podrzucali Ci jakieś tipsy, tricki?
Michał: Nie, co Ty, absolutnie nie. Wchodzisz do radia i nagrywasz po prostu.
Marcin: A powiedz, jeszcze takie krótkie pytanie: skąd masz muzyczkę? Audio w podcaście
ogranicza się właściwie do jednej melodyjki. Skąd ją wziąłeś?
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Michał: Wiesz co, dobrze, że o to pytasz, bo bardzo dużo osób o to pyta. Jest taki serwis, który
się nazywa jewelbeat.com. Będzie link w notatkach do tego odcinka. I to jest serwis, który
pozwala kupować muzyczki w cenie jeden dolar za muzyczkę. To jest najtańszy serwis, jaki
w ogóle znalazłem. Można kupić cały zestaw przygotowanych muzyczek, np. w takiej postaci,
że mamy pełną melodię. To, co ja Wam odtwarzam, to jest kawałek jednominutowy, ale jest
pełna melodia, która ma parę minut. Potem jest wersja jednominutowa – skrócona tej
melodii. Oczywiście z początkiem i zakończeniem, tak że to fajnie się rozkręca, a potem się
szybko fajnie kończy.
Są wersje trzydziesto-, piętnasto-, dziesięciosekundowe, które można jako jingle wykorzystać.
I taki zestaw na jednej melodii zbudowany kosztuje właśnie 3 dolary. Ja chyba te trzy dolary
wydałem. Wiesz, kupiłem kurs za 1000 dolarów, później wydałem 3 dolary na muzyczkę.
Marcin: Tak, ale takie są ceny tych melodyjek, po parę dolarów się kupuje. Czy jingle, czy całe
zestawy. To jest fajne, bo jest to jakiś biznes dla tych, którzy tworzą te muzyczki, tak? No bo
koszt wyprodukowania… to tak samo jak z aplikacjami na telefony – koszt wyprodukowania
może iść w dziesiątki tysięcy euro, a ktoś sprzedaje aplikację za 8 zł. No ale jeśli
użytkowników jest dużo, to wiadomo, że to się zwraca.
Michał: Masa, masa. Właśnie.
Marcin: OK, jeśli chodzi o takie drobiazgi, to jeszcze jest zdjęcie, ikonka podcastu. Tam się
znajduje Twoja facjata. Powiedz, to zdjęcie robiłeś z jakiegoś konkretnego powodu? Bo teraz
nie potrafię sobie przypomnieć.
Michał: Czekaj, czekaj. Mówisz o którym zdjęciu? Bo tak naprawdę samo logo podcastu, które
już dawno na blogu się nie pojawiało, ale w iTunesach można je zobaczyć, to są takie dłonie,
na których są pieniądze i z tych pieniędzy wyrasta roślinka. I to jest zdjęcie, z któregoś ze
stocków z kolei, czyli z takich zestawów zdjęć, które można kupić. Podobnie jak ta muzyczka,
możemy kupować też zdjęcia. I ja to zdjęcie bodajże kupiłem na Fotolii. Fotolia.com. Znowu
pół dolara albo jednego dolara wydałem.
Resztę przerobiłem sam, czyli tytuł „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, to oczywiście jest
napisane przeze mnie. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy ktoś mi nie powinien tej
okładki do podcastu zaprojektować! Bo niektóre okładki są naprawdę piękne, a wiadomo, że
jeżeli tworzymy podcast, to chcemy, żeby okładka była ładna, bo ta okładka tak naprawdę
powoduje kliknięcie, w takim serwisie jak iTunes np. gdzie wiele ładnych okładek podcastów
jest. Ona zachęca do tego, żeby ktoś kliknął i posłuchał kawałka odcinka.
Marcin: To tak jak logotyp firmy jakiejś czy imprezy.
Michał: Tak, no więc ja nie mam jakiegoś szczególnego tego logo. Ale takie jest, jakie jest. I w
sumie nie mam dobrego pretekstu do tego, żeby je zmieniać, więc pewnie już takie zostanie
po wsze czasy.
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Marcin: OK, przejdźmy może do procesu przygotowania podcastu. Jeszcze bardziej się
będziesz mógł wygadać. Powiedz mi, może najpierw tak ogólnie na teraz, na dzisiaj. Ile
odcinków podcastów w przód, jeśli chodzi o tematy, masz zaplanowane?
Michał: No widzisz. I tu akurat w dobrym momencie mnie zapytałeś.
Marcin: Przygotowany jesteś. Na cały rok [śmiech].
Michał: Nie, nie, nagrywamy w tej chwili 50. odcinek podcastu. Ujawnimy, że nagrywamy go…
dzisiaj mamy który? 23 kwietnia – czwartek. Podcast ukaże się 4 maja. A ja już mam
zaplanowane odcinki w tej chwili, tematycznie, do końca czerwca. Czekaj, spojrzę na lipiec
jeszcze. Tak, do końca czerwca mam tematy zaplanowane. Czyli do 54. odcinka.
Marcin: Cztery odcinki w przód.
Michał: Tak, ale jeżeli byś mnie zapytał o to dwa miesiące temu, to też miałem do końca
czerwca zaplanowane, bo usiadłem sobie i to sobie zaplanowałem po kolei, akurat planując
czas do wakacji. I staramy się, to teraz też nam się troszeczkę obsunęło, Marcin, nie? Ale
staramy się już w tej chwili działać z wyprzedzeniem. Dlatego, że cały proces tworzenia
podcastu to nie jest tylko przygotowanie scenariusza i nagranie, nie? Tylko to jest też później
obróbka przez Ciebie, później spisanie, przygotowanie transkryptu tego podcastu przez Kasię,
którą serdecznie pozdrawiamy! Później jeszcze oprócz tego jest korekta tego transkryptu,
którą robi Arlena, też serdecznie pozdrawiamy! Później Ty przygotowujesz wpis na bloga,
który ma zestaw linków itd.
Tutaj w zasadzie większość roboty jest po Twojej stronie, ja tylko przygotowuję tytuł i krótki
wstęp, prawda? No właśnie i gdzieś na końcu jest jakaś promocja tego podcastu w mediach
społecznościowych, przez newsletter, poinformowanie Czytelników i Słuchaczy o tym, że on
jest dostępny. Na samym początku oczywiście jest pewien pomysł. Jest mój pomysł na to, jaka
powinna być treść tego podcastu i jest przygotowanie tego scenariusza, wykonanie jakiegoś
researchu, jeżeli szukam dodatkowych informacji, to wiadomo, że muszę to przygotować.
Nie lubię bardzo tworzyć tych podcastów w atmosferze takiej nerwowości. Więc lubię sobie to
przygotować wcześniej, jeżeli to jest wywiad, to najpierw nagrywam wywiad, tak jak mieliśmy
ostatnio wywiad z Piotrem Motylem czy z Janą Schuberth, to najpierw nagrywam taką
rozmowę, a dopiero później tworzę wstęp i zakończenie do tego odcinka. Czyli już wiem,
o czym ten wywiad jest i nagrywam wstęp, gdzie krótko zapowiadam, o czym będzie można
usłyszeć i zakończenie, gdzie bieżące ogłoszenia parafialne [śmiech] albo jakieś inne
informacje sprzedaję czy po prostu się grzecznie żegnam.
Cały ten proces, dzisiaj po mojej stronie, takiego przygotowania konkretnego odcinka, myślę,
że zajmuje mi około dnia, dwóch dni. W sensie takim, że muszę się zastanowić, pomyśleć,
spisać, przemyśleć, o czym będę chciał powiedzieć tak, żeby to nie trwało dłużej niż godzinę
i z drugiej strony wiadomo, że na transkrypt nam potrzeba też około tygodnia i przygotowanie
wpisu. Nie, Marcin? Jak to wygląda w praktyce?
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Marcin: Tak, mniej więcej coś takiego.
Michał: Czyli ja po prostu muszę nagrywać z wyprzedzeniem. Żeby wszyscy, którzy pracują,
którzy są zaangażowani w tym procesie, żeby każdy mógł wykonać swoją pracę bez siedzenia
po godzinach, nie?
Marcin: Sam skład podcastu to jest powiedzmy do dwóch dni. No i później stworzenie
transkryptu. Jednak pisze się trochę dłużej, niż mówi, prawda? Szczególnie jeśli się przepisuje
tekst mówiony.
Michał: Albo jeżeli to jest podcast angielskojęzyczny, dwa takie odcinki się zdarzyły. No to też
trzeba jeszcze przetłumaczyć to na język polski, nie?
Marcin: OK., Michał, a powiedz mi, jak teraz wygląda proces samego nagrywania? Czy Ty
nadal się męczysz, czy nadal masz tremę? Nagrywasz po pięć razy? Oczywiście nie mówię
tutaj o wywiadzie, bo wywiad to jest jedno podejście. Ale powiedz Słuchaczom, bo ja mniej
więcej wiem, jakie tam są przecinki [śmiech].
Michał: Nie no, dobra Marcin, nie będziemy tutaj kreowali rzeczywistości. Wiesz co, Ty
najlepiej opowiedz, jak montujesz, to ile razy musisz wycinać, nie? Bo to będzie szczera
prawda. Tak że śmiało mów, śmiało ujawniaj, jak ta kuchnia wygląda. Myślę, że każdy jest
ciekawy.
Marcin: Wiecie co, to wygląda tak… mam nadzieję, że Michał kiedyś wrzuci taki podcast
z bloopersami. Co prawda dopiero od niedawna, ale zacząłem sobie wycinać te ciekawsze
smaczki, pomyłki z nagrań i zbierać to w jakąś jedną całość. Ciekaw jestem, co z tego
wyjdzie…
Michał: Czekaj, przerwę Ci, przerwę Ci. A dałbyś radę przygotować do tego odcinka podcastu
na koniec takie bloopersy, czy nie?
Marcin: Wiesz co, tego jest 5-10 sztuk dopiero, no bardzo malutko. Ja to od czterdziestego
któregoś odcinka dopiero zacząłem zbierać i nie w każdym odcinku są.
Michał: Czekaj, ale to jest dobra miara z drugiej strony, bo jeśli Ty od czterdziestego któregoś
zbierasz i dopiero zebrałeś 5-10 sztuk, to nie jest źle, Ci powiem. Ale wiesz co, Marcin, dobra,
to zróbmy tak. Możemy zapowiedzieć w tej chwili, że na końcu odcinka te 5-10 sztuk się
znajdzie.
Marcin: OK. Dobra, ale to będę miał wyciąć?
Michał: Nie, niech leci. Niech każdy słucha, bo to jest taki odcinek z kuchnią, to wiesz, musi
tak być.
Marcin: OK [śmiech]. O rany! No, tak że staram się to zbierać. No dobra, będziemy mogli to
wrzucić! Zobaczę, ile tego tam mam, chociaż jakieś pojedyncze ciekawe przypadki wrzucimy.
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Sporo jest jakichś takich cięć, że czy Ty, czy gość… częściej gość, bo każdy się chyba tremuje,
jak rozmawia z Tobą. Może nie każdy, ale jednak jest jakaś trema w przypadku nagrywania
podcastów. Tak jak Ty miałeś na początku, tak i inni goście, którzy pierwszy raz się stykają
z czymś takim, mają tremę i często się gdzieś zwyczajnie zapętlą. Pozwalasz powtórzyć daną
myśl. I właśnie bardzo mnie ciekawi, chociaż „ciekawi” to może nie jest najlepsze słowo, ale
niezłe jest to, że prowadzisz jakiś wywiad z kimkolwiek i skaczesz po tematach, jest bardzo
żywa, dynamiczna rozmowa. Jakaś osoba się zapętli, nagle traci temat i Ty potrafisz dokładnie
powiedzieć, co ta osoba mówiła.
Wiesz, wiele osób nie potrafi słuchać, myśli nad kolejnym pytaniem. Ja myślę, że tutaj,
prowadząc podcast, też cały czas patrzysz na skrypt, żeby wiedzieć, jak dalej to poprowadzić.
Już sobie gdzieś tam w głowie układasz 5-10 kolejnych pytań, jak to w ciekawy sposób będzie
można dalej pociągnąć. I osoba się zawiesza, a Ty potrafisz w tak naprawdę fajny sposób
naprowadzić ją z powrotem na tor. Tego oczywiście nie słychać, bo to się później wycina, ale
jak ja słyszę, to jestem zawsze pod wrażeniem, że tak dokładnie powtarzasz wręcz ostatnie
parę zdań Twojego gościa. Tak że tutaj naprawdę chapeau bas!
Michał: Teraz to ja się czerwienię, wiesz co!
Marcin: Nie no, na serio. Często jestem w szoku, no ja bym tak nie potrafił. Nawet dzisiaj, jak
tutaj gdzieś się zapętlamy, to coś takiego też ma miejsce.
Michał: Powiem Ci tak, ja mam wiele pytań zanotowanych i nie muszę myśleć nad pytaniami
w trakcie rozmowy, więc mogę się skupić na rozmowie. A jak się skupiasz na rozmowie, to
słuchasz, co druga osoba mówi. Czasami mi się zdarza, że sobie dopisuję pytania już w trakcie
rozmowy. Też robię to w taki sposób, żeby nie było słychać przy nagrywaniu pukania
w klawiaturę. To mam po prostu notes obok siebie, długopis i wiesz, w tym notesie notuję.
Marcin: A, pomyślałeś o wszystkim.
Michał: Tak, znaczy to się po prostu przydaje. Im dłużej to robisz, tym bardziej zauważasz, jak
ten warsztat swój własny można poprawiać. Nie mam tu myszki na przykład, palcem po
gładziku jeżdżę. Jak muzyczkę odtwarzam na początku, żeby nie było słychać tych kliknięć.
Wiesz, to jest trochę taka magia, tak jak w telewizji masz magię telewizji, w radiu masz magię
radia, to ja mam taką magię podcastową, którą realizuję.
Ale cieszę się, że mówisz, że tak mało rzeczy trzeba wycinać. Mnie się wydaje, że teraz
rzeczywiście coraz lepiej mówię, nauczyłem się też w taki sposób nagrywać te podcasty, żebyś
Ty miał łatwiejszy montaż. Wiesz, przerwy robię, jeśli gdzieś się zaplączę czy się powtarzam,
to Tobie co mówię wtedy?
Marcin: Cut! [śmiech]
Michał: Cut! Mówię: „Cut!” I wtedy Ty, jak montujesz, to na wykresie widać taką szpilkę, nie?
Bo kiedyś montowałem podcasty i wiem, że to widać. I jak ja mówię: „Cut!”, to wiadomo, że to
jest takie miejsce, w którym trzeba wyciąć, być może cofnąć, a być może puścić właśnie dalej,
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czyli następny kawałek. I od tego cuta staram się powtarzać nie ostatni wyraz, tylko całe
zdanie albo całą myśl, dlatego że intonacja też jest różna. I sam jak mówię, to wiem, że
wpadam w taki w pewnym sensie flow. Ten głos płynie, płynie. I tak jak teraz by było, że tak
entuzjastycznie opowiadam o czymś, nagle jest cięcie, a później zupełnie inna intonacja, nie?
Marcin: Ale zdarza się czasami coś takiego.
Michał: Zdarza się, no wiadomo, każdemu się zdarza.
Marcin: Zdarza się, że czasami są jakieś problemy techniczne, komuś coś z mikrofonem się
stanie, tak jak nam dzisiaj. I po przerwie kolejne połączenie Skype’a czy kolejne podejście.
A ten poziom energii chociażby rozmówcy może być inny i nie wiem tak do końca, czy to
słychać, bo sam słucham też podcastów i czasami jak się zaczynam zastanawiać i próbuję
wyłapywać te błędy montażowe, to OK, da się to czasami znaleźć.
Ale jeśli nawet ja, gdzie się trochę interesuję tym składem, bo to robię, ale słucham podcastu,
bo jest ciekawa treść. Słucham treści, a nie próbuję się doszukiwać jakichś tam cięć czy
zmiany werbalizacji dziwnych, to się po prostu tego słucha. I sam, jak składam, to się
zastanawiam: „Kurczę, to będzie słychać czy nie?”. I jest coś takiego, że jak 20 razy puszczasz
sobie trzysekundowy odcinek, to Ci ta mała zmiana tak wierci dziurę w głowie… a na to nikt
nie zwróci uwagi później tak naprawdę.
Michał: A pamiętasz, Marcin, od którego odcinka montujesz moje podcasty?
Marcin: Od dwudziestego któregoś, od 22.
Michał: No, chyba tak. Czyli już więcej podcastów zmontowałeś Ty niż ja. Super [śmiech].
Powiem Ci, że mega jestem z tego zadowolony, bo pamiętam, jak ja montowałem. To jest
straszna robota. Właśnie słuchanie tego, wiesz, jeszcze jak mi się mój perfekcjonizm włącza,
nie dość, że słyszę swój głos, już obrabiając głos, co mnie wkurzało tak naprawdę, to jeszcze
słyszę wszystkie potknięcia. I wiesz, zastanawiasz się: „Wyciąć, nie wyciąć? Zmienić, nie
zmienić? Dobra, chrzanić to wszystko”, mówiąc zupełnie wprost.
Niech się tym zajmie ktoś, kto będzie to robił za mnie i zrobi to dużo lepiej, dużo sprawniej,
a jednocześnie, tak jak zawsze powtarzam, dla mnie najważniejszy jest czas dzisiaj. No
właśnie, co tu dużo mówić.
Marcin: No tak, też jak nagrywasz sam, to masz możliwość dogrania kawałka. I się
zastanawiasz: „Kurczę, dograć to jeszcze raz?”.
Michał: Nigdy nie dogrywałem, wiesz? Nigdy nie dogrywałem, nie miałem czegoś takiego.
Wchodzę w taki jakby tryb nagrywania podcastu, ja go nagrywam i chcę go zamknąć, to jest
koniec. Chyba kiedyś tak było, że dłuższy fragment wyciąłem, bo on mi totalnie nie wziął i w
całości go wyciąłem. Tam wypadły 2 minuty mojej gadaniny, powiedzmy.
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Wiesz, jak się tego słucha, to jest faktycznie bez szkody dla podcastu jako takiego. Bo kto wie,
że ja coś wyciąłem? No, tylko ja wiem. Nikt inny nie wie, więc to też czasami tak jest, taki
przykład z innego obszaru życia. Czasami tak jest, że jak występuję gdzieś publicznie, ja się
bardzo dobrze do tego zawsze przygotowuję, staram się przygotować jak najlepiej i wiesz,
wychodzę i mówię i czasami slajd za szybko przełączę albo coś pominę. Np. myśl, którą
miałem przygotowaną, w ogóle jej nie powiem.
I schodzę ze sceny i myślę sobie: „Rany Julek, tyle rzeczy miałem do powiedzenia,
a powiedziałem 3/4. 1/4 poszła w piach, a to są rzeczy wartościowe!”. Po czym się tak łapię
i mówię: „Wiesz, Michał, i tak nikt o tym nie wie, nie?”. No, mówiłem o tym, chyba mówiłem
o tym w którymś odcinku. Nikt o tym nie wie, dla tych osób, które słuchały, to, co otrzymały,
to jest to, co otrzymały, albo uważają to za dobre, a czasami nie.
Marcin: Mnie też czasami jest szkoda, jak mam jakąś fajną myśl, a sam piszę dla siebie jakiś
tam tekst, bo też prowadzę małego bloga, to szkoda po prostu, że wiesz, jest złota myśl,
a nagle to poszło bez tego [śmiech]! Dobra, słuchaj…
Michał: Do rzeczy, nie?
Marcin: Dokładnie, do rzeczy. Może Słuchacze byliby ciekawi, jak ten proces wygląda, tak na
szybko, kwestia przekazywania plików itd. Bo OK, nagrywasz podcast, masz na karcie pamięci
tego dyktafonu, nie?
Michał: Tak, już mówię. To daj mi powiedzieć, a później ja przekażę piłeczkę Tobie, bo pewnie
Ty powiesz, jak to wygląda z drugiej strony. Więc tak: ja i Marcin korzystamy z Dropboksa jako
sposobu przerzucania plików między nami. Dropbox to taka usługa, ja mam komercyjną
wersję Dropboksa, 1 TB pojemności i na Dropboksie trzymam naprawdę wszystko łącznie
z kopiami zdjęć itd.
Mamy taki wspólny folder, do którego ja po zgraniu na komputer wrzucam surowe pliki, po
prostu pliki wave. One są dosyć duże, bo taki nagrany podcast ma koło 1 GB albo 2 GB. Nawet
nie pamiętam.
Marcin: No, 0,5 GB. Raczej 500-600 MB.
Michał: A, już wiem, dyktafon mi to tnie na kawałki, jeden plik ma 0,5 GB i taki plik ma 50
minut. Jeżeli podcast jest dłuższy, np. dzisiejszy będzie na pewno dłuższy…
Marcin: Przepraszam [śmiech]…
Michał: Nie, nie, absolutnie, właśnie bardzo fajnie. Jubileuszowy odcinek, możemy gadać
w sumie 3 godziny, nie? [śmiech]
Marcin: Taka zmiana u Michała nastąpiła [śmiech].
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Michał: Tak. Teraz wszyscy Słuchacze, którzy nas słuchają w tym momencie mówią: „Matko,
będą gadać trzy godziny.” Nie. Postaramy się jednak nie [śmiech]. Przepraszam, że się tyle
śmieję, ale jest to takie nasze małe święto tutaj z Marcinem. Więc tak się trochę dobrze
bawię, co tu dużo mówić.
Dobrze, więc mam te pliki, kopiuję na Dropboksa, chwilę to trwa, zanim one się
zsynchronizują i Marcin wtedy te pliki widzi u siebie w tym samym folderze, jemu się
synchronizują na komputer, no i może je obrabiać. Oprócz plików audio ja Marcinowi
wrzucam również… co ja Ci, Marcin, jeszcze wrzucam? Scenariusza Ci nie wrzucam zwykle,
nie?
Marcin: Nie, wrzucasz mi pliki audio. A resztę – używamy już wspomnianego gdzieś pewnie
przez Michała w podcaście czy na blogu, programu jak Nozbe oraz Slack.
Michał: Dwie rzeczy, o których już mówiliśmy.
Marcin: Dokładnie. Czyli programu do listy zadań i programu stricte komunikacyjnego.
Michał: Komunikatora po prostu, tak. Slack to jest taki komunikator.
Marcin: Tak, tak że dajesz mi znać, że te pliki są w drodze, że je wrzuciłeś już i że zaraz np.
będą albo że już się zsynchronizowały. Ja wtedy wiem, że mogę iść dalej.
Michał: Tak, wtedy Ty wchodzisz cały na biało i? Co dalej się dzieje [śmiech]?
Marcin: Przez Dropbox, ja mam co prawda darmową wersję, ale przez lata używania, już tam
uzbierałem chyba koło 20 GB, bo za polecenia można do jakiejś pojemności dojść. Mnie się te
pliki pojawiają, więc je najpierw kopiuję. Kopiuję je dwa razy. Gdy importuję je do programu
do obróbki audio, to ten program od razu coś tam próbuje w nich zmieniać, więc te
Michałowe pliki pakuję sobie do folderu, który nazywam „pliki oryginalne” i tam sobie jakiś
backup trzymam oraz druga ich kopia to jest ta produkcyjna.
Michał: A w jakim programie obrabiasz od razu powiedz.
Marcin: Adobe Audition.
Michał: A z Audacity kiedyś korzystałeś czy nie?
Marcin: Tak.
Michał: No, właśnie, Audacity jest programem bezpłatnym. Ja też na początku podcasty
montowałem w programie Audacity, ale Adobe Audition jest zdecydowanie fajniejszy
w obsłudze, dużo sprawniej się tam według mnie wszystko robi.
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Marcin: To jest potężne narzędzie, ja mogę powiedzieć, że używam 5% jego możliwości. Mimo
że się uczę cały czas, sprawia mi nauka tego jakąś frajdę. Program wygląda prosto, ale
możliwości jego jednak są spore.
Michał: No dobra, mów dalej, jak ten proces dalej wygląda?
Marcin: Wrzucam pliczki. Na początku, wiadomo, jak Ty nagrywasz, jest na początku jakaś
pauza, dopiero później wchodzisz ze swoją melodyjką chociażby. Biorę próbkę tej ciszy
i wycinam tę próbkę z całego pliku, czyli cisza to jest ta próbka szumu i program znajduje ten
szum w całej długości pliku. Czy to jest 5 minut, czy 50 minut, wycina ten szum.
Później używam tzw. kompresora, żeby ten dźwięk podbić. No i najbardziej żmudna,
czasochłonna treść to przesłuchuję cały odcinek i wycinam różne artefakty. Zacięcia czy całe
sekcje, tak żeby to miało ręce i nogi. Czasami też są takie sytuacje, np. Michał zwraca na to
uwagę, mówiąc do mikrofonu, że właśnie cały temat, jakieś tam parę zdań czy minutę
materiału, żeby jednak wyciąć. I po wycięciu takiej minuty, trzeba to wszystko tak ułożyć, żeby
koniec jednego zdania, a początek następnego zachowywał sens.
Michał: Tak, absolutnie. To jest kluczowe.
Marcin: Tego nie można zgubić. I jeśli mam już, a to też różnie bywa, bo intro i outro czasami
dostaję później. No, chociażby jeśli nagrywamy podcast miesiąc przed publikacją, bo akurat
masz możliwość nagrania jakiegoś wywiadu, a intro nagrywasz 1-2 tygodnie przed publikacją,
żeby też, no wiadomo… to Ty powinieneś powiedzieć, ale jeśli masz jakieś informacje bieżące,
to akurat jest dobra okazja, żeby je przekazać.
Michał: Tak zazwyczaj jest, dokładnie tak. Są jakieś ogłoszenia.
Marcin: Tak, dokładnie, parafialne. I składam później to intro, outro, w środek pakuję wywiad,
melodyjkę na koniec. Michał wspominałeś, że tę melodyjkę początkową puszczasz
z komputera. To już wspominałeś kiedyś.
Michał: Tak, ale powiem jeszcze raz, bo to jest odcinek o podcastach. Tę pierwszą melodyjkę,
na samym początku podcastu puszczam i mówię w trakcie niej, tak że ona za każdym razem
wiąże się z trochę inną intonacją mojego głosu itd. Tak że to zawsze jest nagrywane na żywo.
Sam wtedy steruję głośnością na mikserze, czasami jest głośniej, czasami ciszej. Widać tam
taką rzemieślniczą robotę. A w przypadku tej melodii końcowej to jest tak, że Marcin ją
wmiksowywuje.
Czyli ja na końcu podcastu po prostu mówię, mówię, mówię i się żegnam, a Marcin później
w pewnym momencie zaczyna tę melodię odtwarzać, nie wiem, jaki klucz stosujesz. Dwie
minuty przed końcem? Trzy?
Marcin: Wiesz co, nie mógłbyś jej odtwarzać samemu, bo ta melodyjka ma jakąś swoją stałą
długość, a Ty nie wiesz, ile jeszcze będziesz mówił.
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Michał: Właśnie o to chodzi!
Marcin: Ja po prostu pakuję całą tę melodyjkę. Raz chyba się tylko zdarzyło, że outro było tak
krótkie, że nie chciałem wjeżdżać w wywiad, tylko żeby outro było oddzielone od wywiadu
i faktycznie skróciłem ją. Ona sobie powoli gdzieś tam narasta i z zupełnej ciszy, do takiego
poziomu głośności sobie leci w tle i właściwie w tym samym momencie się pogłaśnia, jak już
się żegnasz i mówisz ostatnie 2-3 słowa. Zawsze trafia na moment, gdy tak naprawdę ta
muzyczka się już trochę wycisza, są spokojniejsze dźwięki i już nie wali tak po uszach
Słuchaczy.
Michał: No, schemat taki, że ona na końcu się tak podbija, to jest zawsze tak obliczone, żeby
ona wypadła na końcu i te ostatnie nuty jej wybrzmiały, nie?
Marcin: Dokładnie. No, tak że tak przygotowany plik podcastu eksportuję już gotowy dla
Michała do mp3. Czasami, jeśli mamy dużo czasu do publikacji, to robię najpierw obróbkę
wywiadu, eksportuję, przesyłam Michałowi i… nie wiem, czy mam mówić „przesyłam
Michałowi” czy „przesyłam Ci”, bo ja nie wiem, do kogo mówię [śmiech].
Michał: A widzisz jak to jest, jak się podcast nagrywa?
Marcin: No, a powinno być to wszystko jednym tonem mówione, a nie, że raz tak, raz tak.
Michał: Ale my nie jesteśmy radiami telewizyjnymi, nie musimy mieć takich standardów, nie?
Marcin: Aha, no ale w każdym razie przesyłam Ci sam wywiad, tak żebyś mógł sobie
przesłuchać, ewentualnie jakieś uwagi podać. No, tak żeby po prostu część już pracy móc
zrobić.
Michał: Odhaczyć po prostu.
Marcin: Dokładnie. A finalnie przesyłam plik, którego Ty sobie słuchasz, akceptujesz i wtedy
w pierwszej kolejności dodaję metadane, możemy polecić takie narzędzie przy okazji jak ID3
Editor, też już je kiedyś polecałeś. Tego typu narzędzi jest pewnie bardzo dużo. Tak jak
zdjęcia mają swoje metadane, chociażby jak geolokalizację, gdzie zdjęcie zostało zrobione,
tak samo pliki mp3 mają swoje dane, co widać dobrze w przypadku np. piosenek. Tak że plik
nazywa się ABC.mp3, a my słuchamy go na jakimś odtwarzaczu mp3 czy telefonie, to ładnie
mamy okładkę albumu, imię i nazwisko artysty, nazwę piosenki itd.
Tak samo w przypadku podcastu to jest ten sam schemat, gdzie jest okładka podcastu, tytuł
odcinka itd. Plus dodatkowo informacje, które pojawiają się, jeśli Słuchacz słucha podcastu
z programu do podcastów, a nie ze strony bezpośrednio, z bloga. Bo wtedy też się pojawiają
dodatkowe informacje, które mogą być np. spisem treści podcastu czy jakimiś informacjami.
Prawda?
Michał: Dokładnie tak. No właśnie, co jeszcze robisz? Później wgrywasz ten plik gdzieś, nie?
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Marcin: Tak, Michał, Ty używasz Libsyn.
Michał: Tak, to jest taki serwis do hostowania plików mp3.
Marcin: Tam są uwielbiane przez Michała, jak pewnie przez większość blogerów, statystyki.
Michał: Oj tak.
Marcin: [śmiech]
Michał: Screenshot ze statystyk też wrzucimy pewnie pod tym odcinkiem podcastu.
Marcin: Tak. Uwielbiamy też używać Wistii do hostingu wideo, a Wistia chyba ma, jeśli chodzi
o wideo w internecie, najlepsze statystyki, prawda?
Michał: Najlepsze, bo można np. zobaczyć na wideo, kiedy osoby oglądające przestają je
oglądać, kiedy odpadają. I widać ile osób w którym momencie filmu przestało go oglądać.
Marcin: Jak maleje zainteresowanie.
Michał: To pozwala wyciągać wnioski i poprawiać później to, co robimy. Ten odcinek celowo
przeciągamy sobie i celebrujemy, trochę cieszymy się nim, ale generalnie ja wiem z grubsza,
akurat Libsyn takich statystyk nie daje, ale ja wiem z grubsza, jak długie te odcinki powinny
być. Które odcinki najlepiej się słuchają. No właśnie, a dla mnie jest istotne tak naprawdę, ile
jest pobrań. Liczba pobrań wskazuje mi, który odcinek jest bardziej popularny bądź mniej
popularny. Od razu powiem, że podcast z Piotrem Motylem, czyli ten ostatni – 49., o tym jak
mieszka się w Tajlandii albo jak wyprowadzić się do Tajlandii miał świetne otwarcie. W tej
chwili chyba ok. 7000 odsłuchań po raptem trzech dniach od publikacji, tak że to jest bardzo
dobre otwarcie.
Marcin: Blogi podróżnicze po prostu przyciągają, tak? Tajlandia się pojawia, do tego biznes,
pieniądze i hop siup!
Michał: Tak, mieszanka wybuchowa.
Marcin: OK, no i ładuję plik gotowy na Libsyn, skąd sobie kopiuję bezpośredni link do tego
pliku. Aha, no i jeszcze wcześniej, gdy mam finalne potwierdzenie, że to nagranie jest OK…
Michał: Właśnie, bo ja się tu wetnę, że jeżeli to jest wywiad, to ten plik zmontowany przez
Ciebie, nawet bez intro i outro jest nam potrzebny do tego, żeby wysłać ten wywiad do
przesłuchania do tej osoby, z którą rozmawiałem. Żeby ona dokonała jeszcze takiej
autoryzacji, czy na pewno zgadza się na publikację. Czy coś nie zostało wycięte za dużo albo
czy ona nie doszła przypadkiem do wniosku, że powiedziała za dużo i należałoby coś wyciąć.
Tak że ja zawsze takie wywiady autoryzuję, chyba że osoba po drugiej stronie mówi: „Nie, ja
w ogóle nie chcę autoryzacji”, wtedy tego pliku nie wysyłam. Zdarza się, że rozmówcy mają
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100% zaufanie do mnie, to też jest fajne! Ale ja wtedy tego zaufania tym bardziej nie chcę
zawieść, więc zazwyczaj wysyłam tak czy siak, najwyżej ktoś nie przesłucha.
Marcin: Raczej nie ma zmian, aczkolwiek w takich stricte finansowych tematach czasami
zdarza się, że nawet Ty mówisz, że pewnie to będzie musiało być usunięte.
Michał: Tak, tak. A, no właśnie. To też można powiedzieć, Ty o tym mówiłeś, ale to podkreślę.
Jedynym systemem komunikacji mojej z Tobą, w trakcie nagrywania podcastu, to jest taka
komunikacja jednostronna, że ja wskazówki nagrywam i Ty sobie je później wycinasz, nie?
Marcin: Tak, to jest najszybsze dla Ciebie, a dla mnie tak naprawdę chyba też. Bo Ty możesz
to od razu przekazać, masz gorącą głowę i od razu mówisz do tego mikrofonu, a ja też, nie
muszę nigdzie przełączać. Czasami jest tak, że mówisz mi, że w tej sekundzie należy zrobić
coś takiego i coś takiego. I ja wtedy też przełączam się na ten edytor tekstu i szukam tej
sekundy, tak że jak najbardziej myślę, że to jest obustronnie wygodne, takie wskazówki audio,
bezpośrednio w odcinku. Ja to tak czy siak mogę od razu usunąć, jak przesłucham. A jednak
jak się pisze, to trzeba dokładnie dobierać słowa, w miarę dokładnie, a jak się mówi, to jest
jakiś taki ciąg, taki flow, że nie trzeba mówić piękną polszczyzną, a druga osoba i tak, i tak
zrozumie.
Michał: Tak. I dla mnie to też jest oszczędność czasu. Bo wiesz, jak ja bym miał później
jeszcze raz to przesłuchać i powiedzieć Ci, w której sekundzie co naprawić, to by było bez
sensu. Więc ja wolę od razu, dynamicznie, na żywo nagrać wskazówki i z głowy.
Marcin: Dokładnie. Ja co prawda po złożeniu i po akceptacji słucham drugi raz tego, nawet nie
po, tylko przed akceptacją, słucham drugi raz tego, co zostało nagrane i złożone po to, żeby
wypisać notatki z tego odcinka, które później po zredagowaniu przez Michała i ewentualnie
usunięciu czegoś czy dopisaniu, lądują na blogu. To jest ta sekcja: „W tym odcinku usłyszysz”,
ona się chyba tak nazywa, prawda?
Michał: Tak, tak. „W tym odcinku usłyszysz o…” i tam jest lista zagadnień, często w formie
pytań. A oprócz tego przygotowujesz listę wszystkich linków, które są w danym odcinku
podcastu i to też jest fajne, bo ja już wtedy nie muszę kolejny raz odsłuchiwać. Aczkolwiek też
się zdarzy, że ja coś tam dopiszę, nie?
Marcin: No, ale jakiego ja mam wtedy doła, że „Kurczę, nie wyłapałem czegoś!” [śmiech].
Michał: Przepraszam, Marcin [śmiech]. Przepraszam, publicznie przepraszam.
Marcin: Ale tak czasami sobie myślę, że niektóre linki to chyba gdyby nie ja to też byś nie
dotarł. Czy jakaś konferencja, czy jakieś narzędzie.
Michał: Nie dotarłbym. Uzupełniamy się, nie oszukujmy się. Uzupełniamy się świetnie i to jest
w ogóle super sprawa!
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Marcin: [śmiech] Tak, tak że tę część wpisu podcastowego jakoś tam współtworzę. I tutaj też
już wiele razy mówiłeś, ale OK, powtórzę, używamy edytorów Markdown. Markdown to jest
nazwa składni, taki językowy sposób pisania i oznaczania nagłówków. O rany, chyba tego nie
umiem wytłumaczyć. No, w każdym razie używamy edytorów Markdown, w których ja tworzę
część treści wpisu, przesyłam ten plik Michałowi, oczywiście również wszystko w Dropboksie.
Każdy odcinek podcastu ma folder, w każdym folderze, wiadomo, są pliki przyporządkowane
do odcinka.
To wrzucam, to się wszystko synchronizuje i dalej ten plik obrabia Michał. Czyli z mojego
draftu, gdzie jest tylko część gotowego wpisu, Michał dopisuje wszystkie inne informacje.
Dopisuje intro oraz wszystkie informacje, tagi, wyszukiwanie, krótkie tytuły, długie tytuły,
opisy, key words, czyli te słowa kluczowe itd. I podsyła mi to, znowu kluczowa jest dosyć
komunikacja na Slacku, czyli na tym naszym komunikatorze, gdzie Michał mi mówi: „OK, masz
finalną wersję pliku MD”.
Michał: Jak cyborgi się komunikujemy [śmiech].
Marcin: Masz MD na DB. Czyli masz Markdown na Dropboksie. No ale tych skrótów znowu tak
wiele nie ma.
Michał: Tak, no rozumiemy się, to jest najważniejsze.
Marcin: Dokładnie. No i z tego finalnego pliku ja tworzę nowy wpis na blogu, wraz z tymi
wszystkimi dodatkami, które trzeba wpisywać do wtyczek odpowiedzialnych za
pozycjonowanie.
Michał: Tak, jak już przygotujesz ten wpis i dasz mi znać, to ja na koniec jeszcze dobieram
jakąś grafikę, obrabiam tę grafikę, żeby miała odpowiednie rozmiary, dorzucam do tego wpisu
i w zasadzie wpis jest gotowy do publikacji z dokładnością na jeszcze jedną rzecz. W tym
czasie zamawiasz transkrypt.
Marcin: Tak, właściwie po finalnej akceptacji, to się wszystko dzieje w tle, jedno przechodzi
przez drugie, wiadomo, żeby się wyrobić, to wszystko trzeba naraz pociągnąć dalej. Jak
dostaję finalną akceptację, że plik jest OK to wysyłam maila do Kasi wraz z linkiem na
Dropboksa. Tak jest najwygodniej, bo tego pliku tam już nikt później nie rusza, aż do
zakończenia całego procesu. Więc Kasia sobie ściąga tę mp3 i zaczyna spisywać transkrypt. To
się dzieje już beze mnie.
Ja staram się jak najszybciej wysłać tego maila, bo dla mnie to jest 3 minuty pracy, a wiem, że,
no wiadomo, Kasi to parę dni zajmuje, nim to odeśle z powrotem. Gdy Kasia przesyła mi plik
w Wordzie, ja go otwieram, patrzę przez 15 sekund i wysyłam go z kolei do Arleny, która
zajmuje się korektą. Później plik wraca od Arleny, gdzie jest już ładnie przygotowany i wtedy
ja go czytam. Czytam i czasami, ale rzadko wyłapię jakieś błędy. Głównie to nie literówki,
tylko np. w nazwach imprez czy konferencji…
Michał: Sprawdzasz go merytorycznie po prostu…
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Marcin: Trzeba otworzyć czasami stronę tej imprezy czy blog swojego gościa, żeby się
dowiedzieć, o czym on mówił, bo w innym przypadku ciężko to zrozumieć, jak ktoś mówi.
Sprawdzam go pod takim kątem i finalnie eksportuję go do PDF-a, żeby wrzucić go
i podlinkować do wpisu na blogu.
Michał: Tak. I ostatni etap, to jestem ja. Czyli jak już wszystko jest przygotowane do
publikacji, to po prostu w oznaczonej dacie, a najczęściej jest to poniedziałek co dwa
tygodnie, tak przynajmniej z kalendarza wynika. Czasami podcasty się z różnych powodów
przesuną, czasami publikuję w niedzielę, czasami we wtorek. Ale generalnie taka zasada
naczelna, to że jest to poniedziałek co dwa tygodnie. Po prostu publikuję ten podcast i tyle.
Oczywiście jest newsletter, promocja w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter itd.
I to wszystko w zasadzie. Wtedy macie szansę ściągnąć go, posłuchać i wyrazić swoją opinię.
Tak że to jest super!
Marcin: Tak, w ogóle wyrazy uznania, bo całkiem nieźle się trzymasz tego poniedziałku.
Naprawdę, bo ja już sobie wyrobiłem nawyk, wiem na 100%, że właściwie poniedziałek to jest
termin. On się nie przesunie. Czasami tylko jest chyba coś takiego, że w niedzielę, dzień
wcześniej może wylądować, ale generalnie poniedziałek jest bardzo systematyczny.
Michał: Myślę, że to jest taki sekret mój, jeśli chodzi o to, żeby działać w jakiś sposób
planowy. Ja staram się działać zgodnie z planem, ale ta systematyczność wynika z tego planu.
Czyli jak sobie coś zaplanuję, to wiem, że nie ma zmiłuj. Muszę dotrzymać. Z jednej strony też
wiem, że w przypadku podcastów to ma pioruńskie znaczenie, o której mało kto wie. Ale jeżeli
podcast jest publikowany w serwisie iTunes, to on tam ma pewną ekspozycję.
Np. jest na liście podcastów polecanych, na liście podcastów „What’s hot”, czyli „Co jest
gorące” i to, jak wysoką pozycję będzie zajmował w tych rankingach, zależy m.in. od tego, czy
on się ukazuje regularnie. Jeżeli podcast ma regularność wysoką, czyli np. zawsze można się
go spodziewać w poniedziałek i on rzeczywiście się w ten poniedziałek ukazuje, to iTunes
trochę lepiej takie podcasty traktuje, po prostu. Bo wie, że to jest systematyczne show, na
które czeka wielu Słuchaczy, tak?
Czyli jak sobie popatrzysz, Marcin, na to, jak iTunes sobie buduje te listy popularnych
podcastów itd., to one są aktualizowane codziennie. To jest tak, że każdego dnia to się
zmienia i wtedy najlepiej widać też po premierze, jak długo ten podcast jest widoczny dosyć
wysoko. Mnie to oczywiście bardzo cieszy, bo to jest dokładnie to, o co mi chodziło, żeby on
był jak najwyżej, bo jeżeli jest wysoko, to kolejni Słuchacze mogą na niego trafić.
Czasami jest tak, że biorą telefon do ręki i przeglądają, co tam jest najpopularniejsze w Polsce
w danej kategorii na przykład albo ogólnie. Klikają i słuchają. Jeżeli to jest ciekawe,
interesujące, to wiadomo, że zaraz będą słuchali starszych odcinków i ściągają wtedy starsze
odcinki i słuchają. Tak że to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Myślę, że najlepiej by było,
gdybym te podcasty publikował co tydzień, bo wtedy rzeczywiście by było tak, że on by był
wysoko non stop. A tak to jest, że jest premiera, przez parę dni jest OK, a później ta liczba
pobrań podcastu zaczyna spadać.
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Marcin: To jest chyba standard, no nie? Tak samo jak wpis na blogu.
Michał: Tak, tak. Tylko wiesz, blog żyje trochę innymi zasadami, dlatego że na bloga wiele
osób przychodzi z Google’a, czyli wyszukuje konkretne tematy w sieci. Ludzie szukają
codziennie, czyli mają szansę trafić codziennie na Twojego bloga, nawet jeżeli nic nie piszesz,
to ludzie będą trafiać. Oczywiście takich Czytelników będzie mniej niż takich regularnych, ale
z drugiej strony wiesz, możesz nie publikować przez miesiąc, ja już to testowałem, a ruch na
blogu i tak będziesz mieć.
Myślę, że w przypadku podcastów też pewnie będziesz mieć jakiś ruch, ale on jednak będzie
stale spadający. Gdyby nie było nowych podcastów. Zresztą, właśnie, to też jest
charakterystyczne i myślę, że jak zamieszczę wykres pokazujący, jak rośnie liczba ściągniętych
podcastów, to będzie widać, że na początku ja działałem niesystematycznie. Czasami miałem
przerwy, np. przez półtora miesiąca nie było podcastu.
Na początku nie miałem tej systematyczności i to z kolei powodowało, że ruch był płaski. Nie
było tendencji wzrostowej. Dopiero jak zacząłem publikować systematycznie, to można
powiedzieć, że jest tendencja wzrostowa. No ale to jest naturalne, z drugiej strony.
Przyzwyczajamy się, tak?
Marcin: Tak, jeżeli ktoś chciałby zacząć nagrywać, to też taki tip, że do jednej sekcji już Michał
się nie dostaniesz z powrotem w iTunes. Jest taka sekcja nowości.
Michał: „New and Noteworthy” [śmiech].
Marcin: I przez ile czasu tam się jest?
Michał: 8 tygodni od premiery.
Marcin: Przez 8 tygodni od premiery, nie odcinka, tylko od całego tytułu podcastu.
Michał: Jeżeli dodajemy, no dobry przykład, mamy podcast zaprzyjaźniony Marcina Iwucia:
Finanse bardzo osobiste. I ten podcast już wypadł z tej sekcji, tzn. już ukazuje się dłużej niż
dwa miesiące, w związku z czym już go tam nie ma. A te 8 tygodni to jest taki bardzo fajny
okres, że nawet jak nie jesteśmy popularnym podcastem, mało osób słucha itd., nie mamy
wielu recenzji, to tak czy siak w tej sekcji będziemy przez 8 tygodni.
Marcin: Tak, warto się naprawdę dobrze przygotować, dobrze zacząć, żeby te odcinki się
pojawiały nawet co tydzień czy częściej. Bo my drugi raz tej szansy nie dostaniemy. Wiadomo,
nie można być perfekcjonistą, że będziemy odkładać to na później i stwierdzimy po pół roku:
„Nie no, kurczę, już nie mogę tego kontynuować, dam sobie spokój z podcastami”, bo to też nie
można iść tak totalnie w perfekcjonizm, ale jeśli już coś zaczynamy, to warto sobie zapisać te
10-20 tematów na kolejne odcinki i zacząć to robić.
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Michał: Tak i kolejna wskazówka, którą mogę dać osobom, które myślą o podcastowaniu, to
jest to, żeby na początek przygotować więcej niż jeden odcinek. I nawet opublikować np. 3-4
odcinki na zasadzie takiej, że np. publikujemy je codziennie. Chodzi o to, żeby po prostu jak
najwięcej osób miało szansę się załapać. Wiadomo, że nie wszystkie tematy wszystkim pasują.
Ale jeżeli przez pierwszy tydzień, przez cztery dni będziemy codziennie albo co drugi dzień
wrzucali nowy odcinek, to jest szansa, że te osoby, które przesłuchały pierwszy i im się nie
spodobał, za chwilę posłuchają drugiego i być może on już im się spodoba! I z nami zostaną.
Tak że te osiem tygodni, kiedy jesteśmy w tej sekcji „New and Noteworthy” warto także w ten
sposób wykorzystać. Oczywiście to łatwe nie jest, nie?
Marcin: Właśnie chciałem zapytać, czy jakbyś mógł zacząć jeszcze raz, to czy byś tak zrobił?
Michał: Tak, tak bym zrobił. Jeśli mógłbym zacząć jeszcze raz, to tak bym zrobił. Tzn. w ogóle
zmusiłbym się do tego reżimu, że co dwa tygodnie, od samego początku, bo myślę, że
pierwszy rok nagrywania podcastów przebimbałem. Tzn. do końca 2013 roku niewiele się
tych odcinków ukazało. Mogłem to zrobić lepiej po prostu no, już nie ukrywając.
Marcin: No ale wiadomo, człowiek się uczy na błędach. I też trudno wszystko zaplanować od
A do Z.
Michał: Tak, zresztą to bardzo dużo czasu pochłaniało. Zresztą sam wiesz, ile czasu Tobie
zajmuje sam montaż i przygotowanie wpisu. A jeszcze jak do tego dodamy transkrypt…
przyznam się szczerze, że były chyba dwa czy trzy odcinki, które ja sam spisywałem i sam
robiłem transkrypt.
Marcin: Uuu…
Michał: Oczywiście szybko uznałem, że to nie ma sensu i znalazłem kogoś do tego, ale no,
wszystkiego się uczyłem na własnej skórze. Zresztą nie ukrywam, że przygotowanie podcastu
to są też koszty, tak? Bo jeżeli chcę się posłużyć Waszą pracą: Twoją, Kasi, Arleny, to to
wszystko kosztuje. I teraz, wiesz, tu kilkaset złotych, tu kilkadziesiąt złotych, nie? Z tego się
robią koszty. Jeżeli do tego bierzemy podcast angielskojęzyczny, który jeszcze trzeba
przetłumaczyć i zrobić dwie wersje transkryptu i dwie wersje zredagować po polsku i po
angielsku, to już się robi konkretny koszt. Wiesz, nie każdy sobie może na to pozwolić. Ja
bardzo się cieszę, że uznałem podcast za coś strategicznego, za coś, w co chcę inwestować.
Ta słuchalność podcastu w Polsce jest bardzo mała. Tzn. jeżeli średnio jeden odcinek
podcastu słuchany jest w tej chwili przez, powiedzmy ok. 10 500 do 11 000 osób, to się nijak
nie da porównać z ruchem, jaki mam na blogu, gdzie najlepsze artykuły np. były przeczytane
po 200 000 razy.
Marcin: Tak, ale to czas też minął, nie?
Michał: Oczywiście, ale to samo można powiedzieć o podcastach. W przypadku podcastów też
czas minął, nie? Tak że widzisz, to jest tak, że podcast jest bardzo niszowy dzisiaj w Polsce.
Ale z drugiej strony nadal uważam, jakbym się miał obserwacjami podzielić, to powiem tak:
osoby, które do mnie podchodzą na spotkaniach i na konferencjach, gdzie występuję, osoby,
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które chcą ze mną przybić piątkę, to są najczęściej osoby, które słuchają podcastu. Czyli to są
te osoby, które czują jakąś więź ze mną. Najlepsze jest to, że podchodzą i mówią: „Michał, to
tak jakbym Cię znał. Jak słucham podcastów, to tak jakbym Cię znał”. A najfajniejsze jest to, że
podchodzą do mnie nowe osoby i mówią: „Cześć Michał! Super w ogóle, świetnie, nareszcie Cię
poznaję” i tam wiesz, zaczynają mnie o coś pytać. A ja mówię: „Wiesz co, przepraszam Cię, ale
nawet nie wiem, jak Ty masz na imię. Weź mi powiedz, jak Ty masz na imię”, nie? [śmiech]
Marcin: Tak, oni są oswojeni z Twoim głosem. Niczym ich nie zaskoczysz, znają Twoją twarz
i walą jak do kumpla. Zresztą Ty walisz tak do nich, przez słuchawki.
Michał: Ale ja już mówiłem o tym moim introwertyzmie, nazwijmy to i chyba występowałem
na konferencjach. Gdzieś to też usłyszałem, wiem, na Social Media Convent, czyli na
konferencji, na której byłem w Gdańsku w zeszłym tygodniu, koło Ciebie. Ktoś o tym mówił, że
już w tej chwili nie jest tak, że pierwszy kontakt to pierwsze wrażenie w przypadku np. takich
osób jak ja. To pierwsze wrażenie to nie jest kontakt osobisty. Nie, nie. Ja już dawno jestem
po pierwszym wrażeniu.
Jak ktoś do mnie podchodzi, to ja go widzę pierwszy raz i dla mnie to jest pierwszy kontakt
z nim i powiedzmy, że przez pierwsze trzy sekundy, czy pierwsze sześć sekund, automatycznie
człowiek jakiejś oceny w głowie dokonuje. W sensie: pasuje mi, nie pasuje mi. Ale dla tych
osób ja już jestem znany, tak? Już mnie słyszały, już mnie widziały, już skonsumowały to, co ja
mam do dostarczenia. Dla mnie to jest super, bo nie muszę przełamywać lodów, powiem
szczerze, że to jest tak wygodne i tak komfortowo się czuję!
Marcin: Ale też trzeba się nauczyć, nie? Bo jednak jest jakiś dyskomfort z Twojej strony, jeśli
ktoś tak z bomby wali do Ciebie. Albo się już oswajasz, jak jest dziesiąta taka sama sytuacja.
Michał: Wiesz, ja się cieszyłem, że coś takiego następuje, że ktoś podchodzi, że ma odwagę
podejść. Bo ja bym tak nie podszedł, nie? Też tak jest, że mi jest bardzo trudno podejść do
osoby, której nie znam w ogóle. A później już jest tak, że „x” osób do Ciebie podeszło, nie?
Ktoś tam się do Ciebie uśmiechnie, nie chce podejść, więc odwzajemniasz uśmiech itd. Ale nie
ma tej bariery i ja się cieszę z tego, że nie ma tej bariery.
Jakby ta bariera była, to by było dużo trudniej. Radość, którą mam z tego, że jej nie ma,
uzasadnia to, że powiedzmy mniej wiem o tej osobie itd., bo za chwilę mogę o to zapytać.
I pytam, zazwyczaj pytam „Jak trafiłeś na mojego bloga?” albo coś tam innego. Większość osób,
autentycznie, mówi, że trafiły przez podcast. Słuchają podcastu.
Marcin: O!
Michał: Znaczy nie to, że zaczęły go słuchać i słuchają tylko podcastu, bo nie były na blogu,
nie? Zazwyczaj są i na blogu, i słuchają podcastu, ale jako pretekst podają podcast. Czekaj,
Marcin, chwila. Dzięki Wam wszystkim, którzy słuchacie tego podcastu, po prostu to jest
dokładnie to, po co on istnieje! Żeby ten kontakt był jak najprostszy, jak najszybszy! I Marcin,
sorry, zrobię jeszcze jedną reklamę, mogę? Mogę, nie? Zanim wysuniesz następne pytanie.
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Pisałem już o tym w mailingu do Was, do tych, którzy są zasubskrybowani na newsletter. Ale
chcę zachęcić jeszcze raz, w podcaście w szczególności. Jest taka aplikacja, która się nazywa
peryskop. Periscope. Ona jest dla użytkowników Twittera przede wszystkim, ona umożliwia mi
nadawanie programu dla Was na żywo. Czasami robię takie sesje pytań i odpowiedzi, gdzie
możecie się włączyć. Na Twitterze dostaniecie informację o tym, że za chwilę rozpoczynam
emisję programu na żywo. I ja ze swojego telefonu streamuję, wysyłam i Wy możecie, po
pierwsze mnie oglądać, słuchać, co ja mówię, ale z drugiej strony możecie na czacie zadawać
mi pytania. Komentować, co widzicie.
Zachęcam do ściągnięcia tej aplikacji te osoby, które mają iPhone’a. Nie wiem, czy ona jest
dostępna na Androida, ale nawet jeśli nie jest dostępna na Androida, to jeśli macie Twittera
na komputerze odpalonego, to możecie kliknąć w taki link i w przeglądarce Wam się
Periscope odpali i będziecie mogli zobaczyć mnie jednostronnie. W przeglądarce chyba nie
można zadawać pytań, ale na pewno można słyszeć i widzieć, co mówię. Zrobiłem już kilka
takich sesji peryskopowych i cieszyło się to całkiem fajnym zainteresowaniem, kilkadziesiąt
osób uczestniczyło. Jest to zabawne, nie, Marcin?
Marcin: Jest zabawne, jest to znowu jakaś inna forma, typu: „Idę na metro, pytajcie” [śmiech].
Michał: Tak, dokładnie, było tak. „Mam pięć minut, możecie zadawać dowolne pytania, jak wejdę
do metra, to transmisja się kończy” [śmiech].
Marcin: Tak, dokładnie, zresztą to też jest fajna taka możliwość spotkania ze Słuchaczami czy
Czytelnikami. Jakieś bariery się łamie, bo zupełnie na luzie jest to prowadzone.
Michał: Tak, z jednej strony tak, nie ma właśnie barier. A z drugiej strony dla mnie to jest na
razie pierwsza forma kontaktu, która umożliwia kontakt bezpośredni online, dwukierunkowy
tak naprawdę. Wiesz, najczęściej dostaję oczywiście maila. Mail jest fajny, ale to jest na
zasadzie takiej, że przychodzi tych maili dużo i nie mamy takiej interaktywnej komunikacji.
Tutaj mogę na bieżąco odpowiadać na te pytania, które się pojawiają. I tak jak kiedyś
myślałem o tym, zresztą nie zdradzę tajemnicy, że rozpoznawałeś dla mnie temat, Marcin,
Google Hangoutów, nie?
Kiedyś, prędzej czy później, zrobimy ten Google Hangout w internecie. Ale to, jednak Google
Hangout jest czymś takim, co wymaga przygotowania. Czyli trzeba ustalić konkretną godzinę
itd. Periscope jest totalnie spontaniczny. Mam 5 minut, nie ma problemu, żebym odpowiedział
na Wasze pytania. Tak jak normalnie nie chciałbym odpowiadać na pytania np. mailowo, bo
wiem, że to konsumuje strasznie dużo czasu, to tutaj wiem, że równolegle mogę wielu
osobom dać odpowiedź na to pytanie, które gdzieś tam ktoś zadał.
I to jest fajne, jest uzasadnienie do tego, żeby to robić, bo wiele osób może na tym skorzystać.
Dla mnie to jest taki podstawowy czynnik, który decyduje o tym, czy ja chcę poświęcać swój
czas. To jest tylko taka sytuacja, w której ja jeden do jednego pomagam czy odpowiadam na
pytanie, czy mam szansę trafić do wielu osób, którym ta odpowiedź by się przydała. To jest
takie pośrednie rozwiązanie.
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Marcin: Kiedyś takie rzeczy były do wygrania u Ciebie na blogu. Tego typu spotkania, tak?
Michał: Tak, tak. Powiem Ci, że to też jest fajne, bo to zawsze działa w dwie strony.
Marcin: Warto też, jeżeli mamy telefon, na którym możemy to zainstalować, to lepiej jest
zainstalować aplikację. Ta aplikacja działa podobnie jak Twitter, czyli można śledzić dane
osoby i jeśli, to też w zależności od ustawień programu, możemy dostawać notyfikacje na
telefon, jeśli dana osoba zaczyna ten stream, zaczyna nadawać. Bo Twitter, no wiadomo, nikt
nie dostaje notyfikacji, że Szafrański napisał tweeta.
Michał: No, to chore by było.
Marcin: No właśnie, a ja też tego Twittera staram się jak najrzadziej już odpalać, parę razy
dziennie, zamiast patrzeć się w ten ekran i sprawdzać, czy pojawił się nowy tweet, bo zdrowe
to to nie jest.
Michał: Kradnie czas po prostu.
Marcin: Dokładnie. A w przypadku Periscope jest jednak tak, że ten telefon gdzieś leży i masz
„ding!” jakiś tam ding. „O, ktoś nadaje. To sobie wejdę, zobaczę, akurat sobie 3-5 minut
pooglądam, jak ktoś sobie wlewa pomidorówkę do miski”. Takie rzeczy są i cieszą się dużą
popularnością.
Michał: Ciekawe, nie? Lubimy podglądać.
Marcin: Dokładnie, to jest właśnie to. I słyszałem, że Facebook ma coś podobnego, wiadomo,
oni się wszyscy kopiują. Facebook ma coś podobnego zrobić, co jest fajne, bo jest zasięg
fajniejszy, bo więcej ludzi siedzi na Facebooku, ale z drugiej strony ten wall facebookowy jest
tak zaśmiecony, że ja nie wiem, gdzie to się będzie pojawiało.
Michał: Nie wiem, spekulujemy, Marcin, w tej chwili już, nie?
Marcin: No dokładnie, ale słyszałem, że jest coś takiego już w produkcji u Zuckerberga. No ale
zobaczymy.
Michał: Zobaczymy. No dobra, masz jeszcze jakieś pytania do mnie?
Marcin: Nie, chyba nie. A propos jeszcze naszej współpracy, to się ona jeszcze trochę
rozszerza, ale chyba już o tym nie będziemy mówić, bo tyle wystarczy.
Michał: Tak, zostawimy sobie to na przyszłość. Wiesz co, tak sobie patrzę na zegarek, to żeśmy
sobie całkiem długi odcinek podcastu nagrali, ale może to i dobrze. Dobra, to ja spróbuję
podsumować.
Marcin: Dawaj.
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Michał: Dobra, czyli tak. Jak ja bym miał powiedzieć, jakie błędy popełniłem, albo co
zrobiłbym lepiej, gdybym dzisiaj się zabierał za podcastowanie, to tak: pierwszy błąd, jaki
zrobiłem, to taki, że kupiłem cały sprzęt do podcastowania, zanim miałem firmę. Czyli nie
wrzuciłem go w koszty, czyli płaciłem opodatkowanymi pieniędzmi, co było totalnie
idiotyzmem z mojej strony, ale no cóż. Zależało mi na tym, żeby podcastować. Z drugiej
strony tak czułem, że nie kupuję go na chwilę, w związku z czym uważam, że było to
uzasadnione i myślę, że jeszcze długo się będzie przydawało. Ale na pewno kupiłbym
mniejszy mikser niż ten, który Wam wymieniłem, to z pewnością. Cztery kanały w zupełności
wystarczą.
Drugi ważny wniosek jest taki, że regularność to jest podstawa. Czyli jeżeli ktoś myśli
o podcastowaniu, to zdecydowanie powinien systematycznie nagrywać. Dla mnie reżim
dwutygodniowy jest takim reżimem optymalnym, chociaż chciałbym częściej, ale wiem, że nie
jestem w stanie takiej ilości contentu, treści, produkować. Musiałoby być bardzo dużo
wywiadów, a to zawsze czas pochłania. Jednak nie, nie. Będzie co dwa tygodnie.
No i też myślę, że za późno zacząłem korzystać z pomocy innych. Pomimo że to są koszty, to
myślę, że warto te koszty ponosić i pozwolić z jednej strony innym osobom zarobić, a z
drugiej strony po prostu zdjąć sobie z głowy masę pracy. I ja dzisiaj bez Ciebie, Marcin, i bez
dziewczyn po prostu nie wyobrażam sobie, żebym podcasty realizował. Pomimo że kiedyś je
tak realizowałem. Jednak nie dałoby się tyle czasu ciągnąć, gdybym Waszej pomocy nie miał,
tak że mega jestem wdzięczny.
Zdecydowanie zespół to jest podstawa, warto taki zespół budować i chyba, powiem szczerze,
podcast to jest pierwszy taki obszar działalności, który udało mi się w dużym stopniu z siebie
zrzucić i zdelegować go na Was. I to też jest fajne, to było dosyć proste do wykonania. Zresztą
Ty też, Marcin, przejmowałeś coraz więcej zadań, stopniowo. Na początku tylko montowałeś,
a te wpisy w sumie od niedawna robisz, ale super to idzie. Tak że myślę, że tych zadań będzie
coraz więcej. No i tyle, myślę. Tyle wniosków.
I teraz pytanie, czy od razu się żegnać ze Słuchaczami? Myślę, że tak. Chcesz, Marcin, jeszcze
coś powiedzieć czy nie? [śmiech]
Marcin: Nie, chyba nie. W ogóle podchodzimy drugi raz do nagrywania, znaczy nie do samego
nagrywania, ale jak byłem pod koniec marca, to już mieliśmy nagrać, ale się zagadaliśmy i już
chyba nie było energii, żeby to nagrywać. Przyjechałem na półmaraton do Warszawy na
koniec marca.
Michał: Wtedy mieliśmy nagrywać, rzeczywiście. Mieliśmy siedzieć przy jednym biurku
i nagrywać, ale chyba się zagadaliśmy, nie?
Marcin: Tak, bo tam się pojawiały tematy różne, przyszłościowe, ugryzłem się w język, ale to
by się wycięło, wiadomo [śmiech].
Michał: Nie ujawniamy wszystkiego. Nie no, dobra, rozmawialiśmy między innymi o planie
promocji książki.
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Marcin: Między innymi tak. No ale się udało wreszcie nagrać. Jest jeszcze trochę czasu na
produkcję.
Michał: No właśnie, dobra, to ja będę powoli kończył już w takim razie. Dzięki wielkie, Marcin,
że pomogłeś mi w przygotowaniu tego odcinka. Fajnie było być przepytywanym we własnym
podcaście, żeby było ciekawiej [śmiech]. Bomba!
Słuchajcie, mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy, ja nie zagadałem. Mam nadzieję, że to się
podobało, bo formuła była taka, jakiej jeszcze nie było chyba.
Przypominam, że wszystkie linki do wszystkich zasobów, osób, stron, które wymienialiśmy
w tym odcinku podcastu, sprzętu, który wymienialiśmy również, znajdziecie pod adresem
jakoszczedzacpieniadze.pl/050, tak jak pięćdziesiąty odcinek podcastu. I wiem, czego nie
powiedziałem. Nie pozwoliłem Marcinowi powiedzieć, gdzie można znaleźć więcej informacji
o nim, a więc Marcin: opowiadaj.
Marcin: Ha, dziękuję, dziękuję. Tak jak wspominałem, byłem w Warszawie przy okazji
półmaratonu i to jest moje hobby, nad którym spędzam całkiem sporo czasu. Dlatego też
zająłem się blogowaniem, powiedzmy, tak piszę bardziej personalnie, nic wielkiego.
Michał: Nie bądź taki wstydliwy. Marcin bloguje.
Marcin: Bloguję sobie na ironfactory.pl, link będzie w opisie odcinka, jak to było? Oj, tyle razy
to słyszałem.
Michał: No, przed chwilą mówiliśmy [śmiech].
Marcin: Tak, bloguję sobie na ironfactory.pl…
Michał: Biega maratony, Ironmana jeszcze nie robiłeś, ale już triatlon biegałeś jakiś, prawda?
Marcin: Tak, triatlon jeden robiłem, tak jak Pat, tak? Bo Pat też zaczął triatlon uprawiać, no
mniejsza… tak że tak, biegam. Fajnie, że się teraz jednak nagrywa, bo teraz mogę się
pochwalić, że faktycznie przebiegłem maraton jeden.
Michał: Podaj czas.
Marcin: Wtedy tego jeszcze nie mógłbym powiedzieć. No, 3:37, 3:38.
Michał: Dobry czas.
Marcin: Zadowolony jestem, bo trzy, cztery dni temu wróciliśmy z Krakowa całą familią, tak że
super się udało.
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Michał: Filmik jest do obejrzenia, możemy zalinkować. Też w notatkach będzie. Marcin
nakręcił film z maratonu, taki fajny, że nie widać maratonu, tylko przygotowania i po
maratonie. Bardzo fajny, z fajną muzyczką zmontowaną! Jeżeli ktoś z Was będzie potrzebował
osoby do montowania podcastów, ja zdecydowanie, z ręką na sercu, Marcina mogę polecić.
Do montowania wideo również, bo powiem szczerze, że Marcin montował również wszystkie
materiały w kursie pt. „Budżet domowy w tydzień”. Tak że jeżeli ktoś z Was ten kurs kupił,
widział, to jest ta osoba, która też pomagała mi to robić. Z Marcinem szeroko dosyć
współpracuję.
Marcin: To tyle, dzięki!
Michał: Super! Dzięki, Marcin, wielkie! Ja dziękuję oczywiście Tobie, mój drogi Słuchaczu, za
to, że jesteś ze mną. Za to, że jesteś od 50 odcinków, a może to jest dopiero pierwszy odcinek,
którego słuchasz? Może to jest tak, że słuchasz mnie gdzieś na siłowni, a może zmywasz
naczynia właśnie? A może biegasz, trenujesz? A może w komunikacji miejskiej,
w samochodzie? Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą w tej chwili samochodem.
Dzięki za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów
finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia! A! Jeszcze jedno. Jak się skończy melodyjka, to
posłuchajcie bloopersów, które Marcin przygotuje i zmontuje. Trzymajcie się, do usłyszenia!
Bloopersy:
1. Michał: Aj! Powinieneś powiedzieć: „Dzień dobry”.
Gość: Myślałem, że… wiesz co… Boże święty! Mam otwarte przed oczami, na dużym ekranie te
zagadnienia, nie?
Michał: I czekasz, aż będzie ciąg dalszy?
Gość: Myślałem, że powiesz: „na początek przedstaw się proszę Słuchaczom”.
Michał: Nie, nie, jedziemy normalnie rozmową, nie patrz na tamto.
Gość: OK.
2. Michał: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy lany poniedziałek! Hura!
[śmiech] Jeszcze raz, Marcin, nie brzmi wiarygodnie, jak mówię o tym, że mamy dzisiaj lany
poniedziałek. Jeszcze raz.
3. Michał: yy… mm… proszę bardzo [śmiech].
Gość: To któryś raz, nie?
4. Michał: Bez tego „yyy”, Marcin, dobra? Cut.
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5. Michał: Cut jeszcze raz.
6. Michał: Cześć Konrad!
Gość: Cześć, witam!
Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom. Powiedz, co robisz i w ogóle… poczekaj, kur… teraz
to, wiesz co, ja jadę jak dzikus [śmiech]. Dobra, jeszcze raz.
7. Michał: Przypominam, że ten i inne linki… Cut [śmiech]. Będzie co montować na koniec,
nie? Przypominam, że ten i inne linki… bez nawiązania do czego, nie?
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