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Picasa - bezpłatny program firmy Google do katalogowania, przeglądania i podstawowego retuszu zdjęć.1
 
 

Picasa automatycznie wyszukuje zdjęcia i filmy na dysku – pozwala na ich skatalogowanie, opisanie, 

nagranie w postaci prezentacji na CD, zarchiwizowanie, opublikowanie lub wydrukowanie. Program może 

połączyć się z kontem Google+ i pozwala na tworzenie albumów on-line z poziomu aplikacji. 

Przy katalogowaniu bardzo ważne jest rozpoznawanie twarzy, które pozwala dzielić zdjęcia nie tylko 

według daty i miejsca, ale również według znajdujących się na nich osób. Picasa pozwala na przypisanie do 

znalezionych twarzy wizytówek z książki adresowej Google, a w przypadku publikacji na Google+ przy 

zdjęciach pokazana zostanie informacja o znajdujących się na nich znajomych. 

Możliwości edycji zdjęć w Picasie nie są bardzo rozbudowane, ale wystarczają do szybkiego retuszu przed 

publikacją w sieci. Oczywiście retusz jest niedestrukcyjny i można wszystkie kroki cofnąć. Do dyspozycji 

mamy tu narzędzia korygujące kolory, możliwość wypoziomowania zdjęcia, oraz narzędzia do usuwania 

popularnych błędów, jak na przykład czerwone oczy. Zdjęcia można również odszumić i wyostrzyć, choć 

stosowane przez Picasę algorytmy nie są najlepsze w swojej dziedzinie. 

Program domyślenie kataloguje obrazy w formatach JPG, TIF, PSD, BMP i RAW (opcjonalnie także GIF i 

PNG) oraz filmy w formatach MPG, AVI, ASF, WMV i MOV. 

1. Aby pobrać program Picasa wejdź na stronę: picasa.google.com 

 

                                                           
1
 Na podstawie: http://www.dobreprogramy.pl/Picasa,Program,Windows,12733.html, dostęp 04.06.2014 r. 
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2. Zapisz plik instalacyjny na dysku twardym swojego komputera i uruchom. 

 

3. Przeprowadź proces instalacji programu Picasa. 
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4. Na koniec możesz wybrać, czy chcesz mieć skrót do Picasy na pulpicie, czy chcesz dodać skrót do 

paska „Szybkie uruchamianie”, czy chcesz ustawić Google jako domyślą wyszukiwarkę w programie 

Internet Explorer i czy chcesz wysyłać anonimowe statystyki użytkownika do Google. Jeżeli chcesz z 

którejś z tych opcji zrezygnować, kliknij w kratkę z „ptaszkiem”, aby odznaczyć. Na koniec kliknij 

„Zakończ”. 
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Pierwsze uruchomienie programu Picasa. 

1. Przy pierwszym uruchomieniu Picasa będzie chciała przeskanować Twój komputer w poszukiwaniu 

zdjęć. Stworzenie takiego katalogu zdjęć jest kluczowe i pozwoli na sprawne zarządzanie 

fotografiami. Wybierz, czy chcesz przeszukać tylko folder Moje dokumenty, Moje zdjęcia i Pulpit czy 

cały komputer. Później w każdym momencie możesz określić, które foldery mają być widoczne w 

Picasie (zob. 13 s.). Aby przejść dalej kliknij „Kontynuuj”. 
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2. Program zapyta Cię następnie czy chcesz korzystać z przeglądarki zdjęć Picasa jako domyślnej dla 

wymienionych typów plików. Wybranie tej opcji oznacza, że te pliki będą się otwierały w 

przeglądarce zdjęć Picasa, a nie w domyślnej przeglądarce fotografii systemu Windows. Jeżeli nie 

chcesz nic zmieniać, to po prostu kliknij kółko przy „Nie używaj przeglądarki zdjęć Picasa”. Kiedy już 

podejmiesz decyzję, kliknij „Zakończ”. 

 

 

 

3. Razem z Picasą zainstalowany zostanie program „Automatyczna kopia zapasowa Google+”. W tym 

momencie możesz zdecydować, czy chcesz z tej opcji korzystać i włączyć tworzenie kopii zapasowej 

on-line swoich zdjęć, czy nie. Ja nie korzystam z tej opcji, ponieważ wolę sam decydować o tym, 

które zdjęcia zamieszczam w albumach on-line. Wybieram „Nie teraz”. 
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4. W trakcie przeszukiwania Twojego komputera i dodawania kolejnych zdjęć do biblioteki programu, 

w prawej części ekranu będzie wyświetlał się podgląd wczytywanych zdjęć. Będzie to wyglądało 

mniej więcej tak: 

 

 
 

5. Po wczytaniu zdjęć z Twojego komputera do biblioteki programu Picasa możesz zacząć z niego 

korzystać. Najważniejszym elementem interfejsu programu jest lista folderów po lewej. Są to 

wszystkie foldery ze zdjęciami z Twojego komputera, które znalazł program. Są one ułożone 

chronologicznie. W przestrzeni po prawej wyświetla się podgląd aktualnie zaznaczonego folderu. W 

przykładzie poniżej jest to folder „Desktop”. 
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Połączenie programu Picasa z kontem Google. 

Aby uzyskać możliwość publikowania albumów on-line, albo przypisać twarze do osób z Twojej listy 

kontaktów, należy zalogować się na konto Google. Aby to zrobić kliknij napis „Zaloguj się na konto Google” 

znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. A następnie zaloguj się na swoje konto Google. 

 

 

 

Po zalogowaniu Twoja nazwa konta pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. 

 

 

Teraz możesz przejść np. do oznaczania twarzy znajomych. 
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Rozpoznawanie twarzy – Osoby. 

Aby oznaczyć twarze znajomych przejdź do części „Osoby” – kliknij:  

Picasa według algorytmu łączy podobne twarze w grupy, jednak na początku trzeba poświęcić trochę czasu, 

aby „nauczyć” program rozpoznawania twarzy i grupowania ich. Należy podpisać twarze. Te których nie 

chcesz nazywać możesz zignorować naciskając „x”.  

 

Jeżeli do swojego konta Google masz przypisaną listę kontaktów (google.com/contacts), to możesz 

oznaczać osoby ze swojej listy. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
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Po przypisaniu pierwszych zdjęć danej osobie, program sam zaproponuje kolejne zdjęcia, na których 

według algorytmu może być ta sama osoba . Twoim zadaniem jest sprawdzić 

czy algorytm ma rację i zaakceptować te propozycje lub nie. Zaznacz znacznik wyboru (zielony ptaszek), aby 

potwierdzić dopasowanie, lub kliknij przycisk „x”, aby je zignorować. 

 

Ten proces musisz kontynuować, aż nie będzie znaków zapytania. Jeżeli wszystkie propozycje są trafne 

możesz potwierdzić wszystkie klikając: . Oznaczanie osób widniejących na zdjęciach 

wymaga trochę czasu, jednak później w zamian będziesz miał pod ręką bazę zdjęć wybranych osób. Może 

się ona okazać bardzo przydatna, kiedy będziesz szukał czyichś zdjęć. 

 

Porządkowanie zdjęć. 

1. Oprócz czytelnego i atrakcyjnego zaprezentowania zdjęć znajdujących się na Twoim komputerze, 

Picasa ułatwia przeszukiwanie folderów i pozwala na prostą edycję. Jedną z najważniejszych opcji 

jakiej możesz szukać jest „pokazanie gdzie ja mam to zdjęcie na dysku?” Może Ci się to przydać 

przy przeglądaniu miniatur rozpoznanych twarzy, czy po prostu podczas przeglądania jakiegoś 

albumu. Aby wyświetlić dany plik na dysku: kliknij na niego w Picasie i naciśnij Ctrl+Enter lub kliknij 

prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zlokalizuj na dysku”. Voilà plik odnaleziony 
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2. Bardzo przydatną opcją jest tworzenie albumów. Czy zastanawiałeś się kiedyś jak sprawnie wybrać 

najlepsze zdjęcia z imprezy? Bez naruszania folderu głównego? W Picasie świetnie sprawdzają się w 

tym celu albumy. Przeglądając zdjęcia klikasz po prostu w wybrane zdjęcie prawym przyciskiem 

myszy i wybierasz „Dodaj do albumu”. Możesz dodać zdjęcie do istniejącego albumu albo utworzyć 

nowy. 

 

 

Jeżeli tworzysz nowy album nadaj mu charakterystyczną nazwę. 

 

 

http://www.filantropia.org.pl/
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3. Nowy album pojawi się w części „Albumy”: . Możesz teraz dodawać do 

niego dowolne zdjęcia z komputera. Mój przykładowy album nazywa się „Piknik” i jeśli teraz kliknę 

prawym przyciskiem myszy na jakieś zdjęcie i wybiorę „Dodaj do albumu”, zobaczę na liście album 

„Piknik”. 

 
 

W ten prosty sposób możesz stworzyć albumy z wybranymi przez Ciebie zdjęciami.  

 

 

4. Kolejność zdjęć możesz łatwo zmieniać, wystarczy złapać myszką zdjęcie i przeciągnąć na 

odpowiednie miejsce w albumie. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy w przestrzeń 

pomiędzy zdjęciami i np. posortować zdjęcia po dacie. 

 

 

 
 

 

 

5. Być może stworzysz wirtualny album ze zdjęciami wybranymi z kilku folderów i będziesz chciał 

zapisać taki zestaw jako materialny folder ze zdjęciami na dysku. Możesz zdjęcia z albumu 

wyeksportować do folderu. Możesz również nadać im numery, aby ustawiona przez Ciebie 

kolejność została zachowana. Jak to zrobić? Kliknij album i naciśnij Ctrl+Shift+S albo wybierz „Plik” -

> „Eksportuj zdjęcie do folderu”. 

http://www.filantropia.org.pl/
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Wyświetli się okno, w którym możesz zdecydować gdzie mają zostać zapisane eksportowane pliki, 

jak ma się nazywać folder, czy ponumerować pliki, aby zachować kolejność i jaki rozmiar mają mieć 

wyeksportowane pliki (możesz je pomniejszyć ustawiając odpowiednią wielkość na osi). Na koniec 

kliknij „Eksport” i po chwili folder ze zdjęciami wyeksportowanymi z Twojego albumu jest gotowy. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
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6. Menedżer folderów – miejsce gdzie możesz wybrać katalogi z Twojego komputera, które mają się 

wyświetlać w bibliotece Picasy. Aby otworzyć „Menedżera folderów” kliknij „Narzędzia” w górnym 

menu. 

 
 

 
 

Z lewej strony widzisz „drzewko” folderów z Twojego komputera. Dla każdego folderu możesz 

określić, czy program Picasa ma w nim wyszukiwać zdjęcia. Ponadto można wybrać foldery, które 

będą obserwowane pod kątem nowo dodanych zdjęć. Obok każdego folderu jest jeden z trzech 

symboli:  

- zielony ptaszek (foldery zeskanowane raz, nowe zdjęcia dodane później nie pojawią się w 

bibliotece); 

http://www.filantropia.org.pl/
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- czerwony „x” (foldery usunięte z programu Picasa, zdjęcia z tego folderu nie pokażą się w Picasie); 

- niebieska spirala (foldery, które będą stale obserwowane pod kątem nowo dodanych zdjęć, ich 

zawartość od razu pojawi się w Picasie). Foldery oznaczone niebieską spiralą są również 

wymienione na liście „Foldery obserwowane”.  

Aby zmienić wybór dla danego folderu, wybierz go na drzewku po lewej i zaznacz, co program 

Picasa ma robić w odniesieniu do tego folderu. Symbol od razu się zmieni. Na koniec naciśnij „OK”. 

 

 
 

Album on-line i udostępnianie zdjęć. 

1. Jeżeli zalogowałeś się na konto Google w Picasie to w bardzo prosty sposób możesz utworzyć 

bezpłatny album on-line. Wybierz na liście po lewej folder ze zdjęciami, które chciałbyś zamieścić 

on-line (lub wybierz album z wybranymi zdjęciami, który utworzyłeś w poprzednim kroku) i naciśnij: 
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W ten sposób tworzysz nowy prywatny album on-line w Google+. Jeżeli chcesz możesz nadać mu nową 

nazwę klikając +Nowy. Zdjęcia możesz przesłać w oryginalnym rozmiarze lub „najlepszym do udostępniania 

w internecie”, co oznacza, że będą one miały wielkość maks. 2048 pikseli. Bardzo ważna informacja: 

zdjęcia o wielkości do 2048 x 2048 pikseli i filmy do 15 minut nie są wliczane do limitu miejsca. To 

oznacza, że limit miejsca (15 GB) jest pomniejszany tylko w przypadku przesyłania większych zdjęć 

(oryginalny rozmiar) lub filmów dłuższych niż 15 minut. Jeżeli zawsze będziesz wybierał rozmiar zdjęcia 

„najlepszy do udostępniania w internecie” to Google nie stawia limitów, ile takich zdjęć możesz przesłać! 

2. W trakcie przesyłania zdjęć do albumu w Google+ zobaczysz Menedżera przesyłania i będziesz mógł 

obserwować postęp. Nie zamykaj tego okna, jeżeli nie chcesz przerwać procesu przesyłania. 

 

Po zakończeniu, możesz wyświetlić zdjęcia w trybie on-line. 

 

 

3. Sprawdź jak wygląda Twój album w „Zdjęciach Google+”. Zaloguj się na stronie: plus.google.com. 

Następnie kliknij przycisk „Główna” znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu. 
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Z listy, która się rozwinie wybierz część „Zdjęcia”. 

 

 

4. Początkowo zobaczysz najnowsze dodane zdjęcia. Z poziomu przeglądarki również możesz przesyłać 

zdjęcia do albumów na Google+. Kliknij „Prześlij zdjęcia” i wybierz zdjęcie z dysku komputera. 

Rozpocznie się proces przesyłania zdjęcia/zdjęć. 

 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode


17 
Tomasz Kwietniewski, 7 czerwca 2014 r. 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

CC-BY-SA 

5. Kiedy zdjęcie się wyświetli możesz przypisać je do któregoś z istniejących albumów, lub utworzyć 

nowy. 

 

 

6. Następnie pojawi się okienko, w którym możesz udostępnić album. 

 

Możesz napisać komentarz i wpisać imiona znajomych z Google+, adresy e-mail lub wyszukać osoby, 

którym chcesz udostępnić album, ze swojej listy kontaktów. Możesz również pominąć 

udostępnianie w tym momencie. 
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7. Więcej funkcji związanych ze „Zdjęciami Google+” znajduje się pod przyciskiem „Więcej”. 

Szczególnie istotne są „Albumy”, gdzie możesz wyświetlić wszystkie swoje albumy on-line i 

zarządzać udostępnieniami. 

 

Każda miniatura to jeden album. Zwróć uwagę, że w prawym dolnym rogu miniaturki albumu 

znajduje się symbol udostępniania (kłódka). Opisuje on czy i ewentualnie w jaki sposób dany album 

jest udostępniany innym użytkownikom. Aby zobaczyć status udostępniania otwórz album klikając 

w niego. 

 

Zasadniczo album może być nieudostępniony (wtedy jest prywatny, widoczny tylko dla Ciebie), 

udostępniony prywatnie (przez wysłanie do kogoś zaproszenia lub linka) lub może być publiczny 

(widoczny dla każdego, również w wynikach wyszukiwania, nie zalecam). 
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8. Jak udostępnić album poprzez link? Otwórz album, rozwiń listę funkcji i wybierz „Opcje 

udostępniania”. 

 

 

 

 

Zobaczysz właściwości albumu. Kliknij „Udostępnij przez link” aby wygenerować link do tego 

albumu. 
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Pojawi się link, który możesz skopiować i wkleić w treści wiadomości e-mail, którą wyślesz 

współpracownikom lub znajomym. 

 

 

 

I to tyle, jeżeli chodzi o tworzenie bezpłatnych galerii zdjęć on-line za pomocą programu Picasa i Google+. 

Zachęcam do tworzenia albumów ze zdjęciami, którymi chcesz się podzielić z innymi. Jest to również dobry 

sposób na archiwizowanie i zabezpieczenie swoich zdjęć. Powodzenia! 

 

Poradnik przygotował Tomasz Kwietniewski. 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy 
Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym 

dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
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