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Blogger.com - darmowa platforma blogowa Google pozwalająca na tworzenie prostych blogów. 

Plusem na pewno jest prostota działania oraz to, że nie trzeba martwić się o własny hosting. Minusem 

natomiast może być polityka prywatności Google i niepełna kontrola nad zamieszczanymi treściami. 

Alternatywą może być blog/strona działająca na Wordpressie. W tym przypadku jednak powinniśmy 

zapewnić własny hosting. W tym poradniku skupię się na blogu na bloggerze/blogspocie.  

Aby założyć swojego własnego bloga zaloguj się na swoje konto Google na stronie: blogger.com. Pierwsza 

rzecz, o której musisz zdecydować to sposób w jaki będziesz widoczny dla czytelników Twojego bloga. 

Wszystkie usługi Google są ze sobą ściśle powiązane, dlatego domyślnie proponowana jest Twoja nazwa 

profilu z portalu Google+. Pozwala to powiązać Twoją aktywność na blogu ze społecznością Twoich 

znajomych na Google+. Jeżeli chcesz użyć innej tożsamości na blogu, na przykład pseudonimu, możesz 

wybrać ograniczony profil Bloggera. Ja zostanę przy ustawieniach domyślnych. 

 

 

Na koniec pozostaje Ci zdecydować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych funkcjach. 

Następnie kliknij "Przejdź do Bloggera". 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hosting
http://www.blogger.com/
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Nie masz jeszcze żadnego bloga. Możesz utworzyć nowy blog i zacząć publikować posty (wpisy). Kliknij 

"Nowy blog". 

 

 

Aby uruchomić nowy blog, musisz nadać mu tytuł, wybrać adres pod jakim będzie dostępny w internecie 

oraz wybrać jego wygląd (szablon). Adres bloga będzie miał postać: twojanazwa.blogspot.com. Jeżeli 

wybrana przez Ciebie nazwa jest wolna, zobaczysz informację, że ten adres jest dostępny. Kiedy skończysz, 

kliknij przycisk "Utwórz bloga" znajdujący się w lewym dolnym rogu. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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Brawo! Właśnie utworzyłeś swojego pierwszego bloga:-) 

 

Czas napisać pierwszy post. Kliknij "kredkę", aby przejść do edycji posta. Edycja jest dziecinnie prosta. 

Przygotowanie posta przypomina napisanie tekstu w Wordzie i działa bardzo podobnie. Wpisz tytuł a na 

pustej kartce tekst. Możesz sformatować tekst powiększając lub pomniejszając czcionkę, zmieniając rodzaj 

czcionki, pogrubiając tekst, pochylając itd. Możesz wstawić w tekście linki, obrazy, filmy. Zmiany w poście 

zapisują się automatycznie. 

 

 

Zanim opublikujesz pierwszy post na blogu, możesz zobaczyć jego podgląd. W prawym górnym rogu 

wybierz "Podgląd". W nowej karcie otworzy się Twój post w takiej postaci, jaka będzie widoczna dla 

użytkowników. Jeżeli wszystko jest ok, wróć do otwartego posta i kliknij "Opublikuj". Zobaczysz propozycję 

udostępnienia posta od razu na Google+, aby Twoi znajomi mogli go zobaczyć. Jednak nie musisz z tej opcji 

korzystać. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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Zarządzanie wpisami na blogu 

Po zalogowaniu się na swoje konto na Bloggerze możesz administrować swoim blogiem i wpisami. Od 

strony zarządzania wygląda to tak: 

 

Możesz w tym miejscu w łatwy sposób wyszukiwać swoje posty, oznaczać etykietami, usuwać. Masz dostęp 

do postów już opublikowanych i tych jeszcze niepublikowanych, możesz decydować o ich statusie. 

Najważniejsze przyciski znajdują się w na górze ekranu. Pierwszy "kredka" służy do tworzenia nowego 

wpisu, drugi "kartki" do wyświetlania listy postów, a trzeci do wyświetlania podglądu bloga. 

 

 

Przyjrzyjmy się teraz menu po lewej. Mamy tam następujące części: przegląd, posty, strony, komentarze, 

Google+, statystyki, zarobki, układ, szablon i ustawienia. Co kryje się pod poszczególnymi hasłami?  

1. Najpierw "Przegląd" - tutaj możesz obejrzeć podstawowe informacje dotyczące "ruchu" na Twoim 

blogu, tj. ile było wyświetleń, komentarzy, postów do tej pory, ile osób obserwuje Twojego bloga 

itp. 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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 W części "Przegląd" znajdziesz również linki do artykułów pomocy dotyczące pracy z Bloggerem. 

 

 

2. W części "Posty" znajduje się lista wszystkich Twoich postów. To jest główny widok po zalogowaniu 

do panelu Bloggera. W części "Strony" możesz dodawać podstrony bloga. Korzystając ze stron, 

możesz podzielić swojego bloga na odrębne sekcje, takie jak „O mnie”, „Kontakt” lub „Reklama”. 

Strony są wyświetlane jako karty w górnej części strony lub jako linki z boku strony. Strony różnią 

się od strony głównej tym, że służą zwykle do wyświetlania treści, które nie wymagają częstych 

zmian. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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3. W "Komentarzach" możesz zarządzać komentarzami, które pojawiły się pod Twoimi wpisami. 

 

4. W części "Google+" możesz ustawić powiązania bloga z Twoim profilem Google+. Tutaj możesz 

ustawić, czy Twoje posty mają być udostępniane na Google+ i ewentualnie w jaki sposób. 

 

5. W części "Statystyka" możesz śledzić, które z Twoich postów cieszyły się największym 

zainteresowaniem czytelników oraz skąd pochodzili czytelnicy. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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6. W części "Zarobki" możesz uruchomić kampanię reklamową i spróbować w ten sposób zarabiać. 

Przejdźmy jednak dalej do "Układu". To bardzo istotna część. Tutaj w łatwy sposób możesz 

zdecydować jak ma wyglądać Twój blog. Poszczególne elementy możesz przesuwać i edytować. 

Zobaczmy jak dodać podstrony, które stworzyliśmy, aby wyświetlały się na blogu. Do tego 

potrzebny będzie nowy gadżet "Strony". Aby go dodać, kliknij "Dodaj gadżet". 

 

 

 

 Na liście gadżetów odnajdź gadżet o nazwie "Strony" i dodaj plusikiem. 

 

 

 Następnie skonfiguruj gadżet "Strony", czyli ustaw które strony mają się wyświetlać i w jakiej 

 kolejności. Kliknij "Zapisz".  

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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 Aby zastosować zmiany w "Układzie" bloga kliknij przycisk: . 

 

7. Następna część do "Szablon". Tutaj możesz dostosować wygląd bloga (tło, czcionki, kolory, układ i 

inne elementy) do swoich preferencji i oczekiwań. Zależnie od wybranego szablonu, możesz mieć 

do wyboru różne ustawienia. 

 

 Po kliknięciu w przycisk "Dostosuj" otworzysz projektanta szablonów Bloggera. 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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 W części "Szablon" możesz również ustawić sposób wyświetlania bloga na urządzeniach mobilnych, 

 takich jak smartfony czy tablety. Możesz ustawić bloga tak, żeby nigdzie nie wyświetlał się w wersji 

 mobilnej (okrojonej, uproszczonej), ale nie zalecam tego. Blog w wersji mobilnej jest 

 zoptymalizowany do otwierania na urządzeniach mobilnych, które często korzystają ze stosunkowo 

 wolnego połączenia z internetem. Dzięki wersji moblinej blog wyświetli się na nich dużo szybciej. 

 

 

 W części "Szablon" możesz również w każdej chwili zmienić szablon swojego bloga, wybierając 

 jeden z dziesiątków gotowych szablonów.  

 

8. Ostatnia część panelu to "Ustawienia". W ustawieniach podstawowych możesz edytować tytuł 

bloga, opis, widoczność w wynikach wyszukiwania, możesz zmienić adres bloga (również na własną 

domenę, jeśli takową posiadasz) oraz możesz dodać współpracowników, z którymi będziesz 

współtworzyć bloga. 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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 W ustawieniach postów i komentarzy możesz zdecydować np. jak długo post ma się wyświetlać na 

 stronie głównej, gdzie mają się wyświetlać komentarze, kto może komentować, czy komentarze 

 mają być moderowane, czy ma być weryfikacja obrazkowa. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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 W ustawieniach komórki i poczty e-mail możesz włączyć publikowanie przez SMS/MMS lub przez e-

 mail. Mogą to być przydatne opcje, jeżeli nie będziesz miała/miał dostępu do komputera z 

 internetem. Choć jeśli masz smartfona z systemem operacyjnym Android, to polecam aplikację 

 Blogger, która ułatwi kontrolowane publikowanie na blogu bez dostępu do komputera i wydaje się 

 lepszą opcją niż SMS czy e-mail. 

 

  

 W ustawieniach języka i formatowania sprawdź czy dobrze jest ustawiona strefa czasowa. Ma to 

 kolosalne znaczenie dla wyświetlanych na blogu czasów publikacji wpisów. 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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 W innych ustawieniach możesz z kolei, wyeksportować swojego bloga do pliku *.xml i zapisać go na 

 dysku twardym komputera. Znajdziesz tam również kilka innych ustawień. 

 

 

 

 

 

 

 

I to by było na tyle jeśli chodzi o zakładanie bloga na platformie Blogger.com. Zobaczmy jeszcze efekt 

końcowy! Przygotowany podczas pracy nad tym poradnikiem Blog dla ludzi, znajdziesz poniżej:-) 

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. 

 

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