
 

 

 

Rozwijam swoje hobby – przydatne linki 
 

Blogi tematyczne 

1. Jak znaleźć swoje pasje” - artykuł na blogu: 

 https://andrzejtucholski.pl/2015/jak-znalezc-swoja-pasje/  

 

2. Kreatywne blogi lifestylowe: 

 http://worqshop.pl;  

 https://simplicite.pl;  

 https://www.mypinkplum.pl;   

 https://joannaglogaza.com  

 

3. Blog o kuchni polskiej: 

 https://kuchnianaszapolska.wordpress.com   

 

Media społecznościowe 

1. Artykuł na temat mediów społecznościowych w Polsce: 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-

spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne. 

 
2. Twitter – serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania założony 21 marca 2006r. 

Zarejestrowany użytkownik może wysyłać i odczytywać tak zwane tweety (czyt. tłity), czyli krótkie 

wiadomości tekstowe (max. 140 znaków) wyświetlane na profilu autora wpisu oraz pokazywane 

użytkownikom, którzy obserwują dany profil.  

 https://twitter.com/?lang=pl  

 

 

3. Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, 

który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz 

udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. 

 https://www.instagram.com/?hl=pl  

 

 

4. Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i 

grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. W czerwcu 2017 r. liczba 

użytkowników na całym świecie wynosiła prawie 2 miliardy.  

 https://www.facebook.com  

 

5. YouTube – serwis internetowy założony w lutym 2005 r., który umożliwia bezpłatne umieszczanie, 

odtwarzanie strumieniowe, ocenianie i komentowanie filmów.  

https://andrzejtucholski.pl/2015/jak-znalezc-swoja-pasje/
http://worqshop.pl/
https://simplicite.pl/
https://www.mypinkplum.pl/
https://joannaglogaza.com/
https://kuchnianaszapolska.wordpress.com/
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne
https://twitter.com/?lang=pl
https://www.instagram.com/?hl=pl
https://www.facebook.com/
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 https://www.youtube.com  

 

 

Twórczość własna w Internecie 
 

1. Zdjęcia i grafika. 

W Internecie możemy publikować zarówno własne zdjęcia (stworzone przez nas), jak i te pobrane z Sieci. Jeśli 

chcemy wykorzystać na stronie zdjęcia, które zrobiliśmy sami, naszym zadaniem będzie przygotowanie ich do 

publikacji, a więc: zmiana wielkości i formatu zdjęć, poprawa ich jakości, wykadrowanie, ewentualne skorygowanie 

zdjęcia poprzez retusz lub usunięcie zbędnych elementów. 

Jeśli nie posiadamy własnych zdjęć, a zależy nam na obrazie ilustrującym treści, możemy skorzystać z dostępnych w 

sieci serwisów z darmowymi zdjęciami. 

Stron z darmową grafiką mamy do dyspozycji bardzo wiele, należy jednak dokładnie sprawdzać, z których możemy 

legalnie skorzystać i na jakich zasadach. Jeśli zdjęcia lub grafika zostały udostępnione na licencjach Creative 

Commons, są one chronione prawem autorskim wedle zasady „pewne prawa zastrzeżone”. Oznacza to, że możemy 

z nich korzystać zgodnie z prawem wyłącznie na warunkach ściśle określonych w danej licencji. Publikując na naszej 

stronie utwory udostępnione na licencji Creative Commons, jesteśmy zobowiązani do opisania ich w ściśle 

określony sposób: podając informację o autorze i zastosowanej licencji oraz link do strony z treścią tej licencji. 

Warto korzystać z serwisów publikujących utwory z domeny publicznej, czyli takie, do których prawa autorskie już 

wygasły albo autorzy się ich zrzekli, np. ustępując swoje prace na licencji Creative Commons 0. Wówczas 

zamieszczanie informacji o autorze, licencji czy źródle nie jest prawnie wymagane.  

Wskazane jest, aby w każdym serwisie dokładnie sprawdzać zasady, gdyż mogą znajdować się tam informacje o 

ograniczeniach dotyczących wykorzystania materiałów albo ich dalszego umieszczania na innych stronach.  

Przykłady tego typu serwisów:  

 Pixabay: https://pixabay.com/pl/ 

 Openclipart: https://openclipart.org/ 

 Unplash: https://unsplash.com/ 

 Gratisography: http://www.gratisography.com/ 

 Pickup Image: http://pickupimage.com/ 

 

2. Programy do obróbki zdjęć.  

Jest obecni obecnych wiele darmowych programów, dostępnych online i prostych w obsłudze. Tego typu programu 

są niezbędne do obróbki zdjęć jak przycinanie, zmiana nasycenia kolorów, zmiana wymiarów, zwiększenie 

ekspozycji, wyostrzenie itp.  

Przykładowe programy: 

 PicMonkey - https://www.picmonkey.com - można tu obrabiać fotografie (Edit), ale także tworzyć kolaże 

(Collage) I grafiki (Design). 

 Fotor – https://www.fotor.com - darmowy (z wyjątkiem pewnych opcji), intuicyjny i dostępny online. 

Dostępne są w nim 3 podstawowe obszary działania: Edit (czyli edycja zdjęć), Collage (czyli tworzenie kolaży 

z naszych zdjęć), Design (czyli przygotowywanie grafik). 

 Canva – https://www.canva.com - intuicyjny, darmowy, dostępny online program graficzny. Można tu 

zrobić sobie grafiki, plakaty, czy np. okładkę na profil do Facebooka. Niektóre opcje są płatne.  

https://www.youtube.com/
https://pixabay.com/pl/
https://openclipart.org/
https://unsplash.com/
http://www.gratisography.com/
http://pickupimage.com/
https://www.picmonkey.com/
https://www.fotor.com/
https://www.canva.com/
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 Pixlr Editor – https://pixlr.com/editor/ narzędzie do tworzenia i edycji grafiki.  

 

3. Tworzenie i dzielenie się własnymi filmami.  

Konieczność edycji klipu wideo może pojawić się w różnych sytuacjach. Na przykład chcemy zmontować film 

instruktażowy dotyczący jakieś porady i chcemy go potem wrzucić na YouTube, albo na nasz fanpage.  

Do tego potrzebny jest program do obróbki filmów.  

Przykładowe darmowe programy do obróbki filmów:  

 Lightworks  

 Machate Lite 

 iMovie 

 

4. Tworzenie swojej strony internetowej lub bloga. 
 

 Blog Jak założyć blog - http://jak-zalozyc-blog.pl  

 Artykuł „Gdzie założyć bloga i jak go stworzyć?” - https://pracabezszefa.pl/gdzie-zalozyc-bloga-jak-go-

stworzyc  

 WordPress: https://pl.wordpress.org;  https://wordpress.com; https://www.wordpress-polska.pl  

 Publikacja Fundacji Wspomagania Wsi „Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową na 

przykładzie platformy WordPress” - http://fundacjawspomaganiawsi.pl/wp-

content/uploads/2016/12/publikacje-jak-zaprojektowac-i-uruchomic-strone-internetowa.pdf  

 Publikacja „Strony www dla bibliotek. WordPress dla początkujących” - 

http://pliki.sbp.pl/wordpress/podrecznik-full.pdf  

 Blog Vademecum Blogera - https://vademecumblogera.pl  

 Post „Narzędzia do tworzenia ładnych treści na bloga” - https://vademecumblogera.pl/2015/07/narzedzia-

do-tworzenia-ladnych-tresci-na-bloga.html  

 Generator WebWave CMS - https://webwavecms.com; Możliwości - https://webwavecms.com/Mozliwosci  

 Darmowy kreator stron internetowych uCoz: https://www.ucoz.com; Przewodnik po systemie uCoz - 

https://www.ucoz.pl/tour/;  Pytania i odpowiedzi (FAQ) - http://faq.ucoz.pl  

 

Zapamiętaj! 

 Wszystkie portale społecznościowe służą budowaniu społeczności, ale każdy ma swoją specyfikę; 

 Jeśli chcesz skorzystać ze zdjęć dostępnych w internecie sprawdź czy możesz to zrobić legalnie; 

 W internecie dostępne jest wiele darmowych narzędzi do edycji zdjęć i filmów, warto z nich skorzystać. 

 

 

https://pixlr.com/editor/
http://jak-zalozyc-blog.pl/
https://pracabezszefa.pl/gdzie-zalozyc-bloga-jak-go-stworzyc
https://pracabezszefa.pl/gdzie-zalozyc-bloga-jak-go-stworzyc
https://pl.wordpress.org/
https://wordpress.com/
https://www.wordpress-polska.pl/
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/wp-content/uploads/2016/12/publikacje-jak-zaprojektowac-i-uruchomic-strone-internetowa.pdf
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/wp-content/uploads/2016/12/publikacje-jak-zaprojektowac-i-uruchomic-strone-internetowa.pdf
http://pliki.sbp.pl/wordpress/podrecznik-full.pdf
https://vademecumblogera.pl/
https://vademecumblogera.pl/2015/07/narzedzia-do-tworzenia-ladnych-tresci-na-bloga.html
https://vademecumblogera.pl/2015/07/narzedzia-do-tworzenia-ladnych-tresci-na-bloga.html
https://webwavecms.com/
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https://www.ucoz.com/
https://www.ucoz.pl/tour/
http://faq.ucoz.pl/

