
START – BLOGI KP 
Blogi grupowe dzielą się na dwa rodzaje – takie, gdzie odpisy pisane są w komentarzach pod 

kartami postaci (na potrzeby tego tutorialu nazwijmy je: blogi KP) oraz takie, w których 

publikowane są one w postach (blogi posty). Ten tutorial dotyczyć będzie tej pierwszej grupy 

blogów. 

Pierwsze co robimy, to przeglądamy interesujące nas blogi grupowe w kategoriach na 

spisownik.blogspot.com. Podzielone są one na cztery grupy – Miasta, Fantasy/Horror, 

Szkoły/Uniwersytety oraz Inne.  

Rozróżnienie blogów KP od blogów postów jest stosunkowo proste: 

Blogi KP – na stronie głównej będą raczej karty postaci, w wyjątkowych sytuacjach 

opowiadania pisane w formie zwykłej notki, o wiele dłuższe od normalnego odpisu. 

Blogi posty – na stronie głównej będą posty zatytułowane np. „Od Kaidena do Lainey”.  

 

Po wybraniu bloga KP przechodzimy do kolejnego etapu.  

 

REKRUTACJA 
1. Zanim zaczniesz cokolwiek robić – przeczytaj zakładki bloga. Szczególnie te 

dotyczące fabuły, miejsca w którym jest ona rozgrywana, ciekawostek jakie 

administracja zawarła w poszczególnych podstronach.  Często ukryte są one pod 

linkiem Dla Autorów. 

2. Następnie – przeczytaj dokładnie REGULAMIN bloga. Lepiej wiedzieć, co wolno, a 

czego nie.  

3. Pozostaw maila w odpowiednim do tego miejscu określonym w Regulaminie (z 

domeny gmail najlepiej, bo to on połączony jest z blogspotem; najlepiej żeby nie był 

to prywatny mail, bo wiele osób będzie go widzieć i może chcieć się kontaktować 

mailowo). Najczęściej maile zostawia się pod zakładką Rekrutacja lub pod samym 

Regulaminem. 

4. Dodatkowa informacja – najlepiej od razu w gmaila wpisać w miejsca na 

imię/nazwisko nick którego będzie się chciało używać na bloggerze, bo wtedy nie ma 

potrzeby rozdzielania profilu gmaila od bloggera.  

 

DOŁĄCZENIE DO BLOGA 
1. Na gmail przyjdzie zaproszenie, po tym jak Administracja nam je wyśle – pojawia się 

ono najczęściej w zakładce „Powiadomienia”. Przyjmujemy je oczywiście.  

2. Powinno od razu przenieść na stronę bloggera. Otworzy się mniej więcej coś takiego: 



 

Wyjaśnienia: 

„Indywidualnie” – tutaj są ukryte wszystkie blogi na jakie jesteś zapisany/a. W 

zależności od tego, na którym ostatnie zostało coś opublikowane, to ten będzie „na 

wierzchu”. 

„Nowy post” – jasna sprawa; klikając na ten przycisk tworzysz swoją Kartę Postaci, 

podstronę z powiązaniami, opowiadania i wiele innych.  

„Wszystkie etykiety” – najłatwiejszy sposób na znalezienie Twojej twórczości, a także 

wszystkich innych interesujących Cię 

 

3. JEŚLI NIE CHCEMY KORZYSTAĆ Z GOOGLE+ (wolimy oddzielić gmaila od 

bloggera, co nie robi żadnej różnicy w korzystaniu z bloggera): 

o Po lewej stronie pod postami są „ustawienia” >> „ustawienia użytkownika” >> 

zmieniamy z Google+ na Blogger >> można go później edytować wedle 

uznania za pomocą opcji „edytuj” 

 

TWORZENIE KARTY POSTACI 
1. Oczywiście klikamy na „nowy post”. Wyświetla nam się to: 

2. OD GÓRY wiersz pierwszy: 

Tytuł posta – wpisujemy co nam się żywnie podoba, przy czym staramy się by było to 

krótkie, np. jakiś cytat, zdanie z piosenki 

Opublikuj – klikamy na to dopiero, gdy mamy już gotową kartę/podstronę 

Zapisz – warto co jakiś czas kliknąć, choć wersje robocze zapisują się prawie 

automatycznie gdy tylko zrobimy sobie chwilę na przemyślenia 

Podgląd – możliwość sprawdzenia jak będzie wyglądać karta, czy nic się nie 

rozjeżdża, czy wszystko pasuje 

3. Są dwie opcje tworzenia na blogspocie. Zaznaczone na czerwono „nowy post” 

pokazuje nam możliwości edycji w takiej formie, jak przedstawiona na obrazku. Jest 

to ułatwienie dla osób nieznających html, bo od razu dostosowuje nam kartę do 

szablonu stworzonego na bloga.  



Druga opcja „html”  daje nam szersze pole do popisu pod względem modyfikacji 

wizualnych, warto jednak pamiętać, żeby nie psuć wizerunku bloga i dostosowywać 

swoją kartę postaci do szablonu wstawionego przez Administrację. Ta forma nie 

będzie tutaj omawiana, bo osoby korzystające z html/css powinny bez problemu 

poradzić sobie z wstawianiem kodów.  

4. WIERSZ EDYCJI: (banalny, praktycznie wordowska wersja w skróconej formie) 

Cofnij/ponów 

Czcionka – podstawowe czcionki na blogspocie;  

Rozmiar czcionki 

WAŻNE: z reguły kartę postaci piszemy domyślną czcionką. Zmieniamy 

czcionki i wielkości tylko w kilku przypadkach: imienia i nazwiska, 

wieku/zawodu, wstawiając linki do powiązań/dodatkowych informacji 

Pogrubienie/pochylenie/podkreślenie/przekreślenie 

Kolor czcionki/tła 

Linki – wstawianie np. powiązań, które wcześniej stworzyliśmy, opublikowaliśmy i 

skopiowaliśmy sobie do tego link 

Wstaw obraz – zdjęcie twojej postaci, najczęściej dodawane jest jako pierwsze, 

dopiero później treść karty.  

 
Jak widać po kliknięciu na wstawiony obrazek pojawiają nam się od razu informacje 

co można z nim zrobić – powiększyć/wyśrodkować itp. Ważne jest, by nie rozciągnąć 

za bardzo zdjęcia, żeby nie popsuło ono szablonu. W tym przypadku przyda się opcja 

„podglądu” tworzonej karty, gdzie będziemy mogli sprawdzić czy wszystko jest ok. 

UWAGA: dodajemy 1-2 zdjęcie w karcie.  

Wstaw film/znaki specjalne/zawijanie tekstu – rzadko korzystamy, ale można 

Wyrównanie – regułą na blogach grupowych jest justowanie tekstu. Czego nie 

justujemy? Zdjęcie/imię i nazwisko/podstawowe informacje zamieszczone zaraz pod 

imieniem takie jak wiek czy wykonywany zawód/linki do powiązań – to najczęściej 

jest wyśrodkowane.  



Numerowanie/punktowanie/cytat – czasami korzystamy z tego ostatniego, bo w 

szablonach takie teksty inaczej są często prezentowane dzięki czemu mamy inny 

wygląd karty, ale to najlepiej sprawdzać najpierw na „podgląd” czy takie 

formatowanie nam pasuje.  

 

5. Wracając do pierwszego obrazka (strona nr 2) z boku pod „Ustawienia posta” 

zaznaczone zostały dwie kwestie: 

„ETYKIETY” – bardzo ważne, zawsze trzeba uzupełnić i podobnie zawsze w 

Regulaminu bloga dokładnie określone jest jakie etykiety powinna zawierać Twoja 

karta postaci. Najczęściej jest to przydomek „KP” oraz „imię i nazwisko postaci” czyli 

nasze etykiety powinny brzmieć dla karty postaci np. KP, Jan Kowalski 

 Oddzielamy je przecinkami 

 Dzięki tym etykietą łatwiej będzie ci na głównej stronie bloggera znaleźć 

swoje posty  

 Imieniem i nazwiskiem postaci powinieneś oznaczać swój KAŻDY post. 

„PUBLIKACJA” – najczęściej wykorzystywane jest to do cofnięcia w czasie 

publikacji stron z powiązaniami/dodatkowymi informacjami/historią itp. W 

regulaminach blogów określone jest na jaką datę powinno się cofnąć swój post. 

Zawsze publikuj podstrony do swojej karty z datami co najmniej o rok 

wcześniejszymi, by nie mieszały się one z kartami postaci obecnych na blogu!  

 

6. Najważniejsza jest Twoja Karta Postaci – ona jest wizytówką i to ona później będzie 

wstawiona do linków na blogu, to ją każdy będzie widział jako pierwszy. Masz jednak 

prawo stworzyć sobie podstrony i mogą one dotyczyć czego tylko chcesz.  

7. Po opublikowaniu Karty Postaci czekasz już wyłącznie na wstawienie jej do linków 

przez administrację bloga – nie musisz tego nigdzie zgłaszać. 

 

ODPISYWANIE 

 Wątki prowadzimy pod kartami postaci. 

 Gdy ktoś komentuje Twoją kartę postaci, NIE ODPISUJESZ mu pod swoją kartą. 

Zamiast tego sprawdzasz jego podpis, np. Jack Morris, następnie szukasz go w linkach 

z postaciami, wchodzisz w jego kartę postaci i dopiero TAM ODPISUJESZ. To chyba 

najważniejsza zasada funkcjonowania na naszych blogach.  

 W ten sam sposób traktujemy powitania czy ustalanie szczegółów pisania wątków. Za 

każdym razem odpisujemy pod kartą właściciela postaci!!! 

 

DOBRE RADY  

 Czytaj „ogłoszenia/informacje” widniejące w ramkach na blogu, bo tak administracja 

najszybciej się kontaktuje z ogółem autorów ;) 

 Shoutboxy służą do szybkiego kontaktu autorów między sobą i tworzenia przyjaznej 

atmosfery na blogu.  

 Występujące przy linkach postaci u:31.07 oznacza do kiedy dany autor ma urlop. 

 


