
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukcja obsługi systemu 

zarządzania treścią w MDK 
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1. Logowanie 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. 
 
Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:  
http://www.mdkgal.edu.pl/wp-login.php 
albo kliknąć nasze logo po lewej stronie strony. 
 
Rysunek 1- Ekran logowania 

 
po zalogowaniu zostajemy automatycznie przekierowani na stronę z przydatnymi linkami: 
 
Rysunek 2 - Strona dla nauczycieli 

 
 
Można tu znaleźć dokumenty, informacje o konkursach, link do panelu zarządzania. 



 3

2. Panel zarządzania 
Aby dostać się do panelu zarządzania wystarczy kliknąć link ze strony z przydatnymi linkami 
lub w lewym górnym rogu ekranu (Młodzieżowy Dom Kultury -> Kokpit). 
 
Rysunek 3 - Jak dostać się do panelu zarządzania 

 
  
 
W tym miejscu mamy możliwość dodawania nowych wpisów oraz galerii. 
 
 
Rysunek 4 - Widok panelu zarzadzania 
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3. Wpisy 
Wpisy to dowolna treść tekstowa i graficzna dodawana na stronie 
 
3.1 Dostęp do panelu edycji wpisu 
A) Z poziomu panelu zarządzania wejść w zakładkę wpisy i wybrać opcję „Dodaj nowy” 
B) Z dowolnego miejsca na stronie, z górnego paska wybrać: Dodaj -> Wpis 
 
Rysunek 5 - Dodawanie wpisu 

 

3.2 Dodawanie i edycja wpisu 

3.2.1 Edycja wpisu 
Zostajemy przeniesieni do strony gdzie możemy edytować tekst tak jak w dowolnym 
edytorze.  O ile nie posiadasz pewnej wiedzy na temat HTML, korzystaj z edytora na trybie 
wizualnym.  
Aby dodać wpis (chwilowo bez zdjęć czy grafiki) wystarczy podać tytuł wpisu, jego treść i 
zaznaczyć wybraną (zazwyczaj jedyną dostępną) kategorię. Zawsze po zakończonej zmianie 
klikamy na OPUBLIKUJ (jeżeli wpis został opublikowany: ZAKTUALIZUJ). 

 
Rysunek 6 - okno edycji wpisu 
W następnym punkcie wyjaśnię dokładnie w jaki sposób możemy dodać galerię zdjęć. 
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3.2.2 Zaawansowane opcje wpisu 
 
Ikony wpisu 
Jeżeli chcesz aby twój wpis był wyświetlany z dodatkową miniaturką z lewej strony (tak jak 
na stronie głównej), musisz w zakładce „Dodaj medium” lub w okienku poniżej wyborem 
kategorii wpisu wybrać zakładkę „Ustaw ikonę wpisu” i wysłać wybrany przez siebie plik 
graficzny” (Dobrze by było aby miał rozmiary w okolicach 200x138 px) 
 
Wypis (Excerpt) - skrót wiadomości 
Domyślnie wszystkie wpisy na stronie mają określony limit znaków i jeżeli wpis jest dłuższy 
wiadomość zostaje skrócona i pojawia się link do pełnej wiadomości („czytaj dalej”) 
Można samemu ustalić przy każdym wpisie miejsce łamania tekstu (skrót shift + crl +t lub z 
górnego menu w widoku wizualnym edycji, „Wstaw Tag „więcej”) 
 
 

4.Galerie 
 
Zdjęcia na stronie można dodawać na dwa sposoby, w zależności od tego w jaki sposób 
chcemy je zamieścić: 

4.1 Biblioteka mediów 
Ta metoda jest dobra: dla pojedynczych zdjęć, ikony wpisu, prostych galerii ze 
zdjęciami przeskalowanymi do 800x600, dodawania dowolnych plików jako załączników 
do wpisu 
Lepiej nie używać: do galerii z wieloma zdjęciami o dużej rozdzielczości 
 

 
Rysunek 7 - biblioteka mediów 

 
Aby dodać pliki w ten sposób należy przy dodawaniu nowego wpisu kliknąć dodaj medium, 
lub z panelu zarządzania wejść w zakładkę media -> dodaj nowe. 
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Utwórz galerię 
Aby utworzyć galerię w ten sposób wystarczy kliknąć wybraną zakładkę i wgrać pliki, zaraz 
po tym jak pliki się załadują upewnić się czy zaznaczone są wybrane zdjęcia po czym kliknąć 
„Stwórz galerię” 
 

 
Rysunek 8 -  biblioteka mediów, tworzenie galerii 
 
Aby zdjęcia wyświetlały się potem w powiększeniu należy w okienku „Odnośnik do” wybrać 
opcję „Plik multimedialny”, zatwierdzamy całość klikając przycisk „Wstaw galerię” 
 
Uwaga ! Obydwie metody wstawiania galerii wymagają pracy w trybie wizualnym! 
 

4.2 Nextgen Gallery 
Ta metoda jest dobra: do stworzenia galerii zdjęć, jeżeli wcześniej nie były 
obrabiane lub skalowane 

 
Najwygodniejszym sposobem do wstawienia większej galerii jest wykorzystanie galerii 
nextegen. Aby to zrobić, w oknie edycji wpisu należy kliknąć ostatnią po prawej ikonkę 
(opisaną wcześniej jako galeria automatyczna), Po najechaniu na ikonkę pokaże się napis 
„Nextgen Galery – Attach to post”, a po kliknięciu w nią, takie okno: 
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4.2.1 Dodawanie zdjęć do galerii 
Aby dodać zdjęcia i stworzyć galerię musimy przejść na drugą zakładkę „Add galery/images” 
 

 
 
Możesz albo dodać zdjęcia do istniejącej galerii albo stworzyć nową, aby stworzyć nową, 
trzeba wpisać nazwę nowej galerii. Aby wgrać pliki możesz albo przeciągnąć je na widoczne 
okno albo kliknąć „Add files”. Po wybraniu plików kliknij przycisk „Start Upload”. Po 
zakończeniu operacji nasza galeria będzie dostępna. 
 

4.2.2 Dodawanie galerii do wpisu 
Gdy mamy już gotową galerię, wracamy do zakładki pierwszej („Display galleries”)  
Musimy rozwinąć teraz drugą zakładkę i tam wybrać (przewijając albo wpisując) galerię 
którą chcemy wstawić do wpisu. 

 
Po tej operacji klikamy znajdujący silan dole przycisk „Save” i po zamknięciu okna 
publikujemy lub aktualizujemy wpis. 
 
 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy. 
Pozdrawiam, 
A.Mazur 
 


