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„Jak zrobić bloga, Jak stworzyć stronę 

internetową, w kilka minut…” 
 

 

Witaj, 

Dziś przygotowanie strony internetowej nie jest tak dużym problemem jak kiedyś. 

Nie musisz znad html, php, css, itd. Możesz wykorzystad gotowe systemy wymiany treści, 

takie jak np. Wordpress. 

Niech Cię nie zwiedzie słowo ‘darmowe’ to wcale nie oznacza, że są one kiepskiej jakości. Nic 

bardziej mylnego. 

Wordpress to jeden z najlepszych systemów tego typu, który jest bezustannie rozwijany 

i do którego non stop powstają przeróżne dodatki, rozszerzenia pozwalające 

dopracować stronę do potrzeb każdego użytkownika, czy to firmy czy osoby prywatnej. 

 

Do uruchomienia własnej strony będziesz potrzebował serwer (hosting) i domenę. Link do 

strony, na której dokonasz zamówienia znajdziesz poniżej. Zamawiając pakiet EasyPack+ lub 

wyższy, domenę otrzymasz GRATIS + około 20-25% Rabat 1) oraz możliwośd 14 dniowego 

okresu testowego.  

Ponieważ sam używam m.in. serwera firmy hekko, to właśnie na jego przykładzie 

pokażę Ci jak szybko i łatwo przeprowadzić instalację strony. 

Jeśli wolisz skorzystać z serwera innej firmy to nie ma problemu, byleby działał na 

systemie Direct Admin (większość działa), wtedy instalacja powinna wyglądać 

identycznie. 

 

Zanim przejdziemy do instalacji pokażę Ci jaki i jak zamówid serwer oraz domenę (adres 

www strony). 
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Jak wykupić domenę i hosting? 

Domena, czyli adres twojej strony internetowej. Dobrze jest wykupid to w tej samej firmie co 

hosting – serwer. Ułatwi to konfigurację (Jeśli domenę kupisz u innego operatora to będziesz 

musiał przekierowad adresy DNS na serwer). 

 

Ja sam korzystam z kilku firm hostingowych (ze względu na to, że posiadam wiele serwisów – 

ale o tym przy innej okazji), natomiast tobie na początek polecam firmę Hekko – domeny i 

hosting w bardzo dobrej cenie, a ponad to świetna jakośd.  

Zanim rozpoczniesz wybór domeny i serwera musisz się zarejestrowad na stronie przez ten 

LINK klikając w przycisk „Panel klienta” znajdujący się w prawym, górnym rogu strony: 

 

Pojawi się strona logowania. Kliknij w napis „Zarejestruj się”: 

 

Zaznacz, że jesteś nowym klientem (firma lub osoba) i kliknij przycisk „Dalej”. 

Wypełnij wszystkie pola i znów kliknij przycisk „Dalej”. 

Teraz sprawdź skrzynkę e-mail, prawdopodobnie dostaniesz od firmy wiadomośd z prośbą o 

kliknięcie w link potwierdzający. Zrób to, a po chwili będziesz mógł się zalogowad i zamówid 

domenę i hosting. 

 

Jeśli już potwierdziłeś rejestrację, przejdź na stronę logowania (klik w „Panel klienta”).  
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Na stronie głównej w zakładce „Złóż zamówienie” możesz dokonad zamówienia hostingu i 

domen. 

 

 Jako serwer polecam Ci minimum pakiet „Easy Pack +” (koszt to zaledwie 7zł/miesiąc) 

lub MediumPack (koszt 12zł/miesiąc) – domenę dostaniesz gratis 1). 

Wybór domeny: 

 

 

Wpisz nazwę szukanej domeny i kliknij przycisk „Sprawdź”. Poniżej wyświetlą się dostępne 

domeny. Najlepiej wybrad domenę *.pl, jednak jeśli nie będzie dostępna możesz wybrad 

inną. Zaznacz i kliknij przycisk „Do koszyka” na dole strony, następnie „Zamawiam”. 
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Teraz przejdź do panelu „Faktury”, zaznacz elementy do zapłaty i kliknij „Opład zaznaczone” i 

kolejno „Zapład”. Polecam „Szybkie płatności online” – zalogujesz się na konto w swoim 

banku i w kilka minut pieniądze będą zaksięgowane, serwer aktywny i gotowy do pracy. 

Z przypisaniem domeny do serwera byd może będziesz musiał poczekad. Jej aktywacja trwa 

zazwyczaj trochę dłużej – do kilku-kilkunastu godzin, dlatego jej zamawianie najlepiej robid 

dzieo przed rozpoczęciem prac nad stroną. 

 

Logowanie do serwera 

Zaloguj się na swój serwer. Link przez który możesz to zrobid oraz login (sam go ustaliłeś) i 

hasło otrzymałeś w mailu zaraz po zamówieniu serwera.  

Na serwer możesz się zalogowad również przez panel klienta na stronie hekko.pl w zakładce 

„Strona główna” klikając w nazwę serwera (np. s20 – tak może nazywad się serwer): 

 

Połączenie jest szyfrowane. Jeśli pokaże Ci się komunikat o niezaufanym połączeniu kliknij w 

napis „Rozumiem zagrożenie”, „Dodaj wyjątek” i „Potwierdź wyjątek bezpieczeostwa”… 

wpisz login i hasło. 
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Dodajemy domenę do serwera 

Po zalogowaniu do serwera (w panelu Direct Admin) kliknij napis „Dodaj domenę do konta”: 

 

Wpisz nazwę domeny (bez http i www) i kliknij przycisk „Załóż”: 
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Instalacja wordpressa – mi to zajmuje 1 minutę 

W panelu Direct Admin serwera przejdź do domeny (kliknij w nią) i w opcjach 
zaawansowanych, znajdź ‚Instalator Aplikacji’: 

 

Otworzy się usługa ‚Installatron’ w której to, w części ‚Aplikacje dla System Zarządzania 
Treścią’ kliknij w ikonę WordPress’a: 

 

Kliknij przycisk ‚Instaluj tą aplikację’, zostaniesz przeniesiony na stronę instalacji. Wszystkie 
pola będą domyślnie wypełnione, nie musisz wprowadzad żadnych zmian. 
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Ewentualnie możesz zmienid pole ‚Domena’ ale uważaj, to co wprowadzisz będzie widoczne 
na pasku adresu przeglądarki internetowej – najlepiej zostawid to co się pojawi domyślnie – 
to powinna byd twoja domena z http://www. 

Pole ‚ścieżka’ pozostaw puste, W polu ‚Ustawienia’ możesz wprowadzid własny login do 
strony oraz hasło. Tytuł strony będzie można zmienid w dalszej części. 

Na koniec kliknij przycisk ‚Zainstaluj’. 

 

To już koniec 

Instalacja wordpressa ukooczona 

Strona została zainstalowana na serwerze. Do panelu administracyjnego możesz się 
zalogowad poprzez drugi link, jaki zobaczysz w podsumowaniu instalacji (www.twoja-
domena/wp-admin/) 

Możesz już przystąpid do wypełniania strony treścią, grafiką, możesz zmienid motyw 
graficzny (skórkę), itd. 

Jak to zrobid? Te informacje są dostępne na stronie 
„http://www.gopro.biz.pl/vod/website4you/”. 

 

 

 
Poradnik nie jest oferta handlową w rozumieniu prawa. Przed dokonaniem zamówienia 
sprawdź aktualną ofertę firmy. Autor poradnika nie ponosi odpowiedzialności za sposób 
wykorzystania poradnika. Wykonując opisane w poradniku czynności bierzesz na siebie 
pełną odpowiedzialnośd. 
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