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Wprowadzenie,  
rozpoczęcie warsztatu 
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Krzysztof Domaradzki - o mnie 

• od 2013 roku dziennikarz miesięcznika "Forbes" 

• specjalizacja: biznes, nowe technologie, sport 

• współtwórca rankingu 50 Najbardziej Wpływowych 

Ludzi w Polskim Sporcie 

• autor czterech powieści kryminalnych: "Detoks", 

"Trans", "Reset", "Sprzedawca" 
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Cztery typy autorów  

• ci, którzy pięknie piszą 
 
• ci, którzy piszą ładnie i z sensem 
 
• ci, którzy potrafią sprawnie przekazywać 

informacje 
 
• ci, którzy nie potrafią pisać 

 
 
 
Oczywiście ostatnia grupa jest najliczniejsza. 
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Przekazywanie informacji  
– stan na 2020 rok 

• dziś każdy jest autorem: facebookowym, 
twitterowym, instagramowym, 
linkedinowym, blogowym 

 
• każdy musi umieć pisać (chyba że stać go 

na zatrudnienie nadwornego literata) 
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Etapy tworzenia treści  

Pisanie (informacji i tekstów prasowych, 
komunikatów giełdowych, listów do 
sportowców, sponsorów czy związków 
sportowych) to humanistyczna praca, która 
wymaga inżynieryjnego podejścia. Tekst musi 
być dobrze przemyślany i zaplanowany, 
ustrukturyzowany, wielokrotnie sprawdzony 
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Co chcesz przekazać?  

…czyli czy na pewno wiesz, co robisz? 
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Dla kogo piszesz? 

• jeśli nie jesteś wielkim publicystą, który samą formą 
potrafi porwać czytelnika, musisz doskonale 
rozumieć, kto będzie odbiorcą twojego tekstu 

 
• do odbiorcy dopasowujesz styl, objętość, język 
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Struktura tekstu 

• ustal docelową objętość 
 

• zważ istotność poruszanych wątków i zaplanuj 
ich kolejność 
 

• upewnij się, że masz wszystkie dane (fakty, 
liczby, ciekawostki, komentarze) 
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Tytuł i lead 

• czasem od nich wszystko zależy; muszą być 
bombą, która przykuje uwagę 
 

• jeśli nie są oczywiste i jednoznaczne, zostaw je na 
koniec 
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Nie kłam 

• nie ze wszystkich tematów da się 
zrobić wysokokaloryczne bomby 
 

• „Stworzyli start-up obsługujący 42 
kraje. Z domu, podczas 
koronawirusa” 
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Nie gmatwaj 

• każdą opowieść da się uprościć 
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Nie nudź 

• nie ma złych historii, są tylko źle opowiedziane 
 

• czasem trafia się niewłaściwy opowiadający, a 
czasem niewłaściwe audytorium… 
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Nie zgrywaj mądrali  

• komplikowanie przekazu nie uczyni cię 
mądrzejszym w oczach odbiorcy – raczej 
niezrozumiałym 
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Personalizuj przekaz 

• personalizacja, jeden z najważniejszych 
trendów świata IT, marketingu czy handlu, 
dotyka również treści 
 

• jeżeli chcesz dotrzeć do szerokiej grupy 
odbiorców (często mocno się od siebie 
różniących, jak np. sportowcy i właściciele 
klubów sportowych), prawdopodobnie 
musisz przygotować więcej niż jeden 
wariant tekstu 
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Czasem trzeba wyrzucić cały tekst. . .  

• im wcześniej się zorientujesz, że coś jest 
nie tak, tym lepiej 
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Czytaj 

• książki, artykuły, komunikaty prasowe, napisy na 
murach; czytaj wszystko, co znajdziesz pod ręką 
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Nie używaj określeń, które często  
słyszysz w telewizji  

• wszyscy wiedzą, że Mariusz 
Pudzianowski tanio skóry nie sprzeda… 
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Unikaj angielskiego i korpomowy 

• jeśli możesz coś nazwać po polsku, 
zrób to 
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Treści wideo oraz audio  
– inne formaty, te same reguły 

• w ich przypadku tekst również jest 
podstawą 
 

• im lepiej przygotowana treść 
wystąpienia, tym lepsze wystąpienie 
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Tworzenie jako proces 
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Tworzenie jako proces 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; 

zwana także pozycjonowaniem) skupia się na działaniach, których celem jest 

zamieszczenie pisanej treści możliwie najwyżej w wynikach wyszukiwarek 

internetowych. 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Jakie treści powinniśmy zamieszczać na zarządzaniej stronie internetowej? 

• Obszerne 

• Oryginalne 

• Odpowiednio podzielone 

• Zawierające słowa kluczowe 

• Urozmaicone 

• Pisane dla ludzi (!) 
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Obszernie?  
Nuda czy konieczność? 

• Obszerne, tzn. takie, które wyczerpią temat, opiszą i scharakteryzują go od A do Z, 

będą dawały skrót z najważniejszych szczegółów, ale nie będą ich pozbawione.  

• Od 2019 roku zauważalne jest odejście od krótkich, szokujących tekstów, na rzecz 

nieco bardziej wartościowych, dłuższych. 

• Ludzie traktują media jako rodzaj relaksu, a nie dobicia w trakcie pracowitego dnia. 

• Każdy chyba miał taką sytuację, gdy szukał czegoś, a znajdował jedynie same 

krótkie, bezwartościowe teksty. 

• Tę zmianę wprowadził np. Onet. Wierna jest jej od lat Interia. 
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Oryginalnie czyli jak? 

• Oryginalność wypowiedzi, świetne narzędzie: 

 

Copyscape 
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H1, H2, H3 - wyższa matematyka 

• Podział tekstu: 

• Stosowanie tzw. nagłówków H1, H2, H3, które są znacznikami HTML pomagającymi 

określić strukturę naszego tekstu. Wyszukiwarki bowiem weryfikują też kody 

źródłowe stron pod kątem „ważności” treści. Jeżeli artykuł mówi o jabłkach, procesie 

dojrzewania, a na końcu wspomni, nawet bardzo obszernie o pomarańczach, to nie 

będzie pozycjonowany w kontekście tych drugich. 

• Wtedy najlepiej podzielić teksty na dwa: o jabłkach i o pomarańczach, a następnie 

linkować między nimi (tzw. „zobacz także”). 
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buty, najki, nike, adidasy 

• Dobieranie słów kluczowych: 

• Warto je stosować, ale nigdy na siłę! 

• I… często stosować synonimy słów kluczowych, wyrazy bliskoznaczne. To o wiele 

lepsze rozwiązanie niż teksty ze sztucznie upakowanymi słowami kluczowymi. 
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Optymalizacja - frazy 
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Pozycjonowanie 
a np. Adam Małysz 

Zazwyczaj dotyczy to edycji tekstów i zamieszczenia w nich takich słów i fraz, by treść 

była pozycjonowana wysoko w wyszukiwarce. 

 

Co ciekawe, mechanizmy pozycjonowania w wyszukiwarkach zmieniają się niemalże z 

dnia na dzień i większość stron, nawet najlepiej przygotowanych i zoptymalizowanych - 

już po kilku miesiącach musi przejść ponowną gruntowną modyfikację pod SEO. 

 

Zobaczmy co o Adamie Małyszu powie nam „Google” 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 
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Pierwsza, podstawowa lista 

Do naszych treści będziemy potrzebowali: 

• Szybki, stabilny i sprawny hosting 

• Zabezpieczenia SSL 

• Strukturę strony - jeżeli zła, jak najszybciej zmieniać! 

• Proste linki - zrozumiałe dla użytkowników 

• Modyfikacje meta, tytuły, alt-texty 

• Słowo kluczowe w tytule strony - dyskusja ze Związkami! 
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Zwierzęta? 
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Zwierzęta? 

twojastrona.pl/zwierzeta-domowe/psy/bulldog 

twojastrona.pl/zwierzeta-domowe/psy/pitbull 

twojastrona.pl/zwierzeta-domowe/koty/perski 

twojastrona.pl/zwierzeta-domowe/koty/syjamski 
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Zaczynamy pozycjonować! 

Pozycjonowanie stron składa się z dwóch elementów: on-page oraz off-page. 

On-page, to wszystko co wykonujemy bezpośrednio na zarządzanej stronie.  

Może to dotyczyć m.in. optymalizacji kodu strony, dokładniejszego tytułowania 

artykułów oraz wyboru słów kluczowych w aspekcie opisu meta. 

 

On-page dotyczy także optymalizacji obrazków (oszczędzanie na ich wielkości z 

zachowaniem odpowiedniej jakości), po to by strona wczytywała się możliwie szybko 

dla użytkowników. 
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Jak nas podgląda Google? 

W październiku 2015 roku, Google wprowadza sztuczną inteligencję – RankBrain. Nie 

oznacza to, że wszystkim steruje tylko maszyna. inżynierowie nadal trzymają rękę na 

pulsie. Chodzi o to, że RankBrain działa szeregowo z głównym rdzeniem algorytmu i jest 

w swym działaniu niemalże autonomiczny. 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Jak dokładnie działa RankBrain? 

RankBrain samodzielnie poprawia działanie algorytmu. W zależności od zapytania 

zmniejszy lub zwiększy znaczenie backlinków, świeżości  oraz długości contentu, 

autorytetu strony internetowej czy optymalizacji SEO. 

Następnie sprawdza on jak reagują na zaserwowane wyniki użytkownicy. Jeżeli 

użytkownicy byli usatysfakcjonowani, to zmiana jest implementowana do rdzenia 

głównego algorytmu, jeżeli nie, to zmiany zostają cofnięte. 
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Ciekawostka od WhitePress 

Dobór słów kluczowych 

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/41/jak-wybrac-najlepsze-slowa-kluczowe-do-

pozycjonowania 
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Wyszukiwanie słów kluczowych 

• https://keywordtool.io/ 
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Wyszukiwanie słów kluczowych 
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Wyszukiwanie słów kluczowych 

• https://chrome.google.com/webstore/detail/keywords-everywhere 
keywo/hbapdpeemoojbophdfndmlgdhppljgmp 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Najważniejsza jest jednak unikatowa treść, która jest najważniejszym aspektem 

pozycjonowania on-page. 

Jeżeli napiszemy coś użytecznego w naszej dyscyplinie i opiszemy to jako pierwsi, w 

przystępny dla użytkowników sposób, to - mamy to! 

https://www.youtube.com/c/TRENUJZKRZYCHEM/videos 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 



44 

Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

https://www.youtube.com/watch?v=BGNqaWfAYzc 
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Co to jest On i Off page? 

On-page dotyczy treści, która musi być unikatowa dla użytkowników, użyteczna, 

aktualna i podana w ciekawy sposób. 

Off-page, to natomiast pozycjonowanie strony, ale polegające na budowaniu profilu 

linkowego. 

By wyszukiwarki wiedziały, o tym, że nasza treść jest dobra - linki do niej muszą być 

zamieszczone na kilku innych stronach.  

Nasza treść musi być doceniona (naturalnie lub nienaturalnie) przez inne strony. 

Przykładem jest linkowanie strony PrzegladSportowy.pl  

(artykuł o dodatkowym PŚ w Polsce). 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Takie linkowanie jest znakiem dla Google’a, że naszą stroną interesują się ludzie i jej 

treść powinna być umieszczona wyżej w wynikach wyszukiwań.  
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Robimy biznes - sprzedajemy własną dyscyplinę w internecie! 

Pozycjonowanie ma nam pozwolić na to, by pojawić się możliwie najwyżej w wynikach 

wyszukiwań, a więc dotarcie do jak największej rzeszy potencjalnych klientów. Nie 

dotrzemy do klientów będąc na 40, 30 czy nawet 20 pozycji. W większości przypadków 

liczy się pierwsza strona z wynikami, czyli TOP10. 

 

A to już nie lada wyczyn….  
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Co zrobić, by to wszystko w prosty sposób ulepszyć? 

• Przygotujmy audyt SEO pod tworzoną treść. 

• Przeszukajmy słowa kluczowe, w tym te po angielsku i następnie sprawdźmy czy w 

ogóle pojawiają się na naszej stronie. Treść można sprawdzić pod kątem tzw. TF-IDF; 

• Zróbmy listę nowych, wymaganych treści, które pozwolą nam pozycjonować się w 

wyszukiwarkach; 

• Promujmy te treści, z wykorzystaniem zawodników, ambasadorów, popularnych portali; 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

TF*IDF jest to iloczyn dwóch czynników – Term Frequency (częstotliwość wyrażenia) oraz 

Inverse Document Frequency (odwrotna częstotliwość w dokumentach). Dzięki tego typu 

statystyce numerycznej uzyskujemy wagę danej frazy bądź wyrażenia w korpusie 

językowym, czyli zbiorze badanych dokumentów. 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

TF*IDF jest mocno powiązane z techniką LSI (latent semantic indexing) – utajonego 

indeksowania semantycznego, stosowanego przez wyszukiwarkę Google. Jest to sposób 

indeksowania treści w zbiorze dokumentów pod kątem ich znaczenia i tematyczności.  

 

W uproszczeniu wygląda to tak, że tekst jest sprawdzany pod kątem rzeczywistego 

znaczenia poszczególnych słów/wyrażeń. W rezultacie tworzy się tzw. „wektory 

znaczeniowe”, które pozwalają określić zakres tematyczny danego tekstu.  
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

• homofony - homonimy o identycznej postaci dźwiękowej (wymowie), ale różniące się 

postacią graficzną (pisownią), np. "Bóg" i "buk", "morze" i "może", "karze" (od "karać") i 

"każe" (od "kazać") 

 

• homonimy o identycznej wymowie i pisowni, ale zupełnie różnym znaczeniu i 

pochodzeniu, np. "babka" (babcia) i "babka" (rodzaj ciasta), "para" (wodna, stan 

skupienia) i "para" (dwie osoby), "kosy" (ptaki) i "kosy" (do koszenia zboża), "pokój" 

(pomieszczenie) i "pokój" (czas bez wojny) 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

• homonimy jako identycznie pisane i wymawiane formy gramatyczne różnych wyrazów, 

np. "piła" (rzeczownik, narzędzie do cięcia) i "piła" (3 os. l. poj. czasu przeszł. czasownika 

"pić")   
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 



55 

Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Frazy rozpoznawane dzięki LSI jako „tematyczne” są wyrazami, które pozwalają 

algorytmom Google zrozumieć tematykę danego tekstu. 

Jako przykład weźmy słowo „zamek”. W języku polskim posiada ono trzy różne znaczenia 

– budowla, mechanizm zamykający drzwi, a także zapięcie garderoby.  

 

Słowa użyte w tekstach o różnych „zamkach”  będą różnić się, w zależności od znaczenia 

wyrazu „zamek” mimo tego, że brzmi i wygląda on tak samo.  
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 
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Zadanie dla nas: 
znajdźmy słowa kluczowe 

Frazy rozpoznawane dzięki LSI jako „tematyczne” są wyrazami, które pozwalają 

algorytmom Google zrozumieć tematykę danego tekstu. 

Jako przykład weźmy słowo „zamek”. W języku polskim posiada ono trzy różne znaczenia 

– budowla, mechanizm zamykający drzwi, a także zapięcie garderoby.  

 

Słowa użyte w tekstach o różnych „zamkach”  będą różnić się, w zależności od znaczenia 

wyrazu „zamek” mimo tego, że brzmi i wygląda on tak samo.  
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Najlepsze sztuczki 

Najlepsze zwody 

Najpiękniejsze akcje 

„10 najlepszych trików koszykarskich” 

Lekkoatletyka dla dzieci 

„siatkówka ciekawostki” 

„biathlon jak trenować” vs „biathlon gdzie trenować” 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Firmy pozycjonujące strony internetowe wiedzą, jak trudno jest uzyskać wysoką pozycję 

podstrony na często wykorzystywaną frazę.  

 

Dlatego też pozycjonowanie bardziej niszowych fraz może być strzałem w dziesiątkę. 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Co zrobić, by to wszystko w prosty sposób ulepszyć? 

• Przygotujmy audyt SEO pod tworzoną treść. 

• Przeszukajmy słowa kluczowe, w tym te po angielsku i następnie sprawdźmy czy w 

ogóle pojawiają się na naszej stronie. Treść można sprawdzić pod kątem tzw. TF-IDF; 

• Zróbmy listę nowych, wymaganych treści, które pozwolą nam pozycjonować się w 

wyszukiwarkach; 

• Promujmy te treści, z wykorzystaniem zawodników, ambasadorów, popularnych portali; 
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Internet i optymalizacja 
dla wyszukiwarek 

Co zrobić, by to wszystko w prosty sposób ulepszyć? 

• Sprawdźmy tzw. meta dane, zweryfikujmy czy kod naszej strony nie jest przestarzały 

i nie powoduje więcej kłopotów niż promocji dla naszego Związku Sportowego; 
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Do kogo chcę skierować przekaz?  
Jak chcę dotrzeć do użytkowników?  

Co chcę przez to osiągnąć?  
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Readymag.com 

To bardzo proste i intuicyjne narzędzie do tworzenia publikacji w sieci. Wprawdzie zarządzanie nim jest możliwe 

jedynie w języku angielskim, jednak uwierzcie mi - wystarczy przebrnięcie przez tutorial i wiemy już, co z czym się je. 

Nie bez przyczyny Readymag reklamowane jest sloganem: "Forget about code". Fakt faktem, wszystko mamy podane 

w gotowych szablonach, a więc żadnych kodów, żadnych zabaw z html-em, czy zaawansowanym programowaniem.  

To zdecydowanie opcja dla tych, którzy ponad wszystko cenią czas, atrakcyjny layout oraz wygodę. 
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https://readymag.com/shuffle/olympic-
logos/ 
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Penzu.com 

Kolejne proste w użyciu narzędzie, dzieki któremu możemy codziennie ćwiczyć warsztat, zapisywać przemyślenia, 

dodawać obrazy i dzielić się powstałym contentem. Penzu to coś w rodzaju internetowego notatnika. Niektórzy 

posuną się dalej i powiedzą, że to raczej pamiętnik, ale jedno jest pewne - dzięki Penzu można szybko i łatwo zapisać 

to, co przewija się w naszych myślach, a także wyrobić w sobie regularność tworzenia zapisków na potrzeby wielu 

projektów. 
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Portent.com 

Masz już rozwinięcie, ale brakuje Ci pomysłu na nagłówek? Skorzystaj z podpowiedzi, które oferuje portal 

Portent.com. Są one generowane tylko w języku angielskim, niemniej istnieje duża szansa, że staną się one inspiracją 

do stworzenia unikalnego wstępu, zachęcającego do dalszego czytania Twojego artykułu. 

 

Jak to działa? Wpisujesz interesujące Cię słowa kluczowe, po czym strona generuje podpowiedzi, które możesz 

zaadoptować na własne potrzeby. Hasła można odświeżać wielokrotnie. Ja posłużyłam się zwrotem 'content 

marketing' i oto, co się pojawiło za drugim razem: 
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Przed startem: przydatne rzeczy 
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Przed startem: Przydatne kanały  

Polskie strony: 

• https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/42/podstawy-optymalizacji-stron-internetowych-pod-seo 

Zagraniczne: 

• https://moz.com/learn/seo/what-is-seo 

• https://www.redevolution.com/what-is-seo 



www.pentagon-research.com 

Dziękujemy Państwu za uwagę. 
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Kontakt 

Adam Pawlukiewicz /Research and Development EO/ 

tel. +48 792 298 008 

e-mail: adam@pentagon-research.com 

Krzysztof Domaradzki /Dziennikarz magazynu Forbes/ 

tel. +48 506 116 056 

e-mail: krzystof.domaradzki@forbes.pl 

FB: facebook.com/domaradzkikrzysztof 

LI: linkedin.com/in/krzysztof-domaradzki-8875061a/ 
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Zbiór najważniejszych linków omawianych w 
trakcie prezentacji 

• https://subverse.pl/pozycjonowanie-seo/ 

• https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/42/podstawy-optymalizacji-stron-internetowych-pod-seo 

• https://moz.com/learn/seo/what-is-seo 

• https://www.redevolution.com 


