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Jakie blogi czytasz?
Jeszcze kilka lat temu nie interesowałam się blogami, ale dziś czytam ich sporo.
Według mnie dobrze prowadzone blogi mogą być świetnym źródłem informacji.
Jakie blogi czytam? Od dłuższego czasu lubię wchodzić na blog Michała
Szafrańskiego Więcej niż oszczędzanie pieniędzy
(www.jakoszczedzacpieniadze.pl). Autor pisze o finansach osobistych, zarabianiu,
oszczędzaniu i inwestowaniu. Porusza też tematy związane z prowadzeniem
własnej firmy. Zaprasza różne osoby i przeprowadza z nimi wywiady.
Moim zdaniem warto poznać ten blog.
Od czasu do czasu czytam też blog Prakreacja (www.prakreacja.pl).
Jest to specjalistyczny portal dla osób, które pracują w branży kreatywnej.
Można na nim znaleźć informacje na temat prawa. Z zawodu jestem graficzką, więc porady zamieszczone
na blogu bardzo mi się przydają.
Od niedawna czytam też blog Pani Swojego Czasu (www.paniswojegoczasu.pl) Oli Budzyńskiej. Autorka pisze o tym,
jak organizować sobie czas, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Blog jest skierowany do kobiet, ale myślę,
że i mężczyźni mogą znaleźć tu wiele ciekawych treści, ponieważ dobra organizacja to w dzisiejszych czasach
ważna część życia. Blogerka sprzedaje też własne produkty do planowania.
Bliskie mi tematy to także rodzicielstwo i macierzyństwo, bo sama jestem mamą, dlatego czytam blog
www.wymagajace.pl. Autorka bloga, Magdalena Komsta, pisze o różnych sprawach, które dotyczą rodziców i ich dzieci,
głównie niemowląt.
Jeśli chodzi o moje pasje, uwielbiam podróże, więc od czasu do czasu zaglądam na blogi podróżnicze. Lubię między
innymi www.tasteaway.pl. Autorzy tego bloga piszą o podróżach i kulinariach. À propos kulinariów, moim ulubionym
blogiem kulinarnym jest Kwestia Smaku (www.kwestiasmaku.pl). Piękne zdjęcia inspirują do gotowania, więc
często korzystam z przepisów z tego portalu.
A ty, jakie blogi czytasz? A może sam jesteś blogerem lub blogerką?

Słownictwo:
sporo – potocznie: dużo
według mnie – moim zdaniem, myślę, że
dobrze prowadzony – tutaj: dobrze pisany
źródło informacji – miejsce, z którego mamy informacje
od dłuższego czasu – od dawna
wchodzić na blog – otwierać blog, żeby czytać lub przeglądać wpisy
oszczędzanie – odkładanie pieniędzy; sytuacja, kiedy nie wydaję wszystkich pieniędzy
poruszać tematy – mówić, pisać na jakieś tematy, o czymś
związany z + N. – taki, który dotyczy czegoś
prowadzenie własnej firmy – kierowanie swoją firmą, swoim biznesem
przeprowadzać (przeprowadzam, przeprowadzasz) / przeprowadzić (przeprowadzę, przeprowadzisz) wywiady – tutaj:
robić z kimś wywiady, prowadzić rozmowy z różnymi osobami, często ekspertami lub celebrytami, na różne tematy
branża – dziedzina, w której pracujemy, np. branża komputerowa, branża gastronomiczna
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prawo – regulacje i normy, które dotyczą różnych sfer życia, np. prawo pracy
zamieszczony – taki, który ktoś gdzieś napisał albo postawił
przydawać się (przydaję się, przydajesz się) / przydać się (przydam się, przydasz się) – być pomocnym
zarówno ... , jak i ... – i to, i to
sfera – dziedzina
skierowany do + D. – adresowany do kogoś
w dzisiejszych czasach – obecnie
treści – tematy, problematyka
rodzicielstwo – to, że jesteśmy rodzicami
macierzyństwo – to, że jestem mamą
dotyczyć + D. – odwoływać się do, być związanym z
niemowlę – małe dziecko (od urodzenia do około pierwszego roku życia)
jeśli chodzi o + B. – jeśli mówimy o + Msc.
zaglądać (zaglądam, zaglądasz) / zajrzeć (zajrzę, zajrzysz) na + B. – tutaj: wchodzić od czasu do czasu
między innymi – w tym także
korzystać (korzystam, korzystasz) / skorzystać (skorzystam, skorzystasz) z + D. – używać
przepis – tutaj: informacje krok po kroku, jak przygotować potrawę

Ćwiczenia
1 Jak myślisz, o czym są te blogi?
1.
2.
3.
4.
5.

„Rowerem przez świat” – ..........................................
„Widelec i łyżka” – …………………………..
„Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus” – ..........................................
„Półka z książkami” – ..........................................
„Kinomania” – ..........................................

2 Proszę uzupełnić tekst słowami z ramki.

skierowane / teksty / źródłem / prowadzę / wchodziło
Od czterech lat jestem blogerem i 1. .......................................... blog podróżniczy. Początki mojego blogowania nie były
łatwe. Kiedy zaczynałem blog, jednocześnie pracowałem na etat. Podróżowałem głównie w weekendy i pisałem
2. .......................................... o krótkich weekendowych wypadach. Robiłem to wieczorami po pracy. Moje wpisy były
3. .......................................... do osób podobnych do mnie – takich, które pracują na etat i na podróże mają tylko weekendy.
Okazało się, że to spodobało się czytelnikom. Coraz więcej osób 4. .......................................... na blog. Po dwóch latach
przeszedłem na pół etatu, żeby rozwijać swoje miejsce w internecie. Dziś zarabiam na blogu – 5. ..........................................
mojego dochodu są reklamy. Sprzedaję też przewodniki w formie ebooków. Rzuciłem pracę na etat i robię to, co kocham.
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Jakie blogi czytasz?
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. O podróżach rowerem po świecie, 2. O kuchni / o gotowaniu, 3. O związkach / o miłości, 4. O książkach / o literaturze,
5. O filmach / o kinie.
2 1. prowadzę, 2. teksty, 3. skierowane, 4. wchodziło, 5. źródłem.
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