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Zamiast wstępu. 
 

Chcesz podbić Instagram? Marzy Ci się tu stworzenie spójnego wizualnie i 

tematycznie profilu. Takiego z pomysłem, który odda to, czym jesteś i co 

robisz. A jeszcze wokół, którego zgromadzi się spora społeczność? 

 

Instagram to jedno z szybciej rosnących mediów społecznościowych. I 

chyba jedno z najprzyjemniejszych. 

 

A jednak sama na sobie, co rusz przekonuję się, że wcale nie tak łatwo je 

opanować.  

 

Od pomysłu do wykonania, i to do perfekcyjnego wykonania … długa 

droga. Sama wciąż jej szukam, testuję, błądzę, przeżywam wzloty i 

upadki. Do tego dochodzi huśtawka obserwujących. Po prostu Instagram. 

 



Jeżeli czujesz, że to też jest Twoim udziałem, zebrałam w tym ebooku 

rady doświadczonych instagramerów polskich i zagranicznych, a także 

sporo inspiracji zebranej na Instagramie. 

 

 

Na początek: 

 

Jak ogarnąć Instagrama. Kilka złotych zasad. 

1. Publikuj regularnie. 
 
Za każdym razem, kiedy wrzucasz coś na Instagrama i oznaczasz to 

konkretnym hasztagiem (najlepiej większą liczbą hasztagów), masz 

szansę, że wyłapie Cię i doceni Twoją twórczość, któraś z osób regularnie 

lub przypadkowo przeglądająca kanał danego hasztagu. 

 

Tu tylko pamiętaj o tym, by jakość tego, co publikujesz nie ucierpiała 

kosztem ilości. Bo to bardziej szkodzi, niż pomaga. 



2. Znajdź pomysł na siebie i na swoją markę na 

Instagramie. 

 

Bo to jest punktem wyjścia, szkieletem, na którym oprzesz konstrukcję 

Twojego profilu.  

 

● Do kogo chcesz dotrzeć.  

● Do kogo więc będziesz się tu zwracał?  

● Jaka jest Twoja grupa docelowa? 

 

Znalezienie odpowiedzi na te pytania bardzo pomaga w stworzeniu 

spójnego profilu ... z pomysłem. I docelowo w skutecznej realizacji tego 

pomysłu. 

 

Kiedy będziesz wiedział, w jakim kierunku pójść. Potem, po drodze 

pozostaje Ci szukanie swojego stylu i dopracowywanie wyjściowego 

pomysłu. 

 

Dopiero kiedy odpowiedziałam sobie na te pytania, mój Instagram ruszył 

z miejsca. Może nawet nie w sensie liczb. Ale przestałam się tym 

przejmować. 

 

Bo prowadzę niszowy profil o odkrywaniu Paryża i odkrywaniu języka 

francuskiego @beataredzimska z myślą o stworzeniu konkretnego 

produktu (kursu języka francuskiego) i dotarcia z nim do konkretnej, ale 

raczej wąskiej grupy docelowej. 

 

Znajdź pomysł na siebie. To jest punkt wyjścia. 

 

Jest to coś jak najbardziej naturalnego. Bo Twoja tematyka jest w Tobie. 

 

Ten pomysł na pewno będzie ewoluował, czy wręcz kształtował się w tzw 

praniu.  

 

Bo z jednej strony chodzi o uzyskanie powierzchownej spójności wizualnej 

całego profilu. Ale tu łatwo wpaść w inną pułapkę: po prostu stać się 

nudnym. Czyli chodziłoby o znalezienie subtelnej równowagi między 

harmonią a różnorodnością. 
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Sama na pewnym etapie, szukając tej wymarzonej harmonii zdałam sobie 

sprawę, że wszystkie moje fotki są dokładnie na jedno kopyto.  

 

A w takim razie: po co tak się staram. Skoro równie dobrze mogłabym za 

każdym razem wrzucać tę samą planszę z tą samą grafiką: follow for 

follow.  

 

Co gorsza, niektórzy właśnie tak robią… i zdobywają w ten sposób 

followersów…. 

 

Ale przecież nie o to chodzi.  

 

Jeżeli tak bardzo lubimy podglądać profile innych osób, tych znanych i nie 

tylko, to dlatego, że Instagram daje nam możliwość podejrzenia skrawka 

ich codzienności (co prawda tego coraz bardziej wystylizowanego, ale….) 

 

Ale to też coś mówi o ich upodobaniach, sposobie życia do którego 

aspirują i spontanicznych przemyśleniach, które umieszczają pod każdą 

fotką. I ta instagramowa notka też może być całkiem ważna.  

 

Sama śledzę liczne profile bardziej dla tego, co piszą w opisie do zdjęcia 

niż dla samych zdjęć. A takie, które mają perfekcyjne zdjęcia i nic do 

dodania w sumie szybko mnie nudzą… 

 

Dlatego będziesz musiał eksperymentować… i szukać pomysłu na siebie 

na Instagramie, opierając się na swoich mocnych stronach, na tym w 

czym jesteś dobry i dlaczego ludzie do Ciebie przychodzą. 

3. Twoja tematyka jest w Tobie. 

 

Tylko będziesz musiał znaleźć kierunek i sposób, w jaki chcesz ją tu 

pokazać. 

4. Daj sobie czas. 

 

Bo prawdopodobnie będziesz dochodził do tego metodą prób i błędów.  

 

Testując różne filtry, metody obróbki, zewnętrzne aplikacje do edycji 

zdjęć na Instagrama typu Snapseed, VSCO, Candy Camera…. 

 

Podglądając innych, podglądając profile, które Cię inspirują.  



Szukając inspiracji, jak chciałbyś, by wyglądał ten Twój wymarzony - 

idealny - docelowy profil.  

 

A wtedy zobaczysz, że zaczniesz posuwać się naprzód we właściwym 

kierunku. 

 

Ale teraz przejdźmy do bardziej praktycznych porad:  

 

 

Jak stworzyć spójny wizualnie profil na 

Instagramie.  

 

Bo spójny wizualnie profil na Instagramie, taki z pomysłem na siebie jest 

punktem wyjścia dla stworzenia, czy uczynienia z niego wizytówki dla 

swojej marki. 

 

Mam hopla na punkcie Instagramu. Mam tu kilka niezależnych i regularnie 

prowadzonych kont. Uwielbiam to robić. Uwielbiam tu być. Ta konta mają 

stać się w założeniu (konsekwentnie realizowanym) wizytówkami dla 

moich 3 niezależnych marek: 

https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum


● o blogowaniu, 

● turystyczno-językowej o zwiedzaniu Paryża i nauce francuskiego,  

● o zdrowym stylu życia i motywacji do tego na co dzień. 

 

Dlatego zachłannie podglądam tych, którzy się tu wyróżniają. Chłonę 

inspirację, podglądam, próbuję rozgryźć tak od podszewki. 

Dwa sposoby, by zaistnieć na Instagramie: 
 

● Zwerbować swoich followersów skądinąd. Z innych social mediów. 

Jeżeli tam już udało się Wam zbudować silną markę, 

● Zbudować swoją markę na Instagramie …. od zera. Mozolnie, 

pracowicie. 

 

To wymaga czasu, pomysłu na siebie, całego oceanu cierpliwości. No i 

jeszcze dodawania zdjęć, które będą układać się w spójną wizualnie 

całość. 

 

Punktem wyjścia jest tu pomysł na siebie, opowiedzenie swojej historii, 

historii swojej marki. Opowiedzenie tego, czym jesteśmy na co dzień. 

Czym możemy się stać dla naszych obserwujących.  

 

To okazja do pokazania kulis swojej działalności, dla odkrycia rąbka 

prywatności….  

 

Takie przecież było wyjściowe założenie Instagrama: miał służyć 

pokazywaniu i odnotowywaniu tych ulotnych momentów, które tak szybko 

przemijają. 

 

Jeżeli już masz, jeżeli znalazłeś temat. Jeżeli do tego tematu wytypowałeś 

(czy podejrzałeś na początek u inspirujących Ciebie osób z Twojej niszy) 

najodpowiedniejsze hasztagi. Czyli po prostu masz już wizję tego, o czym 

będzie Twój Instagram.  

 

Kolejną trudnością, na którą niewątpliwie natkniesz się po drodze, będzie 

to, jak pokazać, jak złożyć to wszystko razem (na jednym profilu, w 

formie jednej 3 kolumnowej siatki zdjęć) w spójny wizualnie sposób. 

 

I tu niezależnie od wybranej przez Ciebie tematyki, od wizji tego, czemu 

ma służyć Twój Instagram (i czym jest Twoja marka), kilka pomysłów i 

kilka instagramowych inspiracji, które pomogą uczynić Twój profil bardziej 

spójnym wizualnie. 
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Proste hacki, które pomogą Ci uczynić Twój profil spójnym 
wizualnie.  
 

 

1. Radykalne zmniejszenie nasycenia kolorów. 
 

Nawet do całkowitego wygaszenia koloru do uzyskania biało-czarnego 

zdjęcia.  

 

Bo zanim kolor nastał w fotografii, musiał przezwyciężyć pewne 

stereotypy.  

 

Uważano np, że kolor spłyca wymowę zdjęcia i odwraca uwagę odbiorcy 

od głównego przekazu. I pewnie coś w tym jest… 

 

Profil @bnw_planet, czyli konto repostujące najlepsze biało - czarne fotki 

- w tłumaczeniu nasza planeta black and white.  

https://www.instagram.com/bnw_planet/
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Z mottem przewodnim: Search Emotions Not Perfection. Czyli szukaj 

emocji, nie perfekcji. 

 

Jest to jeden z profili repostujących najlepsze zdjęcia z sieci. 

 

Chodzi tutaj o fotki opatrzone hasztagiem #bnw_planet.  

 

Jeżeli chciałbyś, by Twoja fotka znalazła się, czy de facto została polecona 

na tym profilu – zasada działania tego typu repostujących profili jest 

podobna - musisz w momencie publikacji opatrzyć swoją fotkę 

wskazanym hasztagiem (tutaj #bnw_planet) i czekać…  

 

Z nadzieją, że może zdaniem osoby prowadzącej dany profil Twoja fotka 

wpisuje się w jego koncepcję i uzna ją za wartą wyróżnienia. 

 

Ale to też jest metoda na uniknięcie wszelkiego rodzaju dysonansów 

wizualnych. Może i dość radykalna.  

 

Niemniej jest to jakieś rozwiązanie dla osób, które chcą zerwać z 

dotychczasową pstrokacizną i zrodzonym z niej, może nawet mocno 

rażącym dysonansem pomiędzy kolejnymi zdjęciami.  

 

Jeżeli nie za bardzo czujesz w sobie smykałkę do robienia zdjęć, do 

tworzenia z nich kompozycji i ogólnie do Instagrama. A jednak chciałbyś 

tu być ze względów strategicznych, jest to jakaś metoda. 



 

2. Zmniejszenie nasycenia kolorów. 
 

Metoda polegająca na delikatnym wygaszaniu kolorów, które sprawi, że 

sąsiednie fotki w wyjściowo odmiennych tonacjach kolorystycznych już nie 

będą kłócić się ze sobą.  

 

Na pewno wtedy łatwiej będzie Ci je zestawić w bardziej spójną siatkę. Co 

prawdopodobnie przysporzy Ci dodatkowych followersów. 

 

Czyli kontynuacja metody z punktu pierwszego. Co prawda nie do 

uzyskania fotki w tonacji biało-czarnej, ale częściowego zmniejszenia 

nasycenia kolorów.  

 

Taką technikę np stosuje nasza rodzima Adrianna @alabasterfox z bloga 

Alabasterfox – wielka znawczyni Instagrama. Która krok po kroku, 
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zdradza sekrety swojego warsztatu i pokazuje jak obrabia swoje fotki na 

Instagrama w tym wpisie. 

 

3. Konsekwente użycie tego samego filtru. 
 

Wierność jest cnotą na Instagramie. Wierność jednemu wybranemu 

filtrowi, czy w miarę zbliżonej metodzie obróbki.  

 

Co znowu zmniejsza ryzyko zaistnienia dysonansu między kolejnymi 

fotkami.  

 

A jednak Instagramowe filtry mają to do siebie, że pomagają wydobyć to 

„coś” z czasami zupełnie banalnego zdjęcia.  

 

Filtry (dozowane z wyczuciem) pomagają stworzyć klimat fotki. Uczynić ją 

niepowtarzalną. 

 

● @Sarahsergentinparis tu profil z mocno podkręconymi filtrem 

fotkami w podobnym stylu. 
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● Czy bardziej stonowany profil Brigitte ze @sky1967 w bardziej 

nostalgicznej tonacji klimatycznej. 

 

4. Jeden kolor przewodni. 
 

Profil na Instagramie kręcący się wokół jednego, może właśnie Twojego 

ulubionego koloru.  

 

To w sumie taka naturalna, wypływająca z serca tendencja. Z jednej 

strony nie zawsze łatwa długofalowo do utrzymania, jeżeli wybierzesz 

sobie jakiś egzotyczny kolor. Ale niektórym całkiem fajnie się to udaje. 

Jak: 

 

● niejakiemu MR Pink, czyli @xuzzi  z mottem przewodnim: I believe 

in Pink. 

● W podobnym różowym-nude klimacie oscyluje profil naszej 

narodowej Natali z @jestrudo z bloga Jest rudo. 
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Tę strategię można fajnie wykorzystać w ramach profilu kulinarnego na 

Instagramie.  

 

Czyli ograniczamy się do wyboru jednakowego tła dla wszystkich naszych 

stylizacji. Co w sumie jest w miarę logiczne i rozumie się samo przez się. 

Bo prawdopodobnie pokazujemy nasze obiadki na tym samym stole. A 

głodni współdomownicy z utęsknieniem wyczekują końca sesji 

fotograficznej. Czy może po prostu końca Instagrama. 

 

W tym nurcie przytoczę Ci 2 fajne polskie profile kulinarne: jeden w 

odcieniach szarości i brązu, drugi bieli. Czyli: 

 

● Paulina Kolondra i 

● Agnieszka Pałatynowicz. 

 

Tutaj mała trudność, o której boleśnie przekonałam się sama na sobie. 

Nie zawsze łatwo jest wycelować w ten sam odcień bieli. Szczególnie, 

jeżeli nie mamy profesjonalnego sprzętu i wszelkiej maści doświetlaczy 

(typu blenda, specjalna lampa …). 

 

Bo przecież są różne dni. Jedne bardziej słoneczne, drugie mniej. Nie 

zawsze uda nam się uzyskać te same warunki naświetlenia. O czym 

przekonujemy się dopiero po wrzuceniu fotki na Insta. 

https://www.instagram.com/paulina_kolondra/
https://www.instagram.com/apaltynowicz/


 

 

Niestety Instagram jeszcze nie daje nam możliwości podglądu naszej 

siatki ze zdjęć przed dodaniem kolejnego elementu. Ale można tu 

wykorzystać kilka prostych hacków: 

 

● Przepuścić fotkę przez aplikację typu VSCO, w której uzyskujemy 

siatkę zdjęć o podobnym rozkładzie, jak ta na Instagramie. 

● Możesz obrobić zdjęcie korzystając z filtrów Instagrama i następnie 

dodać ją w trybie offline (po przełączeniu się na tryb samolotowy).  

 

W ten sposób fotka nie zostanie upubliczniona (nie została 

opublikowana na Instagramie, bo odciąłeś dostęp do sieci). Ale 

masz ją już na podglądzie, czyli w galerii zdjęć na Instagramie, do 

wykorzystania później.  

 

Albo po prostu - opcja zapisz jako szkic / werjsa robocza zdjęcia. Sama 

przygotowuję sobie z wyprzedzeniem kilka takich szkiców - wersji 

roboczych (czyli - już wstępnie obrobionych fotek - mam je razem w 



jednym bloku zdjęć czekających na publikację i tu mogę sprawdzić, jak 

pasują wzajemnie do siebie). 

 

5. Biała ramka wokół każdego kolejnego zdjęcia. 
 

Taka ramka łagodzi kontrast, czy ewentualny dysonans między kolejnymi 

fotkami i stanowi coś w rodzaju bufora, czy amortyzatora.  

 

I teraz taką ramkę możesz dodać w bardzo prosty sposób, bezpośrednio z 

Instagrama, bez konieczności sięgania po zewnętrzne aplikacje.  

 

W narzędziach do edycji, wybierasz sobie dowolny filtr. Jeżeli nie chcesz 

użyć danego filtru, możesz go całkowicie wyzerować. Ale znajdziesz tu 

właśnie tę opcję dodania białej ramki.  

 

Fajnie wykorzystuje tę technikę profil @mylittleparis.  
 

https://www.instagram.com/mylittleparis/
https://www.instagram.com/mylittleparis/


 
 

https://www.instagram.com/mylittleparis/


 

6. Poszukiwanie symetrii. 
 

Czyli symetryczne przeplatanie zdjęć na białym i ciemnym tle.  

 

Symetryczne przeplatanie zdjęć z dwóch różnych tematyk: np kulinaria i 

podróże.  

 

Jeżeli kulinaria z założenia prezentujemy na białym, czy jasnym tle. A 

zdjęcia miejskiej architektury zwyczajowo mają odcień szarawy. 

 

● Np @quellaclaudia 

 

PS Tu np nasza Adrianna z Alabasterfox równie fajnie miesza ze sobą 

odmienne tematycznie kadry. A po to by spójnie współgrały ze sobą 

umiejętnie operuje zmniejszeniem nasycenia kolorów. 

https://www.instagram.com/mylittleparis/
https://www.instagram.com/mylittleparis/
https://www.instagram.com/quellaclaudia/
https://www.instagram.com/quellaclaudia/


 

7. Nie ilość, a jakość. 
 

Są profile na Instagramie, które może i publikują rzadziej. Bo publikują 

dopiero wtedy, kiedy mają do zaoferowania swoim obserwującym coś, co 

współgra z raz przyjętą linią, czy może dość wymagającą koncepcją 

profilu.  

 

A może w tzw międzyczasie są bardziej obecne w ramach Insta Stories, 

które są w pewnym sensie takim wentylem bezpieczeństwa i pozwalają na 

więcej spontaniczności. 

 

Ale …. każde opublikowane tu zdjęcie jest samo w sobie swoistym dziełem 

sztuki. Jak np u 

 

● Choosing chia. 

https://www.instagram.com/choosingchia/


 

8. Baw się kolorem. 
 

Bo mam wrażenie, że na Instagramie namnożyło się tyle 

minimalistycznych profili o wygaszonych kolorach.  

 

W sumie na jedną modłę. Ale co z tego, że jest tu tak przepięknie, skoro 

niesamowicie wieje nudą.  

 

Dlatego coraz bardziej chyba wszyscy interesujemy się insta stories. Bo te 

uwolnione od kieratu instagramowej “nieskazitelności”, wnoszą sobą 

więcej życia i po prostu są ciekawsze. 

 

Ale może jest to właśnie wspaniała okazja dla tych, którzy chcieli by 

wyróżnić się INACZEJ. Kolorem. Mnogością kolorów, które cieszą oko, 

podnoszą na duchu, przywołują pozytywne skojarzenia, jak fajnie robią 

to: 

 

● @esencjablog.pl,  czyli Ola z bloga Esencjablog.pl 

https://www.instagram.com/choosingchia/
https://www.instagram.com/choosingchia/
https://www.instagram.com/esencjablog.pl/
https://www.instagram.com/esencjablog.pl/
https://www.instagram.com/esencjablog.pl/


● @brightbazaar 

 

9. Nie przejmuj się spójnością, jeżeli każde Twoje zdjęcie z osobna 
jest takim małym arcydziełem sztuki. 
 

Ale zaraz, kto w ogóle powiedział, że profil na Instagramie musi być 

spójny wizualnie?  

 

Ja to powiedziałam? Czyż w instagramowym streamie nie zatrzymujemy 

się właśnie nad konkretną pojedynczą fotką. A dopiero potem ewentualnie 

przeglądamy czy patrzymy całościowo na profil danego autora. 

 

Ale punktem wyjścia jest dobre zdjęcie … POJEDYNCZO. Może jeszcze z 

jakimś ciekawym opisem? Jak u: 

 

● Vutheara 

● czy u SuperChinois801 

https://www.instagram.com/brightbazaar/
https://www.instagram.com/brightbazaar/
https://www.instagram.com/brightbazaar/
https://www.instagram.com/vutheara/
https://www.instagram.com/superchinois801/
https://www.instagram.com/superchinois801/


Zresztą … 

 

Jeżeli Instagram zdobył sobie taką niesamowitą popularność, ma tylu 

zagorzałych użytkowników i zwolenników, to dlatego że jest to 

niesamowita kopalnia inspiracji.  

 

Ale również dlatego, że Instagram pozwala na dowolność.  

 

Świetnie sprawdza się tutaj stare powiedzenie, że każda zmora ma 

swojego amatora.  

 

Bo tutaj znajdą dla siebie coś zwolennicy wychuchanego 

minimalistycznego porządku, jak i wyznawcy rozbuchanego koloru. A 

nawet ci, którym (tak jak mi) podoba się i jedno, i drugie. 

 

Każdy może wymyśleć i wprowadzić w życie swój unikalny pomysł na 

Instagrama.  

 

Tu nie ma jednej skutecznej recepty.  

 

● Tyle, ile instagramowych profili, tyle metod, pomysłów i sposobów 

na dochodzenie do swojego stylu.  

● Tyle sposobów na kreowanie wizerunku swojej marki. 

 

Nic – tylko niczym nieograniczona kreatywność i dużo cierpliwości dla 

wprowadzania swojego pomysłu w życie.  

 

 

  

https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum


 

 

Blogerzy radzą jak zaistnieć na Instagramie 

i stworzyć tu spójny profil. 

 
 

Bo owszem można podglądać tych, którym udało się zgromadzić sporą 

społeczność na Instagramie i stworzyć tu wyróżniający się profil, ale czyż 

nie prościej i skuteczniej byłoby bezpośrednio zapytać ich o radę. 

 

Tak właśnie zrobiłam. Spytałam o porcję praktycznych porad i wskazówek 

znane polskie blogerki i instagramerki. Zobaczcie, co z tego wyszło…. 

 

Te polskie blogerki, którym udało się tu zaistnieć. Zgromadziły sporą 

społeczność, stworzyły spójny (nie tylko wizualnie profil), czyli taki, który 

przekazuje, czy podsumowuje to czym są i co robią.  

 

Ich fotki, każdą z osobna i złożone razem ogląda się z przyjemnością.  



 

I teraz te wyjątkowe blogerki zdradzają swoje instagramowe sekrety. 

 

 

  

Adrianna z bloga Alabasterfox 
  

Adrianna pisze sama o sobie: 

 

Jestem niepoprawną entuzjastką podróży, miłośniczką fotografii oraz 

jazdy na snowboardzie. Jestem estetką. Niesamowicie doceniam prostotę 

połączoną z klasyką i elegancją.  

 

Przepadałam w mojej miłości do Francji, odkąd po raz pierwszy 

przekroczyłam granice tego kraju. Ze szczególnym namaszczeniem 

traktuję poranki, zwłaszcza te w towarzystwie dobrego śniadania, kawy 

oraz makaroników – to jedyny czas w ciągu dnia, który rezerwuję 

wyłącznie dla siebie i z tego powodu skłonna jestem wstawać nawet o 5 

rano. 

  

Profil Adrianny na Instagramie 

http://www.alabasterfox.pl/
http://www.alabasterfox.pl/dlaczego-wstaje-o-5-rano/
https://www.instagram.com/alabasterfox/


 

 
 

Instagram jest bezlitosny – odbiorcy oceniają nas patrząc na siatkę z 6 
ostatnich zdjęć. 
 

Niezależnie od tego, czy zaczęliście już swoją przygodę z Instagramem, 

czy dopiero nosicie się z tym zamiarem, zastanówcie się przez chwilę, 

czym chcielibyście podzielić się ze światem i jaki macie pomysł na swój 

profil. 

 

 Instagram jest bezlitosny – potencjalni odbiorcy naszych treści oceniają 

nas w ciągu zaledwie kilku sekund, najczęściej patrząc na siatkę 

składającą się z 6 ostatnich zdjęć. Warto więc wcześniej przemyśleć, po 

co i dla kogo tworzymy. 

 

Jeśli miałabym Wam coś doradzić, to byłby to minimalizm w zakresie 

doboru filtrów. Aby nie zamęczać swoich odbiorców prawdziwym mixem 

wszystkiego i niczego, proponowałabym wybrać dla siebie jeden, a 

najwyżej dwa ulubione filtry. Sposób łapania kadrów w połączeniu ze stałą 

https://www.instagram.com/alabasterfox/
https://www.instagram.com/alabasterfox/


kolorystyką, wyrobi nam indywidualny styl, który później może 

zaowocować czymś w rodzaju automatycznej identyfikacji.  

 

Świetna sprawa, gdy osoby śledzące różne profile, potrafią od razu 

stwierdzić, że zdjęcie, które właśnie pojawiło się w ich aktualnościach, jest 

konkretnego autora, bez konieczności spoglądania na nazwę użytkownika. 

 

Robiąc zdjęcia telefonem, dobrze jest zadbać o naturalne światło, jako że 

nawet najnowsze smartfony nie będą miały takich możliwości jak 

lustrzanki, a dobre doświetlenie kadru to od razu lepsza jakość.  

 

Warto również pamiętać o regularnym przecieraniu obiektywu – nie ma 

nic gorszego, niż tworząca się na naszych zdjęciach nieestetyczna łuna, 

będąca wynikiem zabrudzonego obiektywu. 

 

I na koniec, ostatnia już rada – odwiedzając profile innych użytkowników 

– analizujcie. Podglądajcie co cieszy się u nich dużym zainteresowaniem, 

co sprawiło, że także i Wy od razu kliknęliście like, co tak przyciągnęło 

Waszą uwagę?  

 

Możecie być tak samo autorami, jak i obserwatorami, wykorzystajcie to. 

 

● Adrianna dokładnie, krok po kroku zdradza, jak obrabia swoje 

zdjęcia na Instagramie w tym wpisie. 

http://www.alabasterfox.pl/obrobka-zdjec-w-aplikacji-instagram-2/
http://www.alabasterfox.pl/obrobka-zdjec-w-aplikacji-instagram-2/


  

Natalia z Jest Rudo 
 

Czy komuś jeszcze w blogosferze trzeba przedstawiać Natalię? Chyba nie. 

Dlatego tylko zacytuję Wam to, co Natalia pisze sama o sobie.  

 

Krótko, dobitnie, treściwie. Po prostu w swoim niepowtarzalnym stylu: 

 

Uczę podstaw fotografii, wiary w siebie i zachęcam do życia z pasją. Bo 

tylko takie ma sens. Mam ambicje, aby i Tobie udowodnić, że potrafisz! 

http://www.alabasterfox.pl/obrobka-zdjec-w-aplikacji-instagram-2/
http://www.jestrudo.pl/


 

 

Natalia z Jest Rudo na Instagramie 

 

Szukaj inspiracji, znajdź swój styl i nie traktuj tego wszystkiego tak serio. 
 

Dla mnie kluczowym momentem okazało się znalezienie pomysłu na swój 

IG.  

 

W pewnym momencie wrzucanie typowo lifestyle’owych ujęć przestało 

mnie bawić. Zaczęłam więc szukać inspiracji (przejrzałam instagramowe 

konta, które mnie osobiście zachwycają), zbierać w jednym miejscu 

wszystkie piękne ujęcia (tu bardzo przydaje się Pinterest), by ostatecznie 

stworzyć konto, które będzie bardzo „moje”. 

 

Korzystam z telefonu, ale i aparatu. Tego drugiego używam głównie w 

momentach, gdy mam ochotę na większą obróbkę, lub dodanie 

elementów graficznych do zdjęcia.  

https://www.instagram.com/jestrudo/


Jestem fotografem i bardzo lubię ten cały proces, jaki towarzyszy 

fotografowaniu lustrzanką. 

 

Tak więc zdjęcia zrobione aparatem lądują w Photoshopie, a do obróbki 

tych z telefonu, w pełni wystarcza mi aplikacja VSCO CAM oraz filtr 

„struktura” w Instagramie. 

 

Jeśli dopiero zaczynasz, smartfon będzie w pełni wystarczający! Dla 

ułatwienia podsyłam poradnik, jak robić lepsze zdjęcia telefonem 

(http://www.jestrudo.pl/jak-robic-dobre-zdjecia-telefonem/).  

 

Szukaj inspiracji, znajdź swój styl i nie traktuj tego wszystkiego tak serio. 

 

Od kiedy zmieniłam podejście, poprzez Instagram daję upust artystycznej 

furii, która czasem się we mnie budzi  

 

W temacie fotografii mobilnej na blogu Natalii przeczytacie także: 

  

● APLIKACJE FOTOGRAFICZNE NA ANDROIDA 1 

● APLIKACJE FOTOGRAFICZNE NA ANDROIDA 2 

● FOTOGRAFIA FLAT LAY 
 

  

http://www.jestrudo.pl/jak-robic-dobre-zdjecia-telefonem/
http://www.jestrudo.pl/aplikacje-fotograficzne-android/
http://www.jestrudo.pl/foto-aplikacje-android/
http://www.jestrudo.pl/fotografia-flat-lay/
http://www.jestrudo.pl/fotografia-flat-lay/
http://www.jestrudo.pl/fotografia-flat-lay/


Ania z bloga Niebałaganka 
 

Ania wierzy, że porządek w domu oznacza porządek w życiu. Lubi piękne i 

zadbane wnętrza, dlatego jak pisze sama o sobie: 

 

Chciałabym się podzielić moimi próbami i sposobami na pozbycie się 

bałaganu z domu. W końcu miejsce, gdzie spędzamy najwięcej czasu i 

przede wszystkim odpoczywamy, powinno być przyjazne dla oka i 

zachęcać do relaksu. 

 

 

 

Profil Ani na Instagramie 

  

Rozwijając konto na IG warto zastanowić się po co je prowadzimy, jaki mamy 
na nie pomysł. 
 

Instagram jest zdecydowanie moją ulubioną aplikacją, która służy mi 

głównie do zbierania dobrych chwil. Przy okazji pozwala czytelnikom bloga 

http://niebalaganka.pl/
https://www.instagram.com/niebalaganka/
https://twitter.com/share?text=Rozwijaj%C4%85c+konto+na+IG+warto+zastanowi%C4%87+si%C4%99+po+co+je+prowadzimy%2C+jaki+mamy+na+nie+pomys%C5%82.&via=HARDASKA&related=HARDASKA&url=https://vademecumblogera.pl/2016/05/blogerzy-radza-zaistniec-instagramie.html


zajrzeć trochę za kulisy, bo dzielę się tam również tym, co nie jest 

związane z główną tematyką, a leży w kręgu moich zainteresowań. 

 

Rozwijając konto na Instagramie warto zastanowić się po co je 

prowadzimy, jaki mamy na nie pomysł i czym chcemy dzielić się ze 

światem.  

 

Warto też pomyśleć nad stylem zdjęć, bo to głównie on przyciąga nowych 

obserwujących. U mnie przez długi czas powtarzającym się motywem był 

kolor magnetowy, który lubię mieć wokół siebie i w którym mam kilka 

drobiazgów. 

 

Przy robieniu zdjęć kieruję się zasadami, które obowiązują również w 

codziennej fotografii: dbam o naturalne światło, czysty obiektyw, 

zachowanie kompozycji. Dzięki temu nie muszę robić kilkunastu ujęć, by 

wybrać najlepsze. Mogę skupić się na łapaniu chwil. 

 

Do obróbki zdjęć korzystam głównie z możliwości jakie daje sam 

Instagram, ale nie używam gotowych filtrów. Zazwyczaj pracuję 

jasnością, kontrastem i cieniami, by uzyskać efekt, który mi odpowiada.  

 

Ostatnio odkryłam jednak aplikację A Color Story, która ma piękne 

gotowe filtry i z jej pomocą obrabiam zdjęcia. Kiedy chcę dodać napis lub 

element graficzny korzystam z aplikacji Studio Design lub A Beautiful 

Mess. One w zupełności mi wystarczają. 

  



 

  

Katarzyna z bloga Simplicite 

http://simplicite.pl/


Autorka bloga Katarzyna Kędzierska jest osobą wszechstronnie uzdolnioną 

i wszechstronnie wykwalifikowaną: blogerka, prawnik, rzecznik 

patentowy, a do tego  minimalistka. Jak pisze sama o sobie: 

 

Prywatnie kocham podróże. Skakałam ze spadochronem, pływałam z 

delfinami w Turcji i pod wodospadami w Tajlandii, jeździłam konno na 

Kubie. Marzę, aby zostać współczesnym Leonardo da Vinci z uwagi na 

wielość talentów i podobnie jak on wierzę, że prostota jest szczytem 

wyrafinowania. 

 

Jej blog SIMPLICITE to sztuka prostego życia. 

  

 

 

Profil Katarzyny Kędzierskiej na Instagramie  

 

Nie każdy musi prowadzić konto na Instagramie. Jeśli go nie czujesz, nie 
lubisz, nie rób tego… 
 

https://www.instagram.com/simpliciteblog/


Ostatnio pomagałam koleżance znaleźć „pomysł” na jej konto 

Instagramowe jako kanału wzmocnienia wizerunku eksperta w sieci. 

Właściwie, udzieliłam Jej jednej rady.  

 

Instagram to kanał wizualny i sfera wizualna jest tu najważniejsza. 

Zabrzmi to cynicznie, ale tak właśnie jest – zdjęcia publikowane na 

Instagramie muszą być estetyczne i, co najważniejsze, estetycznie 

SPÓJNE. To oznacza przykładowo: 

 

● wybór określonej palety kolorystycznej i konsekwentne trzymanie 

się jej, 

● wybór jednego rodzaju filtra, albo sposobu obróbki zdjęć. 

 

Ponieważ moja koleżanka nie chce i nie potrafi robić spójnych 

kolorystycznie zdjęć, zaproponowałam jej prowadzenie kanału w wersji 

biało-czarnej. To pozwoli na uzyskanie spójnego efektu, bez dużych 

nakładów pracy i wysiłku. 

 

Druga, ważna kwestia, nie każdy musi prowadzić konto na Instagramie.  

 

Jeśli jest to medium, którego nie czujesz, nie lubisz, nie rób tego tylko 

dlatego, że trzeba. Dziś, mamy taki wybór, że bezmyślne korzystanie z 

każdego kanału robi więcej szkody, niż pożytku. 

 

Na koniec kilka słów o tym, jak wg mnie robić lepsze zdjęcia, z jakich 

narzędzi czy aplikacji korzystam przy ich obróbce: 

 

● większość moich Instagramowych zdjęć jest robiona telefonem, 

mam iPhone 4s, bez żadnych dodatkowych gadżetów, czy 

obiektywów, 

● prawie wyłącznie robię zdjęcia w dobrych warunkach, w jasnym, 

dziennym świetle, 

● obrabiam je potem tylko za pomocą wbudowanych, standardowych 

Instagramowych narzędzi, jak korekta nasycenia, jasności, czy 

kontrastu, 

● nie stosuję żadnych dodatkowych filtrów, 

● czasami korzystam z aplikacji EasyCollage, przy komponowaniu 

prostych kolaży. 

 

Osobiście, uwielbiam Instagram, jest to zdecydowanie moje ulubione 

medium społecznościowe. Przede wszystkim dlatego, że pozwala mi na 



zatrzymanie chwili w kadrze, ale też umożliwia bardziej osobisty kontakt z 

Czytelniczkami i Czytelnikami bloga. 

  

  

  



Kasia z bloga Worqshop.pl 
 

Kasia od niedawna mieszka w Polsce po szalonych 7 latach spędzonych za 

granicą. Jak sama dodaje: powrót w tym momencie był strzałem w 

dziesiątkę i spełnieniem marzeń. No i jeszcze pokrótce, co Kasia sama 

pisze o sobie i o swoim blogu: 

 

Fotografuję, bloguję i zarażam kreatywnością na co dzień na worqshop.pl 

(tutaj link : http://worqshop.pl). Na blogu uczę jak dokumentować 

wspomnienia, jak za pomocą fotografii i filmu łapać chwile i wyciskać 

maksimum pozytywów z codzienności. Uwielbiam zmiany, nowe rzeczy, 

dobre książki i spokojne chwile spędzone sam na sam ze sobą. 

 

Kreatywność towarzyszy mi na co dzień i staram się zarażać nią innych- 

jeśli szukasz inspiracji do pięknego życia, pasji i motywacji do 

znajdywania pozytywów i piękna w tym co dookoła nas- rozgość się, bo 

trafiłeś we właściwe miejsce. 

 

 

  

http://worqshop.pl/
http://worqshop.pl/
http://worqshop.pl/


Profil Kasi na Instagramie 

  

Przede wszystkim musisz zapytać siebie, do czego ma służyć Twój profil. 
 

Instagram to jedno z moich ulubionych mediów społecznościowych – 

korzystam z niego od kilku lat i z ciekawością obserwuję zmiany, które 

zachodzą w tej aplikacji. Jak wejść w to miejsce i wykorzystać do 

maksimum jego możliwości? 

 

Przede wszystkim musisz zapytać siebie, do czego ma służyć Twój profil.  

 

● Czy chcesz za jego pomocą budować swoją blogową markę? 

● Czy ma przyciągać nowych klientów lub czytelników na Twojego 

bloga?  

● Czy chcesz pokazywać zdjęcia zza kulis Twojej pracy, pokazać nieco 

więcej siebie i swojego życia?  

 

Wbrew pozorom każda odpowiedź pociągnie nieco inne zachowanie na 

Instagramie, inną strategię, inny dobór zdjęć i treści. Gdy wiesz już jak 

Instagram ma pomóc i uzupełnić Twoje blogowanie, pamiętaj, o 

podstawach, które pozostają niezmienne. 

 

Postaraj się, aby Twoje zdjęcia i grafiki były czytelne, spójne i utrzymane 

w charakterystycznym dla Ciebie i Twojego bloga stylu. Znajdź swój 

sposób edycji, aplikacje i narzędzia, które sprawią, że Twój profil będzie 

spójny – ja bardzo polubiłam ColorStory i Facetune, które pomagają mi 

uzyskać jasne, świetliste fotografie z nasyconymi kolorami i pozytywną 

energią. 

 

Druga sprawa – systematyczność to podstawa!  
 

Zaplanuj sobie jak często będziesz wrzucać nowe zdjęcia i trzymaj się 

tego.  

 

Pamiętaj, że Instagram to nie miejsce do reklamy i trąbienia w kółko o 

sobie – nawiązuj nowe znajomości, zaglądaj do zdjęć pod # z których 

korzystasz, komentuj i odpowiadaj na komentarze – to najlepszy sposób 

na zbudowanie społeczności i grupy dobrych instaznjaomych! 

https://www.instagram.com/worqshop/


● Wpis Kasi: Jak edytować zdjęcia na telefonie. Aplikacje, narzędzia i 

porady 

  

 

Natalia z bloga Simplife 
 
Jak pisze sama o sobie: entuzjastka minimalizmu, podejmowania 

świadomych decyzji i życiowej uważności. Na blogu Natalii nie ma miejsca 

na jednorazowość, bylejakość i bezmyślność.  O swoim blogu Simplife.pl 

pisze: 

 

To miejsce w sieci którego sama szukałam i potrzebowałam. Krótko 

mówiąc – piszę taki blog, jaki sama chciałabym czytać. Tworzę miejsce 

skupiające wokół siebie entuzjastów zdrowego i szczęśliwego życia w 

rytmie slow. 

  

http://worqshop.pl/jak-edytowac-zdjecia-na-telefonie-aplikacje-narzedzia-i-porady/
http://worqshop.pl/jak-edytowac-zdjecia-na-telefonie-aplikacje-narzedzia-i-porady/
http://simplife.pl/
http://simplife.pl/


 

 

Profil Natalii z Simplife na Instagramie 

 

Instagram. Tu każdy może być fotografem, wystarczy telefon i głowa pełna 
pomysłów. 
 

Poradników na temat fotografii powstały zapewne już tysiące jeśli nie 

miliony. Przeczytamy tam o kompozycji, oświetleniu czy wyborze dobrego 

sprzętu fotograficznego. Instagram rządzi się jednak nieco innymi 

prawami, tu nie trzeba specjalistycznego aparatu, profesjonalnego 

oświetlenia czy studia. Każdy może być fotografem, wystarczy telefon i 

głowa pełna pomysłów. 

 

Tak jak we wszystkich dziedzinach życia tak i tu nie ma jedynej, słusznej 

recepty na sukces.  

 

https://www.instagram.com/simplife.pl/


Najważniejsze to wiedzieć, czego się chce i po prostu to robić.  
Dlatego też na samym początku warto się zastanowić: w jakim celu 

zakładasz konto na Instagramie?  

 

Czy jest to forma Twojego osobistego pamiętnika czy też chcesz w ten 

sposób dotrzeć do określonej grupy odbiorców, czyli np. czytelników 

Twojego bloga, potencjalnych klientów Twojego sklepu, czy osób które 

mogą chcieć skorzystać z Twoich usług. 

 

Cokolwiek chcesz osiągnąć, najważniejsza jest autentyczność.  
 

Pokazuj rzeczy, którymi rzeczywiście się interesujesz, fotografuj życie 

takie, jakie prowadzisz. Ludzie wyczują fałsz – ciężko, żeby wegetarianin 

w przekonujący sposób sprzedawał pomysły na schab marynowany czy 

grillowany udziec z indyka. 

 

Kilka krótkich, podstawowych rad o których warto pamiętać podczas 

robienia zdjęć: 

 

Zadbaj o naturalne oświetlenie.  
 

Zawsze najlepiej sprawdza się światło dzienne, dlatego staraj się 

fotografować w pobliżu okna. Zrezygnuj z lampy błyskowej, niestety 

zwykle psuje ona zdjęcie.  

 

By tego typu światło wyglądało naturalnie, musi być zmiękczone przez 

dyfuzor (taki jaki zwykle widzimy u profesjonalnych fotografów), co jest 

raczej trudne do osiągnięcia przy smartfonie. 

 

Kompozycja i kolory, czyli co i w jaki sposób chcemy pokazać na zdjęciu.  
 

Ważne by całość współgrała ze sobą. Jeśli robimy zdjęcie kosmetyków, 

raczej nie będzie pasowała do tego zestawu myszka komputerowa. Chyba 

że naszym celem jest zaprezentowanie lakieru o paznokci, to wtedy inna 

sprawa.  

 



Niektóre przedmioty mogą wychodzić poza kadr, co dodaje zdjęciu nieco 

więcej naturalności, zwłaszcza przy ujęciach typu flat lay (czyli z lotu 

ptaka).  

 

Podobnie sprawa ma się z kolorami. Tu zdajemy się na harmonię, jeden 

kolor w wielu odcieniach albo zestawienie kilku pasujących do siebie 

nawzajem. 

 

Wiele prób. Warto zrobić kilka zdjęć tej samej, lub lekko zmodyfikowanej 

kompozycji i wybrać to najlepsze. 

 

Jednolitość.  
 

Instagram oferuje całą masę filtrów, jednak korzystanie z nich wszystkich 

sprawia, że nasza galeria przypomina bardziej bigos niż galerię sztuki.  

 

Musimy pamiętać, że nasze zdjęcia prezentowane są również w formie 

siatki, składającej się z 6 ostatnich zdjęć. Warto by były one ze sobą w 

pewien sposób spójne. 

 

Uważaj na filtry. Niestety musimy się pogodzić z tym, że niektóre tylko 

zepsują nasze zdjęcie. Przejaskrawione kolory, prześwietlenia, zacienienia 

i winiety to wcale nic fajnego. 

 

Jeśli już koniecznie chcesz korzystać z filtrów, wybierz sobie jeden, 
ewentualnie dwa i tego się trzymaj.  
 

Pamiętaj również o tym, że możesz zmienić jego natężenie w opcjach i 

uzyskać naprawdę korzystny efekt. 

 

Oczywiście warto rozważyć rezygnację z nakładania filtrów i skupienie się 

na pozostałych narzędziach, oferowanych przez aplikację.  

 

Jednak tutaj również warto być konsekwentnym i nie tworzyć zbędnego 

chaosu. 

Szukaj inspiracji.  
 

W tym celu najlepiej podglądać zdjęcia innych użytkowników, analizować 

fotografie, które pojawiają się na portalach internetowych czy z 



magazynach oraz oczywiście Pinterest. Zawsze warto odpowiedzieć sobie 

na pytanie: dlaczego właśnie to zdjęcie mi się podoba? 

 

Może to kwestia koloru, może występujących na nim przedmiotów czy 

kadrowania. Potem zastanów się, jak możesz tę wiedzę wykorzystać na 

swoim własnym profilu? 

 

Z jakich narzędzi sama korzystam? 
 

Zdecydowana większość zdjęć na moim profilu została wykonana za 

pomocą telefonu.  

 

Zawsze robię kilka ujęć, trochę przesuwam, trochę zmieniam, a potem 

wybieram to najlepsze. Zdjęcia wykonuję normalnie, aplikacją 

aparat/kamera czy nie wiem jak nazywa ją Twój telefon. Dopiero później 

otwieram je w Instagramie.  

 

Z filtrów korzystam rzadko, jeśli już to w opcjach mocno obniżam jego 

natężenie.  

 

Luks ustawiam zwykle na 10-30 punktów, w zależności od efektu jaki 

chcę uzyskać. Ta funkcja fajnie ożywia zdjęcie, musimy uważać jednak na 

to, że dodaje mnóstwo cieni, dlatego korzystajmy z niej z umiarem. 

 

Dalej korzystam prawie ze wszystkiego, co znajduje się w narzędziach, z 

wyłączeniem koloru, winiety i rozmycia – czyli tego, czego właśnie nie 

lubię w filtrach. 

 

Zaczynam oczywiście od kadrowania i ewentualnego obracania obrazu.  

 

Dalej przechodzę do „wyostrzenia”, która wydobywa detale ze zdjęcia i 

fajnie zarysowuje całą strukturę.  

 

Następnie redukuję „prześwietlenia” zwykle prawie do zera. „Cienie” 

zależą od efektu jaki chcemy uzyskać, dlatego tutaj nie mam określonej 

zasady, czasem przesuwam suwak w prawo, czasem w lewo. 

 

Najbardziej oszczędnie korzystam z opcji „struktura” zwykle jest to 3-7 

punktów, często wcale. 

 



„Zanikanie” pokrywa zdjęcie delikatną mgiełką i dodaje mu naturalności, 

tutaj również jest to zwykle tylko kilka procent.  

 

„Temperaturę” ustawiam na delikatnie ujemną. Następnie trochę 

podnoszę kontrast, by nadać zdjęciu wyrazistości i zwiększam jasność.  

 

Na sam koniec redukuję nasycenie, ale też nie za mocno. Chcę żeby 

zdjęcie zachowało swoje naturalne kolory, jednak było bardziej 

stonowane. 



 

  

Julia z bloga szyciowego Joulenka 
Jak sama pisze o sobie: 

http://www.joulenka.pl/


Jestem optymistką, ale nie umiem się ładnie uśmiechać. Mam słabość do 

dobrej herbaty, awokado i miodu. Studiuję, bo lubię myśleć. Zauważę, 

jeśli Twoje ubranie jest źle skrojone, ale nie zwrócę uwagi na brudne 

buty. (Może dlatego, że samej nie chce mi się czyścić moich po zbyt 

częstych spacerach z psem.) 

 

Artyści nazywają mnie matematyczką, a inżynierowie – artystyczną 

duszą. Niezależnie od tego, kto ma rację, jedno jest pewne – lubię używać 

swojego mózgu i świetnie się przy tym bawię. 

 

Profil Julii na Instagramie 

 

 

  

To niby banał, ale naprawdę trzeba słuchać siebie. 
 

Przede wszystkim każdy powinien znaleźć własny pomysł na instagrama, 

który będzie spójny. To niby banał, ale naprawdę trzeba słuchać siebie.  

https://www.instagram.com/joulenka/


Myślenie „wszyscy robią białe zdjęcia, więc ja też będę” jest błędne, bo 

motyw prędzej czy później się znudzi. Pisałam o tym we wpisie „anatomia 

instagrama” (http://www.joulenka.pl/anatomia-instagrama/), gdzie 

rozwinęłam temat szerzej. 

  

Podzielę się z Wami świetnym trikiem, który poleciła mi jedna z 

czytelniczek – żeby podejrzeć, jak zdjęcia będą się komponowały w 

układzie trzech kolumn, wrzucajcie fotki do aplikacji VSCO, której układ 

jest bardzo podobny do układu profilu na Insta. Dzięki temu możecie 

sprawdzić, czy sąsiadujące zdjęcia do siebie pasują i czy zdjęcie wtapia 

się w spójną całość, jaką powinno Wasze być konto  

 

Pozostałe wpisy w cyklu blogerzy radzą: 

: 

● Blogerzy radzą: jak robić dobre zdjęcia? 

● Blogerzy radzą: jak pisać bloga, żeby odnieść sukces. 

● Blogerzy radzą: jak zaistnieć w sieci. 

● Blogerzy radzą: Jak pisać bloga kulinarnego?  

● Sekrety gwiazd blogosfery. Jak one obrabiają fotki na Instagrama? 

 

 

 

http://www.joulenka.pl/anatomia-instagrama/
https://vademecumblogera.pl/2015/07/blogerzy-radza-jak-robic-dobre-zdjecia.html
https://vademecumblogera.pl/2015/08/jak-pisac-bloga-zeby-odniesc-sukces-w-cylku-blogerzy-radza.html
https://vademecumblogera.pl/2015/12/blogerzy-radza-jak-pisac-bloga.html
https://vademecumblogera.pl/2016/05/blog-kulinarny.html
https://vademecumblogera.pl/2016/04/sekrety-gwiazd-blogosfery-one-obrabiaja-swoje-zdjecia-instagrama.html
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum


 

Sekrety gwiazd blogosfery. Jak one 

obrabiają swoje zdjęcia na Instagrama? 

 

Jak one to robią? One, czyli te znane, popularne blogerki, które mają 

tysiące, a nawet miliony followersów na Instagramie. 

 

I tu mam dla Was 2 wiadomości: jedną dobrą, drugą złą. Tylko od której 

zacząć? 

 

Najpierw ta dobra. Te znane blogerki, czy instagramowiczki, wcale nie 

robią sekretu z tego, jak obrabiają swoje zdjęcia na Instagram.  

 

Co więcej pokazują, objaśniają krok po kroku. Przez jaki filtr 

przepuszczają swoje fotki, w jakim stopniu, w jakiej kolejności, jak 

ustawiają nasycenie kolorów, ekspozycję, kontrast, ostrość. 

 

Ale to nie jest tak, że jak zastosujecie te ich metody, krok po kroku do 

własnych zdjęć, Wasz Instagram będzie wyglądał tak samo i od razu 

stanie się tak samo popularny. Do tego … daleka droga, oj daleka. 

 

Podstawą jest dobre zdjęcia, wypracowanie, czy znalezienie własnego 

stylu, pomysł na siebie (również na Instagramie). 

 

Bo taki paradoks Instagrama: spójrzcie na te popularne profile.  

 

Każdy ma swój niepowtarzalny charakter, klimat, często i tematykę. Czuje 

się podpis danego twórcy. Za każdym razem podobnie, w tym samym 

stylu, klimacie, a jednak za każdym razem inaczej. Inaczej byłoby za 

łatwo. 

 

Dobry, przemyślany profil instagramowy opowiada czyjąś historię, styl 

życia, pasję do surfu (bajkowo – prawda?), baletu, wegańskiej kuchni, 

zdrowego jedzenia, smoothie, umiejętności bystrej obserwacji ludzi… 

 

Tu nie chodzi o to, żeby zadowolić wszystkich: dla jednego smoothie, a 

dla drugiego uśmiana czy umorusana buźka dzidzi. Właściwie, czemu by i 

nie, jeżeli zostaną dograne w spójną klimatycznie i kolorystycznie całość. 

 



Ale jeżeli ktoś zaobserwował Twój profil, bo wpadło mu w oko jedno 

Twoje zdjęcie, to prawdopodobnie dalej chce tego samego.  

 

Tylko nie tak samo. Ale inaczej …  

 

Niemniej kręci go jeden styl, klimat, temat, kolorystyka. 

 

Tu też (jak w innych social mediach) chodzi o budowanie społeczności.  

 

Ale zanim to się stanie, pierwszym krokiem jest znalezienie pomysłu na 

siebie, swojej drogi, swojego stylu. 

 

A ponieważ  wyrabianie własnego stylu zaczyna się od podglądania i 

kopiowania innych. Tak zaczynał sam Picasso i mu podobni. 

 

Siłą rzeczy, czy raczej metodą prób i błędów, kiedy przejmujesz coś z 

cudzego stylu, dopasowujesz to do siebie. I tak powoli wyklarowuje się 

Twój jedyny, niepowtarzalny, unikalny i takie tam bla bla bla STYL. Po 

prostu... 

 

Trzeba tylko mieć oczy szeroko otwarte. Dać się zainspirować. 
 

Dlatego warto podglądać innych. Jak oni to robią? Jak uzyskują ten czy 

inny efekt. 

 

Dlatego wybrałam dla Ciebie kilka różnych stylów (każdego kręci co 

innego), kilka różnych postaci, z których każda korzysta z różnych 

narzędzi. Bo przecież dzisiaj mamy tyle różnych apek, w których możemy 

obrabiać nasze fotki na Insta. 

 



DIANA Z WONDER FOREST 

 
O tym, jak Diana edytuje swoje fotki na Insta, przeczytasz TUTAJ. 

 

Jej profil jest bardzo, ale to bardzo minimalistyczny, a jakże urokliwy.  

 

Każde kolejne zdjęcie jest uzupełnieniem poprzedniego. Mają podobny 

klimat, kolorystykę. Ten trend jest bardzo modny na Instagramie. 

 

Jeżeli zastanawiasz się jak (za pomocą jakich zabiegów, trików, czy 

aplikacji) uzyskać taki efekt … 

 

No cóż, tu punktem wyjścia jest dobre ujęcie. Ponieważ Diana wymyśliła 

sobie taką minimalistyczną wizję z dominującą bielą, każde zdjęcie stara 

się zrobić tak, by znalazł się na nim biały element. Najczęściej jest to 

białe tło. 

 

https://www.instagram.com/wonderforest/
https://www.instagram.com/wonderforest/
https://www.instagram.com/wonderforest/
http://www.thewonderforest.com/2015/05/how-i-edit-my-instagram-photos.html


Następnie to zdjęcie przepuszcza przez VSCO app (darmową aplikację na 

Instagram), a dalej jeszcze podkręca jego jasność, czy naświetlenie 

bezpośrednio na Instagramie. 

 

Sama wyjaśnia to dokładnie  na swoim kanale na You Tube (w języku 

angielskim). 

 

W skrócie: Diana najczęściej korzysta z filtru HB1. 

 

Tu takie malutkie wyjaśnienie. To darmowy filtr, ale nie od razu zobaczysz 

po zainstalowaniu VSCO na telefonie.  

 

Musisz wejść do sklepu i go stamtąd pobrać (koszyk sklepowy, czy 

wejście do sklepu znajduje się na samym końcu paska z różnymi filtrami). 

 

Dalej Diana ustawia sobie filtr HB1 na poziomie +8. Nasycenie -3.  

 

Zauważ, że to właśnie w zmniejszonym nasyceniu kolorów tkwi sekret 

tych jakże spójnie wyglądających, a optycznie relaksujących profili 

minimalistycznych. Cienie + 3, ostrość + 1 … 

 

W VSCO znajdziesz kilka fajnych filtrów. Akurat mój ulubiony to C1. Ale ja 

nie zmierzam do stworzenia minimalistycznego profilu na Instagramie, a 

ten filtr zachowuje kolory. 

 

Niemniej rzeczywiście za pomocą filtrów całkowicie można odmienić 

dowolne zdjęcie. 

 

Z drugiej strony, żeby uzyskać jako taką spójność wizualną profilu, lepiej 

w miarę konsekwentnie trzymać się w miarę jednolitej metody obróbki. 

 

A tutaj, jak Diana poprawia swoje fotki w VSCO przy uzyciu filtra C3 

 

Teraz … 

 

https://vsco.co/store/app
https://vsco.co/store/app
http://www.thewonderforest.com/2015/08/how-to-make-your-instagram-photos-pop.html


CLAUDIA SULEWSKI 

 
 

Yotuberka, ponad 1,5 miliona followersów na YouTubie i prawie milion na 

Instagramie. WOW. Pełny szacun. Tu z kolei inny styl i inna tematyka: bo 

modowa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E19etwDbvfw 

 

Jej rady: 

 

Każde kolejne zdjęcie na Instagramie powinno uzupełniać poprzednie, ale nie 
być takie samo. Takie proste, a takie trudne. 
 

Jej preferencje to z kolei wyostrzony kontrast i ciemniejsze tło.  

 

Ale ta sama aplikacja do obróbki zdjęć, czyli VSCO. O której opowiada z 

humorem i z wyskakującym drugim ja – filmiku. Po prostu trzeba go 

https://www.instagram.com/claudiasulewski/
https://www.instagram.com/claudiasulewski/
https://www.instagram.com/claudiasulewski/
https://www.youtube.com/watch?v=E19etwDbvfw


zobaczyć. Ten filmik to takie małe, skądinąd bardzo sympatyczne 

arcydzieło. Przecież ten ponad milion followersów na You Tubie nie wziął 

się z niczego. 

 

Claudia z kolei (skoro preferuje inne klimaty) wybiera na VSCO filtry: B1, 

B5, P5 (+5, +6). 

 

● Ekspozycja (Exposure) -1 

● Temperatura (Temperature) -1 

● Kontrast +1 

● Fade +2 

● Tint +2 

● Shadow +1 . 

  

PIA MUEHLENBECK 

 
 

Ponad milion followersów na Instagramie, ciało bogini, plażowe klimaty i 

sklep SLINKII z kostiumami kąpielowymi i odzieżą sportową. No i jeszcze 

moja ulubiona aplikacja na Insta, czyli SNAPSEED. 

https://www.instagram.com/piamuehlenbeck/
https://www.instagram.com/piamuehlenbeck/
https://www.instagram.com/piamuehlenbeck/
http://slinkii.com/


 

● Snapseed na Itunes 

● Snapseed na Google Play 

 

W tej aplikacji możesz zrobić naprawdę milion różnych rzeczy.  

 

Sama muszę się powstrzymywać. Mam tendencję do przesadzania, 

zbytniego wyostrzania kontrastu i jasności. Moje fotki wychodzą z niej 

wynaturzone, jeżeli w porę się nie zatrzymam. 

 

Pia wykorzystuje tę aplikację do zwiększania jasności i kontrastu swoich 

fotek. Rzeczywiście te dwie rzeczy ta apka robi naprawdę wspaniale.  

 

Jeżeli, (jeszcze raz to podkreślam), potrafisz się w porę zatrzymać, co 

może być na początku trudne…  

 

W przypadku plażowych zdjęć Pii, po podkręceniu naświetlenia i kontrastu 

w Snapseed, dalej przechodzi do VSCO, by przepuścić je przez któryś z 

tamtejszych filrtów. Jej ulubione filtry to A1, C4 i E1. A… 

 

O tym, jak Pia Mulenbeck obrabia swoje fotki na Insta, przeczytacie 

TUTAJ 

  

https://itunes.apple.com/au/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=pl
http://findingthefiner.com/how-i-edit-my-instagram-pictures/
http://findingthefiner.com/how-i-edit-my-instagram-pictures/


SAROCHA B 

 
 

Kolejny profil nazwijmy to lajfstajlowo - modowy. Wybrałam dla Was ten 

filmik, bo jego autorka Sarocha B (prawie 90 000 followersów na 

Instagramie, ponad 200 000 na You Tube) używa innej aplikacji, czyli  
 
RELOOK.  

 

Bardzo fajnie pokazuje, jak działa ta apka w tym filmiku. To aplikacja z 

Itunes (na iphone). Płatna: 3.99 dolara. 

 

Dla tych, którzy poprawiać w niej swoje selfie, ta aplikacja ma kilka 

naprawdę fajnych funkcji. 

 

Ale wcale nie trzeba korzystać z zewnętrznych aplikacji, by dopracować 

zdjęcia na Insta… 

 

https://www.instagram.com/sarocha_b/
https://www.instagram.com/sarocha_b/
https://www.instagram.com/sarocha_b/
https://itunes.apple.com/us/app/relook/id990928352?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/relook/id990928352?mt=8


ALABASTER FOX 

 
 

Nasza rodzima Adrianna, swoje przecudowne fotki obrabia w samym 

Instagramie.  

 

Też krok po kroku pokazuje, jak uzyskuje taki efekt. 

 

Korzystając najpierw z filtru LO FI, zmniejsza LUX (w fotkach 

wnętrzarskich), rozjaśnia zdjęcie, redukuje prześwietlenie, redukuje 

nasycenie kolorów do – 45, – 50 stopni (w zależności od wyjściowej 

kolorystyki zdjęcia), wyostrza je … 

 

O tym, jak Adrianna z bloga Alabasterfox obrabia swoje fotki na Insta, 

przeczytacie TUTAJ. 

 

 

https://www.instagram.com/alabasterfox/
https://www.instagram.com/alabasterfox/
https://www.instagram.com/alabasterfox/
http://www.alabasterfox.pl/obrobka-zdjec-w-aplikacji-instagram-2/
http://www.alabasterfox.pl/obrobka-zdjec-w-aplikacji-instagram-2/


 

Instagram Tips. Pomysł na profil na 

Instagramie. 

 

Kto powiedział, że jest jeden przepis na Instagram?  

Tyle ile profili, tyle pomysłów i rozwiązań, kolorów i 
niepowtarzalnych klimatów. 

 

Tylko brać inspirację … garściami i przenosić na swoje poletko. 

 

Ale zacznijmy od samego początku… 

1. Kto powiedział, że zdjęcia na Instagram robione telefonem, 
muszą być szare i ponure. 

https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum


Nawet jeżeli o tej porze roku szara i ponura jest nasza rzeczywistość za 

oknem? 

 

A próbowaliście…. 

 

CANDY CAMERA? Co prawda bezpośrednio na Instagramie są filtry. Ale 

takich słodziutkich, słodko-rozjaśniających jak w Candy Camera nie 

znalazłam. 

 

Ale … 

2. Kto powiedział, że zdjęcia na Instagrama trzeba robić telefonem? 
 

Bo Instagram to aplikacja na telefon? 

 

Wiele osób robi swoje zdjęcia aparatem, przepuszcza je przez programy 

typu Photoshop i dopiero potem ładuje je na Instagrama… Co prawda 

dość skomplikowane i można prościej samym telefonem… Ale można też 

bezpośrednio z komputera: 

 

Aplikacja GRAMBLR.  

 

Pozwala załadować fotki bezpośrednio z kompa na Insta.  

 

Aplikacja Later,  

 

która pozwala załadować dowolne zdjęcie z komputera, przesłać je na 

Instagrama. Tu uprzednio musisz otworzyć swojego Instagrama na 

telefonie i skopiować do niego zaplanowaną publikację (zdjęcie plus notka 

i hasztagi).  

 

No i banalnie prosty patent: stosowałam go kiedyś, ale myślę, że jest 

ponadczasowy: przesyłam sobie fotki z komputera na maila. A maila 

otwieram na telefonie. I dalej przerzucam je na Instagrama. 

3. Kto powiedział, że wszystkie fotki na Instagram muszą być tak 
bardzo monotonnie kwadratowe (1080 * 1080 px). 
 
Bo to jedyny słuszny format? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joeware.android.gpulumera&hl=pl
http://gramblr.com/uploader/#home


Skoro ma być kreatywnie, nie zawsze musi być poprawnie politycznie – 

wszystko w jednolitym formacie. Zobacz, jak niektórzy fajnie potrafią się 

bawić formatami. 

 

 

RVSTAPLETON 

 

 

4. Kto powiedział, że dopracowana kompozycja to taka, gdzie każdy 
zakątek kadru jest zagospodarowany, przemyślnie wstawionym 
detalem? 
 

Po co przeładowywać przestrzeń, skoro może być minimalistycznie i 

pastelowo. Jak u … 

 

OH SO PRETTY. 
  

https://www.instagram.com/rvstapleton/
https://www.instagram.com/rvstapleton/
https://www.instagram.com/rvstapleton/
https://www.instagram.com/rvstapleton/
https://www.instagram.com/rvstapleton/
https://www.instagram.com/oh.sopretty/


 

 

 

Podobają mi się takie minimalistyczne kadry. Wnoszą tyle spokoju. A 

jednak. 

 

Gdybym chciała pójść w tym kierunku, nie wiem czy bardziej oszukiwała 

bym samą siebie, czy osoby, które do mnie zaglądają. 

 

To nie mój styl. A długo nie da się pociągnąć czegoś zupełnie niezgodnego 

ze swoją naturą. Nawet jeżeli minimalizm ma wielu adeptów na 

Instagramie. 

5. Kto powiedział, że musi być biało i pastelowo, by było 
minimalistycznie? 
 

Dowodem na to jest profil 

 

BABES IN BOYLAND. 

https://www.instagram.com/babes_in_boyland/


 

 

 

6. Kto powiedział, że za każdym razem musisz stworzyć 
dopracowaną w najmniejszym szczególe kompozycję, czy 
stylizację? 
 
A jeżeli nie zrobię kolejnej sałatki, to nie zrobię zdjęcia? 

 

Często do zrobienia dobrego zdjęcia wystarczy dobry pomysł i wprawne 

oko, które wypatrzy coś niebanalnego w czymś zupełnie banalnym. 

 

RODRIGO 

 

to dowód, że arcydzieło, czy po prostu bardzo inspirujące zdjęcie można 

zrobić dosłownie z niczego. Ot wystarczy zwykłe koło od roweru. 

https://www.instagram.com/rodrigo_/


 

 

7. Kto powiedział, że dopracowany profil musi być taki 
wychuchany, sterylny i minimalistyczny? 
 

Skoro może być ciepły, serdeczny i rustykalny? 

 

A jeżeli już wybierasz jeden dominujący kolor (to jednak pomaga 

stworzyć spójną wizualnie całość), to czy koniecznie musi to być biel, albo 

jakiś pastel? Skoro może być brąz. Jak u 

 

TIFFORELIE. 

https://www.instagram.com/tifforelie/


 

 

 

8. Kto powiedział, że jeżeli już zdecydujesz się na jeden temat (np 
kulinarny), to za każdym razem musi być to samo. 
 

Kuchnia też może być pokazana na wiele sposobów. Zajrzyjcie do 

 

INGWER VANILLE. 

 

 

https://www.instagram.com/tifforelie/
https://www.instagram.com/tifforelie/
https://www.instagram.com/tifforelie/
https://www.instagram.com/tifforelie/
https://www.instagram.com/ingwervanille/


 

9. Kto powiedział, że żeby stworzyć spójny wizualnie profil na 
Instagramie, trzeba trzymać się jednej tematyki? 
 

Choćby miałoby być nudno i monotonnie aż do bólu? 

 

Bo ja właśnie w tym punkcie walnęłam głową w mur. Zrobiło się u mnie 

monotonnie zielono.  

 

A może być jak u Framboise Jam, trochę kuchennie, trochę „miastowo”. 

 

FRAMBOISE JAM. 

 

https://www.instagram.com/framboisejam/


 

10. Kto powiedział, że profil na Instagramie musi być spójny 
wizualnie? 
 

Skoro każde zdjęcie z osobna jest już arcydziełem? 

 

Zajrzyjcie do Super Chinois (Super Chińczyka). Ja dosłownie UWIELBIAM. 

 

SUPER CHINOIS 801 

 

https://www.instagram.com/superchinois801/
https://www.instagram.com/superchinois801/
https://www.instagram.com/superchinois801/


 

11. Kto powiedział, że każde zdjęcie z osobna musi być 
arcydziełem. 
 

Skoro czasami banalne fragmenty rzeczywistości zestawione razem dają 

przykuwającą uwagę całość. Jak u …  

 

SEJKKO 

 

https://www.instagram.com/superchinois801/
https://www.instagram.com/superchinois801/
https://www.instagram.com/sejkko/
https://www.instagram.com/sejkko/
https://www.instagram.com/sejkko/


 

czy  

 

JELITO DE LEON 

 

https://www.instagram.com/sejkko/
https://www.instagram.com/sejkko/
https://www.instagram.com/jelitodeleon/
https://www.instagram.com/jelitodeleon/
https://www.instagram.com/jelitodeleon/


 

 

Podejrzewam, że trudno osiągnąć taką spójność wizualną, jeżeli za 

każdym razem eksperymentujesz z coraz to nowym filtrem. To takie małe 

ostrzeżenie, bo ja już się na tym przejechałam. 

12. Kto powiedział, że musi być skomplikowanie, żeby było 
genialnie. 
 
Geniusz tkwi w prostocie. Jak u … 

 

URBANX KOI. 

 

https://www.instagram.com/jelitodeleon/
https://www.instagram.com/jelitodeleon/
https://www.instagram.com/urbanxkoi/


 

13. Kto powiedział, że jeżeli parentingowo to spontanicznie, na 
gorąco, pstrokato, hałaśliwie, umorusana buźka niedojedzonym 
kompotem. 
 

Skoro może być ciepło,  przytulnie i rodzinnie (z klasą) jak u 

AMANDY JANE JONES. 

 

https://www.instagram.com/amandajanejones/
https://www.instagram.com/amandajanejones/
https://www.instagram.com/amandajanejones/


 

14. Kto powiedział, że portrety muszą być nudne. 
 
Takie są tylko zdjęcia paszportowe. Wszystko musi być na odpowiednim 

miejscu, inaczej pani w okienku odeśle z kwitkiem. Instagram to nie biuro 

paszportowe. 

 

PS. Jeżeli robisz fotkę do biura paszportowego, to lepiej wybierz się do 

specjalisty. Wiem z własnego doświadczenia. No chyba, że lubisz biegać w 

tę i z powrotem po kolejne fotki do aparatu. 

 

Ale miały być ciekawe portrety, czyli 1924 US. 

 

1924 US 

 

https://www.instagram.com/amandajanejones/
https://www.instagram.com/amandajanejones/
https://www.instagram.com/1924us/
https://www.instagram.com/1924us/
https://www.instagram.com/1924us/


 

 

Kto powiedział, że jest jeden skuteczny przepis na 

Instagram? 

 

Tyle ile różnych profili, tyle pomysłów i przepisów. 

 

Tylko brać inspirację garściami i przenosić na swoje poletko. 

 

 

https://www.instagram.com/1924us/
https://www.instagram.com/1924us/


 

Kogo warto obserwować na Instagramie. 

 



 

 

HELLO EMILIE. 
 

UWIELBIAM ten profil.  

 

Jak rozwiniesz go sobie na telefonie, to bije od niego taki spokój. Te 

niebiesko-zielone kolory, otwarta przestrzeń, niski horyzont (linia 

horyzontu umieszczona na dolnej linii trójpodziału).  

 

Powraca tu charakterystyczny akcent: dziewczyna w kapeluszu.  
 

Elementem łączącym jest ten kolor przewodni i tematyka: fotografie 

pejzażu. 

 

 

https://www.instagram.com/helloemilie/


 

 

QUELLA CLAUDIA. 
 

Przeplatają się tu 2 tematy: włoska architektura i kuchnia. Ale przeplatają 

się z matematyczną precyzją. 

 

Mamy tu taką fajną mieszankę. Najpierw zdjęcie „gastronomiczne” z 

filiżanką w roli głównej (obowiązkowo na białym tle). Po nim 

systematycznie przychodzi kolejny element architektury Palermo.  

 

Przy czym zdjęcia z architekturą są utrzymane w charakterystycznej 

szaro-brązowej tonacji. Przeplatane w kratkę z białymi zdjęciami 

kulinarnymi. 

 

Tu autorka wymyśliła sprytny, acz przemyślany zabieg. Wymaga to co 

prawda rozplanowania i zorganizowania. Ale efekt końcowy jest bardzo 

ciekawy. 

 

https://www.instagram.com/quellaclaudia/


 

 

KESSARA. 
 

Tu podobnie zdjęcia pejzażowo-architektoniczne symetrycznie przeplatają 

się z fotkami czysto lajfstajlowymi (filiżanka kawy czy herbaty i jakieś 

dodatki).  

 

Elelmentem łączącym jest tu kolor.  
 

Wszystkie fotki są klimatyczne, nastrojowe, utrzymane w jednej  tonacji 

(popiel-biel-czerń). 

 

https://www.instagram.com/kessara/


 

 

FLATLAYS. 
 

To oczywiście jest tzw profil repostujący, czyli grupujący najlepsze zdjęcia 

z Instagrama otagowane hasztagiem flatlays, czyli stylizacje robione z 

góry. 

 

Ale to też jest jakiś pomysł na zdjęcie lajfstajlowe, a może wręcz, jak 

tutaj, na cały profil.  

 

Każde kolejne ujęcie przedstawia serię starannie rozłożonych 

przedmiotów, na jasnym tle. Niektóre tak starannie rozłożone, że widać, 

że to rozkładanie wymagało sporo czasu. 

 

Czemu to służy? Co ma wyrażać? Pomysł jak każdy inny. A w dobrym 

wykonaniu, dobrze się to prezentuje jako całość. Jest coś nieodparcie 

uroczego w takim porządkowaniu. 

 

https://www.instagram.com/flatlays/


 

 

THE PINK DIARY. 
 

Tu podobnie jak w poprzednim profilu, tylko, że tym razem starannie 

rozłożone modowe gadżety.  

 

Ze słodko różowym akcentem, który powraca co kilka zdjęć i jednocześnie 

przewija się w nazwie tego profilu: różowy dziennik PINK DIARY.  

 

Elementem łączącym jest białe tło i tematyka modowa. 

 

https://www.instagram.com/thepinkdiary/


 

 

SILVER SPIES. 
 

Tu elementem łączącym jest oczywiście tematyka kulinarna.  

 

Ale zauważ te powracające co kadr – okrągłe formy. Tło co prawda 

zmienia się, raz jest białe, raz czarne. A na tym tle okrągłe talerze, 

okrągłe połówki grejpfruta …. 

 

https://www.instagram.com/silverspies/


 

 

VERDENIUS. 
 

Tematyka kulinarna, ale nie tylko. ELementem łączącym jest KOLOR.  

 

Ten profil rozwinięty na telefonie wygląda bardzo spójnie. Sterylne, 

chłodne barwy, najczęściej jakiś talerze ze stylizacją kulinarną na białym 

tle.  

 

Ale także biały pejzaż, kawałek schodów, czy jakiś inny element na tym 

samym białym tle. Czysto, jednolicie, sterylnie. Chłodna biel, miejscami 

wpadająca w zimny niebieski odcień. 

 

https://www.instagram.com/verdenius/


 

 

NANA HAGEL. 
 

Od razu rzuca się w oczy dominująca kolorystyka i … Kopenhaga.  

 

Odnajdziesz tu skandynawski chłód, niebo, morze, skrawki budynku, 

często niski horyzont. Całość spójna kolorystycznie i klimatycznie. 

 

 

https://www.instagram.com/nana_ha/


 

 

BNW PLANET. 
 

Profil repostujący utrzymany w bieli i czerni. Black and white.  

 

Tylko od czasu do czasu na tle tej wczech-obecnej bieli i czerni wyróżnia 

się widoczny kolorowy element, np ten czerwony londyński autobus.  

 

Fotki są arcydziełami same w sobie: przejmujące, poruszające, 

pomysłowe.  

 

Na ten profil trafiają najlepsze fotki oznaczone tym hasztagiem.  

 

Ale warto podglądać najlepszych, nawet bez nadziei dorównania im … 

kiedykolwiek. 

 

https://www.instagram.com/bnw_planet/


 

 

RAVIVORA. 
 

Profil podróżniczy. Zachwycające piękno natury. Tej surowej, 

niedostępnej. Góry, lasy, rozległe przestrzenie. Warto chociażby oko nimi 

nasycić. 

 

https://www.instagram.com/ravivora/


 

 

VUTHEARA. 
 

I znowu UWIELBIAM. Każda fotka tutaj to arcydzieło sztuki.  

 

Dużo ulicznej fotografii z Paryża (street photography). Ujęcia nie do 

podrobienia: uchwycona niepowtarzalna chwila, gra świateł. Zdarzają się 

także pejzaże. 

 

Zestawione razem na jednym instagramowym profilu, może i nie tworzą 

razem spójnej wizualnie całości.  

 

Ale może to nie  powinno być obsesją. 

 

Nie każdą tematykę da się tak jednolicie sformatować. Wszystko zależy od 

pomysłu. A tu każda fotka jest jednym wielkim morzem inspiracji. 

 

https://www.instagram.com/vutheara/


 

 

Jak znaleźć pomysł na siebie na 

Instagramie. Porcja inspiracji. 

 

Bo można mieć tyle różnych pomysłów na Instagrama, ile istnieje różnych 

profili na Instagramie. 

 

Każdy może mieć swój niepowtarzalny pomysł na swój niepowtarzalny 

profil na Instagramie. 

 

Co chciałam pokazać Wam na przykładach…., 

 

że można stworzyć – rozwinąć ciekawy i bardzo intrygujący profil na 

Instagramie wokół naprawdę wprost nieprawdopodobnych tematów. 

 

Tu jeszcze małe wyjaśnienie: 

https://vademecumblogera.pl/author/avavacum
https://vademecumblogera.pl/author/avavacum


niektóre z tych profili, które tutaj pokazuję są profilami repostującymi, 

tzn. takimi, które grupują u siebie zdjęcia zrobione przez różnych 

internautów, czy instagramerów, oznaczone tym samym hashtagiem i 

dotyczące np konkretnego tematu. Ale zaczynamy…. 

  

Profil książkowy b.books.s 

 

 

Czyli można stworzyć cały profil na Instagramie fotografując przepaściste 

regały, obłożone książkami. Jaka rozkosz dla książkowego mola.  

 

Chociażby sobie na to popatrzeć. Jaka używka dla miłośników wystroju 

wnętrz. 

 

Można upatrzyć sobie inny szczegół architektoniczny. Dużo jest tutaj na 

Instagramie takich repostujących profili (czyli grupujące zdjęcia różnych 

autorów oznaczone jednym hasztagiem), które używają hasztag o 

podobnej konstrukcji po angielsku I have this thing with…. Mam coś 

takiego z … 

 

I tutaj jako pierwszy chciałam pokazać Ci profil dotyczący…. podłóg. 

https://www.instagram.com/b.books.s/
https://www.instagram.com/b.books.s/
https://www.instagram.com/b.books.s/


  

Profil podłogowy: I HAVE THIS THING WITH FLOOR 

 

 

To jest profil repostujący podłogi, czy mozaiki podłogowe…. Nie i tu wcale 

nie chodzi o to, że ludzie już nie wiedzą, co fotografować. Tyle, że 

inspirację można znaleźć dosłownie wszędzie… i we wszystkim. 

 

Ile można tu znaleźć inspirujących wzorów…. podłóg. 

https://www.instagram.com/ihavethisthingwithfloors/
https://www.instagram.com/ihavethisthingwithfloors/
https://www.instagram.com/ihavethisthingwithfloors/


 

 

Okazuje się, że nawet samo zdjęcie własnych stóp na podłodze musi być 

nudne. 

 

Są profile, które pokazują tylko i wyłącznie drzwi. 

  

Profil drzwiowy: 

DOOR TRAITS 

https://www.instagram.com/doortraits/


 

 

I tu okazuje się, że jeżeli nie macie tematu na Instagrama, wystarczy 

przejść się po okolicy i po prostu porobić zdjęcia napotkanym drzwiom 

wejściowym. 

 

To może być pomysł i zarazem metoda na ćwiczenie fotograficznego oka, 

czy umiejętności fotograficznych (przede wszystkim kadrowania, a później 

komponowania tych zdjęć w jeden spójny profil na Instagramie). 

100 DOORS ESCAPE 

https://www.instagram.com/doortraits/
https://www.instagram.com/doortraits/
https://www.instagram.com/100doors.escape/


 

 

I tu wcale profil poświęcony drzwiom wejściowym nie musi być nudny. 

 

Bo tyle, ile różnych drzwi wejściowych, tyle różnych ujęć, tyle różnych 

opraw, tyle różnych pomysłów i sposobów ich kadrowania. 

 

I jeszcze jeden profil poświęcony drzwiom, żeby pokazać Ci, że 

fotografowanie drzwi wcale nie musi być nudne. To może być np fajny 

kadr do własnych selfie. 

 

Tu można skupić się na detalu np. na ozdobnej klamce do drzwi. Można 

stworzyć wokół tego tematu coś – cały – zadedykowany drzwiom profil, 

który swoim klimatem odbija osobowość nas, jako twórcy… 

 

Porównaj sobie chociażby te dwa profile drzwiowe: każdy z nich jest 

odmienny klimatycznie i kolorystycznie. 

PORTASE PORTOES 

https://www.instagram.com/100doors.escape/
https://www.instagram.com/100doors.escape/
https://www.instagram.com/portaseportoes/


 

 

A jeszcze na dodatek trzeci profil drzwiowy: bardziej rustykalne, bardziej 

doniczkowe, tzn często obłożone doniczkami drzwi … Ale też poświęcony 

tylko tym drzwiom. 

 

I kolejny profil. Tym razem tematem jest rower. 

Profil rowerowy - I HAVE THIS THING WITH BIKES 

https://www.instagram.com/portaseportoes/
https://www.instagram.com/portaseportoes/
https://www.instagram.com/ihavethisthingwithbikes/


 

Jako rowerowy paparazzi, czyli osoba, która idąc ulicą nie przepuści 

żadnemu porzuconemu rowerowi, który malowniczo wpisuje się w 

scenerię. 

 

To jest profil repostujący. Widzisz ten sam hasztag, na który wcześniej 

zwróciłam Ci uwagę w formie i formacie: I have something with. I tym 

razem, tą rzeczą, która jest tematem, czy motywem przewodnim są 

rowery. 

 

Rower wkomponowany w pejzaż miejski albo w plener. 

GRA CIENI: I HAVE A THING FOR SHADOWS 

https://www.instagram.com/ihavethisthingwithbikes/
https://www.instagram.com/ihavethisthingwithbikes/
https://www.instagram.com/ihaveathingforshadows/


 

Ale zobacz: tematem na profil na Instagramie mogą być cienie, a 

dokładnie: gra świateł i cieni. 

 

To w sumie trudny – z punktu widzenia fotografa – temat. Może nawet 

niewdzięczny, bo wydawałoby się, że cienie psują nam zdjęcie i psują 

naszą czasami starannie wypracowaną kompozycję. 

 

Tymczasem można uczynić z nich ważny element kompozycji. A nawet 

poświęcić temu – zadedykować – cały profil na Instagramie. 

Profile z oknami na Instagramie: WINDOWS TO THE WORLD 

https://www.instagram.com/ihaveathingforshadows/
https://www.instagram.com/ihaveathingforshadows/
https://www.instagram.com/windows_to_the_world/


 

 

Tutaj, żeby pokazać Ci, że można również rozwinąć profil na Instagramie 

wokół okien. 

 

Może jeszcze ten profil szuka swojej drogi. Nie uważam go za bardzo 

dopracowany, czy zwalający z nóg impetem artystycznych doznań, czy 

spójnością i końcowym efektem wizualnym. Ale – pomysł sam w sobie 

jest ciekawy. 

GRA KOLOREM na Instagramie 

https://www.instagram.com/windows_to_the_world/
https://www.instagram.com/windows_to_the_world/
https://www.instagram.com/_popyacolour/


 

 

Kolejna rzecz: po prostu takim elementem architektonicznym, który może 

nas zafascynować, któremu można zadedykować cały profil na 

Instagramie są różne elementy kolorystyczne. 

 

To może być tylko fragment jakiejś dekoracji. Fragment okna na tle 

kolorowego muru. To może być tylko niewielki element architektoniczny, 

ciekawie wkomponowany w grę kolorów…. 

 

Tutaj w ramach profili repostojących i organizujących wyzwania, co może 

być okazją do pokazania się i dotarcia do szerszej grupy odbiorców. 

 

Bo jeżeli Twoje zdjęcie będzie miało to szczęście, że zostanie wyróżnione 

w ramach takiego wyzwania albo zrepostowane na takim większym 

profilu, grupującym zdjęcia oznaczone konkretnym hasztagiem, to jest to 

jakiś krok do przodu.  

 

To może przełoży się to docelowo na zwiększenie zainteresowania naszym 

profilem i zaowocuje zwiększeniem liczby obserwujących. 

https://www.instagram.com/_popyacolour/
https://www.instagram.com/_popyacolour/


I tutaj jednym z pierwszych profilii repostujących, którym warto się 

zainteresować – jest profil repostujący zdjęcia z Twojego miejsca 

zamieszkania. Jeżeli taki istnieje (jeżeli nie – możesz coś takiego stworzyć 

sam). 

Profile z danego miasta np: IGERS WROCLAW 

 

 

I tak np. profil igersWrocław, czyli profil grupujący wybrane zdjęcia z 

Wrocławia. 

 

Co jest ważne, jeżeli chcesz by Twoje zdjęcie zostało zrepostowane na 

takim profilu, co najprawdopodobniej przełoży się na większy jego zasięg, 

co jest jak najbardziej pomocne z punktu widzenia budowania swojej 

społeczności i docierania szerzej. 

 

Punktem wyjścia byłoby przyjrzeć się, w jakim klimacie są pozostałe 

zdjęcia na danym profilu. Czyli to jest coś, co w jakimś tam stopniu odbija 

https://www.instagram.com/igerswroclaw/
https://www.instagram.com/igerswroclaw/
https://www.instagram.com/igerswroclaw/


gusta osoby dokonującej selekcji (jej wyczucie estetyki), która jest twórcą 

tego profilu. 

Profile kwiatowe na Instagramie: EARLY MORNING HEART  

  

 

Teraz profil: wokół kwiatów. Po prostu bukiety kwiatów w różnych 

wydaniach. 

 

To jest akurat profil Early Morning Heart, czyli poranne serce. Jest tu dużo 

zestawów śniadaniowych. Ale ostatnio mam wrażenie, że bardziej jego 

autorka poszła w kierunku pokazywania kompozycji kwiatowych. I to też 

może być pomysł, czy temat na piękny profil. 

Profile kawowe i herbaciane. 

KAWA CZY HERBATA. COFFEE AND SEASONS 

https://www.instagram.com/earlymorningheart/
https://www.instagram.com/coffeeandseasons/


 

 

Podobnie tematem może być banalna filiżanka kawy, czy herbaty Coffee 

and the seasones. To jest profil, na którym prezentowane są prace 

(stylizacje) kilku Instagramerów paryskich. 

 

Tutaj zawsze pojawia się w ramach stylizacji – filiżanka kawy, czy 

herbaty. 

Więc jak najbardziej na Instagramie nie można się nudzić. Można tu 

puścić wodze wyobraźni, można poszaleć i przede wszystkim można 

znaleźć tu multum – niepodejrzewanych inspiracji. 

 

 

No i to, było by na tyle. Pozdrawiam serdecznie. 

 

Powodzenia 

 

Beata 

 

Podobne wpisy: 

https://www.instagram.com/coffeeandseasons/
https://www.instagram.com/coffeeandseasons/


 

● Pomysł na profil na Instagramie. 

● Instagram inaczej. 

● Pomysł na profil na Instagramie. Kolejna porcja inspiracji. 

 

 

 

https://vademecumblogera.pl/2016/01/pomysl-na-profil-na-instagramie.html
https://vademecumblogera.pl/2016/04/instagram-inaczej.html
https://vademecumblogera.pl/2016/02/pomysl-na-profil-na-instagramie-2.html

