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Program InDesign

Program InDesign jest programem służącym do projektowania, składania, 
łamania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych, w tym tak 
skomplikowanych dokumentów, jak książki, gazety, rozbudowane foldery itp. 

InDesign został stworzony w drugiej połowie lat 90. przez firmę Adobe na 
podstawie programu PageMaker, który nie wytrzymał konkurencji na ryn-
ku profesjonalnych programów do dtp z programem QuarkXPress. Obecnie 
InDesign jest wiodącym programem do dtp nie tylko na rynku polskim, ale 
i ogólnoświatowym. 

W porównaniu do programu PageMaker InDesign oferuje wiele funkcji, 
niezbędnych do tworzenia rozbudowanych dokumentów na potrzeby druku, 
w tym: 

- tworzenie plików pdf bez potrzeby tworzenia plików typu ps, w tym z za-
stosowaniem formatów: press quality, pdf-x/1a

- łatwe tworzenie złożonych tabel,
- rozbudowane funkcje justowania tekstu, dzielenia wyrazów, stosowania 

przypisów itp.,
- dodatkowe opcje służące zarządzaniem rozbudowanymi dokumentami, 

w tym półautomatyczne tworzenie żywej paginy, numeracji stron, przenosze-
nia rozdziałów w dokumencie, tworzenia wakatów itp. (tzw. opcja księga);

- sprawdzania zgodności zawartego w projekcie materiału pod kątem: 
osadzenia czcionek, zastosowanych plików graficznych (zgodność formatu 
cmyk), łącz, kolorów, farb, a także ustawień drukarskich pliku źródłowego,

- rozbudowane funkcje znajdź/zamień, w tym wyszukiwanie w tekście 
dokumentu według systemu kodowania unicode,

- możliwość stosowania czcionek typu open type 

Program InDesign pozwala również na bliską współpracę z innymi pro-
gramami Adobe, przede wszystkim z programem Photoshop oraz Illustrator, 
a także programami graficznymi innych wiodących firm, np. z programami 
pakietu Corel.



Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
tel. 032 359 15 70, fax. 032 359 20 57
e-mail: wydawus@us.edu.pl
www.wydawnictwo.us.edu.pl

2 © Tomasz Gut

Tworzenie nowego pliku

Tworzenie nowego pliku zaczynamy od wyznaczenia podstawowych ele-
mentów, takich jak określenie rozmiaru stron, marginesów i łamów, ustawień 
siatki dokumentów (ew. określamy przyciąganie tekstu do siatki lini bazo-
wych). 

Procedura:
1. Wybierz polecenie plik → nowy → dokument
2. W oknie dialogowym nowy dokument określamy szerokość i wysokość 

strony, orientację (pionową bądź poziomą) strony, liczbę łamów, margi-
nesy dokumentu.

3. Następnie zatwierdzamy ustawienia komendą ok

Dużym ułatwieniem w pracy z dokumentami o stałych parametrach jest 
opcja predefiniowane ustawienia dokumentu, w której można zapisać 
i odpowiednio nazwać zadane ustawienia, co zdecydowanie przyspiesza pra-
cę z plikami wydawniczymi, a także pozwala zwiększyć kontrolę ustawień 
standardowych dokumentów WUŚ.  

Aby skorzystać z funkcji, określamy ustawienia dokumentu zgodnie z pro-
cedurą, a następnie używamy komendy → zapisz ustawienia z okna dia-
logowego. Po pojawieniu się kolejnego okna dialogowego, nadajemy odpo-
wiednią nazwę dokumentu, np. B5 UŚ. 

Przykładowe  
okno dialogowe  
nowy dokument  
w programie InDesign
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Tworzenie szablonów dokumentów

O ile korzystanie z funkcji opisanych na poprzedniej stronie jest koniecz-
ne  w przypadku tworzenia od podstaw nowej publikacji, o tyle podczas two-
rzenia dokumentów WUŚ, możemy stworzyć szablon dokumentu, w którym 
wyznaczymy – oprócz opisanych wcześniej parametrów – również pozycję 
żywej paginy oraz właściwą kolumnę tekstu. 

Istotną funkcją szablonu jest brak możliwości nadpisania na źródło-
wym pliku szablonu nowego dokumentu!

Aby stworzyć szablon dokumentu wykonujemy kroki zgodnie z opisem 
zawartym na stronie 2. Po wciśnięciu komendy ok, wyświetlona zostanie 
pierwsza strona nowego dokumentu. 

Biorąc pod uwagę, że w programie InDesign nie ma możliwości określenia 
wymiarów kolumny bezpośrednio, musimy przeprowadzić tę operację z wy-
korzystaniem menu marginesów. W tym celu musimy przeprowadzić nastę-
pujące kroki.

Procedura:
1. W nowo utworzonym dokumencie, z zakładki strona zaznacz stronę 

wzorcową, wybierz ikonę prostokąt z bocznego paska narzędziowego,
2. Narysuj kształ prostokąta o dowolnych wymiarach,
3. Następnie w górnym pasku narzędziowym wpisz w pole szerokość war-

tość 28c (program automatycznie przelicza jednostki cycero na milime-
try), a w pole wysokość wartość 44c,

4. Uzyskany kształt stanowi dokładny odpowiednik kolumny tekstowej 
z uwzględnieniem żywej paginy.

5. Następnie wybierz z górnego paska narzędziowego polecenie: okno → 
automatyzacja → skrypty → align to page. 

6. Z menu palety skryptu wybierz opcje center (w kolumnie vertical) oraz 
center (w kolumnie horizontal), a następnie zatwierdź ok.

!

Narzędzie 
prostokąt
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7. Uzyskaliśmy wyśrodkowaną kolumnę, której pozycję możemy dodat-
kowo utrwalić za pomocą linii pomocniczych. W tym celu najedź kur-
sorem na pionową miarkę i z naciśniętym lewym przyciskiem myszy 
przesuń kursor na dokument, dopasowując pozycję lini pomocniczej do 
lewej i prawej krawędzi ramki. 

8. Następnie ponów procedurę, tworząc linię pomocniczą, korzystając 
z miarki poziomej, a w pole z wartością Y wpisz 15mm. W ten sposób 
wyznaczymy właściwe usytuowanie kolumny w pionie.

9. Następnie wybierz polecenie układ → marginesy i łamy i wpisując od-
powiednie wartości w pola marginesów, dopasuj szerokość i wysokość 
łamu (czerwona ramka na stronie) do lini pomocniczych wyznaczonych 
w dokumencie.

10. W ten sposób uzyskaliśmy łam o poprawnych parametrach. Aby zapi-
sać go jako szablon programu InDesign, wybierz polecenie plik → zapisz 
jako, a następnie z okna dialogowego wybierz format szablon indesign

miarka pionowa

linia pomocnicza

wartość pozycji  
lini pomocnicznej

szablon indd



Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
tel. 032 359 15 70, fax. 032 359 20 57
e-mail: wydawus@us.edu.pl
www.wydawnictwo.us.edu.pl

© Tomasz Gut 5

Format szablon indesign pozwala na znaczne ułatwienie pracy przy two-
rzeniu standardowych dokumentów WUŚ bez możliwości nadpisania na pli-
ku źródłowym innego dokumentu! 

Przy tworzeniu szablonów innych formatów postępujemy analogicznie, 
zmieniając oczywiście jedynie wymiary strony, łamu etc.

Wyznaczenie żywej paginy 

Pracując dalej na pliku szablonu, możemy wyznaczyć standardową żywą 
paginę. W tym celu musimy pomniejszyć wysokość wyznaczonej wcześniej  
kolumny o 2 cycero. 

Procedura:
1. Wybierz z prawego paska narzędziowego zakładkę strona, a następnie 

wybierz stronę wzorcową.
2. Utwórz linię pomocniczą korzystając z miarki poziomej, i przeciągnij 

ją na dokument. 
3. Biorąc pod uwagę, że górna krawędź kolumny ma wartość 15 mm, należy 

doliczyć do określenia właściwej pozycji lini pomocnicznej 2c (9,023 mm).
4. Wpisując w pole Y  wartość 24,023 mm wyznaczamy krawędź łamu tek-

stowego. 
5. Następnie wybieramy polecenie układ → marginesy i łamy, a w pole 

górny wpisujemy wartość 24,023 mm. 

W ten sposób wyznaczamy łam z uzwględnieniem żywej paginy. 
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Praca z tekstem w programie InDesign

1. WLEWANIE TEKSTU

Po utworzeniu odpowiednich szablonów, możemy przystąpić do umiesz-
czenia tekstu. W tym celu należy wybrać komendę plik → umieść (klawisz 
skrótu ctrl + d), a następnie – z wyświetlonego okna dialogowego – wybrać 
odpowiedni plik tekstowy (bądź graficzny).

Po wybraniu odpowiedniego pliku i zaakceptowaniu go komedną otwórz 
bądź klawiszem enter nastąpi zmiana kształtu kursora. Aby wlać tekst na 
stronę, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki. Umieszczany tekst zo-
stanie wlany w automatycznie generowaną przez program ramkę tekstową. 

Należy uważać, aby podczas wykonywania tej czynności, nie zostały zazna-
czone inne ramki na stronie. Jeśli jedna z nich będzie aktywna, tekst zostanie 
umieszczony w jej obrębie. 

Okno dialogowe umieść
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Po wybraniu odpowiedniego pliku, który chcemy umieścić w programi In-
Design – jak wspomnieliśmy wcześniej – kursor myszki zmieni się w kursor 
ikony tekstowej. 

Możemy na tym etapie pracy – używając klawisza modyfikującego – okre-
ślić sposób wlewania tekstu: od ręcznego po automatyczny. Mamy do dyspo-
zycji cztery rodzaje wlewania tekstu na stronę:

• ręczny: dodaje po jednej ramce tekstowej. Stosując tę metodę jesteśmy 
zmuszeni również do ręcznego dodawania stron do dokumentu:

 ikona: 
• półautomatyczny (wciśnięty klawisz alt): półautomatyczne wlewanie 

tekstu funkcjonuje tak jak wlewanie ręczne, ale kursor zamienia się w za-
ładowaną ikonę tekstową za każdym razem, gdy osiągnięty zostanie ko-
niec ramki, aż do wlania całego tekstu do dokumentu:

 ikona: 
• automatyczny (wciśnięty klawisz shift): automatycznie wlewa cały tekst 

i jednocześnie dodaje strony do dokumentu:
 ikona:
• automatyczny z zachowaniem liczby stron (wciśnięty klawisz shift i 

alt: wlewa cały tekst do dokumentu, ale nie dodaje ramek ani stron. Cały 
pozostały tekst staje się tekstem zakrytym:

 ikona: 
Biorąc pod uwagę, że przede wszystkim będziemy tworzyć na potrzeby 

Wydawnictwa publikacje książkowe, najbardziej wygodna opcja wlewania 
tekstu to wlewanie automatyczne (klawisz modyfikujący shift). Automa-
tycznie zostaną dodane ramki tekstowe oraz strony. Wraz z późniejszym for-
matowaniem tekstu będziemy jedynie zmuszeni do usunięcia ewentualnych 
pustych stron w dokumencie. 

2. WSTĘPNE FORMATOWANIE TEKSTU

Formatowanie tekstu w programie InDesign można przeprowadzić na co-
najmniej dwa sposoby. Stosując:

•  formatowanie lokalne: na bieżąco określamy parametry zaznaczonego 
fragmentu tekstu, zadając odpowiedni font, rozmiar, interlinię itd.

•  formatowanie za pomocą stylów akapitowych: tworząc nowy styl aka-
pitowy, w którym określamy wszystkie niezbędne parametry. 

Oczywiście stosowanie stylów akapitowych jest o wiele bardziej wygodne 
dla użytkownika i pozwala kontrolować skład tekstu na każdym etapie pracy, 
wraz z ewentualnymi modyfikacjami.  

Jednak aby przystąpić do formatowania tekstu za pomocą stylów akapito-
wych, należy mieć świadomość licznych problemów, które mogą wystąpić.



Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
tel. 032 359 15 70, fax. 032 359 20 57
e-mail: wydawus@us.edu.pl
www.wydawnictwo.us.edu.pl

8 © Tomasz Gut

Przede wszystkim stosując style akapitowe, należy pamiętać o groźbie 
utracenia informacji o kursywach i pogrubieniach. Dzieje się tak dlatego, iż 
jeśli utworzymy styl akapitowy o nazwie tekst i określimy jego parametry na 
styl czcionki regular, program automatycznie będzie usuwał kursywy (etc.)  
w momencie stosowania stylu akapitowego. Aby tak się nie stało, należy za-
stosować formatowanie przy pomocy stylu znakowego. Opcja styl znakowy 
określa nam miejsca w formatowanym tekście, do których parametry stylu 
akapitowego nie będą się odnosić. 

Procedura:
1. Z prawego paska narządziowego wybierz zakładkę Style znakowe.
2. Nastęnie wybierz opcję Utwórz nowy styl.
3. Na liście pojawi się nowy styl znakowy o nazwie Styl znakowy 1.
4. Najedź na niego kursorem, a następnie, klikając w prawy klawisz myszki, 

wybierz opcję edytuj styl znakowy 1.
5.  Wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym możemy określić cechy 

nowo tworzonego stylu. 

6. W umieszczonym po lewej stronie okna parametrach stylu znakowego 
wybieramy pozycję 2. (podstawowe formatowanie lokalne) i wybie-
ramy w polu styl czcionki → italic, w poli nazwa stylu wpisujemy 
nazwę, np. Kursywy. 

7. Akceptujemy nasz wybór klawiszem ok. 

W ten sposób został utworzony styl znakowy o nazwie Kursywy. Aby zo-
stał on zastosowany do wlanego uprzednio tekstu i odnosił się on jedynie 
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(sic!) do miejsc, w których występują kursywy, należy użyć polecenia edy-
cja → znajdź/zastąp (klawisz skrótu: ctrl + f). Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe znajdź/zastąp.

1. W polu przeszukuj  wybieramy opcję dokument. 
2. W polu znajdź format klikamy ikonę wskaż atrybuty do znalezie-

nia (ikona lupa/litera T) i wybierz atrybut, który chcemy wyszukać, w 
tym wypadku styl czcionki → italic. Akceptujemy wybór komendą 
ok.

3. W polu zmień format – analogicznie klikając w odpowiednią ikonę – 
wybieramy z opcji stylu → styl znakowy → kursywy. Akceptujemy 
wybór komendą ok. 

4. Następnie używamy komedny zmień wszystkie. 

W ten sposób w całym (!) tekście, który został wlany uprzednio do doku-
mentu, zostały wyznaczone miejsca, w którym ma pozostać kursywa. Infor-
macje o tych partiach tekstu nie zostaną utracone w momencie formatowania 
za pomocą stylów akapitowych. 
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Przedstawiony sposób użycia stylów znakowych, ma zastosowanie we 
wszystkich przypadkach, polegających na stosowaniu formatowaniu lokal-
nym w obrębie jednego stylu akapitowego, np. pogrubienia, stosowanie 
kapitalików, wersalików, innego fontu, rozmiaru, zmiany świateł itp. 

3. FORMATOWANIE zA POMOcą STyLóW AKAPITOWych

Po wprowadzeniu do tekstów informacji o stylach znakowych, można 
przystąpić do określenia parametrów stylów akapitowych. 

Wybieramy z prawego paska narzędziowego polecenie style akapitowe 
i aktywujemy polem kliknięciem myszki. Następnie wybieramy polecenie 
utwórz nowy styl 

Wyświetli nam się nowe okno dialogowe o nazwie opcje stylu akapitowego.

Ikony na dolnym pasku listy stylów 
akapitowych to w kolejności:
1. Utwórz nową grupę stylów akapitowych; 
2. Wyczyść przesłonięcia zaznaczenia;  
3.  Utwórz nowy styl; 
4. Usuń zaznaczony styl lub grupy.
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Po lewej stronie okna umieszczone są poszczególne pozycje opcji ustawień 
stylu. 

1.  Opcja ogólne: określenie nazwy stylu; nadanie skrótu klawiaturowego; 
2. Opcja podstawowe formatowanie znakowe: określanie podstawo-

wych informacji typograficznych, takich jak: określenie rodziny czcionek, 
stylów czcionek, rozmiaru, wielkości interlini itp.;

3. Opcja zaawansowane formaty znaków;
4. Opcja wcięcia i odstępy: wybór typu justowania, wcięć z lewej i prawej 

strony; wcięcie pierwszego wiersza, określenie typu przyciągania tekstu 
względem siatki linii bazowych; odstępy akapitowe;

5. Opcja tabulatory: przypisanie znaków tabulacji do określanego akapi-
tu;

6. Opcja linie akapitowe;
7. Opcja opcje przenoszenia: opcje automatycznej kontroli sierot  

i wdów;
8. Opcja dzielenie wyrazów: szczegółowe określenie sposobu podziału 

wyrazów;
9. Opcja justowanie: możliwość kontroli świateł międzywyrazowych na 

poziomie stylu akapitowego;
10.  Opcja punktory i numeracja;
11. Opcja kolor znaku;
12. Opcja funkcje opentype: funkcje aktywacji ligatur, wariantów kontek-

stowych, typu cyfr dostępnych w fontach OpenType;
13. Opcja opcje podkreślenia;
14. Opcja Opcje przekreślenia.
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W celu dokładnego określenia parametrów stylu akapitowego wprowadza-
my odpowiednie dane. Zaakceptowanie wyboru potwierdzamy klawiszem 
ok. Zostanie w ten sposób utworzony nowy styl akapitowy, który wyświetli 
się na liście stylów akapitowych. 

Przygotowanie tekstu w programie WORD

Aby ułatwić sobie pracę z formatowaniem tekstu w programie InDesign, 
należy odpowiednio wprowadzić informacje w programie Word. Przede 
wszystkim należy stosować jednoznaczny sposób oznaczania poszczególnych 
stałych elementów tekstu. 

W poniższej tabeli pokazano sposoby sformatowania tekstu w zależności 
od typu efektu, który chcemy osiągnąć. 

Zapis Word KlaWisZ sKrótu styl ZnaKoWy

kursywa ozn. kursywy ctrl + shift + i Kursywy
pogrubienie ozn. pogrubienie ctrl + shift + b Pogrubienie
podkreślenie ozn. podkreślenie ctrl + shift + u Podkreślenie
rozstrzelenie ozn. kapitalik ctrl + shift + k Rozstrzelenie

Innymi słowy, aby uprościć sobie pracę na późniejszym etapie i zwiększyć 
kontrolę nad formatowaniem lokalnym oznaczamy w pliku programu Word 
kursywy jako kursywy, pogrubienia jako pogrubienia, podkreślenia jako 
podkreślenia, natomiast rozstrzelenia nazwisk w przypisach określamy w 
Wordzie, oznaczając je kapitalikami (klawisz skrótu ctrl + shift + k). 

Tak przygotowany tekst wlewamy do programu InDesign. Kolejnyn  
NIEZBĘDNYM krokiem jest utworzenie odpowiednich stylów znakowych o 
nazwach podanych w tabeli. 

Na tym etapie pracy tekst wlany do InDesigna w Worda powinien przybrać 
formę – zobacz następna strona. 
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Przedstawione idee klasycznego utylitaryzmu stały się podstawą doktryny 
liberalizmu gospodarczego, co widać już u jego twórcy Adama Smitha. 
To z jego ideami wiąże się rozróżnienie, jakiego dokonano później między 
tzw. sprawiedliwością dystrybutywną a komutatywną. Sprawiedliwość 
dystrybutywna odwołuje się bowiem do równości materialnej, na rzecz 
której konieczne jest dokonanie powtórnego podziału dochodu, podczas 
gdy sprawiedliwość komutatywna dokonuje się w bezosobowym procesie 
rynkowym i wyklucza wszelką kontrolę typu politycznego. Idee Adama 
Smitha wpisują się w pojęcie sprawiedliwości komutatywnej. To w procesie 
swobodnej wymiany rynkowej, korzystnej dla wszystkich biorących w niej 
udział jednostek, dostrzegał on realizację ideału sprawiedliwego społeczeństwa, 
łączącego w sobie sprawiedliwość i efektywność1.
Prawdopodobnie najbardziej znanym współczesnym kontynuatorem idei 
wywodzących się z utylitaryzmu jest F. von Hayek. Uważany jest za głównego 
reprezentanta współczesnego neoliberalizmu, który prezentuje bardzo zbliżoną 
do Smitha i utylitarystów wizję sprawiedliwości. Punktem wyjścia teorii 
Hayeka jest rozróżnienie, jakiego dokonał między „organizacjami społecznymi” 
oraz „spontanicznym porządkiem”2. Hayek twierdzi, że za wyniki procesu 
rynkowego, który ze swej natury jest zjawiskiem bezosobowym, nikt nie ponosi 
odpowiedzialności, zatem nie można ich uważać ani za sprawiedliwe, ani za 
niesprawiedliwe. Sprawiedliwość bowiem może być stwierdzona jedynie w 
odniesieniu do zamierzonych rezultatów ludzkiego działania, nie zaś w stosunku 
do okoliczności, które nie były zaplanowane przez ludzi3.

1   Efektywność a sprawiedliwość. Red. J. Wilkin. Warszawa: „Key Text”, 1997, s.78.
2   Zob. teksty autorstwa: C. Bec, Ch. Chambaz, P. Concia ldini: Réduire les inégalités – quel rôle 
pour la politique sociale? Collection MiRe, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Paris 2004, s. 9–10.
3   Efektywność a sprawiedliwość…, s. 81.

Jeśli powyższy tekst, zaimportowany z programu Word, zaczniemy forma-
tować stylami akapitowymi utracimy informacje o formatowaniu lokalnym. 
Innymi słowy: narazimy się na groźbę odtwarzania w całym pliku kursyw, po-
grubień etc. Aby tego uniknąć, należy zacząć od formatowania tekstu stylami 
znakowymi. Sposób tworzenia stylów znakowych omówiono na stronie 8. 
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Wprowadzając informację o formatowaniu lokalnym w programie Word 
należy zwrócić szczególną uwagę na rozsztrzelenia w nazwiskach. Biorąc pod 
uwagę informacje zawarte w tabeli na stronie 12, należy zaznaczać rozstrze-
lenie (tracking) kapitalikami. Zaznaczony do formatowania wyraz powinien 
przyjąć postać:

 Chambaz:

Ostatnia litera w nazwisku nie może być oznaczona kapitalikiem, gdyż 
najczęściej za nazwiskiem stoi dwukropek, przecinek lub kropka. Jeśli zazna-
czymy cały wyraz tracking wpłynie również na odstęp pomiędzy nazwiskiem 
a znakiem interpunkcyjnym, co jest błędem. Wyraz przybierze postać:

Chambaz:

Jeśli natomiast kapitalikami zaznaczamy spację przed nazwiskiem oraz 
całe nazwisko bez ostatniej litery, uzyskamy prawidłowy zapis wyrazu wraz 
ze zwiększeniem spacji przed wyrazem.

Chambaz:

Aby utworzyć styl znakowy określający wartość trackingu, tworzymy nowy 
styl znakowy, a w polu światło wpisujemy wartość 100. 

Następnie przechodzimy do panelu Znajdź/Zamień wciskając skrót CTRL + F. 
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W polu znajdź format wybieramy wartość kapitaliki, w polu zmień for-
mat wybieramy utworzony przez nas styl znakowy z odpowiednią wartością 
trackingu. Wybieramy polecenie zmień wszystkie. W ten sposób w całym 
dokumencie nazwiska uzyskały poprawne formatowanie i jednocześnie ozna-
czone są odpowiednim stylem znakowym.

Formatowanie przypisów

Formatowanie przypisów zaczynamy od utworzenia stylu akapitowego z 
odpowiednimi danymi. Następnie włączamy w InDesignie funkcję pokaż 
znaki ukryte (tekst → pokaż znaki ukryte). 

Należy zwrócić uwagę, że przy wlewaniu tekstu z Worda do InDesigna 
tekst w przypisach automatycznie ulega zmianie. Numeracja przypisów 
przekształca się z indeksu górnego, zaś odstęp pomiędzy cyfrą a pierwszym 
wyrazem ma stałą wartość (najczęściej jest to tabulator + spacja lub spacja 
firetowa  + tabulator + spacja). Po włączeniu funkcji pokaż znaki ukryte 
zobaczymy jaką wartość przybrał odstęp. Aby szybko sformatować przypis 
z uwzględnieniem odstępu, wybieramy polecenie znajdź/zastąp.
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Z zakładki (zob. il.) w polu znajdź wybieramy znak odstępu → spacja 
firetowa, następnie w ten sam sposób wybieramy tabulator, a następnie 
wpisujemy spację. W polu zamień na wybieramy znak odstępu → spacja 
półfiretowa. Kilkając na pole zmień wszystkie program sam dokona 
zmiany odstępów na prawidłowe. 

Aby dokonać konwersji cyfr przypisów do indeksu górnego, ponownie wy-
bieramy polecenie znajdź/zastąp. 

W polu znajdź wybieramy z listy znaczniki → znacznik odsyłacza 
przypisu dolnego, pole zamień na pozostawiamy puste, natomiast w polu 
zmień format wybieramy zakładkę podstawowe formatowanie znako-
we i ustawiamy pole położenie na wartość indeks górny.
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Po zaakceptowaniu wyboru wybieramy komendę zmień wszystkie  i w 
ten sposób w całym dokumencie odsyłacze przypisów dolnych są odpowied-
nio sformatowane. 

Panel sterowania ustawieniami przypisów wywołujemy z zakładki tekst → 
opcje przypisu dolnego dokumentu. 

Z zakładki numeracja i formatowanie wybieramy styl akapitowy, który 
chcemy zastosować do sformatowania przypisów. 

Aby dostosować długość lini przypisów, ustalić jej wysokość, ustalić interli-
nię etc., wybieramy zakładkę układ.
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Polu układ znajdują się polecenia określające grubość lini, szerokość lini, 
odstęp tekstu przed pierwszym przypisem dolnym, parametry regulujące 
wartość interlini pomiędzy przypisami. 

Strony wzorcowe i tworzenie pagin

Dostęp do menu strony znajduje się na prawym bocznym pasku narzę-
dziowym. Panel podzielony jest na widok stron wzorcowych oraz stron do-
kumentu. Na dole umieszczona jest informacja o liczbie stron oraz ikona do-
daj stronę i ikona usuń stronę. 

Strony wzorcowe umożliwiają naniesienie stałych elementów tekstu, takich 
jak np. numer strony, linia paginy oraz tekst paginy. Aby przejść do widoku 
strony wzorcowej z panelu strony wybieramy interesujący nas wzorzec i kli-
kamy na niego dwa razy. 

długość  l ini 
oddzielające j
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Na stronach wzorcowych wyznaczamy linię paginy oraz wpisujemy tekst. 
Aby utworzyć numer strony, tworzymy ramkę tekstową, umieszczamy w niej 
kursor, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy z listy 
polecenie wstaw znak specjalny → znaczniki → bieżący numer strony. 
Formatujemy go odpowiednio do specyfikacji pracy. W ten sposób mamy 
utworzony kolejny numer strony. 

Aby utworzyć nowy wzorzec strony wzorcowej z panelu strony kliknij na 
odwrócony trójkąt w prawym górnym rogu (znaznaczony na il. kółkiem) i z 
wyświetlonego menu wybierze polecenie nowy wzorzec. Na liście wyświe-
tli się nowa strona wzorcowa, np. C-wzorcowa. 

W programie InDesign mamy dwa sposoby tworzenia żywej paginy:
— ręczny,
— automatyczny.

Pierwszy sposób polega na utworzeniu odpowiedniej ilości stron wzorco-
wych i naniesienie na nie tekstów. Następnie wybieramy strony, do których 
ma się odnosić strona wzorcowa. Sposób ten ma dwie wady:

— konieczność tworzenia dużej ilości stron wzorcowych;
— przy zmianie ilości stron dokumentu paginy pozostają przypisane do 

numerów stron a nie do tekstu dokumentu, przez co trzeba na nowo je aktu-
alizować.

Drugi sposób, automatyczny, wykorzystyje opcje zmienne tekstowe  
i polega na oznaczeniu w dokumencie tytułów i podtytułów (lub innych ele-
mentów wchodzących w skład żywej paginy, np. autorów w przypadku prac 
zbiorowych) stylami znakowymi. Nawet po zmianie ilości stron w dokumen-
cie pagina utworzona w ten sposób automatycznie aktualizuje informacje za-
dane w ustawieniach stron wzorcowych.

pole  stron wzorcowych

pole  stron dokumentu

opcje  stron wzorcowych
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Aby utworzyć paginę za pomocą zmiennych tekstowych:
— tworzymy dwa nowe style znakowe, np. pagina prawa, pagina lewa,
— wybieramy z górnego panelu opcję tekst → zmienne tekstowe →  

zdefiniuj
— wyświetlone zostaje okno zmienne tekstowe

— wybieramy polecenie nowy
— z okna nowa zmienna tekstowa wybieramy definiowanie według stylu 

znakowego [Nagłówek w wierszu (styl znakowy)]
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— w polu poniżej pola typ wybieramy odpowiedni styl znakowy, który bę-
dzie definiował tekst pojawiający się na paginie prawej, potwierdzamy utwo-
rzenie nowej zmiennej ok

— na liście zmiennych wyświetli się nam nowo utworzona zmienna tek-
stowa, następnie umieszczamy kursor w polu paginy na stronie wzorcowej  
i wybieramy nowo utworzoną zmienną i wciskamy komendę wstaw 

— powtarzamy procedurę dla paginy lewej.

Utworzone w ten sposób paginy automatycznie dostosowuję się w zależ-
ności od przepływu tekstu w dokumencie. Nawet po dużych zmianach np.  
w ilości stron, pagina będzie aktualna. 

Jedynym problemem, mogącym zaistnieć podczas tworzenia pagin za 
pomocą zmiennych tekstowych, jest problem długich tytułów i podtytułów. 
W takich przypadkach musimy albo oznaczyć tylko wybrane partie tytułów 
odpowiednimi stylami znakowymi lub utworzyć dodatkowe strony wzorco-
we z ręcznym ustawieniem tekstu paginy 

Praca z obiektami graficznymi

W projekcie programu InDesign możemy umieszczać różne formaty pli-
ków, najczęstszymi z nich to: tiff, jpg, eps, bmp, pdf. 

Pliki graficzne, podobnie jak wlewanie tekstu, umieszczamy za pomocą 
komendy umieść (klawisz skrótu ctrl + d). 

Grafikę możemy umieszczać w projekcie na dwa sposoby:
— poza ramką tekstową:  obiekt zostanie umieszczony na stole monta-

żowym, korzystając z narzędzia zaznaczanie możemy umieścić go w do-
wolnym miejscu. Należy jednak pamiętać, iż podczas pracy z tekstem obiekt 
graficzny zawsze pozostanie dokładnie w miejscu, w którym go umieścili-
śmy. Sposób ten sprawdza się w przypadku składu np. gazet, w których tekst i 
obiekt graficzny nie są ze sobą ściśle powiązane. W przypadku składu książek 
nie sprawdza się.

— w ramce tekstowej: obiekt zostanie umiejscowiony pomiędzy tekstem 
publikacji. W zależności od zmian w tekście grafika zawsze pozostanie w za-
danym miejscu pracy. 

Aby umieścić tekst w ramce tekstowej, należy:
— umieścić kursor (narzędzie tekst) w miejscu, w którym chcemy umie-

ścić plik graficzny (jeśli używamy stylu akapitowego, który rozpoczyna się 
wcięciem akapitowym, należy usunąć wartość wcięcia);
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— wcisnąć skrót ctrl + d;
— z panelu umieść wybrać prawidłowy plik i wcisnąć ok;
— plik graficzny zostanie osadzony we wskazanym miejscu;
— aby zmodyfikować umiejscowienie obiektu, należy zaznaczyć go narzę-

dziem zaznaczanie i kilknąć prawym przyciskiem myszy;
— z wyświetlonej listy należy wybrać opcję zakotwiczony obiekt 

— wyświetli się nam okno ustawień obiektu graficznego;
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— wybieramy odpowiednie ustawienia położenia pliku oraz określamy 
wartości odstępów. 

Umieszczenie grafiki w projekcie InDesign nie jest równoznaczne z umiej-
scowieniem pełnych danych źródłowych o pliku graficznym. Innymi słowy, 
InDesign zbiera i zapisuje jedynie informacje o lokalizacji pliku na dysku 
komputera i wyświetle jedynie podgląd obrazu. 

Jeśli na przykład zapiszemy plik ID i otworzymy go na innym komputerze, 
informacje o plikach graficznych zostaną zachowane (pozostaną informacja 
o linkach), jednakże same pliki nie będą się wyświetlały. Spowodowane jest 
to tym, iż gdyby program zaczął zapisywać w swoim pliku pełne informacje z 
plików graficznych, praca na projekcie zostałaby spowolniona z powodu zbyt 
dużej objętości (chcąc pracować z pełnym plikiem wraz z informacjami źró-
dłowymi na innych komputerach, należy spakować projekt za pomocą opcji 
pakiet, zob. rozdział Archiwizacja).

Aby zobaczyć informacje o łączach plików graficznych umiejscowio-
nych w projekcie, należy wybrać z prawej listy narzędziowej opcję łącza. 

Jeśli przez przypadek usuniemy plik źródłowy grafiki wykorzystywany 
w projekcie ID, program wyświetli informacje o brakującym łączu. Nie 
będzie można również wyeksportować dokumentu do formatu PDF.

Również preferencje wyświetlania grafiki podporządkowane są szybkości-
pracy programu. Grafika standardowo wyświetlana jest projekcie ID na usta-
wieniach wyświetlanie typowe. Grafika jest wtedy pokazywana w gorszej 
rozdzielczości niż w rzeczywistości. Aby zmienić ustawienie preferencji wy-
świetlania grafiki, należy wybrać narzędzie zaznaczanie, kliknąć prawym 
przyciskiem myszy i z wyświetlonej listy wybrać opcję wydajność wyświe-
tlania → wysoka jakość. 

Tworzenie i formatowanie tabel

Formatowanie i tworzenie tabel w programie InDesign odbywa się bezpo-
średnio w projekcie.

Możemy utworzyć tabelę od nowa lub też zaimportować z np. programu 
Word. Przy wlewaniu większej ilości tekstu tabele automatycznie zostają wla-
ne wraz z resztą tekstu do programu.
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Opcje sterowania opcjami tabeli znajdują się w górnym pasku narzędzio-
wym tabela

Możemy również skorzystać w prawego paska narzędziowego, na którym 
umieszczone są zakładki: style tabeli, style komórki, tabela. 

W momencie zaznaczenia tabeli zmienia się również górna listwa narzę-
dziowa, z której również możemy formatować tabelę.

l iczba wierszy

wysokość  komórki

położenie  tekstu  
w komórce

liczba kolumn

wysokość  komórki

or ientacja  tekstu

szerokość  komórki
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Aby zmienić grubość obrysu komórek w tabeli, zaznaczamy tabelę i z gór-
nego menu zmieniamy parametry.

Funkcja Księga

Opcja księga służy do tworzenia z wielu plików jednej publikacji. Np. każ-
dy rozdział książki składany jest w odrębnym pliku. Aby uniknąć koniecz-
ności np. ręcznego numerowania poszczególnych stron rozdziałów i mieć 
większą kontrolę nad końcowym efektem publikacji, możemy połączyć pliki 
właśnie za pomocą tej opcji. 

Aby utworzyć nowy plik księga należy: 
— wybrać z górnego menu plik → nowy → księga, 
— nazwać nowy dokument i zapisać go na dysku,
— wybrać polecenie otwórz i wybrać nowo utworzony plik,
— wyświetli się nam panel sterowania pliku księga

 — za pomocą klawisza (zob. il.) dodajemy do księgi poszczególne doku-
menty. 

grubość  obr ysu

przyci sk  dodawania 
plików do księgi
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Tak utworzony plik pozwala na: 
— ułatwiony dostęp do poszczególnych plików publikacji,
— automatyczną aktualizacę numeracji stron,
— szybką konwersję używanych stylów akapitowych i znakowych we szyst-

kich plikach cząstkowych księgi,
— zbiorowy eksport dokumentów do formatu PDF,
— zbiorowe zapisywanie dokumentów za pomocą funkcji pakiet,
— całościowe sprawdzenie dokumentu przed wysłaniem do druku, opcja 

inspekcja wstępna

Eksport dokumentu do PDF

W programie InDesign mamy możliwość bezpośredniej konwersji pliku 
źródłowego do formatu PDF, bez konieczności tworzenia plików Post Script.  

Aby wygenerować plik PDF wybieramy polecenie plik → predefiniowane 
ustawienia adobe pdf. 

W wyświetlonej liście znajdują się gotowe ustawienia fabryczne plików 
PDF:

— drukowanie w wysokiej jakości,
— jakość drukarska
— najmniejszy rozmiar pliku
— PDF/X-1a:2001
— PDF/X-3:2002
— PDF/X-4:2007

za każdym razem przy generowaniu PDF korzystamy z ustawienia  
jakość drukarska. 

Po wyborze ustawienia wyświetli się nam panel zapisu nowo tworzonego 
pliku. Po wciśnięciu opcji zapisz przejdziemy do panelu ustawień pliku PDF. 
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Aby ustawić parametry znaczników i spadów dokumentu wybieramy 
trzecią linię od góry z prawego menu:

W tym menu wybieramy opcje znaczników dokumentu PDF, czy np. usta-
wić linie cięcia, pasery czy użyć ustawień spadów w pracy itd.
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Po wyborze odpowiednich funkcji klikamy na przycisk eksportuj. W ten 
sposób stworzony zostanie dokument PDF w wersji przeznaczonej dla dru-
karni. 

Jeśli pracujemy w trybie księga, z panelu nawigacyjnego opcji księga wy-
bieramy opcję księga — eksportuj do pdf

Dalej postępujemy analogicznie do wcześniej opisanego trybu eksporto-
wania pliku źródłowego do formatu PDF.

Archiwizacja 

Biorąc pod uwagę, iż program InDesign nie zapisuje w swoim pliku danych 
źródłowych dotyczących plików graficznych (zob. rozdział Praca z obiektami 
graficznymi), do pełnej archiwizacji projektu stworzonego w ID nie wystar-
czy zapisanie samego pliku. Należy również zachować pliki źródłowe. Aby to 
sobie ułatwić, możemy skorzystać z funkcji pakiet.

Aby zarchiwizować dokument:
— wybierz polecenie plik → pakiet,
— wyświetli się nam okno dialogowe, z którego wybieramy kontynuuj,
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— następnie pojawia się panel z polami, w których możemy wpisać dane 
kontaktowe oraz tytuł pracy i uwagi;

— kontynuujemy archiwizację poprzez ponowne wciśnięcie komendy  
kontynuuj,

— odpowiednio nazywamy tworzony plik, wybieramy miejsce zapisu i wci-
skamy komendę pakiet,

— potwierdzamy zapis klawiszem ok.

W ten sposób utworzyliśmy w pełni zarchiwizowany dokument, w którym 
oprócz plików źródłowych zgrupowane są pliki czcionek wykorzystywanych 
w dokumencie oraz wszystkie pliki zewnętrzne znajdujące się w pracy. 

Jeśli pracujemy w trybie księga, z panelu nawigacyjnego opcji księga wy-
bieramy opcję spakuj księga do druku.  W ten sposób zarchiwizowane zo-
staną również automatycznie wszystkie pliki źródłowe publikacji. 

Usterki tekstu

Wiszące spójniki

Aby usunąć wiszące spójniki z tekstu, absolutnie nie powinniśmy stosować  
tardej spacji (shift + enter). Jeśli w ten sposób tekst zostanie podzielony, 
przy wprowadzaniu kolejnych korekt do dokumentu będziemy zmuszeni do 
usuwania twardych spacji i ponownego dzielenia i sprawdzenia tekstu. 

Aby usunąć wiszące spójniki należy skorzystać ze skrypu wiszące spójni-
ki. Aby go uruchomić, wybieramy polecenie z górnego menu okno → auto-
matyzacja → skrypty. W  ten sposób wyświetlone zostanie okno skrypty. 
Zaznaczamy partię tekstu, w którym chcemy pozbyć się wiszących spójników 
i dwukrotnie klikamy na skrypt. Skrypt automatycznie przekształci akapit, 
rozdział etc., aby dobrać optymalne ustawienia podziału tekstu.

Dywiz w wyrażeniach złożonych

Podczas dzielenia wyrażeń połączonych dywizem — według polskiej inter-
punkcji — należy zdublować znak dywizu. Aby nie stosować twardej spacji i 
ręcznego wprowadzanie tego typu zmian, należy skorzystać z funkcji znajdź/
zamień. 

— w polu znajdź wpisz z klawiatury znak dywizu (ćwierćpauzy)
— w polu zamień wpisz sekwencję: <00ad><200d><2011>
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— następnie kliknij w ikonę dyskietki i wpisz nową nazwę zapytania, np. 
Dywiz w złożeniu,

— wybierz opcję przeszukuj dokument
— wciśnij  polecenie zmień wszystkie.

W ten sposób w całym dokumencie wyrażenia z dywizem, które ulegają 
dzieleniu, posiadają prawidłowy zapis. Jeśli usuniemy fragment tekstu i wy-
rażenie znajdzie się w innym miejscu, podwojony dywiz automatycznie prze-
kształca się na pojedynczy.

Dzielenie wyrazów

Prawidłowe dzielenie wyrazów zależy od wyboru języka. Jeśli składamy 
tekst polski w stylu akapitowym, należy wybrać język polski. Jeśli składamy 
tekst angielski należy wybrać język angielski. 

Jeśli będziemy składać np. tekst angielski z ustawieniami stylu akapitowego 
na język polski, wyrazy będą dzielić się według zasad pisowni polskiej. 

Absolutnie konieczne jest prawidłowe określenie parametrów języka stylu.

Justowanie

Aby zwiększyć światło międzywyrazowe, wystarczy zmienić  ustawienia 
dostępne w parametrach stylu akapitowego, w polu justowanie. 
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Formatowanie tekstu za pomocą wieloznaczników

Bardzo często podczas używania funkcji znajdź/zamień spotykamy się z 
problemem niejednoznaczności stosowanych znaków, które chcemy zamie-
nić automatycznie. Bardzo dobrym przykładem są indeksy. Plik od autora 
sformatowany jest nastepująco:

imię [tabulator] nazwisko [tabulator] numer strony

po adjustacji zapis powinien przybrać formę:

imię [spacja półfiretowa] nazwisko [spacja firetowa] numer strony

Jeśli automatycznie zamienimy poprzez funkcję znajdź/zamień znak ta-
bulatora na np. spację półfiretową w całym indeksie będą występować spacje 
półfiretowe w miejscach, gdzie był postawiony tabulator. W dalszym ciągu 
będziemy musieli ręcznie nanosić zmiany pomiędzy nazwiskiem a stroną. 

Aby obejść ten problem, możemy wykorzystać wieloznaczniki. Wielo-
znacznik to nazwa symbolu stosowanego w procedurach wyszukiwania cią-
gów znaków w dokumentach tekstowych i w zbiorach informacji o charakte-
rze tekstowym. Innymi słowy wieloznaczniki służą do określania kontekstu 
występowania poszukiwanego znaku. 

W powyższym przykładzie znak tabulacji ma dwa różne konteksty:
— pierwszy otoczony jest dwoma literami,
— drugi otoczony jest literą oraz cyfrą.
Innymi słowy: otoczenie znaku pozwala na zróżnicowanie formatowania.

Aby zmienić znaku tabulatora na spację półfiretową pomiędzy imieniem a 
nazwiskiem:

— tworzymy nowy styl znakowy i nazywamy go np. Spacje półfiretowe;
— w ustawieniach stylu znakowego wszystkie pola pozostawiamy puste;
— wchodzimy do opcji polecenia znajdź/zamień i w polu znajdź wpisu-

jemy, wybierając z listy: dowolna litera/tabulator/dowolna litera. 
— w polu zmień format wybieramy styl znakowy: spacje półfiretowe
— wciskamy polecenie zmień wszystkie.
W ten sposób wszystkie tabulatory pomiędzy imieniem a nazwiskiem 

oznaczone są jednym stylem znakowym.
Aby dokonać ostatecznej zmiany, należy:
— ponownie wejść w polecenie znajdź/zamień,
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— w polu znajdź wybieramy tabulator,
— w polu zamień wybieramy spację półfiretową,
— w polu znajdź format wybieramy styla znakowy spacja półfiretowa,
—  klikamy komendę zmień wszystko.

W ten sposób uzyskamy zmianę w całym dokumencie, ale ograniczoną tyl-
ko do miejsc, któe chcieliśmy zmienić. W podobnych przypadkach postępu-
jemy analogicznie. 


