
Nie takie bloki straszne…
czyli wstęp do Gutenberga

Krzysztof Grabania
WordUp Trójmiasto #13, 22.09.2018



Gutenberg





Skąd pomysł na 
Gutenberga?







Page Buildery



Po 1. Plany na rok 2017

There are three main focuses this year: the REST API, the editor, and the 
customizer.

The editor will endeavour to create a new page and post building 
experience that makes writing rich posts effortless, and has “blocks” to 

make it easy what today might take shortcodes, custom HTML, or 
“mystery meat” embed discovery.

Matt Mullenweg, 04.01.2017

Źródło: https://make.wordpress.org/core/2017/01/04/focus-tech-and-design-leads/



Po 2. ankieta na temat edytora

Źródło: https://make.wordpress.org/core/2017/04/07/editor-experience-survey-results/



Po 2. ankieta na temat edytora

Źródło: https://make.wordpress.org/core/2017/04/07/editor-experience-survey-results/



Po 2. ankieta na temat edytora

Źródło: https://make.wordpress.org/core/2017/04/07/editor-experience-survey-results/

Only one wish: please don’t remove the plain text/mark-up editor.

I’m a huge fan of the text editor. I like the ability to use raw html when necessary.

You need to add more notifications for screen reader when somethings change on the page.

Please make the editor to seems as an a4 paper it is best for authors :)

Better implementation of shortcodes would be a real benefit.

Would be way better if you could edit directly on the site instead of having to open the dashboard and 

find the content somewhere there



Inspiracje



Livingdocs



Google Sites



Design Challenge w Automattic 

Źródło: https://intenseminimalism.com/2017/parrot-an-integrated-site-builder-and-editor-concept-for-wordpress/

The web is often trying to reinvent the wheel, but that wheel has already decades of design work 

before WordPress was even committed to a repository. Namely: desktop applications.

Another aspects where web apps fail often is the confusion between the editing moment (there’s 

an object, I want to change it) and the insertion moment (I want to add something to the page). 

Desktop apps have the two clearly split most of the times, often inserting in the top or left bar, 

and properties in the right sidebar.

Davide 'Folletto' Casali



Źródło: https://intenseminimalism.com/2017/parrot-an-integrated-site-builder-and-editor-concept-for-wordpress/



Źródło: https://intenseminimalism.com/2017/parrot-an-integrated-site-builder-and-editor-concept-for-wordpress/



https://wordpress.org/gutenberg/


Co z wtyczkami?



Yoast SEO



Advanced Custom Fields



Advanced Custom Fields



WooCommerce



Nowe bloki



Wnioski

● Wtyczki powoli dostosowują się do Gutenberga

● Jeśli wtyczki dodają metaboxy to będą one nadal działać

● W Gutenbergu nadal da się umieszczać Shortcody

● Za niedługo (a może już?) zacznie się wysyp wtyczek dodających 
nowe bloki



Co z page builderami?



Elementor



Beaver Builder



Page Builder by SiteOrigin



Wnioski

● Page Buildery tak szybko nie znikną (szkoda 😉)

● Będą nadal działały pomimo zintegrowania Gutenberga z Core 
WordPressa

● Jeśli builder nie jest przystosowany do Gutenberga to umrze 
śmiercią naturalną albo szybko dorobi stosowny “guzik”



Co na to społeczność?



Nie jest kolorowo...





Ale jest nadzieja!



Jak mogę pomóc
ulepszyć Gutenberga?



Zainstaluj i wypróbuj go

Weź dowolny wpis ze strony 

https://longreads.com/

https://medium.com/

https://discover.wordpress.com/editors-picks/

i spróbuj go odtworzyć w Gutenbergu lub zacznij tworzyć wpisy na 
własnej stronie z jego pomocą

https://longreads.com/
https://medium.com/
https://discover.wordpress.com/editors-picks/


Zgłoś swoje uwagi

Ogólne uwagi oraz pytania można zadawać na forum wtyczki:
https://wordpress.org/support/plugin/gutenberg

Uwagi techniczne i sugestie zmian w kodzie można zgłaszać 
bezpośrednio w repozytorium na GitHubie: 
https://github.com/WordPress/gutenberg

https://wordpress.org/support/plugin/gutenberg
https://github.com/WordPress/gutenberg


Pomóż w tłumaczeniu

Zaproponuj tłumaczenia dla nieprzetłumaczonych fraz na stronie 
https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/gutenberg

Zachęcam także do dołączenia do kanału polskich tłumaczy na Slacku 
https://wordpresspopolsku.slack.com/

https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/gutenberg
https://wordpresspopolsku.slack.com/


Kiedy Gutenberg zostanie 
wchłonięty do Core?



W wersji 5.0
Gutenberg will ship with WordPress 5.0, but the release will come out when 

Gutenberg is ready, not vice versa.

https://ma.tt/2017/08/we-called-it-gutenberg-for-a-reason/



Źródło: https://make.wordpress.org/core/5-0/



A jeśli nie chcę korzystać z 
Gutenberga?

Zainstaluj wtyczkę “Klasyczny edytor” już teraz: 
https://pl.wordpress.org/plugins/classic-editor/



Podsumowanie



Za i przeciw
+ rozwijany przez zespół WordPressa

+ prosty w użyciu

+ pozwala na proste rozszerzanie i 

dodawanie nowych elementów 

(bloków) przez motywy i wtyczki

+ jest kompatybilny z poprzednim 

edytorem

+ w przyszłości zastąpi (po części) page 

buildery

+ tworzy przyjazny i łatwo zarządzalny 

kod

- domyślnie wyłączone “Własne pola” 

(na chwilę obecną)

- API WordPressa musi być włączone

- nie każdemu może odpowiadać taki 

edytor

- bloki bywają uciążliwe w układaniu

- wciąż jest w fazie rozwoju i posiada 

niedociągnięcia

- dodawanie nowych bloków do niego 

wymaga znajomości JS - problem dla 

PHP developerów



Dla kogo jest Gutenberg?

● dla blogerów - do tworzenia prostych wpisów sprawdza się 
idealnie

● dla osób osadzających dużo obiektów we wpisach - zdjęcia, filmy, 
dźwięki...

● dla osób, które wolą klikać niż pisać kod HTML

● dla osób chcących widzieć efekt końcowy w panelu 
administracyjnym bez konieczności ciągłego odświeżania 
podglądu



Dla kogo nie jest Gutenberg?

● dla stron zawierających skomplikowaną strukturę 

● dla osób korzystających z page buildera - Gutenberg w 
aktualnym stanie nie jest w stanie ich zastąpić

● w chwili obecnej dla osób nie lubiących “drastycznych” zmian - 
częste aktualizacje powodują zmiany w zachowaniu i wyglądzie 
edytora



Przydatne linki

● Adres wtyczki w repozytorium: https://pl.wordpress.org/plugins/gutenberg/

● Demo Gutenberga: https://pl.wordpress.org/gutenberg/

● Często zadawane pytania: https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/

● Nowinki związane z Gutenbergiem: https://make.wordpress.org/core/tag/gutenberg/

● Oficjalne repozytorium na GitHubie: https://github.com/WordPress/gutenberg

● Wątek dotyczących “Własnych pół”: https://github.com/WordPress/gutenberg/issues/3228

https://pl.wordpress.org/plugins/gutenberg/
https://pl.wordpress.org/gutenberg/
https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/
https://make.wordpress.org/core/tag/gutenberg/
https://github.com/WordPress/gutenberg
https://github.com/WordPress/gutenberg/issues/3228


Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Grabania

https://grabania.pl

krzysztof@grabania.pl


