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1. Słowo wstępne

Z aplikacją MySword oraz zespołem informatyków współpracuję wiele lat. Od początku
program ten rozwijany jest i udoskonalany. Zostały wprowadzone wartościowe moduły jak np.
podgląd map, opisy tematyczne akapitów itp. W tej chwili mamy już dostępne prawie wszystko
w języku polskim. Dzięki temu staje się wszystko zrozumiałe, co jest bardzo istotne dla tych,
którzy nie znają języka angielskiego.
Sprawdzałem inne programy dające możliwość korzystania z Biblii i uważam, że na dzień
dzisiejszy MySword jest najdoskonalszy.
Ponieważ aplikacja jest bardzo rozbudowana, postanowiłem napisać coś, co nazwałem
Przewodnikiem Użytkownika, chcąc ułatwić korzystanie w miarę ze wszystkich funkcji.
Zachęcam do zakupu pełnej wersji, co umożliwi korzystanie ze wszystkich możliwości
programu.

2. O aplikacji MySword

Strona internetowa zespołu twórców programu to:
https://mysword.info

Chcąc, więc pobrać plik instalacyjny programu wchodzimy na Download - tutaj znajdujemy
najnowszą oraz starsze wersje.

Rozwijając menu Download możemy pobrać inne moduły:

Bibles – Biblie w różnych językach i przekładach.

Commentaries – Brak komentarza polskojęzycznego. Można jednak pobrać na stronie

……………………….…… (w trakcie przygotowania)

Dictionaries – Brak słowników polskojęzycznych. Można jednak pobrać na stronie

……………………….…… (w trakcie przygotowania)

Books – Brak ksiąg polskojęzycznych. Można jednak pobrać na stronie

………………………….… (w trakcie przygotowania)

Graphics/Map – Oprócz angielskich map znajdziemy również polskie oraz Historie Biblijne z
obrazkami. Szczególnie wartościowe do czytania dzieciom.

Languages – Znajdujemy ostatnią wersję polskojęzyczną, którą należy skopiować do katalogu
Languages, naszej aplikacji. Możemy ją również pobrać z samego programu MySword i to jest
sposób korzystniejszy. Wchodzimy do Ustawienia  / Pobierz moduły.

W przypadku zainstalowania modułów Biblii interlinearnych, istnieje możliwość wglądu do
języka oryginalnego oraz tłumaczenia bezpośredniego.

https://mysword.info/
https://mysword.pl /
https://mysword.pl /
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3. Format modułów

bbl - dla Biblii
bok – dla księgi
cmt - dla komentarza
dct - dla słownika
jor - dla dziennika

Również pliki Biblii (możliwe, że jeszcze inne) o rozszerzeniu SQLite3 są odczytywane w
pełni w MySword. Chodzi głównie o moduły ze strony MyBible.

4. Ikona wyboru głównych pozycji aplikacji

Ikona ta znajduje się w górnym lewym rogu.
Daje dostęp do wyboru: Biblia, komentarz, słownik, notatki, dziennik, księga.
W większości korzysta się oczywiście z „Biblia”, więc wybieramy ikonę pierwszą od góry.
Po kliknięciu na pozycję, w tym wypadku „BW3.1 (!)”, otworzy się menu z Bibliami.

Otwiera się wybór (lewy rysunek):
Biblia – w katalogu aplikacji „bibles” – katalog zainstalowanych przez nas Biblii
Komentarz – w katalogu aplikacji „comentaries” – katalog komentarzy
Słownik – w katalogu aplikacji „dictionaries” – katalog słowników
Notatki – w katalogu aplikacji „notes” – nasze notatki wykonane w różnych pozycji Biblii
Dziennik – w katalogu aplikacji „journals” – wzorcowe oraz nasze dzienniki
Księga – w katalogu aplikacji „books” – katalog ksiąg

https://mybible.zone/en
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Dział „Biblia” - wykaz wszystkich zainstalowanych i udostępnionych Biblii.
Możemy mieć zainstalowanych więcej Biblii, ale nie chcemy żeby wszystkie były
widoczne z tego poziomu. Można to ustawić przez Preferencje / Zarządzanie modułami /
Biblie. Zaznaczamy tutaj, które mają być widoczne. Taką samą czynność można
zastosować dal komentarzy, słowników, dzienników oraz notesów.

W dziale „Komentarz” znajdują się komentarze, które zostały przez nas zainstalowane. Można
mieć do nich dostęp z poziomu otwartej Biblii klikając na ikonę  znajdującą się po
wersecie. Możemy też wybrać opcję „Porównaj” i wyświetlą się wpisy we wszystkich
komentarzach.

Dział „Słownik” zawiera zbiór słowników. Pięć pozycji od góry, to słowniki, do których warto
spojrzeć chcąc się dowiedzieć coś o imieniu znajdującym się w Biblii, miejscu, jednostce
miary, monetarnej itp.
Pozostałe dwa, to komentarze dostępne przy odpowiedniej konfiguracji, z poziomu Biblii.

„Notatki” to zbiór naszych notatek utworzonych przez nas i przypisanych do danej pozycji w
Biblii. Poniżej mamy przykład notatki znajdującej się przy 1 Jan 3:12.

Są to nasze osobiste notatki odnośnie danego
wersetu Biblijnego. Notatek tutaj może być wiele i
to bardzo długie np. kilka stron z wartościowymi
informacjami z książki, podręcznika o spójnym z
wersetem tematem.

Notatki wykonujemy z pozycji Biblii, nie przez omawiane menu głównych pozycji.

„Dziennik” tworzymy wchodząc przez menu głównych pozycji, nie z pozycji Biblii. Z pozycji
Biblii możemy zrobić odnośnik. Jest to zbiór naszych rozważań, mogą to być kazania,
rozważania oraz jak wyżej pozycje z książki itp.
Jest to coś podobnego do notatek, ale trudniejsze do wykonania.
Można z pozycji Biblii dać odnośnik. Poniższy rysunek pokazuje pozycję z Jakub 5:16.
Mamy tutaj zarówno notatki jak i pod wersetem różowy pasek z napisem „Czytaj o mocy
modlitwy – Jon G. Lake”, który stanowi link do dziennika, do sporej pozycji z książki.

Notatki widzimy z pozycji Biblii jako ikonę, natomiast do dziennika możemy tylko
wykonać odnośnik.

Pod pozycją „Księga znajdują się”:
- CSSA – 32 mapy z różnych okresów biblijnych.
- Historie Biblijne – to 50 historii biblijnych od stworzenia świata do powrotu Jezusa.

Każda historia to rysunki i opisy. Piękna lektura do czytania dzieciom.
- R.M. Atlas – jak dwie pozycje wyżej, znowu zbiór map, które są widoczne z pozycji

Biblii przez ikonę lokalizacji
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- Rumsey – zbiór 15 map.
- Timeline – bardzo ciekawe zestawienia, wykresy genealogiczne, historyczne, główne

imperia świata z czasów biblijnych itp.

Poniżej jeden obrazek z „Historie Biblijne”, rozdział 31 – Jezus chodzi po wodzie.

Każdy rozdział ma do kilkunastu rysunków z opisami.
Narzędzie niezwykle przydatne w czytaniu dzieciom
historii Biblijnych. Mogą jednak na smartfonie być
nieco za małe rysunki, dlatego lepszą formą byłoby
otwarcie tego na tablecie.

5. Ikona ustawienia

5A. O programie

- O programie
Wersja programu, link na stronę zespołu twórców aplikacji, zachęta do finansowego
wsparcia (to samo okienko, co „Dokonaj wpłaty”).

- O dodatkach Premium/Deluxe
Szczegółowy opis funkcji obu wersji.

- Aktywuj dodatki Premium/Deluxe
Szczegóły aktywacji – Nazwa użytkownika jako email, na który jest rejestracja. Kod
aktywacyjny podany jest w postaci szyfrowanej.

UWAGA!: W przypadku zamiaru odinstalowania programu należy w tym miejscu
najpierw dezaktywować - przejść na wersję bezpłatną. Możemy tylko 3 razy lub na 3
urządzeniach aktywować dla otrzymanych danych. To daje taką samą możliwość, że
możemy aktywować MySword np. na dwóch smartfonach (mąż, żona) i tablecie. Należy
pamiętać, że każdorazowo przy deinstalacji musimy dezaktywować do wersji bezpłatnej.
Zwalnia to jedną pozycję w pamięci serwera i umożliwia ponowną aktywację.
W przypadku, np. zagubienia smartfona, ta pozycja na serwerze będzie zajęta i nie mamy
przez to możliwości aktywacji.

Aktywacja programu
Jeżeli jesteśmy zalogowani w internecie na takim emailu, na jaki została wydana licencja,
to powinno być wyświetlane „Aktywuj dodatki Premium/Deluxe”. Możemy wtedy
wprowadzić adres email, oraz otrzymany kod aktywacyjny.
Jeżeli natomiast np. otrzymaliśmy prezent i hasło oraz kod przypisane są do innego
adresu email, możemy nie mieć możliwości wejścia do okienka aktywacji.
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Postępujemy następująco:
- 1. Uruchamiamy WiFi
- 2. Uruchamiamy aplikację MySword
- 3. Otwieramy email z danymi licencji i klikamy na „Tap this Link to Activate”.
- 4. W okienku wybieramy MySword
- 5. Klikamy „Aktywuj”.
Jeżeli nie mamy emaila z takim tekstem, możemy sobie utworzyć link sami.
http://mysword.info/b?pda=jan.kowalski@gmail.com+YA782DU3MK
UWAGA: Powyższy link z danymi to tylko wzór!
W miejsce „jan.kowalski@gmail.com” wpisujemy email, na który została wydana
licencja, a w miejsce „YA782DU3MK” wpisujemy otrzymane hasło.
Otwieramy nie przeglądarkę Chrome, lecz aplikację Google       i wklejamy utworzony
link, ale musimy pamiętać najpierw o punktach 1-2.

Jeżeli udała nam się aktywacja, wszystkie funkcje w „Preferencje” będą odblokowane.

- Sprawdź aktualizacje…
Zobaczymy okienko z modułami do aktualizacji lub okienko jak poniżej.

- O module
Informacje odnoszące się do wersji Biblii, którą w danym momencie mamy otwartą.
Jeżeli mamy otwartą „BT wV”, to wchodząc tutaj możemy się dokładnie dowiedzieć, co
to za przekład, jaka wersja, kto wydał oraz wiele innych dodatkowych informacji.

- O dzienniku
Wiele informacji dotyczących pozycji „Dziennik”. Informacje są w języku polskim, ale
dotyczą wersji angielskich. Dotyczy to dzienników, jakie mamy klikając na ikonę
głównych pozycji aplikacji

- O module językowym
Podane jest, jaki język, wersja, data, kto jest tłumaczem itd.

- Częstotliwość słowa
Ciekawa funkcja umożliwiająca analizę, która podaje występowanie słów w wybranym
przez nas zakresie wersetów.

Wybieramy np. Mat. 8:1 – Mat. 8:34, klikamy na ikonkę szukaj
Możemy dla przykładu sprawdzić ile razy w Ewangelii Mateusza występuje słowo Jezus.
Wybieramy zakres Mat. 1:1 – Mat. 28:20, szukaj i otrzymujemy tabelę z wszystkimi
słowami. Znajdujemy w pozycji 14 i jest podana ilość 122 razy.
W zakładce „Wyłączenia” możemy podać słowa, które nie mają być wyszukiwane.
Istnieje możliwość wydruku otrzymanego zestawienia.



12

TYLKO BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

- Wystąpienie słowa
Wpisujemy słowo np. „Mojżesz”, klikamy ikonę wyszukiwania i otrzymujemy wykaz, w
jakim miejscu i ile razy występuje to słowo. W sumie jest to 393 razy w całej Biblii.

5B. Dokonaj wpłaty
Zostaniemy wprowadzeni do możliwości dokonania wpłaty na różne wersje. Możemy też
dokonać dobrowolnej wpłaty bez jakiegokolwiek zakupu.

5C. Kopiuj/Eksportuj

- Skopiuj cały tekst
Kopiuje nam cały rozdział, a nie tylko zakres widoczny w oknie.

      - Skopiuj bieżący werset
Kopiuje tylko bieżący werset

      - Skopiuj zakres wersetów
Wybieramy zakres wersetów do skopiowania. Jest to zakres wersetów od wersetu
aktualnie aktywnego (podświetlony) do wersetu, który wybierzemy. W „Ustawienia
kopii” mamy możliwość ustawienia parametrów kopiowania, takich jak:
- Umieść odnośnik do wersetu na końcu
- Pełna nazwa księgi
- Werset na linię
- Zachowaj ustępy i poezję
- Linki działające poza MySword
Po wyborze zakresu przez kliknięcie na odpowiedni werset następuje skopiowanie do
pamięci podręcznej (schowka).

- Eksportuj stronę do pliku
Eksportuje cały rozdział do pliku HTML, do wskazanego przez nas folderu.
W stosunku do „Skopiuj cały tekst”, kopiowane jest wszystko – opisy tematyczne z
odnośnikami, jeśli są, linki do komentarzy, nasze notatki  w postaci ikony, której jest
przypisany link do MySword.
Jeżeli zaznaczymy opcję „Dołącz obrazki”, zostaną one dołączone.
Żeby jednak w ogóle były widoczne obrazki w treści Biblii, wchodzimy przez ikonę
„Preferencje widoku Biblii”  (górny pasek ikon) i zaznaczamy „Obrazy biblijne”.
Poniżej przedstawione są wycinki takiej strony Mat. 20:20 i 22.

Jest widoczny opis tematyczny z odnośnikami do Mar. 10:35-40 (aktywny odnośnik). Na
drugim znajduje się nasza notatka. Na obu odnośniki do komentarzy „perm_identity”.
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- Skopiuj notatki/dziennik do pliku
Eksportuje do pliku HTML wszystkie nasze notatki od I Mojżeszowej do Objawienia
Jana. Plik ten zachowuje kolejność notatek zgodnie z biblijną kolejnością ksiąg i
wersetów.
Możemy w takim pliku przeszukiwać według dowolnych kryteriów wszystko, cokolwiek
nas interesuje.
Warto przy okazji nadmienić, że takie przeszukiwanie można wykonać bezpośrednio z
poziomu jakiejkolwiek notatki z poziomu Biblii.
Klikamy w górnym lewym rogu na ikonę wyboru głównych pozycji aplikacji
Wybieramy Notatki  obojętnie gdzie się nam otwarło okno.
Teraz za pomocą „Szukaj”  , znajdującego się na dolnym pasku ikon, znajdujemy
wszystko cokolwiek zechcemy. Jeżeli miałoby to być słowo „uzdrowienie”, wpisujemy
go i znowu klikamy na tą samą ikonkę. Wyszukiwarka znajdzie nam wszystkie miejsca w
naszych notatkach z tym słowem.
Warto wspomnieć o możliwości doboru parametrów ( znak „-” z lewe) jak zakres ksiąg,
oraz „Typ” i tutaj w tym przypadku wskazany jest „Standard”.

- Podgląd eksportowanego pliku
Wszystkie rodzaje eksportu zapisywane są w wybranym przez nas folderze. Domyślnie
jest to Export utworzony jako podkatalog w katalogu MySword. Tutaj z poziomu naszej
aplikacji możemy wejść bezpośrednio, bez korzystania z jakiegokolwiek eksploratora
plików np. „TotalCommander”.

- Eksport listy modułów
Wyeksportowaną listę można udostępnić lub skopiować na inne urządzenie, a następnie
zaimportować przez Pobierz moduły / INNE MODUŁY (górny prawy róg) – Import listy
modułów.

5D. Drukuj…
Drukujemy otwarty przez nas rozdział księgi biblijnej, wraz z podkreśleniami,
pogrubieniami druku, kolorem czcionek, opisami akapitów z odnośnikami – czyli tak jak
to jest widoczne.
Zależy teraz od naszej konfiguracji smartfona, możemy np. przez WiFi widzieć naszą

drukarkę lub też wybrać „Zapisz jako PDF”. Klikamy w ikonkę dyskietki .

Jeżeli drukarka to klikamy ikonę drukarki .

5E. Znajdź na stronie
Znajduje w aktualnie otwartym rozdziale Biblii określone słowo, część słowa lub zwrot.
Określenie „Strona” znaczy tutaj rozdział.

5F. Preferencje

- Pochwal nas
Prośba o wystawienie dobrej opinii aplikacji (obecnie na Google Play niedostępne).

- Ekran
/ Ustawienia wyświetlania
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- Tryb kompaktowy
Bez górnego i dolnego paska ikon. Nasze ustawienia       znajdziemy w górnym prawym
rogu pod ikoną trzech kropek
Wyjście z trybu kompaktowego, przez powyższą ikonę Preferencje / Ekran / Ustawienie
wyświetlania / Tryb kompaktowy (odznaczyć).

- Pełny ekran
Jak sama nazwa mówi – pełny ekran.
Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, musimy w wolnym polu stuknąć dwa razy. Aby
w dowolnym momencie wejść w tryb pełnoekranowy, nie musimy czynić to przez
ustawienia, lecz przez podwójne kliknięcie, jeżeli jest spełniony poniższy warunek.

- Podw. stuk. w pełnym ekranie
Warto zaznaczyć tę opcję.
Wtedy przez podwójne kliknięcie w wolnym polu ekranu zmienia się stan:
- wejście w tryb pełnoekranowy
- wyjście z trybu pełnoekranowego

- Poj. stuk. w pełnym ekranie
Jeżeli jest zaznaczona powyższa opcja „Podwójny…”, wtedy wchodzimy do
wyświetlania pełnoekranowego, a przełączanie następuje przez pojedyncze kliknięcie.
Zaznaczenie tej pozycji według upodobań użytkownika, ale wydaje się być
niepotrzebne.

- Pokaż temat w trybie pełnoekranowym
Funkcja nierozpoznana.
Niektóre funkcje dotyczą tylko specjalnych przekładów np. angielskiej KJV lub w
języku oryginalnym.

- Pokaż alternatywne menu
Po zaznaczeniu tej opcji w górnym prawym rogu pojawi się Ikonka trzech kropek    .
Jest to dokładnie to samo, co wejście przez ikonę       i w dodatku ikona trzech kropek
niepotrzebnie przysłania zawartość górnego paska.

- Menu podręczne po przytrzymaniu
Zaznaczenie tej opcji, czyli menu podręczne po przytrzymaniu, może przeszkadzać w
innych czynnościach. Uzasadnione tylko w szczególnych przypadkach.

- Nawigacja stron przez przesuwanie
Przez pojęcie strona należy tutaj rozumieć rozdział (jak również w niektórych innych
przypadkach). Przez przesuwanie palcem w prawo i w lewo możemy zmieniać
rozdziały o jeden niżej i o jeden wyżej.

- Nawigacja strony przez przeciąganie równoległe
Dotyczy, jak wyżej, poziomego przeciągania w celu zmiany strony (rozdziału), ale
odnosi się do widoku równoległego. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji przejście na
niższy rozdział lub wyższy dokonujemy za pomocą „Poprzedni” oraz „Następny”.
Wyświetlanie „Równoległe” wybieramy z górnego paska narzędzi w menu wykazu
udostępnionych do porównania Biblii.



15

TYLKO BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Nie wszystkie widoczne Biblie muszą brać udział w porównaniu. Wyboru dokonujemy
w Preferencje / Ułożenie porównania / Ułożenie równoległe.
Przy okazji możemy również ustawić „Ułożenie porównania”.

- Przewijanie strony przyciskami głośności
Chodzi o pionowe przewijanie wersetów danego rozdziału. Jest to ta sama czynność, co
przewijanie za pomocą przesuwania palcem.

- Pokaż pasek przewijania
Mamy do wyboru trzy możliwości:
- Ukryty
- Tylko przy pełnym ekranie
- Zawsze
Pasek przewijania znajduje się w dolnym prawym rogu, a są to dwie strzałki zwrócone
w górę i w dół

- Pasek przewijania w widoku kompaktowym
Pasek przewijania w tym trybie     będzie widoczny w dolnym prawym rogu.

- Przewijaj, aby automatycznie wybrać werset
Jeżeli zaznaczymy tę opcję i będziemy przewijać dany rozdział, to podświetlenie
wersetu będzie się przesuwać w górę lub w dół, w zależności od przesuwu.
Jeżeli np. mamy podświetlony pierwszy werset od góry i będziemy przesuwać palcem
w górę, to podświetlenie będzie się przesuwać na ekranie i będzie zawsze pierwsze od
góry.
Przy okazji warto wyjaśnić, że jeżeli chcemy podświetlić treść wersetu, to należy
kliknąć w nr wersetu (nie w treść wersetu).

- Zawsze pokazuj paski przewijania
Funkcja nierozpoznana

- Krycie przycisków kompaktowych
Mamy opcje do wyboru:
- Domyślne
- Przejrzysty
- 10 itd. do 100 (10 najmniej widoczne, 100 najbardziej widoczne)
- Użytkownika (możliwość własnych ustawień)
Chodzi o przyciski w dolnej części ekranu, jeżeli mamy włączony tryb kompaktowy.
Przyciski te są przedstawione na poniższym rysunku.

Od lewej:
Przesuwanie góra-dół skokowo w
zakresie wyświetlanych wersetów
(może nie działać prawidłowo)

Menu podręczne

Przesuwanie płynne góry-dół
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- Orientacja
Mamy wybór:
- Automatyczna – w zależności od naszych systemowych ustawień smartfona
- Pionowa – w każdym przypadku pionowa
- Pozioma – w każdym przypadku pozioma

- Ekran zawsze włączony
Opcja powinna być włączona, w przeciwnym razie ekran będzie się wygaszał po czasie
ustawionym w systemie.

- Animacja przeglądania
Nie działa na wszystkich smartfonach.

- Przyśpieszenie sprzętowe
Poniżej opcji znajduje się opis i w najnowszych urządzeniach na pewno może być
włączona.

- Podziel okienka widoku

- Synchronizuj słowniki
Funkcja nierozpoznana

- Poziome przewijanie (cecha Deluxe)

- Ilość kolumn
Chodzi o ilość kolumn na ekranie i oczywiście przy smartfonie o normalnych
gabarytach jest wprost niemożliwe, aby były chociażby dwie kolumny. Jedynie na
dużych monitorach ma sens uruchamiać więcej niż jedną kolumnę.
Opcja domyślna to jedna kolumna.

- Odstęp między kolumnami
Dotyczy poprzedniej opcji i nadaje odpowiedni odstęp między kolumnami. Skok
odstępu jest bardzo mały, więc aby zauważyć efekt można np. wybrać 1, a następnie
100. Wartość 0 nadaje też odstęp, ale najmniejszy.

- Powtórz tło kolumnami
W przypadku wyboru, co najmniej dwóch kolumn, tło będzie powtarzane. Najlepszy
efekt, jeżeli odstęp wynosi 0.

- Inny wygląd i styl

/ Motyw Androida (Motyw plastra miodu)
Mamy do wyboru:
- Motyw domyślny (mogą wystąpić problemy)
- Motyw hologramu ciemny (mogą wystąpić problemy)
- Motyw hologramu jasny (mogą wystąpić problemy)
- Motyw materiału ciemny - górny i dolny pasek, menu ciemne, tło ciemniejsze
- Motyw materiału jasny – górny i dolny pasek, menu jasne, tło jaśniejsze
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/ Motyw kolorystyczny

Mamy do wyboru:

Białe tło (Domyślne)         Jasnoszare tło            Czarne tło, biały tekst           Czarne tło,
jasnoszary tekst

        Bambus                             Len                              Len niebieski                       Motyl
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     Mozaika kamienna                Pergamin                         Trawa                              Woda

       Wodospad                    Wschód słońca              Ciemna dachówka           Ciemna oliwkowa
zieleń
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       Jasna nawłoć            Jasny stalowoniebieski       Miodowa zielona         Motyw zamglonej róży
       rosa morska

/ Rozmiar tekstu
- Największy
- Większy
- Normalny
- Mniejszy
- Najmniejszy
- Użytkownika

UWAGA!:
Wielkość tekstu (czcionki) możesz w dowolnym momencie powiększać lub
pomniejszać przez rozsuwanie lub przyciąganie dwóch palców na ekranie przy
odpowiednim ustawieniu w Preferencje / Inny wygląd / Dwa palce powiększenie
tekstu

/ Rozmiar przycisku
- Normalny
- Większy

Dotyczy to przycisków na górnym i dolnym pasku. Zostaje również powiększone
wszystko, co znajduje się pod ikoną i tak dla przykładu po kliknięciu na ikonę
ustawień       będziemy mieć powiększony tekst, który staje się wręcz nieczytelny.
Dlatego wskazane jest ustawienie na „Normalny”.

/ Styl przycisku
- Domyślne
- Klasyczny
- Płaski
- Nowoczesny
- Górna szuflada – klasyczny
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- Górna szuflada – nowoczesny
- Obie szuflady – klasyczny
- Obie szuflady – nowoczesny

Wszystkie w/w ustawienia widoczne są na poniższych rysunkach, czyli szuflada górna i
szuflada dolna (górny i dolny pasek ikon) – tutaj na rysunkach jako sklejone razem.
Należy też zaznaczyć, że wszystkie zrzuty ekranu w niniejszym przewodniku
wykonywane są przy ustawieniu „Górna szuflada – klasyczny”. Wynika to z
domniemanego najkorzystniejszego ustawienia.

        Domyślne

        Klasyczny

         Płaski

         Nowoczesny

        Górna szufla -
        klasyczny

        Górna szuflada -
        nowoczesny

         Obie szuflady -
         klasyczny

Obie szuflady -
nowoczesny

Należy zwrócić uwagę, że w dwóch ostatnich przypadkach w dolnej szufladzie po
prawej stronie znajdują się trzy kropki. Szuflada nie jest przesuwana. Po kliknięciu na
kropki otwiera się pozostałość ikon.
Pierwsze cztery nie mają w górnej szufladzie po lewej stronie ikony Biblii, tylko nazwę.
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/ Styl paska przycisków
- Domyślne
- Pełny
- Gradient
- Gradient typu ping-pong
- Granica gradientu
Jakąkolwiek różnicę można nie zauważyć od razu. Dopiero po kliknięciu np. na ikonę
wyboru pozycji z Biblii  możemy zauważyć nieznaczną różnicę i to
głównie na dolnym pasku. Ma to jedynie znaczący wpływ przy ustawieniu innym niż
domyślne i wyborze „Kolor paska przycisków” (poniżej).

/ Kolor paska przycisków
- Czerwony
- Pomarańczowy
- Żółty
- Zielony
- Niebieski
- Fioletowy
- Różowy
- Użytkownika
Poniżej przedstawiono górny pasek we wszystkich opcjach, przy ustawieniu „Styl
paska przycisków” – „Pełny”.

    Czerwony

    Pomarańczowy

    Żółty

    Zielony

    Niebieski

    Fioletowy

     Różowy

Użytkownika – otwiera się paleta kolorów i możemy wybrać dowolny kolor.
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/ Kolor obrzeża
- Nic – bez kolorowego obrzeża
- Czerwony
- Pomarańczowy
- Żółty
- Zielony
- Niebieski
- Fioletowy
- Różowy
- Użytkownika – otwiera się paleta kolorów i możemy wybrać dowolny kolor.

Poniżej jeden przykład przy ustawieniach „Styl paska przycisków” – „Pełny”, „Kolor
paska przycisków” – „Różowy” i „Kolor obrzeża” – „Zielony”.

/ Język
Wybieramy sobie język. Naszym przypadku „Pl-Polish (polski)”.
Angielski mamy zawsze w standardzie.
Języków możemy mieć więcej zainstalowanych. Znajdują się one w katalogu MySword
/ Languages.
Należy tutaj wyjaśnić, że jeżeli ustawimy język angielski na Androidzie
polskojęzycznym, to i tak niektóre hasła będą po polsku. Wynika to z tego, że oprócz
naszego pliku „Pl-Polish (polski)”, jest jeszcze część stringów wewnątrz aplikacji
przetłumaczona na polski. Mechanizm Androida jest taki, że na smartfonie z wersją
polskojęzyczną priorytet mają pliki wewnątrz aplikacji wykonawczej (values-pl /
strings.xml).
W przypadku Androida anglojęzycznego tego zjawiska nie będzie.

/ Okienka wyskakujące
- Ładne okienko wyskakujące
Ładne wyskakujące okienko pozwalające na edycję, zaznaczanie i linki, szybciej się
ładuje.

Na poniższych rysunkach widoczne są różnice w wyświetlaniu, natomiast
funkcjonalność jak w opisie. W przypadku niezaznaczenia nie mamy możliwości
edycji treści wewnątrz notatki. W przypadku zaznaczenia – tak.
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     Opcja niezaznaczona                   Opcja zaznaczona

W opcji zaznaczonej możemy podświetlić tekst i kopiować, a klikając na Wybierz
możemy dalej przejść do DODAJ/EDYTUJ i edytować treść. W przypadku rysunku
lewego, (niezaznaczona opcja) nie mamy tej możliwości.

- Odczyt na głos
W zależności od modelu, smartfon pozwala na odczyt na głos treści wersetu, notatek
itd. Odczyt aktywujemy za pomocą ikonki   na dolnym pasku. Przytrzymując
nacisk na ikonie otwieramy okno ustawień.
Uwaga!: Na smartfonach niektórych producentów można się spotkać z brakiem
możliwości odczytu w języku polskim.

- Link biblijny jako okienko wyskakujące
Nie stwierdzono różnicy w przypadku zaznaczenia oraz odznaczenia opcji.

- Okienko kompaktowe Biblii
Nie stwierdzono różnicy w przypadku zaznaczenia oraz odznaczenia opcji.

- Pokaż cały rozdział w okienku Biblii
Nie stwierdzono różnicy w przypadku zaznaczenia oraz odznaczenia opcji.

- Pokaż kopię dla Biblii
Funkcja nierozpoznana

- Porównaj/Równolegle – link jako ikona
Ta opcja aktywna jest w odnośniku.
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     Opcja niezaznaczona     Opcja zaznaczona

Zasadnicza różnica polega na Napisach „Porównaj” oraz „Równolegle”, które w opcji
zaznaczonej zastąpione są ikonami.
Linie poziome (Porównaj) dają porównanie danego wersetu we wszystkich tłumaczeniach
Biblii.
Można podgląd powiększyć do pełnego okna przez wybór u dołu WYBIERZ.
Dodatkowo w otwartym nowym okienku klikając na takie same poziome linie
wchodzimy do głębszych ustawień.

Mamy przede wszystkim możliwość
wyboru Biblii biorących udział w
porównaniu.

Linie pionowe (Równolegle) dają porównanie w odnośniku wszystkich wersetów do
końca rozdziału.

W przypadku większej ilości odnośników niż jeden, na dole okienka znajduje się napis
„Nawigator listy”. Służy on do przemieszczania się po odnośnikach.

Na nawigatorze pionowa strzałka z lewej zwija i rozwija pasek, strzałka w prawo –
następny odnośnik, strzałka w lewo – poprzedni odnośnik, symbol narzędzi – ustawienie
przezroczystości, strzałka do drzwi – wyjście (zamknięcie nawigatora).
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- Pokaż przycisk pełnego ekranu
Bez efektu na moim smartfonie. Pełny ekran gdzie znika górny i dolny pasek
uzyskujemy przez podwójne kliknięcie w ekran i takie same kliknięcie wracamy do
stanu początkowego.

- Długie treści na pełnym ekranie
Funkcja nierozpoznana

- Preferowane tłumaczenie ST
Niezależnie, jakie tłumaczenie wybierzemy, otwierać się będzie ta, która została
wybrany w górnym menu.

- Preferowane tłumaczenie NT
Niezależnie, jakie tłumaczenie wybierzemy, otwierać się będzie ta, która została
wybrany w górnym menu.

- Nawigacja Stronga w okienku
Odnosi się to do takich Biblii jak angielskiej KJV, gdzie wbudowany jest słownik
Stronga – niebieski znak np. H559. W opcji zaznaczonej w górnej części okienka
znajdujemy nawigację do poprzednich oraz następnych słów.
W opcji niezaznaczonej nie ma tej nawigacji.

Rysunki wykonane zostały na słowniku „Strong-pl”.
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- Okienko Stronga z Morfologią
Dotyczy to np. słownika angielskiego „Strong-Lite”, który jest o wiele bardziej
rozbudowany niż polski i zawiera jeszcze morfologię.

- Link komentarza jako okienko
Zobacz „Link notatki jako okienko” (poniżej)

- Link słownika jako okienko
Zobacz „Link notatki jako okienko” (poniżej)

- Link notatki jako okienko
Tutaj przedstawiona jest różnica w przypadku zaznaczenia opcji oraz odznaczenia
opcji. Jeżeli otwiera się jako okienko, należy kliknąć na WYBIERZ, aby otworzyło
się w pełnym oknie jak na prawym rysunku.

- Link dziennika jako okienko
Zobacz „Link notatki jako okienko” (powyżej)

- Link księgi jako okienko
Zobacz „Link notatki jako okienko” (powyżej)

/ Inny wygląd
- Podświetlenie gradientowe

Funkcja nierozpoznana
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Gradient - rozwiązanie polegające na wypełnieniu określonego obszaru płynnym
przejściem tonalnym, pomiędzy co najmniej dwoma kolorami.

- Przesuń żeby ustawić jasność
Przesuń po lewej kolumnie w górę lub w dół, żeby ustawić jasność.

- Dwa palce powiększenie tekstu
Rozsuwając i przysuwając dwa palce, powiększamy i pomniejszamy tekst.

- Tryb akapitu
Jeżeli zaznaczona jest następna opcja „Użyj domyślnego akapitu” oraz „Tryb
akapitu”, podgląd będzie wyglądał jak na poniższych rysunkach.

         Opcja niezaznaczona dla obu.             Opcja zaznaczona dla obu.

- Użyj domyślnego akapitu
Dla Biblii bez znaczników akapitu.
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- Pokaż znacznik akapitu

Pokazuje się znacznik akapitu

- Słowa Jezusa na czerwono
Jest to możliwe np. w Biblii angielskiej KJV. Polska Biblia BW3.1 SJ w przygotowaniu.



29

TYLKO BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

- Pokaż znaczniki Stronga
W Biblii zawierającej znaczniki Stronga przy opcji zaznaczonej są one widoczne.
Poniższy rysunek przedstawia to na przykładzie polskiej Biblii ze znacznikami TRIO_2.

Niebieskie – znaczniki Stronga
Zielone - znaczniki Morfologiczne

- Pokaż znaczniki morfologiczne
Są to zielone znaki widoczne na powyższym rysunku.

- Pokaż tytuł
Dotyczy tytułów akapitów niektórych specjalnych przekładów angielskich. Wtedy
wystarczy zaznaczyć tylko tą opcję i będą wyświetlane. W przypadku języka polskiego
musi być zaznaczona zarówno ta opcja jak i poniższa.

- Pokaż alternatywny tytuł
Dotyczy opisów akapitów i powinno być zaznaczone, jeżeli chcemy, aby były
widoczne.

- Źródło tytułu alternatywnego
Tutaj mamy do wyboru:
- default.english.hdgs.twm – opisy angielskie
- PolishParagraphDescription-BW-br.hdgs.twm – polskie brązowe
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- PolishParagraphDescription-BW-cz.hdgs.twm – polskie czerwone
- PolishParagraphDescription-BW-ni.hdgs.twm – polskie niebieskie
- PolishParagraphDescription-BW-zi.hdgs.twm – polskie zielone
- PolishParagraphDescription-BW.hdgs.twm – polskie czarne (standard)

- Linki Stronga w tekście (kliknięcie)
Niektóre przekłady w tym angielska KJV zawierają linki Stronga. Mogą one być
wyświetlane między tekstem lub pod tekstem i wtedy po kliknięciu na tekst wyświetli
nam się przypisana zawartość Stronga.

Jak widać na lewym rysunku linki w tekście powodują, że tekst ten jest niezbyt czytelny.
W przypadku prawego rysunku, gdzie linki Stronga są ukryte pod tekstem, po
kliknięciu np. na „And” otworzy nam się zawartość G2532.
Poniższy rysunek przedstawia otwarte okienko.



31

TYLKO BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

- Pokaż notatki tłumaczy
W Biblii, która posiada notatki tłumaczy i została odpowiednio skonfigurowana mogą
być widoczne lub niewidoczne notatki.
W języku polskim mamy również takie Biblie m. in. „Przekład Toruński Nowego
Przymierza”. W notatce znajdziemy inne odpowiedniki analizowanego słowa.

W przypadku polskiego tłumaczenia, czyli TNP, w tekście są gwiazdki. Po kliknięciu
na „notatka” otworzy się okienko gdzie oznaczonym słowom podane są jeszcze inne
odpowiedniki.
Przedstawia to poniższy rysunek.
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- Oznaczenie notatek tłumacza
Mamy do wyboru:
- Domyślne (słowo „Notatka”)
- Cyfry (w miejscu „Notatka” jest cyfra)
- Litery (w miejscu „Notatka” jest litera)
- Użytkownika (w miejscu „Notatka” wybieramy dowolny znak)
Zastąp biblijne (opcja nierozpoznana)

- Pokaż odnośniki

Jeżeli chcemy żeby odnośniki biblijne były
widoczne, opcja musi być zaznaczona.
Nie chodzi tutaj o odnośniki, które są pod
opisami tematycznymi akapitów. Są one
ściśle związane z opisami.

- Pokaż notatki

Jeżeli zaznaczymy, notatki będą widoczne.
Jeżeli odznaczymy, notatki nie będą
widoczne.

- Pokaż datę notatek/dziennika
Funkcja nierozpoznana
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- Pokaż tagi
Uwaga!: Tagi tworzymy przez ikonę zawartą w dolnym pasku

Jeżeli odznaczymy – ikona oka zniknie i to,
co zapisaliśmy w tym tagu będzie
niedostępne.
Przy zaznaczonym – tag jest dostępny.

- Pokaż etykiety tagów
Funkcja nierozpoznana

- Zwiń tagi

Tag zwinięty zamienia wybraną przez nas
ikonę na domyślną.

- Widok interlinearny

Opcja niezaznaczona (Biblia TRO)

        Opcja zaznaczona (Biblia TRO)
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- Pokaż transliterację

         Brak transliteracji
Transliteracja

Transliteracja - to metoda przepisywania (konwersji) tekstu zapisanego oryginalnie
znakami jednego pisma fonetycznego z użyciem znaków innego pisma fonetycznego,
oparta na zasadzie ścisłej odpowiedniości liter.

- Pokaż tekst interlinearny
W przypadku odznaczenia tej opcji, tekst polski tutaj w kolorze brązowym, nie będzie
wyświetlany (rysunki powyższe). Krótko mówiąc nie będzie tłumaczenia.

- Cytat ze Starego Testamentu
Istnieje tylko kilka Biblii z tagami cytatów ST. W języku polskim opcja nieużyteczna.

- Z odstępami między wersetami
Odznaczenie opcji usuwa odstęp między wersetami.

- Dołącz miejsce na numery wersetów

Jeżeli mamy zaznaczone „dołącz miejsce”, przed numerem wersetu znajduje się jeszcze
mała spacja widoczna na rysunku.
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- Równolegle w jednej kolumnie
Funkcja nierozpoznana

- Pokaż menu/link w akcji Biblii
Na dole po prawej stronie pojawią się trzy kropki, otwierające po kliknięciu menu
kontekstowe.

- Pokaż link komentarza w Biblii
Zaznaczając tą opcję mamy dostęp do komentarzy.

- Pokaż porównanie w komentarzu
Zaznaczanie i odznaczanie opcji nie daje żadnego efektu.
Jeżeli w Preferencje / Porównaj komentarze zaznaczymy wszystkie zainstalowane
komentarze, to klikając na ikonkę widoczną na rysunku w poprzednim punkcie,
będziemy mieli dostęp do wszystkich komentarzy.

- Pokaż link do osób
Mamy opcje do wyboru:
- Ukryj (nie będzie dodatkowej ikonki)
- Wszystko
- Tylko ludzie
- Bez pojedynczych węzłów
Tutaj mamy dostęp przede wszystkim do drzewa genealogicznego.
Przy wersetach z imieniem pojawia się nowa ikonka. Po kliknięciu otworzy się okienko
zakresu do wyboru lub od razu okno drzewa.
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- Oznaczenie linku komentarza
Po kliknięciu otworzy nam się okienko wyboru oznaczenia linku – ikonki lub napisu.

Ustawienie „Domyślne”

Ustawienie według wybranej widocznej po
lewej stronie ikony.

Wybór „Kmnt” daje taki napis w miejscu ikony. Wybór „Użytkownika” daje możliwość
wpisania dowolnego skrótu np. „KMT”. Powinien to być jednak krótki skrót, ponieważ
długi będzie musiał być często przenoszony do następnej linii.

- Porównanie – maksymalna długość
Dotyczy to ilości znaków w porównaniu. Jeżeli wybierzemy np. komentarz, a następnie
porównaj, będziemy w każdym porównaniu mieć 500 znaków.
Przypadku wpisania liczby 50 będziemy mieć w porównaniu 50 znaków. W każdym
przypadku, jeżeli liczba ta jest przekroczona, pojawia się u dołu napis (Pokaż więcej).
Jeżeli wejdziemy do pojedynczego komentarza, nie wielu w formie porównania,
otworzy się cała zawartość treści.

- Pełne justowanie

   Opcja niezaznaczona        Opcja zaznaczona
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- Dzielenie wyrazów
Dzielenie wyrazów dostępne jest tylko w WebView 55 lub wyższym i może nie być
wspierane w niektórych językach.
Proponuje się nie zaznaczać!.

/ Fonty
- Czcionka

Wybór czcionki użytej do wyświetlania wersetów.

- Alternatywne fonty greckie
Dotyczy zmiany tylko fontów greckich. Można to zauważyć np. w Biblii TRO na
tekście greckim w górnej linii.

- Alternatywne fonty hebrajskie
Dotyczy zmiany tylko fontów hebrajskich.

- Alternatywny rozszerzony font łaciński
Dotyczy zmiany tylko fontów łacińskich.

- Rozmiar czcionki greckiej
Dotyczy wielkości tylko czcionki greckiej.

- Rozmiar czcionki hebrajskiej
Dotyczy wielkości tylko czcionki hebrajskiej.

- Pogrubienie
Pogrubia całość testu.

W tym zakresie ustawień najlepiej pozostawić wartości domyślne po zainstalowaniu
programu, chyba, że chcielibyśmy mieć trochę inną czcionkę w zakresie ustawień
„Czcionka”. Można tutaj też wybrać czcionkę, która jest kursywą.

/ Odnośnik
Dotyczy odnośników w module Biblia.

- Pokaż odnośniki
Przy opcji włączonej pokazuje odnośniki biblijne, przy spełnieniu pewnych warunków.
(Zobacz uwaga poniżej)

- Włącz niestandardowe odnośniki
Niestandardowe odnośniki są odnośnikami biblijnymi niezależnymi od tłumaczenia.

UWAGA!: W przypadku Biblii Warszawskiej (BW) muszą być włączone obie opcje,
„Pokaż odnośniki” oraz „Włącz niestandardowe odnośniki”, w przeciwnym wypadku
odnośniki nie będą wyświetlane.

- Dwukierunkowe niestandardowe odnośniki
Docelowy werset z niestandardowego odnośnika pokaże werset źródłowy (odnośnik
powrotny)
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Funkcjonalność tej opcji przedstawiono na poniższych rysunkach.

Opcja dwukierunkowa odznaczona                  Opcja dwukierunkowa zaznaczona

W tym przypadku dla przykładu dla Mat. 6:25 zostanie wyświetlony odnośnik zwrotny
widoczny na prawym rysunku. Po kliknięciu na [>1] otworzy nam się okienko
widoczne na dolnym lewym rysunku.
Możemy teraz przyjść do odniesienia, czyli Przyp. 16:3 i po otwarciu linku odnośników
zobaczymy odniesienie do Mat 6:25. Przedstawia nam to prawy poniższy rysunek.

- Połącz odnośniki
Połącz odnośniki w wersecie w jeden link

Odnośniki połączone                Odnośniki niepołączone

- Połącz tekst
Pozostaw puste, aby zresetować do domyślnego. %s jest miejscem na liczbę
odnośników.
Widoczny w przewodniku dodatkowy znak „>” jest tylko wymysłem użytkownika. W
to miejsce (>) można wstawić inny znak. Istotny jest parametr „%s” (bez cudzysłowu).

- Max ilość rozszerzonych wersetów w okienku



39

TYLKO BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Kiedy kliknięty jest połączony link i pojawia się okienko wyskakujące, jeśli ilość
wersetów jest mniejsza niż to maksimum, to wszystkie wersety są rozszerzane tak, aby
zawierać tekst biblijny.

- Wybrany plik niestandardowych odnośników
default.xrefs.twm – znajduje się w podkatalogu „mydata”.

- Utwórz pusty plik odnośników
Klikamy i wpisujemy własną nazwę pliku.
Zostanie utworzony plik (nazwa).xrefs.twm – znajdzie się w podkatalogu „mydata”.

/ Odniesienia do wersetów biblijnych
Dotyczy odniesienia do wersetów biblijnych z modułów:

- Komentarz
- Słownik
- Notatki
- Dziennik
- Księga

- Połącz sąsiednie odniesienia
Łączy sąsiednie odniesienia w jeden link.
Wskazane, aby opcja została zaznaczona.

- Włącz pojedyncze odniesienie do Biblii
Włącza pojedyncze odniesienie do widoku Biblii dla podniesienia spójności i
czytelności.
Opcja nierozpoznana.

- Połącz tekst
(refs%s)
Pozostaw puste, aby zresetować do domyślnego. %s jest miejscem na liczbę
odnośników.
Zamiast „refs” od angielskiego słowa „references” można wstawić np. „odn”.
Wskazane, aby pozostawić wartość domyślną.

- Pokaż również oryginalne odniesienia

- Biblia
Pokazanie oryginalnego odnośnika w widoku Biblii może spowodować utrudnienia w
czytaniu tekstu Biblii.
Wskazane, aby opcja została odznaczona.

- Inne moduły
Pokazanie oryginalnego odnośnika w innym widoku modułu jest lepsze, o ile nie
masz małego ekranu.
Wskazane, aby opcja została zaznaczona.

Na poniższych rysunkach zostanie wyjaśniona funkcjonalność niniejszego działu.
Rysunki zaczerpnięte z Księga / Historie Biblijne / 30.
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Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Rys. 1 - zaznaczone opcje od góry 1, 2, 4 ; opcja 3 odznaczona.
Rys. 2 - zaznaczone opcje od góry 2, 4 ; opcja 1, 3 odznaczona.
Rys. 3 - zaznaczone opcje od góry 1, 2 ; opcja 3, 4 odznaczona.
W każdym przypadku opcja 3 od góry odznaczona.
Wpis (refs%s) pozostawiono domyślny.
Mamy możliwość otwarcia pojedynczego linku jakiegokolwiek z czterech. Otwiera
nam się Biblia na pierwszym wersecie wymienionego zakresu. W tym przypadku mamy
możliwość czytać poprzednie i następne poza zakresem wersety.
Klikając na (refs4) otworzą się wszystkie linki na raz w okienku i mamy wyświetlane
wersety tylko z podanego zakresu.

/ Wbudowany komentarz do Biblii
- Wbudowany komentarz do Biblii

Mamy tutaj możliwość wyboru, jeżeli zechcemy, komentarza, rozmiaru pozycji,
maksymalną długość komentarza, wbudowane notatki tłumacza oraz komentarze do
okien 1 do 6 – ta ostatnia opcja nierozpoznana.

Obraz przy zaznaczonej opcji „Wbudowany
komentarz do Biblii” i zaznaczeniu „Barcley”.
W tym przypadku użyto tłumaczenia Biblii – BW.
Klikając na (Pokaż więcej) otwiera się cała
zawartość.
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Obraz przy zaznaczonej opcji „Wbudowany
komentarz do Biblii” i zaznaczeniu „Osobiste notatki”.
W tym przypadku użyto tłumaczenia Biblii – BW.
To co mamy ukryte pod widoczną ikoną notatnika,
mamy w tej chwili w okienku po prawej stronie.
Klikając na (Pokaż więcej) otwiera się cała zawartość.

Obraz przy zaznaczonej opcji „Wbudowane notatki
tłumacza”. W tym przypadku użyto tłumaczenia Biblii

– TNP.

/ Obrazy biblijne

Możemy wybrać „BiblePic”, rozmiar i pozycję
wyświetlania.
Jeżeli wybierzemy tę opcję, będziemy mieli przy
niektórych wersetach obrazy, pod warunkiem, że w
podkatalogu „books” znajduje się plik
„OtwórzHistorieBiblijne.bok.mybible”.
Takiego samego wyboru można również dokonać
klikając na górnym pasku na ikonę       i zaznaczeniu
„Obrazy Biblijne”.
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/ Mapy biblijne
Mamy tutaj następujący wybór:
- Nic
- Tylko nowoczesna mapa
- R.M. Atlas
- Rumsey
W przypadku wyboru „Nic” nie będzie wyświetlana przy wersetach biblijnych z nazwą
występującej w treści miejscowości ikonka lokalizacji     .
Jeżeli wejdziemy na Księga        to znajdziemy tam „R.M. Atlas” oraz „Rumsey”. Można
przejrzeć tutaj wszystkie mapy w danym zakresie.
W przypadku wyboru „Tylko nowoczesna mapa”, otworzy się aktualny widok mapy
internetowej. Czerwony punkt oznacza miejscowość wymienioną w tekście Biblii.
Klikając na ikonę trzech płytek w górnym prawym rogu, otwierają się inne opcje
wyświetlania mapy.
Przez ikonę lokalizacji (odwrócona kropelka) możemy wyszukać i zlokalizować inne
miejscowości.
W przypadku np. Dz.10:23, przy wyborze „Rumsey”, przez kliknięcie na ikonkę
lokalizacji, otworzy się okienko z możliwością wyboru trzech map. Numer na końcu
nazwy mapy wyznacza lokalizację czerwonego punktu na mapie.
W przypadku Joz. 15:15, przy tym samym ustawieniu na „Rumsey”, otworzy się okienko
z możliwością zupełnie innych dwóch map.
Oczywiście wszystkie te funkcje mamy dostępne w przypadku zainstalowania w
podkatalogu „books” tych modułów.

Po otwarciu działu „Księga” przedstawione
tutaj pliki widoczne są jako:

- R.M. Atlas

- Timeline

- Rumsey

- CSSA

- Historie Biblijne

Po wyborze pozycji „Księga”       otworzy nam się następujące okienko:

W rozważanym przypadku, łącza lokalizacji mamy do dwóch
zainstalowanych zestawów map – pozycja 3. i 4.
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Przy okazji warto nadmienić, że „CSSA” to również bardzo ciekawy i przydatny zestaw
kilkudziesięcu map, podzielonych na ST i NT.
„Historie biblijne” to 50 historii biblijnych z obrazkami, którymi można np.
zainteresować w odpowiednim wieku dzieci.
„Timeline” to różne zestawy chronologiczne itp.

- Historia przeglądania

- Limit zapisu historii (sztuki)
Mamy do wyboru limit zapisu historii:
- Nie zapisuj historii
- 10
- 25
- 50
- 100
- 500
- 1000
Za pomocą strzałek             znajdujących się na dolnym pasku, mamy możliwość
przemieszczania się po historii przeglądania wstecz i naprzód.  Długie przytrzymanie
pokazuje listę.

- Przewiń do wersetu
Wymuszenie przewijania do wersetu Biblii wstecz/naprzód (stare zachowanie) oznacza
nie zapamiętywanie pozycji przewijania (jak w innych typach modułów).
Wskazane nie zaznaczanie tej opcji.

- Zarządzanie modułami

- Autouzupełnianie zaznaczania modułów
Minimalna liczba, zero (0) jeśli nie chcesz używać autouzupełniania.

- Biblie
Zarządzanie modułami Biblii. Możemy mieć zainstalowane w podkatalogu „bibles”
wiele Biblii, ale chcemy żeby w wykazie Biblii przez kliknięcie na ikonę      , były
widoczne tylko wybrane przez nas pozycje, mamy możliwość tutaj dokonać tego
wyboru.

- Komentarze
Zarządzanie modułami komentarzy. Możemy mieć zainstalowane w podkatalogu
„commentaries” wiele komentarzy, ale chcemy żeby w wykazie komentarzy przez
kliknięcie na ikonę      , były widoczne tylko wybrane przez nas pozycje, mamy
możliwość tutaj dokonać tego wyboru.

- Słowniki
Zarządzanie modułami słowników. Możemy mieć zainstalowane w podkatalogu
„dictionaries” wiele słowników, ale chcemy żeby w wykazie słowników przez
kliknięcie na ikonę      , były widoczne tylko wybrane przez nas pozycje, mamy
możliwość tutaj dokonać tego wyboru.
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- Dzienniki
Zarządzanie modułami dzienników. Możemy mieć zainstalowane w podkatalogu
„journals” wiele dzienników, w tym przypadków utworzonych także przez nas, ale
chcemy żeby w wykazie słowników przez kliknięcie na ikonę     , były widoczne tylko
wybrane przez nas pozycje, mamy możliwość tutaj dokonać tego wyboru.

- Księgi
Zarządzanie modułami ksiąg. Możemy mieć zainstalowane w podkatalogu „books”
wiele ksiąg, ale chcemy żeby w wykazie ksiąg przez kliknięcie na ikonę     , były
widoczne tylko wybrane przez nas pozycje, mamy możliwość tutaj dokonać tego
wyboru.

- Wyczyść pamięć podręczną skrótów
Pamięć podręczna skrótów modułów powoduje, że MySword startuje szybciej.
Wyczyść pamięć podręczną, jeśli uaktualniałeś skróty w edytorze SQLite poza
programem MySword. Po restarcie MySword pamięć podręczna zostanie odtworzona.

Opcja ta jest niekiedy potrzebna przy zainstalowaniu nowych modułów, aktualizacji itp.
Niekiedy należy wyczyścić pamięć podręczną skrótów, aby aktualizacja odniosła
skutek.

- Słownik Stronga
- Słownik Hebrajski Stronga

Mamy wybór jak na poniższym rysunku.

- Słownik Grecki Stronga
Mamy wybór jak na poniższym rysunku.

Warunkiem możliwości wyboru jest posiadanie odpowiednich plików w podkatalogu
„dictionaries”:
- „Strong-pl.dictionary.SQLite3” - Pełna Biblijna Konkordancja Stronga, 2019 -

definicje hebrajskie/greckie – wersja polska
-
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- „Strong_lite.dct.mybible” - Definicje hebrajskie/greckie – wersja angielska Lite bez
odniesień do wersetów.

- Słownik morfologiczny
- Słownik morfologiczny (morfologia - dział gramatyki zajmujący się budową wyrazów)

Jeżeli w podkatalogu „Dictionaries” zainstalujemy słownik „rmac.dct.mybible”, to
będziemy mieć słownik morfologiczny.
Jeżeli otworzymy Biblię interlinearną TRO i klikniemy na dowolny zestaw zielonych
znaków, to otworzy nam się ten słownik. Przykład na poniższym rysunku.

- Używaj biblijnego słownika morfologicznego
Dotyczy niektórych przekładów biblijnych. Opcja może zostać zaznaczona.

- Słownik Lemma
- Lemma – hebrajski

Wskazany wybór – Strong.pl

- Lemma – grecki
Wskazany wybór – Strong.pl

W obu przypadkach, jeżeli w TRO (NT) klikniemy na niebieskie symbole, otworzy się
słownik Lemma.

- Przeszukaj słowniki (Deluxe)
- Słownik główny

Wybieramy słownik z zakresu słowników widocznych pod ikoną      .
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- Słownik dodatkowy
Wybieramy słownik z zakresu słowników widocznych pod ikoną      .

- Lista słowników
Lista słowników zamiast używania opcji Główny/Poboczny, kiedy przycisk Słownik
jest przytrzymany.

Funkcje w tym dziale dostępne są w niektórych przekładach Biblii oraz odpowiednich
skojarzonych słownikach. Musi być wtedy np. na dolnym pasku ikona słownika.
Niestety w wersjach polskojęzycznych nie ma takiej możliwości. Jest natomiast
możliwość wejść do odpowiedniego słownika i wyszukanie interesującego nas hasła.

- Ułożenie porównania
- Ułożenie porównania

Wybieramy Biblie, które mają się wyświetlić do porównania oraz ich kolejność.
Funkcję porównania znajdziemy przez kliknięcie na górnym pasku na symbol aktualnie
przeglądanej Biblii. Rozwinie się pasek i na dole znajduje się opcja „Porównaj”.
Otworzy się ten werset we wszystkich Bibliach, które zostały przez nas wybrane.

- Ułożenie równoległe
Wybór jak w poprzedniej opcji.
Funkcję porównania znajdziemy przez kliknięcie na górnym pasku na symbol aktualnie
przeglądanej Biblii. Rozwinie się pasek i na dole znajduje się opcja „Równolegle”.
W tym przypadku będą porównywane wersety od danego do końca rozdziału.

- Porównanie równoległe (Diff)
Pokaż różnice w trybie wyświetlania równoległego wersetów (cecha Deluxe).
Porównanie „Diff” (różnicowe) jest rozszerzeniem porównania równoległego. Jeżeli
wybierzemy Biblie w „Ułożenie równoległe”, a odznaczymy opcję „Diff”, to będzie
równoległe bez Diff. Jeżeli zaznaczymy, będzie z Diff – różnicowe.

Mamy następujące opcje do wyboru.

- Porównanie równoległe (Diff)
Pokaż różnice w trybie wyświetlania równoległego wersetów (cecha Deluxe) – należy
zaznaczyć.

- Użyj równoległego porównania słów
Użyj równoległego porównania słów zamiast znaków – wskazane zaznaczyć.

- Ignoruj wielkość liter

- Ignoruj akcenty/znaki diakrytyczne

- Dołącz tytuły, notatki, odniesienia, komentarze Stronga

- Pokaż różnicę procentową

Poniższe rysunki przedstawiają „Ułożenie równoległe” bez Diff i z Diff.
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- Porównaj komentarze
Wybieramy komentarze do porównania oraz ich kolejność.
Przy wersetach mamy ikonkę    , przez którą mamy dostęp do komentarzy i tam też
znajdziemy opcję „Porównaj” – otworzą nam się wszystkie wybrane przez nas
komentarze.

- Porównaj słowniki
Wybieramy słowniki do porównania oraz ich kolejność.
Funkcja dostępna w niektórych przekładach Biblii oraz skojarzonych z nimi
słownikami.

- Ułożenie przycisków
- Ułożenie przycisków

W każdym przypadku mamy możliwość wyboru przycisku i urządzenia, jakiego to
dotyczy oraz jego widoczność lub niewidoczność.
- Zawsze
- Tylko na tabletach
- Tylko na dużych tabletach
- Ukryty
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- Przyciski dolne
Przycisku mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować
do domyślnego. Poniżej zestaw ikon przycisków oraz ich znaczenie:

Pokaż menu
Pokaż zakładki
Podświetl bieżący werset albo usuń zaznaczenie
Format wersetu: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, kolor, podświetlenie, ramka
Przeszukaj Biblię/Komentarze/Notatki w zależności od aktywnego widoku
Przejdź do widoku osobistych notatek
Wyjdź z MySword
Do tyłu (Historia); długie przytrzymanie pokazuje listę
Do przodu (Historia); długie przytrzymanie pokazuje listę
Kopiuj
Odczyt na głos – start/stop; przytrzymaj, aby wejść do ustawień
Tag (tekst lub symbol)
Przesuń stronę do góry
Przesuń stronę w dół
Przejdź do widoku Biblii
Przejdź do widoku komentarza
Przejdź do widoku słownika
Przejdź do widoku dziennika
Przejdź do widoku księgi
Udostępnij zawartość
Podziel widok
Podświetl słowa
Pokaż preferencje
Statystyka i inne informacje
       Aktualizacja do wersji Premium i Deluxe
Wyślij do obszaru roboczego

- Przyciski widoku Biblii
Przyciski mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować do
domyślnego. Poniżej zestaw ikon przycisków oraz ich znaczenie:

      Wybierz tłumaczenie/moduł
Przejdź do poprzedniego rozdziału (lub wersetu w trybie porównania)
      Wybierz werset
Przejdź do następnego rozdziału (lub wersetu w trybie porównania)
Edytuj odniesienia
Lista wersetów
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Widok równoległy
Preferencje widoku Biblii
Plan czytania/postępy
Skasuj Biblię

Znajdziemy tam jeszcze inne przyciski jak np. „TRANS1” czy „BM1”. Nie w pełni
rozpoznane funkcje i raczej przydatne w specjalnych przekładach Biblii.

- Przyciski widoku komentarzy
Przycisku mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować
do domyślnego.

- Przyciski widoku słownika
Przycisku mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować
do domyślnego.

- Przyciski widoku dziennika
Przycisku mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować
do domyślnego.

Utwórz nowy wpis dziennika
Edytuj wpis dziennika
Skasuj wpis dziennika
Kopiuj wpis dziennika
Utwórz dziennik
Edytuj właściwości dziennika
Skasuj dziennik
Ustaw, zmień lub usuń hasło

- Przyciski widoku księgi
Przycisku mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować
do domyślnego.

- Przyciski edycji notatek (niektóre szczegóły znajdują się w „Omówienie niektórych
istotnych funkcji” na str. 67)
Przycisku mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować
do domyślnego.

Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Styl
Kopiuj
Wklej
Kulka
Numer
Zmniejsz wcięcie
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Zwiększ wcięcie
Wstaw obraz
Odnośnik
Przeszukaj Biblię/Komentarze/Notatki w zależności od aktywnego widoku
Przejdź do widoku Biblii
Zapisz
Ukryj klawiaturę
Podgląd notatek
Podświetl bieżący werset albo usuń podświetlenie
Inne operacje formatowania
Cofnij
Ponów
Wytnij
Wstaw datę, symbole itp.
Usuń formatowanie
Lista wersetów

- Menu w trybie zwartym (u góry po prawej)
Uwaga: Zmiana elementów menu może ukryć ważne elementy, które będą przydatne
później.
Wskazane ustawienia domyślne według uwagi.

- Przyciski użytkownika w trybie kompaktowym
Znajdziemy wykaz przycisków, które mogą być widoczne w trybie kompaktowym.
Wszystkie przyciski opisane. Mamy także możliwość zresetować nasze ustawienia do
ustawień domyślnych.

- Menu podręczne po przytrzymaniu
Przyciski mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Można też układ zresetować do
domyślnego.

Szukaj Słowo
Szukaj Werset
Wyszukaj Słowo
Wyszukaj Słowo w…
Porównaj Werset
Formatuj Werset
Podświetl Werset
Oznacz Werset
Udostępnij zawartość
Komentarze
Szybkie podświetlenie Werset
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Podświetl Słowo
Kopiuj Werset
Kopiuj zakres Werset…
Dodaj/edytuj notatki: Werset

Pisanie takich słów jak np. „Werset” z dużej litery nie jest błędem tłumaczenie, a
wynika ze składania pewnych zwrotów w programie.

- Plik ustawień
- Plik ustawień

settings.mybible
Wskazane jest nie ingerować w domyślne ustawienia.

- Zresetuj plik ustawień
Zresetuj plik ustawień do wartości fabrycznych.
Wszystkie nasze ustawienia, kolejność ikon itd. zostaną zresetowane do wartości
domyślnych. Należy rozsądnie i raczej tylko w razie konieczności korzystać z resetu.

5H. Tryb kompaktowy
 Aby wyjść z trybu kompaktowego, klikamy na trzy kropki w górnym prawym rogu i
wybieramy „Tryb nie-kompaktowy”.

5I. Pobierz moduły
Zostajemy przekierowani na stronę twórców programu, gdzie możemy zaktualizować i
pobrać nowe moduły.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku problemów z pobieraniem mamy możliwość
zaznaczyć „Użyj starej metody (gdyby nowa nie działała)”.
Mamy następujące działy:
- Biblia
- Komentarz
- Słownik
- Język
- Księga
- Czytanie
- Grafika
- Czcionki

5J. Wybierz katalog modułów
Wskazany wybór domyślny. Jeżeli wybierzemy na karcie SD, przy deinstalacji programu
wszystkie dane zostaną utracone.

5K. Archiwizuj dane
Niezwykle przydatna funkcja. Należy zarchiwizować dane w momencie dokonanych
przez nas zmian w ustawieniach, wpisaniu nowych notatek itp.

5L. Przywróć dane
Jeżeli wykonaliśmy archiwizację danych i wystąpił np. nieoczekiwany błąd programu,
możemy przywrócić dane. Program będzie w stanie, jak w momencie wykonywania
archiwizacji.
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5Ł. Sprawdź aktualizacje…
Mamy możliwość sprawdzenia czy ukazała się nowsza wersja programu. Należy
wyjaśnić, że program i tak niezależnie sprawdza to po uruchomieniu.

5M. Wyjście
 Wyjście z programu.
 Z programu mamy możliwość wyjścia również przez ikonę otwartych drzwi
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Praktyczne wykorzystanie udostępnionych funkcji
- przykłady

1. Wykonanie zakładki

W dolnym pasku mamy ikonę zakładek:

Mamy tutaj możliwość tworzenia zakładek w Biblii.
Jeżeli np. chcemy dać zakładkę dla 1 Jan 3:8, w celu szybkiego odnalezienia w przyszłości,
wchodzimy na ten werset i klikamy na cyfrę 8. Werset zostaje podświetlony.
Klikamy na ikonę zakładek.
Nad istniejącymi zakładkami pokazał się klawisz z napisem „DODAJ I JAN 3:8”.
Klikamy na klawiszu, zakładka została dodana i jest na ostatniej pozycji spisu.
Mamy jeszcze możliwość dodania wpisu np. „Syn Boży … zniweczyć dzieła diabelskie”.
Z prawej strony ikona       umożliwia następujące czynności:
- Edytuj etykietę
- Usuń etykietę
- Zastąp zakładkę
Wchodzimy do „Edytuj etykietę” i wpisujemy nasz tekst.
Kończymy na „WYBÓR/ZAPIS”.

UWAGA!: Zauważymy, że w przypadku wstawienia znaku przecinka ( , ) zostanie on
zamieniony na średnik ( ; ).
Twórcy programu w obszerny sposób wyjaśnili mi skąd się wziął błąd i że nie ma możliwości
jego usunięcia.

2. Archiwizacja i przywracanie danych

Wchodząc na ustawienia       w dolnej części spisu znajdują się dwa polecenia „Archiwizuj
dane” oraz „Przywróć dane”.
Archiwizując dane tworzymy kopię naszych ustawień, wpisów itd. – wszystko, co zostało
przez nas utworzone.
Najlepiej wybrać opcję „Domyślny katalog” – kopia zostanie zapisana w MySword/Backup.
W przypadku jakichkolwiek problemów przez niewłaściwą konfigurację, nieumyślne
przestawienie programu możemy przywrócić dane.

3. Dodanie odnośnika do innego miejsca w Biblii, zdjęcia, pliku itd.

Dodajemy dodatkowy lub nowy odnośnik do Rzym. 3:24 i ma to być Tyt. 3:5.
Klikamy podświetlając liczbę 24 w 3. rozdziale listu do Rzymian – mamy aktywny werset, do
którego zamierzamy dodać odnośnik.
W górnym pasku znajduje się ikona       odnośników.
Po otwarciu jej zobaczymy już istniejący odnośnik Iz. 53:5 i napis „DODAJ” oraz „+”.
Możemy wybrać „+” i wpisać Tyt. 3:5 lub „DODAJ” i wybrać księgę „Tytus” – Rozdział „3” –
Werset „5”.
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Otworzą się wersety od 5…. i klikamy na 5. Jeżeli klikniemy np. na 9, to pojawi się zapis Tyt.
3:5-9 (czyli zakres wersetów 3-9).
Przez „WYBÓR/ZAPIS” dokonujemy zapisu.

UWAGA!: Chcąc usunąć jakikolwiek odnośnik, czy to nasz, czy oryginalnie istniejący, musimy
to wykonać na ikonie      , gdyż wejście przez „USUŃ” umożliwia skasowanie tylko pierwszej
pozycji.
(Zostanie to zgłoszone jako błąd w programie).

Odnośniki możemy tworzyć w różny sposób i do różnych pozycji.
Będąc w przeglądzie Biblii tworzymy linki tylko do pozycji w Biblii.
Jeżeli jesteśmy w jakiejkolwiek notatce       to tworząc link mamy do wyboru typ łącza:
- Biblia
- Notatki
- Dziennik
- Księga
- Słownik
- Stronga
- Użytkownika – np. Dołącz – „Jan 3:16”

 Tekst – „Link do tekstu” lub również „Jan 3:16”
- Notatki wyskakujące – wyskakuje okienko z notatkami.

Możemy również w zakresie edycji notatek        dodać obrazek przez ikonę w górnym
pasku        .

Poprzez znak       i opcję „Plik” możemy wstawić plik np. MP3.
Bardziej przydatne jest wstawienie łącza do pliku („Łącze do pliku”).
Jeżeli np. dla wersetu Mar. 16:18 mamy dużo notatek, załóżmy, że jest ich około 40 i niestety
nie można w spisie tytułom przypisać linki dla szybkiego przeskoczenia na wybrany temat, to
możemy to utworzyć w PDF i dać link do pliku.
W tego rodzaju pliku mamy możliwość poszczególnym numerom i tytułom przypisywać linki,
co znacznie przyśpiesza wybór, przeskoczenie do tematu.

W tym przypadku wszystkie notatki zostały zawarte w pliku PDF, a etykiecie „Wszystko w
PDF” przypisano link do pliku.
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4. Podświetlenie wersetu

Chcemy podświetlić na kolorowo Tytus 3:6.
Klikamy na cyfrze 6 aktywując dany werset.
Wybieramy w dolnym pasku ikonę       kolorowego podświetlenia.
Mamy też możliwość wyboru zakresu podświetlenia wersetów.
Wybieramy kolor i klikamy OK.

Na lewym rysunku widzimy werset po kliknięciu na cyfrę 6 – aktywowany.
Na prawym rysunku – werset podświetlony.

Jest również podobna funkcja podświetlenia nie wersetu, a samego słowa i słów. Umożliwia
nam to niniejsza ikona       .
Należy jednak bardzo uważać, gdyż podświetleniu ulega odpowiednia ilość słów widocznych
w ustawieniach „Limit”. Należałoby zatem przyjąć, że spełnia ona rolę chwilowego
uwidocznienia określonego słowa np. „łaska” itp. Usunąć wprowadzone podświetlenie można
poprzez wykasowanie w górnej linii słowa i na ikonie trzech kropeczek „Wyczyść historię”.
Akceptujemy czynność w każdym przypadku na „POKAŻ”.

5. Kopiowanie wersetu

Poprzez ikonę        znajdującą się w dolnym pasku możemy skopiować do pamięci podręcznej
aktywny werset.

Trochę podobną funkcję spełnia ikona udostępniania       , za pomocą której możemy
udostępniać werset lub zakres wersetów. Mamy tutaj możliwość wyboru opcji „Bez
numerowania wersetów”.

Należy wyjaśnić, że wchodząc do ustawienia      , a następnie „Kopiuj/Eksportuj” mamy
znacznie większe możliwości kopiowana.

6. Odtwarzanie (czytanie) tekstu

Mamy możliwość uruchomić moduł (jeżeli smartfon posiada) czytania tekstu na ikonie
odtwarzania mediów.
Przytrzymanie ikony otwiera „Ustawienia odczytu na głos”.
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7. Podział okienka widoku

Ikona         wprowadza nas do możliwości podziału okienka widoku.
Funkcja na smartfonie praktycznie nieprzydatna.

8. Informacja

Zakres informacji       :
-  O module

Podstawowe informacje o module otwartej Biblii.

- Częstotliwość słowa
Wykaz słów i ich częstotliwości w danym rozdziale.

- Wystąpienie słowa
Wpisujemy np. słowo „łaska” i otrzymujemy wykaz rozdziałów w księgach biblijnych
(Psalm traktowany jest jako rozdział księgi) oraz ilości wystąpień.

- Zestaw często używanych słów
Funkcja odnosi się do księgi używanej w danym momencie.
Dla przykładu mając otwarty list do Hebrajczyków wpisujemy słowo „aniołów” i klikamy
ikonę lupy. Otrzymujemy 39 punktów, a w punkcie 1. Zestaw słów - „od, aniołów”,
Częstotliwość – „3”.
Wychodzimy i sprawdzamy poprzez wyszukiwanie       wpisując w cudzysłowie (ważne!)
„od aniołów” i wybierając zakres tylko list do Hebrajczyków. Otrzymujemy wykaz –
Hebr. 1:4 ; 2:7 ; 2:9.
Jest to zgodne z otrzymanym wynikiem.

- Często używane zwroty
Funkcja odnosi się do księgi używanej w danym momencie.
Możemy ponownie użyć słowa „aniołów”. Otrzymamy w tym przypadku zwroty z użytym
słowem (nie oddzielone przecinkiem). Są to następujące zwroty:
„od aniołów” - 3 razy
„mniejszym od aniołów” – 2 razy
„z aniołów powiedział” – 2 razy
„aniołów powiedział” – 2 razy

- Ekstrahuj odniesienia
Funkcja odnosi się do księgi używanej w danym momencie.
Zostaną wyciągnięte (ekstrahowane) wszystkie odnośniki w danym rozdziale. Dotyczy to
również dodanych przez nas odniesień oraz odniesień przy opisach akapitów tematycznych.

- Wyciągnij słowa kluczowe
Funkcja odnosi się do rozdziału używanego w danym momencie.
Mamy tutaj „Słowa kluczowe” oraz „Frazy kluczowe”

- Podsumowanie
Funkcja odnosi się do rozdziału używanego w danym momencie.
Funkcja podsumowania używa analizy słów do grupowania podobnych zwrotów, określenia
punktu ciężkości i uszeregowania ich, aby prawdopodobne zwroty podsumowania były po
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prostu wyciągnięte z już istniejących, nigdy nie upraszczane ani łączone. Mogą być niezbyt
dokładne (przybliżone). Nie chodzi o wybieranie najważniejszych zdań albo urywków z
Bożego Słowa, ale o proste wsparcie studium. Módl się do Ducha Świętego o więcej
objawienia.

- Zaznaczenie podsumowania
Funkcja odnosi się do rozdziału używanego w danym momencie.
Otwiera się dany rozdział z oznaczonymi kolorowo wersetami wybranymi przez
„Podsumowanie”.
Do funkcji tej w pełnym zakresie w całej Biblii mamy dostęp w górnym pasku ikon poprzez
„Preferencje widoku Biblii”       , zaznaczając opcję „Zaznacz posumowanie”. W tym
przypadku pojawia się zaznaczenie podsumowania w całej Biblii.

9. Nawigacja po historii przeglądania

Za pomocą ikon  możemy się przemieszczać po historii przeglądania do  przodu i do
tyłu. Długie przytrzymanie pokazuje listę przeglądania.

10. Tag (tekst lub symbol)

Tworzenie tagu        jest niezwykle przydatną funkcją.
Tag – znacznik, etykieta, odwołanie do bloków kodu.
Poniżej kilka przykładów.

Można w odpowiednim miejscu
oryginalnego tekstu biblijnego dodać
własny wpis, tutaj „już teraz” – w ramce,
podświetlony, w kolorze różowym i
pochyły podkreślony tekst.

Oczko ma przypisaną notatkę z wpisem
„Zobacz w. 36”, a temu przypisano link
Jan 3:36, który się otwiera (zdjęcie
poniżej).

Tag „A to jest żywot wieczny… (Jan 17:3)
ma przypisany w całości link        Jan 17:3.

    Tekst jest pochyły, pogrubiony,
     podświetlony na różowo.

Tutaj mamy trzy tagi. Pomarańczowy w tekście
„Jan 3:3-5” ma przypisany link        do tego adresu.
Niebieski dla „Dz.1:5” – link do tego wersetu.

„Zobacz dziennik: Chrzest” dla słowa chrzest
posiada link do działu Dziennik        i tematu
„Chrzest” – zdjęcie poniżej.
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Dziennik „Chrzest”

Zdjęcie poniżej jest przykładem różnych kombinacji omawianego tematu tag        .

Wszystko to co znajduje się poniżej wersetu zostało
wykonane za pomocą tej funkcji -       .

Jeżeli mamy np. problem z zapamiętaniem
odpowiadających nazw ksiąg Mojżeszowych, to możemy
utworzyć widoczny tag.
Odpowiednim nazwom ksiąg I Mojżeszowa itd. wpisujemy
inne nazwy przypisując im odpowiednie linki.

Chcąc przejść do Księgi Kapłańskiej, czyli inaczej III
Mojżeszowa, klikamy na klawisz „Księga Kapłańska” i
zostajemy przekierowani do 1. wersetu w 1. rozdziale tejże
księgi.

Były to nieliczne przykłady możliwości zastosowania
funkcji.
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Po kliknięciu na ikonę        rozpoczynamy tworzenie lub edycję tagu.
Otworzy nam się w pionie rozwijalne okno z wieloma możliwościami. Najbardziej przydatnym
i często wykorzystywanym jest „-Adhoc Note-” oraz niżej znajdujące się pozycje z ikonami,
czyli wszystkie „Action-…….”.
Wszystkie opcje poniżej „-Adhoc Note-” są niczym innym tylko mają pewną tematykę. Są to
oczywiście w większości określenia angielskie.
Dopiero od „-Adhoc Note-” zaczynają się przydatne dla nas ikony.

Wchodząc na „-Adhoc Note-„ najlepiej kliknąć najpierw na ikonkę po prawej stronie       .
Wybieramy „Edytuj położenie” i jeżeli chcemy żeby była pod wersetem to wybieramy „Po
wersecie”. Jeżeli chcielibyśmy wstawić coś w treści wersetu np. „już teraz”, jak na pierwszym
przykładowym rysunku, wybieramy „Położenie użytkownika”, klikamy i w otwartym okienku
z wersetem wybieramy położenie. Aby zmienić położenie ikonki       , klikamy na słowo za
którym ma być ikonka (nasz tekst).
Mamy tutaj również inne opcje, które dają dosyć spore możliwości konfiguracji.
Po wybraniu pozycji wchodzimy do „Edytuj notatkę”. Wpisujemy treść notatki i może to być
czcionka pogrubiona, pochyła, podkreślona itd.
Mamy również inne funkcje i niektóre z nich omówimy poniżej.
- Możemy skopiować to co już napisaliśmy
- Wkleić to, co mamy skopiowane w pamięci
- Możemy na początku linii dać kulkę albo numer
- Zmniejszyć lub zwiększyć wcięcie
- Wstawić obraz, który mamy na naszym urządzeniu
- Wstawić odnośnik z Biblii, dziennika, słownika itd. lub notatkę wyskakującą
- Przeszukiwać w Biblii, dzienniku, słowniku, komentarzu itd.
- Przejść do widoku Biblii
- Zapisać co już wykonaliśmy lub zmieniliśmy
- Ukryć klawiaturę
- Podejrzeć nasze notatki
- Podświetlić tekst lub usunąć podświetlenie, zmienić kolor czcionki, wstawić kolorową ramkę,

podświetlić kolorową linią
- Dokonać innych operacji formatowania

- Wyrównanie tekstu – lewo środek, prawo, wyjustowany
- Indeks dolny i indeks górny np. m2

- Rozmiar tekstu – można tytuł wypisać większym tekstem
- Zmienić czcionkę w pewnym zakresie na inną dla uwypuklenia treści
- Usuń formatowanie – np. podświetliliśmy tekst i dali do ramki, możemy to formatowanie

usunąć; mamy to również na ikonie
- (Inne nierozpoznane opcje)

- Cofnąć czynności
- Ponowić (przywrócić) czynności
- Wyciąć aktywny (podświetlony) tekst
- Wstawić datę, symbole itp.

Mamy tutaj spory wybór, przy czym n najprzydatniejsze to:
- Ikona (spory wybór różnych ikon)
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- Symbol, znak specjalny, znak grecki lub hebrajski
- Tabelkę
- Wstawić dowolny plik lub łącze do pliku
- Akapit lub nową linię
- Poziomą linię (różne możliwości wyboru linii)
- Ramkę

- Usunąć formatowanie
Np. podświetliliśmy tekst i dali do ramki, możemy to formatowanie usunąć.

- Mamy również dostęp do listy wersetów

11. Notatki

Pisanie notatek (dolny pasek)       , podobnie jak wykorzystanie funkcji tag       , jest niezwykle
przydatne.
Pisanie notatki różni się w zasadzie tym od funkcji tag, że nie ingerujemy istniejący tekst Biblii,
tyko tworzymy notatkę. W samej notatce mamy taki sam zestaw ikon i możliwości jak w
omawianym poprzednio temacie (punkt 10). Dlatego chcąc poznać wszystkie możliwości
należy sięgnąć do punku 10.

12. Obszar roboczy

Na dolnym pasku mamy ikonę       obszaru roboczego kopiowania wersetu/wersetów.
Naciśnięcie i przytrzymanie ikony daje wejście do ustawień obszaru roboczego.
Dotyczy to wprowadzania wersetu/wersetów do dziennika. Wybór dziennika znajduje się w
pierwszym okienku od góry.
(Funkcja nie w pełni rozpoznana).

13. Czytanie Biblii lub historii biblijnych dzieciom

- Czytanie Biblii

Chcąc czytać Biblię dzieciom, mamy możliwość wstawić w treść
obrazki.

W górnym pasku przez ikonę „Preferencje widoku Biblii”
wchodzimy do menu i zaznaczamy „Obrazy biblijne”.

Tę samą czynność można wykonać przez „Pokaż menu”        /
Preferencje / Inny wygląd i styl / Obrazy biblijne. Tutaj mamy
jeszcze możliwość ustawienia wielkości i pozycji.
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- Czytanie historii biblijnych
W górnym lewym rogu wybieramy „Księga”       / „Historie Biblijne”.
Klikamy w miejsce między dwoma zielonymi strzałkami i w górnej pozycji na „x”.
Otwiera nam się cała zawartość, a przede wszystkim w pierwszej pozycji od góry „Spis
treści”.
Mamy do dyspozycji 50 historii biblijnych z obrazkami.

Rysunek przykładowy.

W obu przypadkach musimy mieć oczywiście zainstalowane odpowiednie pliki, czyli:
MySword / commentaries / BiblePictures.cmt.mybible
MySword / books / OtwórzHistorieBiblijne.bok.mybible

14. Korzystanie z Biblii interlinearnych „TRO_2” oraz „IBHP+”

Przede wszystkim należy do katalogu „MySword/dictionaries” skopiować pliki jak na
poniższym zrzucie ekranu.
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Słownik „Strong-pl.dictionary.SQL3” jest słownikiem polskojęzycznym odczytywanym przez
MySword.

Mamy inną Biblię interlinearną do NT i inną do ST.

„Trio_2” to Biblia interlinearna NT.
„BHP+” to Biblia interlinearna ST.

Z Biblią Trio_2 w zasadzie nie ma najmniejszego kłopotu – wybieramy daną Biblię, księgę,
rozdział i klikamy. Mamy dla przykładu zrzut ekranu po prawej stronie.

Klikając na niebieskie i czerwone znaki, możemy zobaczyć objaśnienia związane z danym
wypisanym tekstem.

Trochę inaczej jest z Biblią interlinearną ST.
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Mamy tutaj ten sam werset,
tej samej Biblii interlinearnej
BHP+ wyświetlany w różny
sposób.

Ze strony prawej mamy od
razu nr linku, który nam się
otworzy po kliknięciu.

W sposobie według mnie
bardziej czytelnym, po lewej
stronie, klikamy na słowo i
otwiera nam się link z
danymi i oryginałem słowa.

O tym, w jaki sposób będziemy mieli wyświetlane decyduje ustawienie.
W górnym pasku ikon mamy ikonkę ustawienia preferencji Biblii .
Klikamy na nią i przesuwamy w dół do pozycji „Linki Stronga w tekście (kliknięcie)”. Należy
pozycję zaznaczyć.

Teraz rzecz bardzo istotna – z jakich słowników chcemy korzystać.
Wybór ten dokonujemy na ikonie ustawień .
Przechodzimy do Preferencje / Słowniki Stronga i tutaj wybieramy odpowiedni dla
hebrajskiego (ST) i do greckiego (NT).
Mamy do wyboru:
- Strong-pl
- Strong
- Strong-Lite

Jeżeli nie znasz języka angielskiego chcesz z tego „coś” wiedzieć przełącz w obu przypadkach
na Strong-pl. Jest to akurat ten słownik o trochę innym rozszerzeniu - SQLite3. Twórcy
programu przystosowali swój wspaniały program o kompatybilność z tego rodzaju plikami.
Zauważyłem jednak, że są również inne o rozszerzeniu SQLite3, lecz niekompatybilne z
programem.

15. Korzystamy z map oraz komentarzy

W miejscach Biblii, gdzie znajduje się nazwa miejscowości możemy zauważyć ikonę
otwierającą mapę lub mapy     .
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Na ogół mamy do dyspozycji dwie lub nawet trzy mapy. Mapy możemy sobie przez podwójne
kliknięcie powiększać i pomniejszać. To samo możny zrobić dwoma palcami – rozszerzając
lub zwężając.
O tym, jakie mapy mają nam się wyświetlać decydują ustawienia w „Preferencje” / „Mapy
biblijne”.
Oczywiści musimy posiadać w podkatalogu „books” odpowiednie pliki zawierające mapy.

Natomiast ikonka      otwiera komentarze biblijne. Mamy do wyboru kilka komentarzy, jak
również opcję „Porównaj”, która otwiera nam wszystkie komentarze naraz. I tutaj tak samo
musimy mieć w podkatalogu „commentaries” odpowiednie pliki z komentarzami.

Poniżej przykładowy rysunek z ikonami linków do map i komentarzy.

Warto wspomnieć, że mamy także do dyspozycji kilka słowników. Po kliknięciu na ikonę
i po rozwinięciu menu wchodzimy do słowników       .
Mamy tutaj m. in. słowniki:
- Metrologii Biblijnej (jednostki miar)
- Miejsc Biblijnych
- Postaci Biblijnych
- Terminów Biblijnych
- Biblijny Dla Dzieci i Rodziców
Możemy tutaj skorzystać i wyjaśnić sobie np. co oznacza słowo „Efa” i wiele innych odnośnie
imion biblijnych, miejscowości itd.

16. Rozjaśnianie i ściemnianie tekstu, zmiana wielkości czcionki

Przesuwając palec po lewej stronie ekranu możemy, możemy rozjaśniać i ściemniać tekst.
Wielkość czcionki można korygować za pomocą dwóch palców przez rozsuwanie i ich
zsuwanie.

17. Opisy tematyczne akapitów

Opisy te wraz z odnośnikami zostały utworzone na podstawie Biblii Warszawskiej.
Aby były widoczne należy w Preferencje / Inny wygląd / Pokaż alternatywny tytuł / Źródło
tytułu alternatywnego i tutaj wybieramy:
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- default.english.hdgs.twm – w języku angielskim
- PolishParagraphDescription-BW.hdgs.twm – standard (czarny)
- PolishParagraphDescription-BW-br.hdgs.twm – brązowy
- PolishParagraphDescription-BW-cz.hdgs.twm – czerwony
- PolishParagraphDescription-BW-ni.hdgs.twm – niebieski
- PolishParagraphDescription-BW-zi.hdgs.twm – zielony

Można zauważyć, że w niniejszym poradniku wszystkie zrzuty ekranu, na których widoczne są
opisy akapitów mają kolor zielony. Wydaje się on najprzyjemniejszy dla oczu i w niektórych
przypadkach np. czerwony czy brązowy może być niewskazany. Tak może się okazać w
przypadku zakończenia opracowania Biblii „BW3.1SJ” – słowa Jezusa na czerwono.
Mamy tę możliwość w angielskiej Biblii „KJV”. Biblia polska jest w trakcie opracowania.
Wtedy kolor słów Jezusa może się za bardzo zlewać z opisami akapitów.

UWAGA!: Zgodnie z ustaleniami zespołu programistów MySword, niniejsze moduły nie będą
osiągalne na ich serwerze, ze względu na ograniczone możliwości hostingowe serwera.
Zespół programistów dopracował natomiast aplikację do możliwości współpracy z plikami
TWM.

18. Dziennik – wykonanie nowego dziennika, wpisu oraz korekty

Może się wydawać, że wykonanie nowego dziennika, wpisu w nim, dodanie jakichś
odnośników itd. jest może niezbyt łatwe. Niemniej jednak jest w pełni do opanowania i funkcja
ta daje ogromne możliwości pisania własnych przemyśleń, rozważań, a co za tym idzie można
przygotować dla przykładu rozważanie, którym będziemy się potem dzielić.

Pragnę przy okazji przypomnieć w skrócie jak ukryć dzienniki, które instalują się same
głównie jako wzorce i są w języku angielskim.
Preferencje / Dzienniki i tutaj odznaczamy, które moduły nie mają być widoczne. Widoczne –
mają być zaznaczone.

Chcąc rozpocząć pracę z dziennikiem, klikamy na ikonę w górnym prawym rogu, następnie na
ikonę dziennika      .
Teraz w górnym prawym rogu mamy już ikonę dziennika. Ponowne kliknięcie na niej otwiera
nam pod pozycją Księga następujące ikony:

       - Nowy wpis dziennika (Nowy wpis dziennika po utworzeniu dziennika)
       - Edytuj wpis dziennika (Edytujemy już utworzony/rozpoczęty wpis dziennika)
       - Skasuj wpis dziennika (Dziennik zostaje, a jego wpis, czyli zawartość jest usunięta)
       - Nowy dziennik (Tworzymy zupełnie nowy dziennik)
       - Edytuj dziennik (Nie wpis tylko to utworzone w „Nowy dziennik”)
       - Skasuj dziennik (Kasuje dziennik z jego wpisem, czyli zawartością - całość)
       - Import dziennika (Importuje wpis/zawartość innego dziennika)

Chcąc utworzyć nowy dziennik zaczynamy od „Nowy dziennik”.
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Klikamy na ikonie i w nazwie pliku podajemy nazwę baz spacji. Między słowami mogą być
podkreślenia, myślniki, znak paragrafu (&) i być może inne. Można też zespolić słowa,
zaczynając każde nowe słowo z dużej litery np. „MojeOpracowanieDoWykładu_01”.
W pozycji tytułu możemy nic nie pisać, gdyż tytuł dziennika możemy wpisać później.
Tak samo w pozycji „O programie” można usunąć wpis „ Mój dziennik …..” – nie jest on w
ogóle potrzebny.

Klikamy ZAPIS i został utworzony nasz dziennik.
Gdybyśmy weszli do spisu dzienników to znajdziemy go na ostatniej pozycji u dołu do

czasu wyjścia z MySword i ponownego wejścia. Wtedy znajdzie się on na pozycji zgodnie z
regułą sortowania alfabetycznego.

To jest tylko na razie utworzenie dziennika, a wpis do niego robi się w dalszym etapie.
Musimy pamiętać, że aby wykonać wpis lub modyfikację, musi jego tytuł znajdować się w
górnym pasku po prawo obok ikony       - BARDZO WAŻNE!.

I tak, jeżeli nie wykonano wpisu od razu i nastąpiło wyjście i wejście do programu,
możemy mieć wyświetloną nazwę innego dziennika.
Klikamy na górnym pasku, wybieramy nasz dziennik. Teraz mamy jego nazwę w tym miejscu.
Klikamy na ”Nowy wpis dziennika”.

Absolutnie nie ingerujemy w cyfry znajdujące się w pozycji „Identyfikator”.
Podajemy tytuł np. „Moje opracowanie do wykładu_01” już normalnie ze spacjami.
Klikamy ZAPIS.

Mamy otwarte okno edytora. Możemy sobie wpisywać lub wklejać tekst z pamięci
podręcznej.

Można sobie napisać obszerne wypracowanie w edytorze tekstowym, skopiować go na
smartfona i otworzyć tam w edytorze tekstowym np. Total Commander lub jakimkolwiek
innym. Skopiować do pamięci podręcznej i przez ikonę        wkleić w docelowe miejsce.

Po wklejeniu wskazane żeby cały tekst zaznaczyć i wybrać opcję Usuń formatowanie       .
Może zostać przeniesione niewskazane dla nas formatowanie, które będzie robić bałagan.

W górnym pasku mamy ikony, które zostały już przedstawione na str. 49 w podtemacie
„Przyciski edycji notatek”.

Omówienie niektórych istotnych funkcji.

Należy przede wszystkim zapoznać się ze znaczeniem ikon.
Zostaną tutaj przytoczone tylko niektóre istotne funkcje.

       - Możemy wstawić obrazek
Klikamy / DODAJ
Wybieramy obrazek
Jeżeli rozmiar jest za duży, zostaniemy poinformowani o zmniejszeniu rozmiaru.
Zatwierdzamy na Zapis.
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 - Wstawiamy link (nie obraz)
Może to być link do Biblii, notatki, dziennika, księgi, słownika, Stronga, komentarza,
użytkownika lub notatki wyskakujące.
- Link do Biblii

- Dołącz – wstawia tylko pozycję z Biblii z linkiem np. Jan 16:24.
- Dołącz zakres wersetów – jak wyżej, ale mamy możliwość wyboru zakresu do…, np.

Jan 16:24-28
- Werset z tekstem – zgodnie z określeniem
- Zakres wersetów z tekstem – zgodnie z określeniem
- Porównanie wersetów – mamy porównanie wersetów z różnych tłumaczeń Biblii.

Biblie do porównania ustawiamy w Preferencje / Ułożenie porównania.
- Mamy możliwość podświetlić tekst, nadać czcionce odpowiedni kolor, tekst wstawić w

kolorową ramkę i dodać kolorowe podkreślenie.

       - Formatowanie tekstu dosyć sporo rozbudowane.
- Wyrównanie – lewo, środek, prawo, wyjustowany
- Indeks górny – np. m2

- Indeks dolny – np. Pśrednie

- Rozmiar tekstu – można wybrać Większy i pogrubić czcionkę w np. tytule
- Czcionka – wybór różnego rodzaju czcionek, które zostały zainstalowane.

Wykaz zainstalowanych czcionek znajdziemy także w Preferencje / Fonty / Czcionka.
Dodatkowe czcionki (fonty) można pobrać ze strony twórców programu w dziale
Download.

Lista numerowana, Styl (CSS), Tag stylu nadrzędnego, Edytuj HTML, Edytuj nadrzędny
HTML – funkcje trudne – nie będą omawiane w tym przewodniku.

- Usuń formatowanie – umożliwia usuwanie formatowani np. pogrubienia, podświetlenia
zaznaczonego tekstu. Ta sama funkcja dostępna jest na ikonie      .

- Usuń link – jeżeli mamy jakiś odnośnik np. „Jan 16:24” i jest w kolorze niebieskim,
czyli jest mu przypisany link do tego wersetu w Biblii, to można ten link usunąć.

      - Zostaną tutaj omówione funkcje aktywne, np. „Zakładka” jest funkcją nieaktywną oraz
funkcje w miarę łatwe i przydatne.
- Dzisiejsza data – jak w opisie
- Data i czas – jak w opisie
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- Ikona – ciekawa i możliwie bardzo przydatna funkcja umożliwiająca wybór wielu ikon
jak np. cyfry od 1-9 na pomarańczowych okrągłych krążkach. Możliwość użycia przy
numeracji. Ikony można zobaczyć na rys. 1.

- Symbol/znak specjalny – można zobaczyć na rys 2.
- Znak grecki - można zobaczyć na rys. 3.

Rys. 3

Rys. 1 Rys. 2
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- Znak hebrajski – w naszym przypadku niebyt przydatne
- Tabela – możemy utworzyć tabelę i wypełniać ją.
- Plik – można tutaj wstawić plik m.in. zdjęcie, które zostanie tutaj zapisane.
- Łącze do pliki – dowolne łącze do pliku. Można np. dać łącze do pliku PDF.
Po kliknięciu na taki link, otwiera nam się plik w przeglądarce do plików PDF na
smartfonie.
W celu dodania takiego łącza klikamy na „Łącze do pliku” otworzy nam się okno
menażera plików. Klikamy na interesujący nas plik i zatwierdzamy.
Powstał nam taki link (niebieski, więc jest to link)

Możemy teraz ten długi tekst zamienić na krótki, a link pozostanie niezmieniony.
Zaznaczamy cały tekst (link) klikamy na ikonę        i postępujemy jak na poniższym
rysunku.

W miejscu Tekst wpisujemy
odpowiednią nazwę.

Otrzymujemy
poprawiony ładny
wpis, a link zawarty
jest pod tym tekstem.

- Akapit – jak w nazwie.
Należy zwrócić uwagę na pozycję Nowa linia. Niekiedy zdarza się z jakiegoś powodu,
że w trakcie pisania tekstu i kliknięciu Enter robi się większy odstęp tak jakby
kliknąwszy dwukrotnie. Można wtedy po kropce w zdaniu, chcąc przejść do nowej linii,
wybrać „Nowa linia”. Odstęp między liniami nie będzie powiększony.

- Pozioma linia
Poniżej linia, gdzie w parametrach ustawiono:
Kolor obrzeża: Kolor 3
Styl: linia ciągła (do wyboru 3 rodzaje linii)
Rozmiar: 2
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- Ramka – wykonujemy ramkę
UWAGA!:
Przed wstawieniem ramki wskazane jest, aby wielokrotnie nacisnąć Enter, tak żeby
kursor przeszedł znacznie niżej. Jeżeli tego nie wykonamy i będziemy dokonywać
wpisy w ramce, może nie być możliwości, aby wyjść z niej i poniżej niej coś wpisać.

Poniżej ramka, gdzie w parametrach ustawiono:
Kolor obrzeża: Kolor 8
Styl: linia ciągła (do wyboru 3 rodzaje linii)
Rozmiar: 3
Tło: Podświetlenie Domyślne (mamy 10 rodzajów/kolorów tła)

Pisząc w ramce ulega ona rozciągnięciu w dół.

Zauważyłem, że po jakimś czasie w notatkach tekst staje się mniejszy i odstępy między liniami
są mniejsze. Powoduje to złą widoczność tekstu. Przykładem jest poniższe zdjęcie.
Na zdjęciu prawym przedstawiony jest tekst po wykonaniu korekty przez podświetlenie tekstu i
wyboru Usuń formatowanie       .
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Wszelkie uwagi odnośnie niniejszego przewodnika, wersji polskojęzycznych aplikacji
głównej i dodatków proszę kierować na poniższy adres:

mysword.pl@gmail.com

Proszę, aby w pozycji „Temat” wpisać hasło „MySword”.
W przeciwnym wypadku z powodu ilości otrzymywanych wiadomości

może mi wiadomość umknąć.

Przewodnik jest bezpłatny.
Możliwy jest nieodpłatny wydruk i
bezpłatna dystrybucja pliku PDF.
Masowy wydruk lub wydawnictwo

dozwolone wyłącznie po uzgodnieniu
z wykonawcą.

Jurek
Pisanie tekstu
Opracował:                                       Jerzy Puczek

Jurek
Pisanie tekstu




