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Instrukcja obsługi forum Majdanu Zbydniowskiego 
 

Forum służy do wymiany poglądów na tematy związane z Majdanem. Sympatycy tego magicznego 

miejsca dzielą się tutaj swoimi wspomnieniami. Może służyć również do wymiany poglądów na 

tematy bieżące. Pamiętaj jednak, że dyskusje polityczne nie najlepiej służą umacnianiu wspólnoty 

sympatyków Majdanu (ani jakiejkolwiek innej). 

Na forum obowiązują następujące reguły: 

 komentarze nie naruszają godności osób, z którymi wymieniamy poglądy 

 okazujemy sobie szacunek bez względu na różnicę poglądów 

 piszemy po polsku, na tyle poprawnie, na ile zostaliśmy nauczeni w szkole 

 kryptoreklama nie jest wskazana 

 

Wejście na Forum Majdanu Zbydniowskiego 
 

Najłatwiej trafić na forum klikając napis „Majdańskie Forum Dyskusyjne”, który jest na stronie 

głównej Majdanu Zbydniowskiego.  

Ten sam napis jest też na stronie „Spis stron” (na samym końcu spisu). Dostajemy się tutaj klikając 

napis „Spis stron”, który jest na dole prawie każdej strony w zielonym pasku menu. 

Na Forum można również wejść wpisując na pasku adresu przeglądarki: 

http://www.rmchciuk.pl/majdanzb/forum.html 

Po załadowaniu strony forum otwiera się lista wątków. Po wybraniu któregoś z nich każdy może 

przeczytać wszystkie dotychczasowe wpisy (nazywane też postami). 

Aby dodać nowy wątek lub wypowiedzieć się (czyli dodać swój wpis) w którymś wątku, trzeba się 

zalogować do forum.  

Aby się zalogować, trzeba najpierw się zarejestrować (konieczne tylko jeden raz). 

Gdyby na forum można było dodawać wątki i wpisy bez logowania, to w ciągu kilku godzin forum 

stałoby się tablicą ogłoszeniową nieproszonych reklamodawców. Tematy majdańskie utonęłyby w 

śmieciach (czyli spamie). 

 

  

http://www.rmchciuk.pl/majdanzb/forum.html
http://www.rmchciuk.pl/majdanzb/index.html
http://www.rmchciuk.pl/majdanzb/index.html
http://www.rmchciuk.pl/majdanzb/mapas.html
http://www.rmchciuk.pl/majdanzb/forum.html
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Rejestracja na forum 
Wejdź na forum. 

Kliknij „Rejestracja” w pasku menu. 

 

Wypełnij formularz rejestracyjny: 

 Wymyśl i wpisz Login (to nazwa, pod którą będziesz widoczny na forum) 

 W polu „Kod rejestracyjny” przepisz dokładnie to, co jest po jego lewej stronie w ramce „Kod 

potwierdzający” (to jest zabezpieczenie przed zapisaniem się do forum pseudo użytkownika 

rozsiewającego spam) 

 Wymyśl i wpisz hasło, jakim będziesz logował się do forum. W polu obok napisz go jeszcze raz 

 Wpisz swój adres e-mail (wpisanie fałszywego adresu spowoduje, że nie zostaniesz 

zarejestrowany) 

 Odpowiedz na „Pytanie zabezpieczające” 

 Kliknij „Rejestruj” 
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Jeśli prawidłowo wypełniłaś/eś formularz, to po kliknięciu „Rejestruj” zostaniesz przeniesiona/y na 

stronę główną forum. Możesz się zalogować. 
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Logowanie 
Kliknij „Logowanie” w menu głównym forum 

 

Wpisz swój login i hasło. Kliknij przycisk „Logowanie”. 

 

Teraz jesteś uprawniona/y do dodawania wątków i wpisów. 
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Kliknij nazwę forum „Pogawędki Majdaniaków”. 

 

Wybierz wątek, którym jesteś zainteresowana/y, np. „Historia niemieckiego czołgu”. 
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Dodawanie wpisu 
Aby dodać nowy wpis w tym wątku naciśnij przycisk „Odpowiedź” przed pierwszym wpisem lub po 

ostatnim wpisie albo napisz go w ramce „Szybka odpowiedź”. 

Jeśli chcesz skomentować konkretny wpis kliknij przycisk „Cytuj” na końcu danego wpisu. 
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Dodawanie wątku 
Aby dodać nowy wątek kliknij przycisk „Nowy wątek” na głównej stronie forum. 

 

Nazwij nowy wątek (w tym przykładzie TEST3). 

Wpisz treść pierwszego wpisu w nowym wątku. 

Przed opublikowaniem możesz go podejrzeć klikając przycisk „Podgląd”. 

Aby opublikować nowy wątek kliknij przycisk „Potwierdź”. 

 

 


