


KULTURA

!wiadome u"ywanie Internetu

Jak p!aci" rachunki przez Internet?

!. Na stronie banku zaloguj si" za pomoc# Loginu/Numeru klienta  
uzyskanego przy zak$adaniu konta i%ustawionego przez siebie has$a. 

&. Kliknij w%opcj" Przelew. 
3. Nast"pnie wype$nij pola zgodnie z%danymi na fakturze: 

a. Odbiorca/dane odbiorcy – nazwa i%adres dostawcy us$ug
b. Numer konta – numer rachunku, na który maj# wp$yn#' pieni#dze
c. Tytu! – na fakturze powinien znajdowa' si" tytu$, je(eli takiego  

nie ma, mo(emy uzupe$ni' to pole numerem rachunku i%imieniem  
i%nazwiskiem osoby, na któr# zosta$ wystawiony

d. Kwota – wysoko)' nale(no)ci
*. Kliknij Wy#lij lub Dalej. Wymagane mo(e by' potwierdzenie transakcji  

poprzez wpisanie kilku cyfr z%karty kodów, +,+’a%lub aplikacj" bankow#.

Jak p!aci" online za zakupy?
$%&'() *+%,-,. /*0&1, 234*0&5 – Wybierz bank, w%którym posiadasz konto, 
a%nast"pnie przycisk Kupuj6/P!ac6. Zostaniesz przekierowany na stron" banku, 
gdzie musisz si" zalogowa' za pomoc# loginu/ numeru klienta uzyskanego 
przy zak$adaniu konta i%ustawionego przez siebie has$a. Nast"pnie post"puj 
zgodnie z%wy)wietlanymi instrukcjami.
(0+40 *7048)9%0 – Wybierz opcj" P!atno#" kart: i%wprowad- dane: numer 
karty, imi" i%nazwisko posiadacza, data wa(no)ci karty, a%tak(e numer cvv/cvc, 
znajduj#cy si" na jej odwrocie.
'-)( – Czyli system p$atno)ci mobilnych. Wystarczy, (e uruchomisz na telefonie 
aplikacj" mobiln# swojego banku i%wybierzesz opcj" '-)(. Wówczas na ekranie 
telefonu pojawi si" sze)ciocyfrowy kod, który musisz u(y' przy realizacji p$at-
no)ci, a%nast"pnie potwierdzi' transakcj" na swoim urz#dzeniu.

Jak za!o;y" konto e-mail?
Mo(esz to zrobi' za darmo na wielu serwisach internetowych, m.in. www.poczta.
wp.pl, www.poczta.onet.pl, www.gmail.com. Proces zak$adania skrzynki e-mail 
wygl#da wsz"dzie podobnie. Wybierz jedn# ze stron i%wpisz j# w%wyszukiwark". 
Nast"pnie znajdziesz przycisk Za!ó; konto lub Zarejestruj si6. Na kolejnej stronie 
wy)wietli si" formularz do wype$nienia. Trzeba wpisa' imi", nazwisko, nazw" u(yt-
kownika (czyli to, co b"dzie znajdowa$o si" przed symbolem @ w%naszym adresie). 



Po podaniu tych informacji przechodzimy dalej – wy)wietli si" kolejny formularz, 
w%którym podaj dat" urodzenia, p$e' i%opcjonalnie twój nr telefonu lub inny adres 
e-mail. Na koniec naci)nij przycisk Utwórz konto i%mo(esz przej)' do swojej skrzynki 
odbiorczej.

Jak za!o;y" konto na Facebook’u?
W%wyszukiwark" wpisz facebook.com i%naci)nij enter. Na stronie wybierz zie-
lony przycisk Utwórz nowe konto i%wype$nij formularz swoimi danymi (Imi", 
Nazwisko, e-mail lub telefon, data urodzin i%p$e'). Nast"pnie zaloguj si" na swój 
adres e-mail i%przepisz kod, który otrzyma$e) do rejestracji od Facebooka, b#d- 
kod z%wiadomo)ci +,+. B"dzie on poprzedzony znakiem ./ 0 xxxxx.

Bezpiecze<stwo w sieci
W%Internecie mo(esz spotka' si" z%du(# liczb# szkodliwych i%niechcianych 
wiadomo)ci, które docieraj# do nas drog# mailow# lub na komunikatorach 
internetowych. Je(eli nie znasz nadawcy wiadomo)ci, nie rozumiesz jej lub 
nie chcia$a)/$e) takiej wiadomo)ci otrzyma' 0 nie nale(y jej otwiera', ani na 
ni# odpowiada'. Je(eli dostaniesz dziwn# wiadomo)' od znajomej osoby, to 
przed jej otwarciem warto skontaktowa' si" ze znajomym nadawc# inn# drog# 
i%upewni' si", czy rzeczywi)cie to on nam j# wys$a$.

Podejrzane linki
Czasem zdarzaj# si" równie( fa$szywe wiadomo)ci, które wygl#daj#, jakby po-
chodzi$y z%banku lub urz"du.%Na ogó$ ich tre)' b"dzie nak$ania$a Ci" do wej)cia 
w%konkretny link, na przyk$ad pod pretekstem zapoznania si" z%pe$n# ofert# lub 
do%przes$ania danych do logowania do bankowo)ci internetowej. Najrozs#dniej 
b"dzie tego nie robi'. W%przypadku pyta1 lepiej skontaktowa' si" telefonicznie.

Ochrona danych osobowych
Warto zwraca' uwag" na to, komu powierzasz swój adres i%numer telefonu, 
ale równie( numer oraz seri" dowodu osobistego, szczególnie w%Internecie. 
Niektóre dane mog# pozwoli' przest"pcom na przyk$ad na wzi"cie kredytu 
w%naszym imieniu. Nie nale(y takich danych podawa' w%wiadomo)ciach ani 
na podejrzanych stronach internetowych.
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S#ownik wspó #czesny

0*-)(09=0 (apka) – program dzia$aj#cy na urz#dzeniach przeno)nych (tele-
fon komórkowy, tablet). S$u(y do przegl#dania Internetu, mediów spo$ecz-
no)ciowych, odpowiadania i%pisania wiadomo)ci.

>33>-,, .&$%1().0+(0 – strona internetowa, która pozwala na wyszuki-
wanie w%Internecie informacji na dowolny temat, np. wiadomo)ci ze )wiata, 
pogoda, przepisy, instrukcje, adres dowolnego sklepu, przychodni itp.

-)8( – po$#czenie mi"dzy jedn# stron# internetow# a% drug#. Wystarczy 
w%niego klikn#', (eby znale-' si" w%miejscu, do którego prowadzi. Zazwy-
czaj zaznaczony jest na niebiesko, np. h2ps://www.fundacjafilmowa.pl/

,?@0)- – internetowa wersja poczty, za pomoc# której mo(emy prowadzi' 
korespondencje w%Internecie oraz wysy$a' i%odbiera' listy elektroniczne.

@,2)0 $*37,9%83A9)3., – strony internetowe lub aplikacje, które pozwa-
laj# na budowanie spo$eczno)ci mi"dzy u(ytkownikami i%wymian" tre)ci, np. 
wpisów, zdj"', wysy$anie wiadomo)ci. Najpopularniejszym medium spo-
$eczno)ciowym jest Facebook.

+,=,$4+09=0 – za$o(enie konta/ profilu na medium spo$eczno)ciowym po-
przez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i%has$a.

B09,'33( – medium spo$eczno)ciowe, w%ramach którego zarejestrowani 
u(ytkownicy mog# tworzy' sieci i%grupy, dzieli' si" wiadomo)ciami i%zdj"-
ciami oraz korzysta' z%aplikacji.

@,$$,8>,+, .C04$0**, 4,-,>+0@, $(&*, 0 komunikatory internetowe 
s$u(#ce do wysy$ania wiadomo)ci dzi"ki dost"powi do Internetu, przypo-
minaj#ce wysy$anie +,+. 

)8$40>+0@ – medium spo$eczno)ciowe s$u(#ce do dzielenia si" zdj"ciami 
i%krótkimi nagraniami wideo. Rodzaj internetowego albumu. 

4)(43( – aplikacja, której g$ówna funkcjonalno)' polega na mo(liwo)ci wy-
sy$ania bardzo krótkich materia$ów wideo, w%za$o(eniu tre)ci# zbli(onych do 
teledysków muzycznych.

+,-09=0DB09,'33( $43+),$D)8$40>+0@ $43+),$ – zdj"cie, b#d- krótki 
materia$ wideo (do 15 sekund), który znika po 24h od publikacji.



4+08$@)$=0 -)E,, „80 F&.3G – transmitowanie wideo w% czasie rzeczywi-
stym, podczas którego jedna osoba co) pokazuje lub opowiada, a%odbiorcy 
ogl#daj# i%pisz# komentarze.

C0$C40> – s$owo lub fraza poprzedzona znakiem #, u$atwiaj#ca znalezienie 
i%grupowanie tematycznie elementów (zdj"', wpisów), np. #Gdynia #jesie1. 
Hashtagów u(ywa si" w%mediach spo$eczno)ciowych.

-)(, (lajkowa') – pokazanie, (e dany materia$ w% Internecie nam si" podoba 
poprzez klikni"cie obok niego kciuka w%gór" lub serduszka.

$,-B), – autoportret zrobiony telefonem.

$*0@ – niechciane wiadomo)ci, które otrzymujemy drog# mailow# lub na ko-
munikatorach internetowych, przesy$ane jednocze)nie do wielu odbiorców. 
Je(eli nie znamy nadawcy to nie nale(y jej otwiera', ani klika' w%link.

'-)( – System p$atno)ci mobilnych, umo(liwiaj#cy dokonywanie p$atno)ci 
w%sklepach stacjonarnych i%internetowych, a%tak(e wp$acanie lub wyp$acanie 
gotówki przy u(yciu aplikacji na telefon.
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Gdzie zabra$ wnuka?

.$*H-8, *3>7I')08), .),2%& ) 1@),=I483A9):

Dzia!ania O#rodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni  
ul. Zawiszy Czarnego 13, tel. 58 662 09 35/36,  
www.muzeumgdynia.pl 

Dzia!ania dzia!u edukacji Muzeum Emigracji w Gdyni  
ul. Polska 1, tel. 58 670 41 57/60, www.polska1.pl

Centrum Nauki Experyment  
Al. Zwyci"stwa 96/98 (przy 4456), tel. 58 500 49 94,  
bilety@experyment.gdynia.pl, www.experyment.gdynia.pl

Akwarium Gdy<skie 
ul. Jana Paw$a II 1, tel. 572 504 608,  
akwarium.sklep@mir.gdynia.pl, www.akwarium.gdynia.pl



80=-,*$%, $*,(40(-, ) (389,+4& 2-0 2%),9):

Teatr Gdynia G!ówna  
podziemia Dworca Gdynia G$owna 474, tel. 58 351 15 12,  
teatr@teatrgdyniaglowna.pl, www.teatrgdyniaglowna.pl

Ma!a Gdy<ska Filharmonia  
Konsulat Kultury, Jana z%Kolna 25, 
popo$udnia muzyczne dla dzieci w%wieku 7014 lat,  
ul. tel. 58 664 73 77, sekretariat@gck.gdynia.pl, www.gck.gdynia.pl

',%*7048),:

Strefa dla dzieci w Bibliotece Jródmie#cie  
ul. W$adys$awa 89 7-15 
tel. 58 661 66 48, www.bibliotekagdynia.pl

W dzielnicach: warsztaty i zaj6cia z dzie"mi w Przystaniach S:siedzkich 
Przysta1 Lipowa 15 (Fikakowo), tel. 58 727 39 27 
Przysta1 Opata Hackiego 33 (Chylonia), tel. 58 727 39 31 
Przysta1 :midowicza 49 (Oksywie), tel. 58 727 39 25 
www.przystan.gdynia.pl

@),=$9, 80 .$*H-8& $*09,+ ) %0'0.I:

Park Centralny przy Al. Marsza$ka Pi$sudskiego,

Le#ny Ogród Botaniczny Marszewo: www.marszewo.edu.pl 

.)I9,= *3@&$7H.: 

Gdynia Rodzinna  
www.gdyniarodzinna.pl, tel. 58 620 00 64 (pon.–pt. 8:00–16:00)

Beata Szadziul 
Gdynia Rodzinna

Dzia#ania partnerów projektu

Centrum Aktywno#ci Seniora w Gdyni 
ul. K Maja LM-KN, tel. OP QQN OO KP,  
sekretariat@cas.gdynia.pl, www.cas.gdynia.pl 
Gdy1ski ;3+ zajmuje si" koordynacj# zada1 na rzecz seniorów w%mie)cie, szcze-
gólnie projektów kulturotwórczych, poznawczych, prozdrowotnych, integra-
cyjnych i%rozrywkowych,opiek#, wspó$prac# i%wsparciem 23 gdy1skich Klubów 



Seniora, aktywizowaniem seniorów na ró(nych polach dzia$a1, wspieraniem 
organizacji pozarz#dowych zajmuj#cych si" osobami starszymi, dzia$alno)ci# 
informacyjn# na rzecz seniorów. 

Laboratorium Innowacji Spo!ecznych 
ul. Reromskiego KN, tel. OP MLM KS TN,  
sekretariat@lis.gdynia.pl, www.lis.gdynia.pl 
<8+ to samodzielna jednostka bud(etowa Miasta Gdyni powo$ana do tworzenia 
nowych rozwi#za1, prowadzenia projektów, wdra(ania programów, rozwijania 
innowacji spo$ecznych, wspierania mieszka1ców w%realizacji w$asnych dzia-
$a1, wspierania struktur miejskich w%komunikacji z%gdynianami oraz $#czenie 
ich kompetencji we wspólne projekty i%przedsi"wzi"cia, skutecznie wykorzy-
stuj#ce zasoby miasta, wyrównywania jako)ci (ycia we wszystkich dzielnicach 
i%dla wszystkich grup spo$ecznych, szczególnie w%sytuacjach wymagaj#cych 
specjalnego wsparcia.  

Gdynia Rodzinna – Gdy<skie Centrum Aktywno#ci Rodziny 
ul. Jwi6toja<ska N, tel. OP QLT TT QU,  
rodzina@gdynia.pl, www.gdyniarodzinna.pl 
Gdynia Rodzinna to projekt prowadzony przez Gdy1skie Centrum Aktywno)ci 
Rodziny, powo$any w%celu realizacji miejskiej polityki rodzinnej. Zajmuje si" 
organizowaniem i%promowaniem wydarze1 adresowanych do rodzin, wspiera-
niem klubów rodzica, realizowaniem dzia$a1, które s$u(# kszta$towaniu miasta 
przyjaznego rodzinie, stwarzaniem warunków dla rozwoju integracji mi"dzy-
pokoleniowej w%relacjach dziadkowie – rodzice – dzieci.


















