
 

AAlliiccjjaa  bbęęddąącc  ww  KKrraaiinniiee  CCzzaarróóww  oorraazz  ppoo  
DDrruuggiieejj  SSttrroonniiee  LLuussttrraa  

 
 

  nniiee  mmiiaałłaa  

lleekkkkoo......  
 

 
 



Doświadczyła tam wiele dziwnych sytuacji. Czekało tam 

na Alicję wiele zadań, a ich instrukcje wykonania były nie 

zawsze jasne. Na drodze Alicji stanęły teŜ dziwni 

osobnicy, nierzadko mówiący jakby innym językiem... 

 
Być moŜe byłoby jej łatwiej, gdyby na początku swych 

wojaŜy i niezwykłych przygód spotkała jakąś 
pomocną dłoń... 

 
 

W polskim projekcie Wikipedii taką pomocną dłoń podaje 
nowicjuszom 

 
 

KKoommiitteett  PPoowwiittaallnnyy  ppoollsskkiieejj  
WWiikkiippeeddiiii  

 
 

• kawałek historii 
 
 

Od mniej więcej 2005 „Samorzutnie i bez Ŝadnego przymusu 
(regulaminu itd.) część wikipedystów działa jako gospodarze 
naszej Wiki i rozpoczęła działalność mającą na celu zachęcenie 
jak największej liczby osób do pomocy w rozwoju encyklopedii. 
Ty równieŜ oprócz swego wkładu w rozwój Wiki moŜesz mieć 
wkład w liczbę osób rozwijających nasz projekt” 
 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Komitet_powitalny) 



 
Na początku były inicjatywy prywatne: 
 

„Witam w polskiej Wikipedii, 
cieszę się, Ŝe do nas dołączyłeś/aś. Potrzeba nam nowych 
autorów i twój wkład jest bardzo cenny. Jeśli potrzebujesz 
pomocy skorzystaj z stron pomocy lub skontaktuj się z kimś z 
administratorów na przykład ze mną. 

Kpjas 00:11, 3 sty 2004 (CET)”  

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_Wikipedysty:Niki_K/archiwum1) 

  
 We wspomnianym roku 2005 powołano oddolną inicjatywę 
zwaną Komitetem Powitalnym z własną stroną w przestrzeni 
nazw Wikipedia. 
  
Rozpoczęto wtedy prace nad małym regulaminem witania oraz 
nad opracowaniem specjalnych szablonów ułatwiających 
wprowadzanie nowych uŜytkowników w Wiki-Krainę Czarów. 
 
 

• narzędzia i sposoby witania  
 
 Jak juŜ wspomniano witanie ma na celu zachęcenie do 
zaangaŜowania się w Wikipedię oraz pomoc w stawianiu 
pierwszych kroków w Wiki-świecie. 
 

Jak witać? 

Odpowiedź podaje nam sama strona Komitetu Powitalnego: 

„Witać moŜna na wiele sposobów. MoŜesz wpisać miłe indywidualne 
powitanie. MoŜesz skorzystać z gotowych rozwiązań poniŜej. 
Sugerowany jest podstawowy szablon {{Witaj}}, ostatnio 
zaktualizowany, gdyŜ kompleksowo ujmuje to, co jest potrzebne 
kaŜdemu wikipedyście. Czasami, gdy wikipedysta działa juŜ jakiś 
czas, warto przejrzeć jego dorobek i dopisać kilka uwag czy 
dokładniejszych porad pod szablonem”. 



 

Powitać moŜemy własnymi słowami lub własnym, prywatnym 
szablonem lub za pomocą podanych na stronie szablonów 
{{Witaj}} itp.  

Bardzo waŜne! Zawsze trzeba się podpisać, aby powitany 
wiedział do kogo personalnie się zwrócić w razie potrzeby. 

 

Co dają szablony? 

o Są krótką i zgrabną instrukcją obsługi Wikipedii 
 
o Zawierają linki do najwaŜniejszych meta-stron projektu i 

do stron pomocowych 
 
o Od razu zachęcają do pracy i pokazują jak edytować 

poprawnie 

 

 Kogo witać? 

 

Przyjęło się, aby witać kaŜdego, kto dokonał choć jednej 
sensownej edycji... 

 

Witamy, ale i 

„Opiekujemy się nowymi uŜytkownikami  

Z miesiąca na miesiąc przybywa nowych uŜytkowników, jednak co miesiąc 
przybywa ich coraz mniej i trzeba podjąć działania, by ten negatywny 
trend odwrócić. W poniŜszej tabelce jest widoczny trend ubywania nowych 
wikipedystów, którzy wykonali co najmniej 10 edycji od czasu przybycia 
do Wikipedii”. 

 



Witając nowego uŜytkownika i zostawiając mu swoje namiary w 
postaci dostępu do własnej strony dyskusji witający bierze na 
siebie odpowiedzialność bycia nieraz przewodnikiem po 
świecie Wiki-mediów. 
 
Być moŜe dlatego nie za wiele osób wita nowicjuszy...  
 
 
 

• perspektywy ruchu witania 
 
 
Nieformalny „ruch witania”, którego częścią wydaje się Komitet 
Powitalny działa i się rozwija.  
 

� Na przełomie 2006 i 2007 roku powstał nowy 
udoskonalony, długo dyskutowany szablon 

 
� Członkowie Komitetu udzielają się na stronie 

Wikipedia:Pytania nowicjuszy 
 
�  Powstają inne inicjatywy witania: 
         

„Weekend logowania – to 2–3 dni, w czasie których 
specjalnie zachęcamy naszych uŜytkowników edytujących na 
Wikipedii, a nie posiadających konta do zarejestrowania 
takowego”. 

Data pierwszej edycji: 20–22 kwietnia 2007 

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tablica_og%C5%82osze%C5%84) 

 
 
 
 



   Znaczenie Komitetu Powitalnego:  
 
 

� tworzenie Społeczności Wikimedian 
 
� realny rozwój jakościowy i ilościowy 

Wikipedii oraz projektów siostrzanych 
 
� dobry uczynek – pomoc bliźniemu :-) 

 
 
 
 
 
 
 
I to by było na tyle, jak mawiał śp. Prof. Jan Tadeusz 
Stanisławski. 
 
 
Przepraszam za nieścisłości i niejasności. 
 
 
Wszystkie cytaty niepodpisane pochodzą ze strony 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Komitet_powitalny 
 
 
sklecił i wygłosił   
    wikipedysta Paterm 
       
      czyli Patryk Michalski 

 
 


