
 
Konferencja Wikimedia Polska 2007 

Projekty Wikimedia na tle ruchu wolnego oprogramowania i wolnej twórczości 

1-3 maja 2007, Białowieża 
II cyrkularz 

Samotny marzyciel może tylko marzyć. Tysiące mogą zmieniać świat. 

Dziękujemy za wstępne zgłoszenie uczestnictwa. Prosimy o potwierdzenie 
przybycia, ewentualne zgłoszenie streszczenia swojego wystąpienia i 
dokładnego określenia w których dniach zamierza Pan/Pani uczestniczyć w 
konferencji. Potwierdzenie uczestnictwa należy wysłać E-mailem na adres: 
konferencja@wikimedia.pl. Potwierdzenie powinno zawierać liczbę i terminy 
rezerwowanych noclegów. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa będą 
mogły wykupić noclegi w miarę dostępnych miejsc. 

Poniżej garść aktualnych informacji na temat konferencji. 

Czas, miejsce, dojazd, opłaty i noclegi 
Konferencja Wikimedia Polska 2007 odbędzie się w dniach 1-3 maja 2007 w 
Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży.  

Dojazd transportem publicznym: 
PKP do Białegostoku: http://pkp.wiecej.pl/ i  Autobusem z Białegostoku 
http://www.bialowieza.net.pl/panel.php?hotel=jakdojech
 
lub 
 
Z Warszawy PKP do Hajnówki, z Hajnówki do Białowieży około 20 km autobusem. Być może uda się 
zorganizować bezpłatne autobusy z Hajnówki, ale nie jest to aktualnie w 100% pewne. 
 
Nocleg i wyżywienie: 
Oferujemy 100 miejsc noclegowych w Bursie Zespołu Szkół Leśnych w 
Białowieży, w cenie 50 zł za jedną osobę na dobę razem z pełnym 
wyżywieniem. W pełnym wariancie (od 30 kwietnia do 3 maja) oferujemy 9 
posiłków  (od kolacji 30 kwietnia do obiadu 3 maja włącznie) w stołówce 
szkolnej i 3 noclegi w 3-4 osobowych pokojach z pościelą i wspólnymi 
prysznicami na korytarzu. Płatność za noclegi będzie przyjmowana na 
miejscu w gotówce. 
 
Na miejscu zapewniony będzie szerokopasmowy dostęp do Internetu, planujemy też uruchomienie 
hotspotu z dostępem WiFi dla uczestników konferencji. 

Rezerwacji noclegu w wyższym standardzie można dokonywać wyłącznie na własną rękę, np. za 
pośrednictwem strony: http://www.bialowieza.net.pl/
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Zgłoszenie wystąpień i potwierdzenie uczestnictwa 

Przyjmujemy prezentacje, plany warsztatów i paneli dyskusyjnych na temat: 

• Funkcjonowania istniejących lub planowania zorganizowania 

•  dotyczących społeczności skupionych 

 
• ści 

wszelkich projektów tworzenia i udostępniania wolnej 
twórczości (aspekty techniczne, prawne, finansowe, 
organizacyjne, itp.). 
Wszelkich zagadnień
wokół tych projektów (filozoficznych, socjologicznych, 
psychologicznych, edukacyjnych, kulturowych i innych).
Ocen i opinii o funkcjonowaniu tych projektów i społeczno
z zewnątrz. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. Tytuł i autorów prezentacji lub osoby prowadzące warsztaty/panele dyskusyjne 
2. Krótkie streszczenie lub krótki program warsztatów albo krótki opis celów i tematu panelu 

dyskusyjnego 
3. Opis zapotrzebowania na sprzęt techniczny 
4. Sugerowany czas prezentacji, panelu dyskusyjnego (maksymalnie 45 minut) lub warsztatu 

(maksymalnie 2 x 45 minut) 
5. Możliwie najwięcej danych o kontaktach z autorami (e-mail, telefon, komunikatory internetowe) 

W trakcie konferencji dostępne będą komputery z systemami operacyjnymi Linux i MS Windows 
podłączone do Internetu i rzutnika multimedialnego. W razie potrzeby dostępny też będzie rzutnik 
slajdów i tzw. "transparencji". 

 

Uwaga!!! Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 20 
kwietnia 2007, na adres konferencja@wikimedia.pl lub wpisać na stronę: Konferencja Wikimedia 
Polska 2007/Zgłoszenie wykładu wg podanego tam schematu. Ostateczny plan wykładów zostanie 
sporządzony do 22 kwietnia i będzie dostępny na stronie Konferencja Wikimedia Polska 2007. 

Organizatorzy i sponsorzy 

 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska 

 
Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w 
Białowieży 

 Netsprint Polska 

 
Białowieski Park Narodowy 

 Miejsce dla Ciebie 
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Wstępny program 
Uwaga, program może jeszcze ulec zmianom 

30 kwietnia (poniedziałek) 

od 12 - rejestracja 
19.00 - kolacja 

 

1 maja (wtorek) 

8:00 - śniadanie 
9.:00 - 14:00 - wykłady, prelekcje, warsztaty 
14:00 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 - wykłady, prelekcje, warsztaty 
16:00 - wycieczka do Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego 
19:00 kolacja i ognisko 

2 maja (środa) 

7:00-8:00 śniadanie 
9:00-11:00 - wycieczka do rezerwatu pokazowego żubrów 
11.00-14:00 - wykłady, prelekcje warsztaty 
14:00-14:30 - obiad 
14:30 -16:00 - Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wikimedia 
Polska 
16:00 - wycieczka do rezerwat ścisłego 
19:00 - kolacja - czas wolny. 

3 maja (czwartek) 

7:00-8:00 - śniadanie 
9:00 - wyjście na teren przygraniczny z pracownikiem Nadleśnictwa Białowieża 
14:00 - obiad i zakończenie konferencji. 

 

Kontakt 
Komitet organizacyjny Konferencji Wikimedia Polska 2007 
E-mail: konferencja@wikimedia.pl
 
tel: (+48) 22 219 56 94  
fax: (+48) 42 637 47 87 
 
 
Serdecznie zapraszamy. 
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