
Wikipedia
http://pl.wikipedia.org

Wikipedia to wielojęzyczna encyklopedia powszechna. Aktualnie działa ponad 200 
edycji językowych tego projektu. Wszystkie one łącznie zawierają ponad 5 milionów 
haseł, tworząc największą na świecie ogólnie dostępną bazę wiedzy. Polska edycja jest 
bliska przekroczenia pułapu 0,5 miliona artykułów i jest 4 największą edycją językową.
Wikisłownik

Wikisłownik to słownik, dostępny obecnie w 85 językach. Umożliwia zarówno 
odnajdowanie tłumaczeń słów z jednego języka na drugi jak i słownika znaczeniowego 
w obrębie jednego języka. Zawiera ponad 0,5 miliona słów, z czego 85 000 słów 
polskich.

Wikisłownik
http://www.wikislownik.pl

Wikibooks zawiera kolekcję podręczników, od książki kucharskiej po kurs fizyki 
kwantowej. Istnieje ponad 100 wersji językowych tego projektu. Polski zawiera ponad 2 
500 modułów, które składają się na ok. 200 podręczników.

Wikibooks
http://www.wikibooks.pl

Wikicytaty zawierają kolekcję cytatów wypowiedzi sławnych osób, oraz postaci 
fikcyjnych z książek i filmów. Polska wersja językowa posiada ponad 5000 stron.

Wikicytaty
http://www.wikicytaty.pl

Commons
http://commons.wikimedia.org

Commons zostało uruchomione jako centralne repozytorium plików multimedialnych 
dla pozostałych projektów Wikimedia. Później jednak zaczęło rozwijać się samodzielnie, 
stając się największym na świecie zbiorem dostępnych na wolnych licencjach zdjęć, 
grafik, plików muzycznych, a nawet filmów. Obecnie zawiera ponad 2 miliony plików.

Wikinews
http://www.wikinews.pl 

Misją Wikinews jest dostarczać aktualności na wszelkie tematy, stanowiąc wolną 
alternatywę dla komercyjnych serwisów informacyjnych. Posiada 22 aktywne wersje 
językowe. Polska edycja należy do jednej z 5 najbardziej aktywnych. W ramach polskiej 
wersji umie¬szczane jest ok. 10 newsów na dobę.

Wikiźródła
http://www.wikizrodla.pl 

Wikiźródła stanowią repozytorium tekstów źródłowych, takich jak akty prawne, 
zarówno współczesne jak i historyczne, a także teksty literackie, do których wygasły już 
prawa autorskie. Istnieje ponad 40 wersji językowych tego projektu. Polska wersja 
zawiera ponad 10 000 tekstów.

Wikispecies
http://species.wikimedia.org  

Wikispecies to kolekcja szczegółowych informacji o systematyce biologicznej roślin, 
zwierząt i organizmów jednokomórkowych. Zawiera ponad 100 000 artykułów.

Wikiekspedycja to cykl wypraw fotograficznych po obszarze Polski, organizowanych 
przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Co roku kilkunastu wolontariuszy, poruszając 
się samochodami i rowerami, zbiera materiał na temat wybranego regionu.

Wikiekspedycja
http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiekspedycja

Celem Wikigrantów jest umożliwienie ochotnikom działającym w polskich, kaszubskich 
oraz śląskich projektach Wikimedia zrealizowania ich własnych pomysłów 
wymagających pewnych nakładów finansowych. Wikigranty mogą pomóc m.in. w 
pokryciu kosztów podróży, zakupie biletów do muzeum, opłaceniu kosztów 
kopiowania materiałów archiwalnych czy nabyciu cennych pozycji bibliograficznych.

Wikigranty
http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty

Wystawa fotografii POTY (Picture Of The Year) to objazdowa wystawa najlepszych 
fotografii z Wikimedia Commons, centralnego zbioru fotografii, z którego korzysta 
m.in. 280 wersji językowych Wikipedii, wyłonionych w międzynarodowym konkursie. 
Wystawa miała swoją premierę w należącej do Art Stations Foundation sali w 
kompleksie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu w dniach 10-24 
września z okazji 10. urodzin polskiej Wikipedii, gdzie odwiedziło ją kilkaset osób.

POTY
http://pl.wikimedia.org/wiki/Wystawa_fotografii_POTY

Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego celem jest sfotografowanie wszystkich 
obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych na wykazy zabytków 
prowadzone przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Konkurs Wiki Lubi 
Zabytki jest częścią europejskiej inicjatywy Wiki Loves Monuments 2012.

Wiki Lubi Zabytki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki

Niniejszy plakat jest wydany na licencji GNU Free Documentation Licence (http://www.gnu.org/licenses/fdl.html). Logo i nazwy projektów są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wikimedia Foundation.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska to organizacja, której celem jest 
reprezentowanie i wspieranie polskojęzycznych projektów 
Amerykańskiej Fundacji Wikimedia (Wikimedia Foundation Inc.), a także 
działanie na rzecz rozwoju społeczności skupionej wokół tych projektów. 
Do celów Stowarzyszenia należy rozwój dostępu do wiedzy, 
propagowanie wolnych licencji oraz wspieranie rozwoju Fundacji 
Wikimedia, zapewniającej dostęp do Wikipedii, a także innych projektów 
opartych na technologii "Wiki".

Polskie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 15 listopada 2005 w 
Łodzi, a kilka dni później zostało zaakceptowane przez władze Fundacji 
Wikimedia jako jej jedyny oficjalny partner na terenie Polski. 28 marca 
2007 Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego 
(OPP). Zarówno Stowarzyszenie Wikimedia Polska, jak i amerykańska 
Fundacja Wikimedia opiera swoje działanie na wolontariacie. 
Wolontariusze działają zarówno na poziomie poszczególnych projektów, 
takich jak Wikipedia, dodając do nich treści i decydując o ich kształcie, 
jak i na poziomie operacyjnym, gdzie zajmują się obsługą prawną, 
medialną, finansową i techniczną projektów.

Możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego jako darowiznę 
dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska posiadającego status Organizacji 
pożytku publicznego (OPP).

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej.
http://opp.wikimedia.pl/

http://pl.wikimedia.org/wiki/OPP

Polskojęzyczne projekty Fundacji Wikimedia
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