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Konferencja Wikimedia Polska 2009 
I Ty moŜesz tworzyć... nie tylko Wikipedię! 

 
1-3 maja 2009, Jadwisin nad Jeziorem Zegrzyńskim 

 

 

Konferencja Wikimedia Polska 2009 jest czwartą 
imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie 
Wikimedia Polska mającą na celu spotkanie i 
wymianę doświadczeń użytkowników biorących 
udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz 
osób związanych z problematyką wolnego 
oprogramowania, dostępu do wiedzy w two-
rzącym się społeczeństwie informacyjnym 
jak i twórców działających na polu wolnej 
kultury. 
 
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane 
działaniami związanymi z ruchem wolnej 
kultury w szerokim rozumieniu tego pojęcia 
oraz wolnych zasobów edukacyjnych, zarówno w 
aspektach społecznych, prawnych jak i technicznych. 
Internet w XXI wieku staje się powszechnym narzędziem 
pozyskiwania, zamieszczania i przetwarzania informacji. Nad jej 
dostępnością i jakością zawsze warto rozmawiać. Z tego względu na konferencji mile 
widziane będą nie tylko osoby związane z projektami Wikimedia, ale także specjaliści z 
zewnątrz, których analizy, a nawet konstruktywna krytyka mogłyby wnieść świeże spojrzenie 
na funkcjonowanie wolontariuszy działających na rzecz wolnego rozpowszechniania dóbr 
kultury, edukacji i wolnego oprogramowania. 
 

Cele 
 

• Rozwijanie platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami projektów 
Wikimedia. 

• Stworzenie platformy wymiany doświadczeń z innymi projektami związanymi z 
ruchem wolnej treści (wolnej kultury), jak również z projektami zajmującymi się 
dostępem do zasobów edukacyjnych oraz instytucjami związanymi z gospodarką 
opartą na wiedzy. 

• Integracja członków społeczności projektów Wikimedia oraz osób związanych z 
projektami wolnej twórczości i oprogramowania. 

 



 

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA 
 

 

 
 

Ul. Mazowiecka 59, 92-221 Łódź, Polska, tel/fax: +(48-42)-637-47-87, kontakt@wikimedia.pl, http://pl.wikimedia.org 
NIP: 728-25-97-388,   REGON: 100111890,   KONTO: BRE BANK 62 1140 1108 0000 5016 7600 1001 

 

 

 

Czas i miejsce, zapisy 
 
Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 maja 2009 (piątek-niedziela) w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie, 
niedaleko Warszawy. 
 

 
 
Wstęp na samą konferencję jest bezpłatny po uzyskaniu akredytacji. O wcześniejszy 
kontakt - do 19 kwietnia 2009 - prosimy osoby, pragnące wygłosić wykład lub poprowadzić 
zajęcia warsztatowe. O akredytację można się ubiegać do niedzieli, 26 kwietnia. 
 
Rezerwacji noclegu można dokonywać drogą e-mailową pisząc na adres: 
konferencja@wikimedia.pl Należy jednak pamiętać, że sam zapis nie gwarantuje rezerwacji. 
Pełna rezerwacja następuje dopiero po wpłaceniu, bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł od 
osoby za jeden nocleg z wyżywieniem. Za samo wyżywienie (jedno śniadanie+jeden obiad+ 
jedna kolacja - 25 zł). Zaliczkę należy wpłacić na konto: 
 
    62 1140 1108 0000 5016 7600 1001 
    Stowarzyszenie Wikimedia Polska ul. Mazowiecka 59 92-221 Łódź, Polska 
 
Cały pobyt na w ośrodku (nocleg w dniach od 1-3 maja 2008 oraz wyżywienie w tych dniach) 
będzie pokrywany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, poza wspomnianą wyżej zaliczką 
w kwocie 50 złotych od osoby za jeden dzień (25 zł za same posiłki). W szczególnych 
przypadkach, zgodnie z uchwałą możliwe będzie także całkowite dofinansowanie. 
 
Więcej informacji: http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2009 
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Wstępny program 
 

• dwudniowa sesja wykładowa 
• Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 
• warsztaty, w tym dla osób nieznających projektów Wikimedia 
• panele dyskusyjne 
• wycieczki 
• rejs statkiem 

 

Tematyka i składanie propozycji prezentacji 
 
Przyjmujemy prezentacje, plany warsztatów i paneli dyskusyjnych na temat: 
 

• funkcjonowania istniejących lub planowania wszelkich projektów udostępniania i 
ulepszania wolnej twórczości (aspekty techniczne, prawne, finansowe, organizacyjne, 
dostępności, zaangażowania uczestników) 

• inicjatyw w wolnych projektach mających podnosić jakość 
• ocen i opinii o jakości, otwartości, wolności i dostępności projektów 
• możliwości wykorzystywania zasobów wolnej treści przez zewnętrzne podmioty, w 

tym ośrodki edukacyjne i biznes 
• teoretycznych koncepcji związanych z tworzeniem się ruchu wolnego 

oprogramowania oraz wolnej kultury. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
 

• tytuł i autorów prezentacji lub osoby prowadzące warsztaty/panele dyskusyjne 
• krótkie streszczenie lub krótki program warsztatów lub krótki opis celów i tematu 

panelu dyskusyjnego 
• zapotrzebowanie na sprzęt techniczny 
• sugerowany czas prezentacji, panelu dyskusyjnego (do 30 min) lub warsztatu (do 90 

min) 
• możliwie jak najwięcej kontaktów z autorami (e-mail, telefon, komunikatory 

internetowe) 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 19 
kwietnia, na adres kontaktowy Konferencji. Osoby, które wnioski prześlą do 15 marca 2009 
dostaną odpowiedź pod koniec marca o przyjęciu tychże wniosków. Pozostałe osoby 
powiadomimy do 25 kwietnia 2009. 
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Kontakt 
 
Komitet organizacyjny Konferencji Wikimedia Polska 2009 
 
    e-mail: konferencja@wikimedia.pl 
    tel: (+48) 22 219 56 94 
    fax: (+48) 42 637 47 87 
     
   www: http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2009 
 

Do zobaczenia nad Zegrzem! 
 

 


