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Wstęp 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją założoną z inicjatywy społeczności 
internetowych projektów Wikimedia, działającą od 15 listopada 2005 r., od 28 marca 
2007 r. posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie skupia 
część edytorów projektów tworzonych w języku polskim, kaszubskim i śląskim: Wiki-
pedii, Wikisłownika, Wikinews, Wikibooks, Wikiźródeł i Wikicytatów, a także projek-
tów wielojęzycznych, o charakterze międzynarodowym, takich jak Wikimedia Com-
mons  i Wikispecies. 

Uczestnictwo w projektach jest dobrowolne i nieodpłatne. Zasoby gromadzone przez 
projekty są udostępniane na wolnych licencjach z poszanowaniem praw autorskich 
ich twórców.  

Operatorem wyżej wymienionych projektów jest Wikimedia Foundation Inc., 
z siedzibą w San Francisco w USA. Stowarzyszenie jest oficjalnym partnerem Fundacji 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i współpracuje z nią w zakresie realizacji zbież-
nych celów. Na mocy umowy Fundacja udzieliła Stowarzyszeniu ograniczonego pra-
wa do posługiwania się należącymi do niej znakami towarowymi (logo i nazwami 
projektów) na terenie RP. Stowarzyszenie pośredniczy w kontaktach między spo-
łecznościami polskojęzycznych projektów a Fundacją, oraz stara się reprezentować 
interesy tych społeczności w Fundacji. Stowarzyszenie może również pośredniczyć 
w kontaktach polskich podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Fundacją.  
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Struktura i działalność organizacyjna 

Organy 

Działały następujące organy Stowarzyszenia:  

1. Statutowe:  

o Zarząd, w składzie: 

 do 19 marca 2011: Tomasz Ganicz (Prezes), Piotr Czerniawski 
(Wiceprezes), Marek Stelmasik (Wiceprezes), Agnieszka Kwie-
cień (Sekretarz), Paweł Drozd (Skarbnik). 

 od 19 marca 2011: Tomasz Ganicz (Prezes), Marek Stelmasik 
(Wiceprezes), Agnieszka Kwiecień (Sekretarz), Paweł Drozd 
(Skarbnik), Daniel Malecki, Maciej Król, Patryk Korzeniecki. 

o Komisja Rewizyjna, w składzie: 

 Juliusz Zieliński (Przewodniczący), Piotr Cywiński, Małgorzata 
Wilk. 

o Sąd Koleżeński, w składzie: 

 Tomasz Górny (Przewodniczący), Konrad Kurzacz, Krzysztof 
Imbierowicz. 

2. Pozastatutowe:  

o Rzecznik Prasowy, w osobie Pawła Zienowicza oraz 6 przedstawicieli 
regionalnych. 

o Biuro Prawne, w składzie: Monika Mosiewicz, Maciej Tabert. 

o Komisja Wikigrantów, w składzie: Alina Zienowicz, Daniel Malecki, 
Marek Stelmasik, Tomasz Kozłowski, Robert Drózd. 

o Opiekun majątku, w osobie Pawła Drozda. 

Członkowie 

Zgodnie z przyjętym Statutem, do Stowarzyszenia może przystąpić każdy uczestnik 
projektów Wikimedia. O przyjęciu członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia.  

Na koniec 2010 r. Stowarzyszenie liczyło 120 członków zwykłych i 2 wspierających.  
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W ciągu 2011 r. Zarząd przyjął 8 nowych członków. Decyzją Zarządu 23 października 
2011 z listy członków skreślonych zostało 21 członków, którzy nie opłacili składki 
członkowskiej. Wpłynęła jedna rezygnacja z członkostwa. 

Na koniec 2011 r. Stowarzyszenie liczyło 106 członków zwykłych i 2 wspierających. 

Rysunek 1 ilustruje jak kształtowała się liczba członków Stowarzyszenia na przestrze-
ni lat 2005-2011. 

 

Rysunek 1 Liczba członków na przestrzeni lat 2005-2010 

Aktualna lista członków Stowarzyszenia jest dostępna do wglądu na stronie WWW: 
http://pl.wikimedia.org/wiki/Lista_członków. Lista ta uwzględnia preferencje człon-
ków, co do jawności ich danych, wyrażone w deklaracjach członkowskich.  

W ciągu 2011 r. kontynuowano wydawanie legitymacji członkowskich. Są one wy-
dawane członkom, którzy mają opłaconą składkę, na ich prośbę. 

Pracownicy  

Stowarzyszenie zatrudnia 2 pracowników: 

 Księgową, do prowadzenia pełnej księgowości Stowarzyszenia. 

 Sekretarkę, która pełni dyżury w siedzibie Stowarzyszenia i wspomaga jego 
organy w działaniach operacyjnych.  
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Ponadto, Stowarzyszenie zatrudniało w 2011 r. dodatkowych pracowników do wy-
konania konkretnych zadań: prawników, audytora księgowego i grafików, w miarę 
zaistniałych potrzeb. 

Infrastruktura 

Siedziba 

Stowarzyszenie wynajmuje siedzibę, zlokalizowaną przy ul. Tuwima 15 w Łodzi, 
o powierzchni 20 m2. Siedziba wyposażona jest w meble biurowe, trzy komputery 
oraz wielofunkcyjną drukarkę/kopiarkę/skaner. Zakupione zostały także dwa urzą-
dzenia:  wycinarka i maszyna do produkcji gadżetów o rozmiarze 38 mm do produk-
cji przypinek (badzików, pinów). 

Serwery narzędziowe 

Stowarzyszenie wynajmowało w 2011 r. dedykowany serwer narzędziowy 
tools.wikimedia.pl w firmie OVH (http://tools.wikimedia.pl) w konfiguracji: Intel i5, 
4 x 2,66 GHz, 16 GB RAM, 2x1 TB HDD, link 100 Mbs, Gentoo 10_64.  

Na serwerze założone były 23 konta, używane przez uczestników projektów Wiki-
media. Konta wykorzystywano m.in. do uruchamiania prac automatycznych lub pół-
automatycznych z użyciem botów, działających w projektach Wikimedia oraz prze-
chowywania plików multimedialnych na potrzeby dalszego przetworzenia 
i przesłania do Wikimedia Commons. Na serwerze działało także oprogramowanie 
obsługujące listy dyskusyjne.  

Drugi serwer, pozyskany od firmy Qumack Secom, był wykorzystywany głównie jako 
serwer zapasowy. 

Domeny internetowe 

Utrzymywano następujące domeny internetowe:  

 wikipedia.pl – dla polskojęzycznej Wikipedii, 

 wikinews.pl – dla polskojęzycznych Wikinews, 

 wikicytaty.pl – dla polskojęzycznych Wikicytatów, 

 wikibooks.pl – dla polskojęzycznych Wikibooks, 

 wikislownik.pl – dla polskojęzycznego Wikisłownika, 
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 wikizrodla.pl – dla polskojęzycznych Wikiźródeł, 

 wikipedijo.pl – dla kaszubskojęzycznej Wikipedii (http://csb.wikipedia.org), 

 wikipedyjo.pl – dla śląskiej edycji Wikipedii (http://szl.wikipedia.org), 

 wikizabytki.pl – na potrzeby konkursu „Wiki Lubi Zabytki”, 

 wikilovesmonuments.pl – na potrzeby konkursu „Wiki Lubi Zabytki”, 

 koed.org.pl – dla Koalicji Otwartej Edukacji. 

Serwisy internetowe 

Kontynuowano prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia na serwerze 
Fundacji Wikimedia (http://pl.wikimedia.org).  

Na serwerze narzędziowym prowadzone były: 

 Strona informacyjna o działalności Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku 
Publicznego (http://opp.wikimedia.pl). 

 Oficjalny blog Stowarzyszenia (http://blog.wikimedia.pl). 

 Oficjalny blog konkursu „Wiki Lubi Zabytki” (http://wikizabytki.pl/). 

 Strona z wyszukiwarką artykułów w Wikipedii i materiałów multimedialnych 
w Wikimedia Commons (http://wikipedia.pl). 

 Wewnętrzna wiki Zarządu. 

 Wewnętrzna wiki Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii. 

 Testowa instalacja MediaWiki, służąca do sprawdzania funkcjonalności 
i konfiguracji nowych rozszerzeń (http://tools.wikimedia.pl/testwiki). 

 Strona informacyjna o wydaniu Wikipedii na DVD z marca 2006 r., z której 
można pobrać obraz płyty (http://dvd.wikimedia.pl). 

 Przez część roku strona informacyjna Koalicji Otwartej Edukacji 
(http://koed.org.pl). 

Ponadto Stowarzyszenie utrzymywało kanały informacyjne w mediach społeczno-
ściowych: 

 Kanał Stowarzyszenia w serwisie YouTube: 
http://www.youtube.com/WikimediaPL 

 Profil Stowarzyszenia w Facebooku: 
http://www.facebook.com/WikimediaPolska 

 Profil Stowarzyszenia w Google+: 
https://plus.google.com/102093954822775608708 
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Poczta elektroniczna 

Zarząd zdecydował o utrzymaniu w 2011 r. usługi poczty elektronicznej w domenie 
wikimedia.pl w firmie AZ.pl. System pocztowy umożliwia założenie dowolnej liczby 
adresów poczty elektronicznej, z których korzystają członkowie władz Stowarzysze-
nia, rzecznik prasowy i wolontariusze, wykonujący zadania dla Stowarzyszenia. Zasa-
dy przyznawania kont, ustalone przez Zarząd w 2006 r., nie uległy zmianie. 

Lista działających adresów wraz z regulaminem znajduje się na stronie: 
http://pl.wikimedia.org/wiki/Adresy_e-mail 

Listy dyskusyjne i kanał IRC 

Działała otwarta lista dyskusyjna dla członków Stowarzyszenia oraz lista dyskusyjna 
dla członków Władz Stowarzyszenia (wikimediapl-l@lists.wikimedia.org, boardpl-
l@lists.wikimedia.org).   

Na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia (w domenie tools.wikimedia.pl) utrzy-
mywano szereg list dyskusyjnych dedykowanych poszczególnym inicjatywom, zakła-
danych w miarę zgłaszanych potrzeb. Listy muszą mieć związek z pracami Stowarzy-
szenia lub projektami Wikimedia. Przykłady działających list to: wikiadmins  (lista 
zamknięta dla administratorów polskiej Wikipedii), wmcee-l (lista otwarta dla człon-
ków społeczności Wikimedia z krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz zabytki-l 
(lista otwarta na potrzeby dyskusji nad projektem „Wiki Lubi Zabytki“). Pełna lista 
działających list dyskusyjnych znajduje się na stronie Stowarzyszenia: 
http://pl.wikimedia.prg/wiki/Listy_dyskusyjne.  

Trzy listy, które działały w domenie wikimedia.pl na serwerze w firmie AZ.pl, po awa-
rii tamtejszego serwera list, zostały zamknięte i przeniesione na serwer narzędziowy 
Stowarzyszenia. Udostępniane są nadal archiwa przeniesionych list. Zamknięto 
dwie nieużywane listy (wikiszl i wikifilm), oraz jedną listę (wikikonkurs) niewykorzy-
stywaną od kilku lat. 

Utrzymywano otwarty kanał IRC #wikimedia-pl, z przeznaczeniem do prowadzenia 
dyskusji dotyczących działań Stowarzyszenia, w tym spotkań Zarządu i Komisji Wiki-
grantów. 

Działania organizacyjne 

Spotkania Zarządu 

Przy użyciu kanału IRC #wikimedia-pl odbyło się 38 cotygodniowych, wirtualnych 
posiedzeń Zarządu. Trzy spotkania nie odbyły się, w tym dwa z powodu braku kwo-
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rum. Dwa posiedzenia Zarządu odbyły się na żywo, jedno we Wrocławiu 19 marca 
2011 r., drugie w Łodzi 22-23 października 2011 r. Sprawozdania z posiedzeń Zarządu 
publikowane były na wiki Stowarzyszenia. Podczas spotkań i drogą mailową Zarząd 
podjął w 2011 r. 57 uchwał. Lista uchwał, z odsyłaczami do ich treści, znajduje się na 
stronie: http://pl.wikimedia.org/wiki/Uchwały_Zarządu. 

Walne Zebranie Członków 

W 2011 r. odbyło się jedno zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wi-
kimedia Polska. Zebranie miało miejsce w Hotelu Tumskim we Wrocławiu, 19 marca 
2011, w trakcie Konferencji Wikimedia Polska 2011. Na Zebraniu w pierwszym ter-
minie nie stawiła się wystarczająca liczba członków, aby stanowić kworum. Zebranie 
odbyło się w drugim terminie, o godz. 17:30, przy 29 obecnych członkach i dwóch 
pełnomocnictwach.  

Walne Zebranie przyjęło raporty sprawozdawcze Zarządu za 2010 r. i udzieliło Zarzą-
dowi absolutorium. W związku z rezygnacją jednego członka Zarządu przeprowadzo-
no wybory uzupełniające skład Zarządu o 3 członków. 



 

              STOWARZYSZENIE  WIKIMEDIA  POLSKA 

 

 

 

 

 9 

Realizacja celów 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska w ramach swojej działalności wspiera projekty 
Wikimedia na wiele sposobów. Opis naszych działań wykonanych w 2011 r. znajduje 
się poniżej. 

Pozyskiwanie zasobów 

Wikigranty 

Wikigranty to system mini-grantów przyznawanych edyto-
rom Wikipedii i projektów  siostrzanych. W ramach tego pro-
gramu Stowarzyszenie pokrywało koszty pośrednie realizacji 
niewielkich projektów: przejazdy, opłaty za dostęp do archi-
wów i muzeów, wejściówki na koncerty lub targi, koszty ko-
piowania i fotografowania oraz koszty pozyskania materia-
łów i literatury źródłowej. Decyzje o przyznaniu finansowania 
podejmowała Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd, 
zgodnie z przyjętym regulaminem.  

W trakcie trwania VII edycji programu, czyli od 1 lutego 2011 
do 31 grudnia 2011, rozpatrzono 19 wniosków. Finansowanie 
przyznano 16 projektom, co stanowi 84% wszystkich wnio-
sków. Jeden projekt odrzucono, dwa zostały wycofane przez 
wnioskodawców. Łącznie wsparcie uzyskało 15 wikimedian.  

Rezultaty programu to: 

 Wikisłownik – 501 nowych artykułów z języka francuskiego. 

 Wikiźródła – 11 nowych książek, w sumie 870 stron. 

 Wikimedia Commons – 177 zdjęć zabytków z powiatu nowotomyskiego. 

 Wikipedia – 400 nowych artykułów, 301 rozbudowanych artykułów (w tym 
z uzupełnionymi źródłami). Część artykułów zdobyła wyróżnienia: 14 trafiło 
do rubryki „Czy wiesz” na stronie głównej, 5 uzyskało status „Dobrego Ar-
tykułu”, 3 status „Artykułu na Medal”, 1 status „Listy na medal”. 

Lwówek, zabudowa Rynku, 1 poł. XIX, Rynek (zabytek 1620/A). Autor: Silu. Źródło: Wikimedia Commons. 
Licencja: CC BY-SA 3.0* 

Skan noweli z 1922 r. 
PD. 
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Jeden z zaakceptowanych projektów nie został zrealizowany, przy czym Stowarzy-
szenie nie poniosło żadnych kosztów. Jeden projekt został zrealizowany bez wsparcia 
Stowarzyszenia.  

Brak było projektów dotyczących Wikicytatów, Wikiksiążek i Wikinews. 

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

Wikiekspedycje 

Wikiekspedycje to wyprawy edytorów projektów Wikimedia w wybra-
ne, słabo opisane i sfotografowane obszary Polski. Ich celem jest zgro-
madzenie na miejscu dokumentacji fotograficznej i faktograficznej. 

W 2011 roku odbyły się 4 ekspedycje: na Mazowszu 
(5 uczestników, 4 dni), w Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej (3 uczestników, 3 dni), w rejonie 
Zamościa (3 uczestników, 8 dni) oraz w Bieszczadach 
(8 uczestników, 10 dni).  

Zakres ekspedycji bieszczadzkiej to powiaty: biesz-
czadzki, leski, sanocki, brzozowski, częściowo prze-
myski i krośnieński oraz miasta Krosno i Przemyśl. 
Uczestnicy podzielili się na dwa zespoły: miejski 
i wiejski.  

Mazowiecka miniWikiekspedycja, również podzielo-
na na dwa zespoły, wykonała dokumentację fotograficzną kilkudziesięciu miejscowo-
ści. Wikiekspedycja Mini Jura 2011 wykonała dokumentację fotograficzną obiektów 
przyrodniczych i zabytków położonych na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazo-
wego, w jego okolicach i na trasie między parkiem a Częstochową.  

Plan Wikiekspedycji 2011. Autor: 
Yarl, w oparciu o OpenStreetMap.  

Źródło: Wikimedia Commons. Licen-
cja: CC BY-SA 2.0* 

Granatowe Źródła w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Autor: Przyku-
ta. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-SA 3.0* 

Czerteż, cerkiew. Autor:  Pa-
weł ‘pbm’ Szubert. Źródło: 

Wikimedia Commons. CC BY-
SA 3.0* 



 

              STOWARZYSZENIE  WIKIMEDIA  POLSKA 

 

 

 

 

 11 

W ekspedycjach wzięło udział łącznie 19 uczestników. Wyprawy te zaowocowały 
ponad 3 tysiącami unikalnych fotografii zabytków, miejscowości i pomników przyro-
dy oraz kilkuset poszerzonymi artykułami w Wikipedii.  

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

LabPstryk 2011 

W ramach projektu LabPstryk 2011 wykonano dokumen-
tację fotograficzną aparatury biochemicznej. Projekt zrea-
lizowany został w dniach 21–24 stycznia w Instytucie Bio-
logii Molekularnej i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie. 
Uczestniczyło w nim 6 wikimedian wyposażonych w spe-
cjalistyczny sprzęt fotograficzny. 

Efektem projektu było wykonanie ponad 420 wysokiej 
jakości zdjęć unikalnego sprzętu naukowego. Wszystkie 
zdjęcia udostępnione zostały w Wikimedia Commons. 

Więcej: http://pl.wikimedia.org/wiki/LabPstryk_2011 

Wiki Lubi Zabytki 2011 

„Wiki Lubi Zabytki” to otwarty konkurs fotograficzny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie dniach 1-30 września 2011, którego celem było 
sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku 
nieruchomego i wpisanych na wykazy zabytków prowadzone przez 
Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.  

Konkurs był częścią europejskiej inicjatywy „Wiki Loves Monuments 2011”, w ra-
mach której uczestnicy z 18 państw Europy przesłali do Wikimedia Commons ponad 
166 tys. fotografii zabytków.  

„Wiki Lubi Zabytki” uzyskało wspar-
cie Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa i oficjalny patronat Minister-
stwa Kultury. Przy projekcie współ-
pracowało Śląskie Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego w Katowicach, 
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 
oraz Stowarzyszenie OpenStreet-
Map Polska. 

Komisja Konkursowa wybrała 3 
zdjęcia, których autorom przyznano, 

Labpstryk 2011. Autor: 
Pleple2000.  Źródło: Wiki-
media Commons. Licencja: 

CC BY-SA 3.0* 

I nagroda. Zamek w Nidzicy. Autor: Łukasz Śmigasiewicz.  
Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-SA 3.0* PL 
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odpowiednio, 1., 2. i 3. nagrodę pieniężną. Konkurs zwyciężyło zdjęcie przedstawia-
jące Zamek w Nidzicy autorstwa Łukasza Śmigasiewicza. Oprócz przyznania 3 nagród 
głównych, Komisja uhonorowała także 7 fotografii, które otrzymały wyróżnienia. 
Wszystkie 10 zdjęć wzięło następnie udział w europejskiej części konkursu, nie zdo-
bywając dalszych wyróżnień. Komisja Konkursowa uhonorowała także 3 uczestników 
konkursu za ogólną jakość, unikalność i liczbę nadesłanych zdjęć. 

W wyniku realizacji projektu do 
Wikimedia Commons przesłano 
ponad 16 700 zdjęć zabytków 
z  całego kraju. Uplasowało to 
polski konkurs na trzecim miej-
scu co do liczby przesłanych 
zdjęć, za Niemcami i Francją.  

Ponad 350 nowych uczestni-
ków zaangażowało się w dzia-
łania konkursowe i zarejestro-
wało w Wikimedia Commons.  

Więcej: http://wikizabytki.pl 

Wyróżnienie. Zabudowania dawnej huty cynku „Uthemann” 
w Katowicach-Szopienicach. Autor: Andrzej Stempa. Źródło: 

Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-SA 3.0* PL 
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Działania na rzecz rozwoju społeczności projektów Wikimedia 

Konferencja Wikimedia Polska 2011 

Konferencja Wikimedia Polska 2011 była szóstym tego rodzaju wy-
darzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie. Miała ona na celu 
spotkanie i wymianę doświadczeń użytkowników biorących udział 
w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób zainteresowanych problematyką wol-
nego oprogramowania, dostępu do wiedzy i twórców działających na polu wolnej 
kultury. 

Konferencja odbyła się w dniach 18-20 marca 2011 r. we Wrocławiu w hotelu Tum-
skim. Zgromadziła około 100 uczestników, w tym przedstawicieli zagranicznych pro-
jektów Wikimedia. Stowarzyszenie przyznało 8 stypendiów dla członków Wikimedia 
Ukraina, Wikimedia Rosja, Wikimedia Czechy oraz wikimedianom z Białorusi. 

W programie konferencji była dwudniowa sesja wykładowa, panele dyskusyjne oraz 
część turystyczna pod hasłem „Dookoła Wrocławia”. Odbyło się 15 wykładów, w tym 
3 w języku angielskim, 1 w języku rosyjskim i 1 w ukraińskim. Wykłady te były tłuma-
czone na język polski. Po raz pierwszy prezentacje  były rejestrowane przez Radio 
Wnet, a zapisy audio zostały udostępnione do odsłuchania w Internecie.  

Szczególnym wydarzeniem podczas konferencji był wykład dyrektora Ossolineum 
Adolfa Juzwenko „Spór o Ossolineum: czy możliwy jest wspólny punkt widzenia” 
i udostępnienie kilku fotografom ze środowiska Wikimediów rękopisu „Pana Tadeu-
sza” autorstwa Adama Mickiewicza do sfotografowania. Zdjęcia rękopisu udostęp-
nione zostały na wolnych licencjach w Wikimedia Commons.  

Uczestnicy Konferencji Wikimedia Polska 2011. Autor: Polimerek.  Źródło: Wikimedia Commons.  
Licencja: CC BY-SA 3.0* 
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Obchody 10-lecia polskiej Wikipedii 

Polska Wikipedia powstała 26 września 2001 roku 
i w związku z przypadającą w 2011 roku okrągłą rocz-
nicą, zorganizowano w Poznaniu obchody 10-lecia 
polskiej Wikipedii (http://10lat.wikipedia.pl/).  

Wydarzenie było adresowane nie tylko do osób bez-
pośrednio związanych z Wikipedią, ale także do wszystkich jej sympatyków i czytel-
ników, którzy chcieliby poznać jej twórców oraz dowiedzieć się, jak powstał i rozwijał 
się projekt największej obecnie encyklopedii na świecie. 

Impreza rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego, który poprowadzili ojcowie-
założyciele polskiej wersji encyklopedii: Krzysztof Jasiutowicz (lekarz internista, zna-
ny pod pseudonimem Kpjas) oraz Paweł Jochym (fizyk, znany jako Ptj). Było to ich 
pierwsze spotkanie twarzą w twarz. Swoją obecnością zaszczycili nas także: 

 Jan Wróbel, publicysta, dziennikarz „ Wprost”, 
 Piotr Marcinkowski, wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 
 Sylwia Ufnalska, tłumacz i redaktor naukowy, członek zarządu Europejskiego 

Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych, 
 Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, 
 Edwin Bendyk, publicysta, dziennikarz „Polityki”. 

Wśród prelegentów nie zabrakło również samych wikimedian.  

Poza wykładami uczestnicy mogli spróbować urodzinowego tortu, zapoznać się 
z trwającym we wrześniu konkursem „Wiki Lubi Zabytki” oraz obejrzeć poświęcony 
Wikipedii amerykański film dokumentalny „Truth in Numbers?”. 

Obchody 10-tych urodzin polskiej Wikipedii. Autor: Polimerek.  Źródło: Wikimedia Commons.  
Licencja: CC BY-SA 3.0* 
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Okolicznościowe wideożyczenia dla Wikipedii i tworzących ją edytorów złożyli: pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, prof. Jerzy Bralczyk, Bartłomiej Chaciński, Ilona 
Łepkowska, Marek Niedźwiecki, Krzysztof Skowroński, Mariusz Szczygieł i Ewa Wa-
chowicz. 

Wszystkie wystąpienia wygłoszone podczas konferencji zostały nagrane w formie 
audio i wideo. Nagrania audio dostępne są w Wikimedia Commons, a nagrania wi-
deo zarówno w Wikimedia Commons, jak i na kanale Stowarzyszenia Wikimedia Pol-
ska w serwisie YouTube.  

Stowarzyszenie przyznało 10 stypendiów dla uczestników zagranicznych z Wikimedia 
Rosja, Wikimedia Ukraina, Wikimedia Czechy, Wikimedia Słowacja, Wikimedia Biało-
ruś i Wikimedia Filipiny. 

Spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie 

W dniach 25-27 marca 2011 r. odbyło 
się w Berlinie „Chapters Meeting” – 
spotkanie przedstawicieli lokalnych 
partnerów Fundacji Wikimedia z Radą 
Powierniczą i pracownikami biura 
Fundacji. W spotkaniu uczestniczyło 
dwóch przedstawicieli Stowarzysze-
nia. Stowarzyszenie dofinansowało 
również udział reprezentantów wy-
branych organizacji partnerskich. 

W czasie spotkania partnerzy prezen-
towali swoją działalność, omawiano 
takie sprawy jak rola poszczególnych 
elementów ruchu Wikimedia (projekty, partnerzy, Fundacja), poprawa wymiany in-
formacji między partnerami i władzami Fundacji.  

Dyskutowano też o sposobach współpracy z instytucjami kultury, o skuteczności ta-
kich projektów jak „Wiki Loves Monuments” i „GLAM Ambassadors”, a także o pozy-
skiwaniu środków.  

W gronie partnerów środkowo-wschodnio-europejskich dyskutowano o zacieśnianiu 
współpracy między projektami i organizacjami Wikimedia działającymi na tym obsza-
rze.  

Uczestnicy spotkania partnerów Wikimedia w Berlinie. 
Autor: DerHexer.  Źródło: Wikimedia Commons. Licen-

cja: CC BY-SA 3.0* 



 

              STOWARZYSZENIE  WIKIMEDIA  POLSKA 

 

 

 

 

 16 

Hackathon 2011 w Berlinie 

W dniach 13-15 maja 2011 w Berlinie odbyły się warsztaty Hackathon 2011. Stowa-
rzyszenie ufundowało udział w warsztatach dwóm osobom z polskich projektów Wi-
kimedia oraz dwóm reprezentantom Wikimedia Estonia.  

Hackathon był skierowany do programistów MediaWiki i był okazją do spotkania się 
oraz dyskusji i wspólnej pracy nad naprawianiem błędów w oprogramowaniu i rozwi-
janiem nowych funkcjonalności. Równocześnie odbyło się spotkanie zespołu organi-
zującego europejską edycję konkursu „Wiki Loves Monuments”. Prowadzono roz-
mowy dotyczące m.in. dostosowania interfejsu Wikimedia Commons do potrzeb 
konkursu, importowania list i potrzebnych zmian w API. 

Wikimania 2011 w Hajfie 

W dniach 4-6 sierpnia 2011 roku w Hajfie w Izraelu odbyła się siódma międzynaro-
dowa konferencja uczestników ruchu Wikimedia – Wikimania 2011.  

Zarząd Stowarzyszenia uchwalił program stypendialny, niezależny od prowadzonego 
przez Fundację. Celem programu było dofinansowanie uczestnictwa w Wikimanii 
2011 wikimedianom z Polski. Stypendium mogła otrzymać osoba mająca przynajm-
niej 16 lat, aktywnie uczestnicząca w co najmniej jednym przedsięwzięciu Wikime-
dia. Wnioski były rozpatrywane przez trzyosobową komisję w składzie: Paweł Drozd, 
Juliusz Zieliński i Małgorzata Wilk. Przyznanych zostało 8 stypendiów. 

W konferencji oraz wydarzeniach jej towarzyszących udział wzięło 12 wikimedian 
z Polski, część z nich jako stypendyści Stowarzyszenia Wikimedia Polska.  

Konferencja rozpoczęła się 4 sierp-
nia wykładem profesora Yochai 
Benklera, po którym odbyło się wy-
stąpienie dyrektor wykonawczej 
Fundacji Wikimedia, Sue Gardner 
oraz sesja z członkami Rady Powier-
niczej Fundacji Wikimedia. W kolej-
nych dniach polscy wikimedianie 
brali aktywny udział w licznych pa-
nelach, warsztatach i wykładach, 
dotyczących różnych obszarów Wi-
kimediów i działalności lokalnych 
partnerów (m.in. wersji przejrza-
nych, badań statystycznych związa-

nych z edytorami Wikipedii, systemu OTRS, inicjatyw podejmowanych przez partne-
rów z całego świata i ich skuteczności dla aktywizacji edytorów i promocji projektów, 

Uczestnicy Wikimanii 2011 w Hajfie. Autor: Wikimedia 
Israel.  Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC BY-

SA 3.0* 
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wykorzystania Wikipedii w edukacji, projektów siostrzanych oraz technicznych roz-
wiązań mających sprzyjać popularyzacji Wikipedii oraz funkcjonowania społeczno-
ści). 

Troje wikimedian z Polski zgłosiło własne wystąpienia: Polimerek i Rekrutacja przy-
gotowali prezentację pt. „Don't burn the committees: set up your own” (poświęcony 
Koalicji Otwartej Edukacji), natomiast Aegis Maelstrom wygłosił wykład pt. „Wikis 
Love Leaders!” (poświęcony roli i funkcjonowaniu liderów w Wikipedii oraz kompe-
tencjom przywódczym i organizacyjnym, jakie można zdobyć dzięki uczestnictwu 
w projekcie). 

Konferencję zamykał 6 sierpnia panel Jimmy Walesa „The State of the Wiki”, 
w którym założyciel Wikipedii odnosił się do najbardziej bieżących kwestii 
i problemów związanych z projektami Wikimedia. 

Podczas konferencji odbyło się kilka wydarzeń towarzyszących, w których uczestni-
czyli polscy wikimedianie: Leinad wziął udział w roboczym spotkaniu stewardów, 
Magalia uczestniczyła w spotkaniu kobiet działających w projektach Wikimedia, po-
wiązanym z dyskusją na temat niskiego odsetka kobiet wśród edytorów, a odder 
wziął udział w kilku spotkaniach związanych z organizacją projektu Wiki Lubi Zabytki. 
Ponadto, w czasie Wikimanii odbyło się spotkanie grupy wikimedian z Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Podczas tego spotkania, w którym uczestniczyli również edyto-
rzy z Polski, podjęto decyzję o rozwinięciu bardziej intensywnej współpracy między 
edytorami z tych regionów, zaproponowano też organizację wspólnej konferencji 
oraz założenie wspólnej listy dyskusyjnej. 

GLAMcamp Amsterdam 

W dniach 1-4 grudnia 2011 r. odbyła się w Amsterdamie konferencja GLAMcamp. 
W trakcie konferencji zorganizowano spotkanie europejskich koordynatorów projek-
tu „Wiki Loves Monuments”, w którym uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia. 
Spotkanie miało na celu całościowe podsumowanie projektu, wyciągnięcie wniosków 
z błędów zauważonych w jego pierwszej edycji oraz przyjęcie założeń do edycji 2012. 

Spotkania lokalne 

W 2011 roku Stowarzyszenie wsparło także finansowo 5 lokalnych spotkań wikipe-
dystów (po dwa w Poznaniu i Warszawie oraz jedno w Lublinie). Spotkania te były 
okazją do integracji lokalnych społeczności, dyskusji o projektach i planowania 
wspólnych działań na rzecz ich rozwoju. 
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Działania edukacyjne i promocyjne 

Wystawa fotografii POTY  

Wystawa fotografii POTY („Picture Of The Year”) to ob-
jazdowa wystawa najlepszych fotografii z Wikimedia 
Commons, centralnego zbioru multimediów, wyłonionych 
w międzynarodowym konkursie.  

Wystawa miała swoją premierę w sali należącej do Art 
Stations Foundation w kompleksie Centrum Handlu, Sztu-
ki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu, w dniach 10-24 
września, z okazji 10. urodzin polskiej Wikipedii. Wystawę 
odwiedziło kilkaset osób. 

Kolejnym przystankiem wystawy była Warszawa, gdzie 
zdjęcia można było oglądać w terminie 28 listopada — 31 
grudnia 2011 w Mediatece Przystanek Książka. 

Wystawa składa się z 17 plansz wykonanych z tworzywa 
sztucznego, na których w sposób trwały naniesione zosta-
ły wyróżnione fotografie. Plansze mają grubość ok. 5 mm 
— 16 spośród nich jest w formacie A0, a jedna w formacie 
A1. Podpisy pod zdjęciami oraz opis wystawy na tablicy 
informacyjnej dostępne są w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.  

Stoisko na Europejskich Dniach Wolontariatu 

W ramach Europejskich Dni Wolontariatu 12 września 2011 r. Stowarzyszenie zorga-
nizowało stanowisko promocyjne w namiocie ustawionym na Placu Defilad 
w Warszawie.  

Pojawiło się przy nim kilkaset osób, z któ-
rych kilkanaście uzyskało wstępne prze-
szkolenie w zakresie edytowania Wikipe-
dii.  

Rozdawane były broszury „Witamy 
w Wikipedii” i „Anatomia Wolnych Licen-
cji” oraz przypinki z logo Wikipedii. 

Stoisko Wikimedia Polska na ERW 2011. Autor: 
Polimerek  Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: 

CC BY-SA 3.0* 
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Wikiwarsztaty w Łodzi 

Warsztaty „Wolne licencje w Internecie” odbyły się 15 listopada 2011 r., w godzi-
nach 17:00 - 20:00, na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkie-
go (sala T-103). 

Organizatorem warsztatów była Fundacja Normalne Miasto Fenomen oraz Stowa-
rzyszenie Wikimedia Polska.  

W warsztatach uczestniczyło łącznie 12 osób - 3 organizatorów i 9 uczestników. 
Wśród uczestników byli zarówno już działający edytorzy Wikipedii jak i osoby zupeł-
nie początkujące. W trakcie części praktycznej uczestnicy przesłali do repozytorium 
mediów Wikimedia Commons kilkadziesiąt zdjęć, głównie o tematyce łódzkiej (za-
bytki, zdjęcia z życia Łodzi, archiwalne skany starych, łódzkich gazet), ucząc się jak je 
poprawnie przesyłać i opisywać za pomocą nowego kreatora przesyłania plików.  

Uczestnicy zostali zaopatrzeni w broszurę „Witamy w Wikipedii” i „Anatomia Wol-
nych Licencji” oraz trochę drobnych gadżetów (smyczki, piny, długopisy, kilka eg-
zemplarzy książki o Fryderyku Chopinie i Marie Curie-Skłodowskiej).  

Audycje Radia Wnet 

Stowarzyszenie prowadziło stałą współpracę z internetowym Radiem Wnet, 
w ramach której przygotowane zostały audycje z udziałem członków Stowarzyszenia 
lub społeczności projektów. Tematyka audycji obejmowała zagadnienia edytowania 
haseł w Wikipedii, Wikinews, Wikicytatów i Wikiźródeł, a także konkursu „Wiki Lubi 
Zabytki” i zasobów Wikimedia Commons. Łącznie radio wyemitowało 49 audycji na 
licencji CC BY-SA. 

Wykłady i prezentacje 

Członkowie Stowarzyszenia wygłosili w 2011 r. łącznie 16 wykładów, z czego 9 o pro-
jektach Wikimedia na konferencjach innych organizacji, na ich zaproszenie. Stowa-
rzyszenie wspierało prelegentów pokrywając ich koszty podróży. Niektóre z wygło-
szonych prelekcji: 

 Wykład „Kreowanie oraz kontrola wizerunku internetowej encyklopedii - Wi-
kipedii w mediach lokalnych i globalnych”, Politechnika Częstochowska, 25 li-
stopada 2011. 

 Wykład „Wikipedia i OpenStreetMap - sukces dzięki otwartym społeczno-
ściom”, GIS Day Łódź, 16 listopada 2011. 

 Wykład „Wykorzystanie Wikiprojektu w edukacji”, Edukacyjne konTeksty Cy-
berprzestrzeni, Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyj-
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nych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 21 października 
2011. 

 Wykład „Otwartość i zaufanie w organizacji opartej na wolnych licencjach na 
przykładzie Wikipedii”, WSE w Białymstoku, 19 października 2011. 

 Wykład „Wykorzystanie projektów Wikimedia Foundation do pracy dydak-
tycznej ze studentami”, Kielce, 15 września 2011. 

 Wykład „Czy potrzebujesz Wikipedii? Bo Wikipedia potrzebuje Ciebie.”, Uni-
wersytet III-go wieku w Chorzowie, 12 maja 2011. 

Kontakty z mediami 

W wyniku działań rzecznika prasowego, biura prasowego, przedstawicieli regional-
nych i członków Stowarzyszenia oraz Zarządu ukazało się kilkadziesiąt artykułów pra-
sowych i wywiadów radiowych i telewizyjnych dotyczących projektów Wikimedia. 
Były to m.in. obszerniejsze artykuły o Wikipedii opublikowane w polskim wydaniu 
„Newsweeka” (seria 3 artykułów), w polskim wydaniu magazynu „Chip”, w tygodni-
ku „Polityka”, gazecie codziennej „Dziennik Polski”, kilkakrotnie w Gazecie Wybor-
czej i tygodniku „Przegląd”.  

Przeprowadzono łącznie 14 wywiadów radiowych z wikimedianami, zarówno przez 
stacje lokalne jak i o zasięgu krajowym. Duże zainteresowanie mediów wzbudziło 10-
lecie polskiej Wikipedii. Informacja o tym wydarzeniu była nadawana w programach 
informacyjnych większości polskich stacji telewizyjnych. Wyemitowano 7 dłuższych 
programów, przeważnie wywiadów.  

Publikacje i materiały promocyjne  

 Wikiksiążki: w ramach tego projektu w 2011 
roku wydano 1000 egzemplarzy książki „Ma-
ria Curie-Skłodowska w Wikipedii”. Na książ-
kę składa się 5 artykułów z Wikipedii po pol-
sku, angielsku, francusku, niemiecku, rosyj-
sku i ukraińsku. Książka jest rozprowadzana 
bezpłatnie. 

 Stowarzyszenie przygotowało i wydało w na-
kładzie po 1000 egzemplarzy broszury „Wi-
tamy w Wikipedii” i „Wikipedia krok po kro-
ku”, które wprowadzają czytelników do edy-
towania Wikipedii, a także broszurę informa- Materiały promocyjne na 10-leciu 

polskiej Wikipedii. Autor: Marek 
Mazurkiewicz. Źródło: Wikimedia 

Commons. Licencja: CC BY-SA 3.0* 



 

              STOWARZYSZENIE  WIKIMEDIA  POLSKA 

 

 

 

 

 21 

cyjną dotyczącą wolnych licencji wykorzystywanych m.in. przez projekty Wi-
kimedia.  

 Przygotowywano i drukowano na bieżąco foldery i plakaty informacyjne 
o nadchodzących wydarzeniach skierowane do potencjalnych sponsorów. 

 Opracowano projekt i przygotowano 500 koszulek promujących projekty Wi-
kimedia i 10-lecie polskiej Wikipedii. 

 Przygotowano różnego rodzaju drobne gadżety promujące projekty Wikime-
dia: długopisy, smycze (1000 sztuk), torby (500 sztuk), przypinki (500 sztuk 
z logo Wikipedii, 250 z logo 10-lecia Wikipedii, 250 z logo „Wiki Lubi Zabyt-
ki”). 

 Kontynuowano dystrybucję kubków i smyczy z logo Wikimedia Commons. 

Działania na rzecz promocji zasobów wolnej kultury 

 Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED, 
http://koed.org.pl), która zrzesza kilkanaście polskich organizacji i uczelni 
tworzących i udostępniających zasoby edukacyjne na wolnych licencjach. Ko-
alicja działa na rzecz zmian prawnych i instytucjonalnych mających ułatwiać 
i wspierać tego rodzaju działalność edukacyjną. W ramach działań KOED Sto-
warzyszenie uczestniczyło w zablokowaniu nowelizacji prawa wprowadzają-
cego cenzurę w Internecie, działało na rzecz rozwiązania problemu dzieł osie-
roconych na poziomie Unii Europejskiej, współorganizowało Dzień Domeny 
Publicznej, Open Access Day a także dwa szkolenia dla osób planujących uru-
chomienie własnych projektów generujących otwarte zasoby edukacyjne 
oraz uczestniczyło w przygotowaniu i produkcji materiałów informacyjnych 
na temat tego rodzaju projektów i zasobów.  

 Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów, skupiająca kilkadziesiąt instytucji 
i firm, których celem jest promocja i lobowanie na rzecz upowszechnienia 
otwartych standardów dokumentów elektronicznych w Polsce. 

 Stowarzyszenie wsparło założenie Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska 
(http://openstreetmap.org.pl/osm), a następnie współpracowało z nim 
w ramach Wikiekspedycji i projektu Wiki Lubi Zabytki. Mapy OSM są wyko-
rzystywane do wytyczania tras ekspedycji i lokalizacji obiektów. 

 Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Narodowym Instytutem Dziedzictwa 
podczas organizacji konkursu „Wiki Lubi Zabytki” 2011. Pozyskaliśmy od NID 
listy zabytków zarejestrowanych w Polsce. Z pomocą Centrum Cyfrowe Pro-
jekt: Polska przygotowana została wyszukiwarkę polskich zabytków, która 
okazała się przydatna także dla NID i ogółowi Internautów.  
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Kontakt 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska 

ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź 

KRS: 0000244732 / NIP: 728-25-97-388 

http://pl.wikimedia.org 

tel.: +(48) 22 382 12 63 

fax: +(48) 22 382 12 64 

e-mail: zarzad@wikimedia.pl 

Kontakt dla prasy 

Paweł Zienowicz 

Rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska 

Tel.: (+48) 515 235 656 

e-mail: pawel.zienowicz@wikimedia.pl 

Skype: Biuro Prasowe Stow. Wikimedia Polska 

Numery kont 

Wpłaty zwykłe: 26 1050 1214 1000 0023 4432 0763 

OPP: 11 1050 1214 1000 0023 4432 0839 

Przy wpłatach z zagranicy należy dodać kod IBAN: PL 

SWIFT: INGBPLPW 

Bank: ING Bank Śląski 
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl, http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/2.5/deed.pl, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl. 
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