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Konferencja Wikimedia Polska 2008 
22-25 maja 2008, Rabka-Ponice 

Mądrzej, dalej, więcej - jakość, wolność i otwartość razem. 

Jedna kropla wiedzy potężniejsza jest niźli siła oceanu. 

Konferencja Wikimedia Polska 2008 jest trzecią z kolei tego 
rodzaju imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie 
Wikimedia Polska. Podstawowym celem Konferencji jest 
stworzenie platformy wymiany doświadczeń i opinii na temat 
projektów Wikimedia oraz innych pokrewnych inicjatyw 
tworzenia otwartej wiedzy i wolnej twórczości za pomocą 
interaktywnych, ukierunkowanych na społeczności stron 
internetowych.  

 

 
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wszelkimi 
aspektami działania tego rodzaju inicjatyw, w szczególności 
społecznymi, prawnymi i technicznymi. Mile widziane są nie 
tylko osoby związane z tego rodzaju projektami, ale także 
specjaliści z zewnątrz, których analizy, a nawet konstruktywna 
krytyka mogą wnieść coś nowego do tych projektów. 
 
Projekty Wikimedia oparte na oprogramowaniu MediaWiki skupiają prawdopodobnie największą grupę 
internautów-wolontariuszy spośród podobnych inicjatyw. Dlatego też czujemy się upoważnieni do 
stworzenia ogólnej platformy wymiany doświadczeń. 

Cele 
• Wymiana doświadczeń między uczestnikami projektów Wikimedia, innymi podobnymi   

społecznościami oraz zainteresowanymi osobami z zewnątrz. 
• Integracja członków społeczności projektów Wikimedia oraz osób związanych z projektami 

wolnej twórczości i oprogramowania. 

Wstępny program 
• dwudniowa sesja wykładowa 
• Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 
• warsztaty, panele dyskusyjne 
• kilka wycieczek w okolice Rabki, ognisko 
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Tematyka i składanie propozycji prezentacji 
Zapraszamy do prezentacji, organizacji warsztatów i paneli dyskusyjnych na temat: 

• funkcjonowanie istniejących lub planowanie budowy nowych projektów udostępniania i 
ulepszania wolnej twórczości (aspekty techniczne, prawne, finansowe, organizacyjne, 
dostępności, zaangażowania uczestników) 

• inicjatywy podnoszące jakość w wolnych projektach  
• udostępnianie wolnej twórczości 
• oceny i opinie na temat jakości, otwartości, wolności i dostępności projektów 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

• tytuł i nazwiska autora/ów (prosimy o dodanie krótkiego biogramu) prezentacji lub osoby 
prowadzącej warsztaty/panele dyskusyjne 

• streszczenie lub skrót programu warsztatów lub krótki opis celów i tematu panelu 
dyskusyjnego 

• zapotrzebowanie na sprzęt techniczny 
• planowany czas prezentacji, panelu dyskusyjnego (do 45 min.) lub warsztatu (najwyżej 90 

min.) 
• kontakt z autorami (e-mail, telefon, komunikatory internetowe) – możliwie najwięcej 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 8 maja, na adres 
kontaktowy Konferencji. 

Kontakt 
Komitet organizacyjny Konferencji Wikimedia Polska 2008 
http://konferencja.wikimedia.pl/ 
http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2008 
e-mail: konferencja@wikimedia.pl 
tel: (+48) 22 219 56 94 
fax: (+48) 42 637 47 87 

Opłaty, nocleg, wyżywienie, warunki bytowe i techniczne 
Noclegi i wyżywienie: 

• Dom Wypoczynkowy Marzena (wariant podstawowy) 
cena: 150 zł od osoby (pobyt 22-25 maja – 3 noclegi) 
2-5 osobowe pokoje z pościelą i łazienkami 
wyżywienie: (wliczone w cenę pobytu) 22 maja – kolacja, 23-24 maja – pełne (trzy posiłki +               
grill), 25 maja – śniadanie 

Opłata konferencyjna:  
Sam udział w konferencji jest bezpłatny, zaś na wykłady i warsztaty wstęp jest wolny. 

Na terenie DW Marzena będzie udostępniony bezpłatnie hot-spot wi-fi dla uczestników konferencji.   

Rezerwacje można zgłaszać na adres kontaktowy: konferencja@wikimedia.pl 

http://konferencja.wikimedia.pl/
http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2008
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Atrakcje turystyczne: 

Rabka-Zdrój: 

Rabka-Zdrój słynie ze swych walorów klimatycznych i 
uzdrowiskowych, a jej historia jako uzdrowiska sięga XIII wieku. 
Według współczesnych pomiarów, Rabka jest miejscowością w 
Polsce z  największą ilością słonecznych dni w roku. W swoim 
herbie również ma słońce.  A 1czerwca 1996 roku podczas I 
Światowego Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu, Rabka otrzymała  tytuł 
„Miasto Dzieci Świata”.  W przeszłości Rabka była znanym 
ośrodkiem garncarstwa, a największym piewcą tej ziemi był 
Władysław Orkan, którego imię nosi rabczańskie muzeum 
zlokalizowane w zabytkowym kościółku Marii Magdaleny. 

 

Gorce: 
Gorce mają długość ponad 40 km, szerokość 10-15 km i łączną powierzchnię 350 km². Na północy graniczą z 
Kotliną Rabczańską i (przez przełęcz Przysłop) z Beskidem Wyspowym; na wschodzie z Beskidem Sądeckim, 
oddzielone od niego doliną Dunajca; na południu z Kotliną Orawsko - Nowotarską i przez przełęcz Snozkę z 
Pieninami; na zachodzie natomiast — przez Przełęcz Sieniawską z Pasmem Orawsko-Podhalańskim. 

Wstępne propozycje wycieczek: 

 23 maja – do Rabki: Muzeum Władysława Orkana, park rozrywki Rabkoland (Muzeum Orderu 
Uśmiechu, Muzeum Osobliwości), warsztat garncarski 

 24 maja – wyjście do schroniska na Maciejową (godzina w jedną stronę) 
 25 maja – wycieczka do Poręby Wielkiej, zwiedzanie „Orkanówki”, wyjazd wyciągiem 

krzesełkowym na Tobołów, przejście do obserwatorium astronomicznego na Suhorze  
     (15 minut z górnej stacji wyciągu) 

Dokładniejsze informacje na temat atrakcji Rabki i Gorców można znaleźć na stronach 
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Rabka-Zdr%C3%B3j 
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorce 

Do zobaczenia w Rabce! 

Komitet organizacyjny Konferencji Wikimedia Polska 2008 
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