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Wstęp 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją skupiającą 
część edytorów projektów Wikimedia tworzonych w języku polskim, kaszubskim i śląskim: 
Wikipedii, Wikisłownika, Wikinews, Wikibooks, Wikiźródeł i Wikicytatów. 

Są to projekty internetowe oparte na technologii „wiki” – umoŜliwiające dodawanie 
i edytowanie tekstów i grafiki kaŜdemu internaucie przy pomocy dowolnej przeglądarki 
internetowej. 

Stowarzyszenie działa we współpracy z amerykańską Fundacją Wikimedia (Wikimedia 
Foundation Inc., zarejestrowaną w stanie Floryda w USA). Współpraca ta sprowadza się 
do tego, Ŝe Fundacja Wikimedia udzieliła Stowarzyszeniu ograniczonego prawa 
do posługiwania się znakami towarowymi naleŜącymi do Fundacji (logo i nazwami projektów) 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wymiany informacji między oboma podmiotami 
i wzajemnego wspierania się. Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest oficjalnym partnerem 
Fundacji Wikimedia na terenie RP. 

Stowarzyszenie nie jest właścicielem serwerów, na których działają wyŜej wspomniane 
projekty. Stowarzyszenie jako takie nie ma prawa bezpośredniego ingerowania w sposób 
działania projektów oraz nie moŜe ich zamykać, czy teŜ decydować o ich zawartości 
merytorycznej. Projekty są samorządne i o ich zawartości decydują w pierwszym rzędzie 
społeczności edytorów, skupione wokół tych projektów. Zasiadanie we władzach 
Stowarzyszenia nie daje Ŝadnych szczególnych uprawnień w ramach samych projektów. 
Z drugiej strony posiadanie szczególnych uprawnień w projektach nie przekłada się w Ŝaden 
bezpośredni sposób na skład władz Stowarzyszenia. Struktury „władzy” w projektach 
i w Stowarzyszeniu są od siebie zupełnie niezaleŜne. 

Stowarzyszenie jest instytucją pomocniczą w stosunku do projektów prowadzonych przez 
Fundację Wikimedia, która łączy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia 
z Fundacją, a takŜe realizuje w porozumieniu z Fundacją część jej celów na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Stowarzyszenie pośredniczy w kontaktach między 
tymi społecznościami oraz Fundacją, oraz moŜe pośredniczyć w kontaktach polskich 
podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Fundacją. Stowarzyszenie stara się 
reprezentować interesy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia w Fundacji. 
Stowarzyszenie stara się takŜe promować polskojęzyczne projekty Wikimedia na terenie 
Polski oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju projektów i skupionych wokół nich 
społeczności. 
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Członkostwo 

Do Stowarzyszenia moŜe przystąpić kaŜdy edytor projektów Fundacji Wikimedia, tworzonych 
w języku polskim oraz w kaŜdym innym języku uŜywanym przez grupę etniczną lub 
narodową istniejącą tradycyjnie na terenach Polski, który zarejestrował się w jednym z tych 
projektów, zakładając konto uŜytkownika. O przyjęciu członków decyduje Zarząd 
Stowarzyszenia.  

Na koniec 2007 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła: 98 członków zwykłych 
i 2 członków wspierających.  

Na spotkaniu Zarządu, które miało miejsce w Rabce-Zdrój 23 maja 2008 r. skreślono, 
zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i przyjętym przez Zarząd regulaminem, 21 członków 
zwykłych, którzy nie wpłacili składki członkowskiej za 2008 r. mimo wielokrotnych upomnień, 
lub sami oświadczyli, Ŝe nie uiszczą jej, gdyŜ nie są zainteresowani dalszym członkostwem. 
W wyniku tego liczba członków zmieniła się ze 102 na 81. 

Na spotkaniu Zarządu, które miało miejsce w Poznaniu 27 września 2008 r. skreślono, 
zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i na podstawie otrzymanych do tego czasu pisemnych 
rezygnacji, 13 członków. Na tym samym spotkaniu przyjęto 14 nowych członków. W wyniku 
tego liczba członków zmieniła się z 82 na 83. 

Od ostatniego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w Poznaniu 27 września 2008 r. 
przyjęto kolejnych 9 członków, w tym 6 ponownie.  

Na koniec 2008 r. Stowarzyszenie liczyło 92 członków zwykłych i 2 wspierających. 

W ciągu 2008 r. kontynuowano wydawanie legitymacji członkowskich. Są one wydawane 
członkom, którzy mają opłaconą składkę, na ich wniosek. Do dnia 31 grudnia 2008 wydano 
34 legitymacje. 
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Prace organizacyjno-prawne 

1. Prowadzono serwis internetowy Stowarzyszenia na serwerze Fundacji Wikimedia 
(http://pl.wikimedia.org) 

2. Utrzymywano listę dyskusyjną dla członków Stowarzyszenia 
(wikimediapl-l@lists.wikimedia.org) oraz listę dyskusyjną dla członków Władz 
Stowarzyszenia (boardpl-l@lists.wikimedia.org)  

3. Utrzymywano kanał IRC #wikimedia-pl, przy uŜyciu którego odbyło się 49 
cotygodniowych, wirtualnych posiedzeń Zarządu. 

4. Utrzymywano domeny internetowe:  

o wikipedia.pl 

o wikinews.pl 

o wikicytaty.pl 

o wikibooks.pl 

o wikislownik.pl 

o wikizrodla.pl 

o wikipedijo.pl 

o koed.org.pl 

5. Działały następujące jednostki Stowarzyszenia:  

o Statutowe:  

� Komisja Rewizyjna 

� Sąd KoleŜeński 

o Pozastatutowe:  

� Biuro Prasowe 

� Biuro Prawne 

� Komisja Wikikonkursu 

� Opiekun majątku 

 

W 2008 r. odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia: 24 maja w Rabce-Zdrój 
(sprawozdawcze, przy obecności 28 z 81 członków), oraz 27 września w Poznaniu (przy 
obecności 43 z 83 członków).  

Na Walnym w Poznaniu przegłosowane zostały zmiany w Statucie, przy czym większość 
z nich miała charakter porządkujący relacje między Stowarzyszeniem a Fundacją Wikimedia 
i projektami. Istotną zmianą formalną jest zniesienie wymogu kworum do głosowania nad 
zmianami Statutu. Zmiany w statucie zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego 
7 października 2008 r. Dnia 14 listopada 2008 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX 
Wydział KRS postanowił wpisać do rejestru zmiany w Statucie. 
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Realizacja celów 

Pozyskiwanie materiałów i wsparcie techniczno-finansowe Wikimedian 

1. Wikikonkurs: jest to inicjatywa polegająca na dofinansowaniu projektów zgłaszanych 
przez edytorów Wikipedii i innych projektów Wikimedia – nie jest to opłata za pracę 
na rzecz tych projektów, lecz pokrywanie kosztów pośrednich typu: przejazdy, opłaty 
za dostęp do archiwów i muzeów, koszty kopiowania i fotografowania, koszty 
pozyskania materiałów i literatury źródłowej. W trakcie trwania IV edycji (od 
10 listopada 2007 do 31 grudnia 2008 r.) rozpatrzono 34 wnioski, z czego 31 
projektom przyznano finansowanie. DuŜą popularnością cieszyły się ksiąŜki, 
pozytywnie rozpatrzono wnioski na łącznie 35 tytułów. Tematyka obejmowała m.in. 
historię geografii polskiej, astronautykę, słowniki języka polskiego (równieŜ on-line), 
języka rosyjskiego, opracowania z zakresu literatury, historii, botaniki, mikrobiologii 
i rachunkowości. Literatura ta będzie słuŜyć projektom Wikimedia jeszcze długo po 
zakończeniu IV edycji Wikikonkursu. Przykłady zrealizowanych projektów:  

o Teoria i filozofia prawa: przyznano dofinansowanie do zakupu pozycji 
„Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa” pod red. J. Zajadło. W ciągu 
miesiąca prac powstał 1 nowy artykuł w polskiej Wikipedii, 3 kolejne zostały 
uzupełnione i poprawione. 

o Bakterie: przyznano dofinansowanie do pozycji Władysław J.H. Kunicki- 
Goldfinger: śycie bakterii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 
ISBN 978-83-01-14378-7. W ciągu trzech miesięcy powstały 3 nowe hasła 
z zakresu mikrobiologii w polskiej Wikipedii, 6 kolejnych zostało 
rozbudowanych i poprawionych. 

o Słowniki etymologii: przyznano dofinansowanie do dwóch pozycji 
słownikowych: „Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski”, Maria 
Malec, Warszawa 2003 oraz „Słownik zapoŜyczeń niemieckich 
w polszczyźnie", red. M. Łaziński, Warszawa 2008. Do tej pory przy uŜyciu 
tych źródeł uzupełniona lub zweryfikowana została etymologia kilkuset haseł 
w polskim Wikisłowniku. 

o Słowniki języka polskiego: zakup dwóch słowników: „Słownik polszczyzny 
potocznej” i „Współczesny słownik języka polskiego” oraz dostępu do USJP-
online w celu zweryfikowania bądź wzbogacenia słownictwa w Wikisłowniku. 
Zaowocowało to stworzeniem kilkuset haseł i uzupełnieniem podobnej liczby. 
Prace dotyczą w szczególności polszczyzny potocznej i współczesnej. 
Weryfikacja w oparciu o te źródła wykonywana jest na bieŜąco. 

2. Inne formy pozyskiwania materiałów do projektów Wikimedia:  

o Podpisanie umowy o patronacie medialnym i nawiązanie stałej współpracy 
z CK Agora we Wrocławiu, dzięki czemu w serwisie Wikinews.pl 
systematycznie pojawiają się informacje o wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez CK Agora, a takŜe reporterzy Wikinews mają 
moŜliwość wykonywania dokumentacji fotograficznej wydarzeń, które 
zamieszczają w serwisie w postaci reportaŜy i fotoreportaŜy. 

3. Kontynuowanie współpracy z Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, 
które nieodpłatnie udostępnia dla Stowarzyszenia serwer, pełniący rolę pomocniczą 
w stosunku do Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Są na nim składowane 
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nieobrobione materiały, działają rozmaite narzędzia diagnozujące ruch w Wikipedii, 
gromadzące dane statystyczne, czy wykonujące automatycznie określone masowe 
zmiany w artykułach. Serwer słuŜy takŜe jako serwer list dyskusyjnych na uŜytek 
członków społeczności projektów Wikimedia, Stowarzyszenia i jego 
współpracowników, utrzymywane są listy:  

o lista administratorów polskiej Wikipedii (wikiadmins@tools.wikimedia.pl), 

o lista Komitetu ArbitraŜowego polskiej Wikipedii     
(wikipl-ka@tools.wikimedia.pl), 

o lista Koalicji Otwartej Edukacji (koalicja-l@koed.org.pl). 

4. Pozyskanie od firmy Qumak-Sekom S.A. serwera, który pełni rolę drugiego serwera 
narzędziowego, wykorzystywanego na potrzeby projektów Wikimedia. Na serwerze 
tym funkcjonuje serwis wiki społeczności planującej zorganizować międzynarodową 
konferencję Wikimania w Gdańsku, w 2010 r. 
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Działania na rzecz rozwoju społeczności projektów Wikimedia 

Konferencja Wikimedia Polska 2008 

Zarząd zorganizował w 2008 r. ogólnopolskie spotkanie edytorów projektów, na które 
zaproszone były takŜe osoby z innych środowisk zajmujących się wolną twórczością, a takŜe 
przedstawiciele społeczności innych wersji językowych projektów Wikimedia. Była to 
trzydniowa Konferencja Wikimedia Polska 2008, która odbyła się w dniach 22–25 maja 2008 
r. w Rabce-Zdrój pod honorowym patronatem Pani Burmistrz Ewy Przybyło.  

Celem konferencji było stworzenie platformy wymiany doświadczeń i opinii na temat 
projektów Wikimedia oraz innych inicjatyw tworzenia otwartej wiedzy i wolnej twórczości za 
pomocą ukierunkowanych na społeczności stron internetowych. Konferencja otwarta była 
takŜe dla specjalistów z zewnątrz (aspekty społeczne, prawne, techniczne), których analizy, 
w tym konstruktywna krytyka, mogłyby przyczynić się do rozwoju projektów. 

Na program konferencji złoŜyło się: 

• 15 wykładów, które cieszyły się wysoką frekwencją słuchaczy, 

• 7 zajęć warsztatowych w mniejszej sali, 

• Wieczorek poetycki z wierszami na wolnych licencjach Jarosława Lipszyca, 

• 6 wycieczek: 

o do skansenu taboru kolejowego w Chabówce, 

o zwiedzanie Muzeum Władysława Orkana w Rabce-Zdrój, 

o wycieczka do Rabkolandu i zwiedzanie Muzeum Orderu Uśmiechu, 

o wizyta w pracowni miejscowego garncarza, 

Uczestnicy Konferencji Wikimedia Polska 2008. Zdjęcie: Lilly M, licencja: cc-by-sa 
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o wycieczka piesza na górę Maciejową, 

o wycieczka do Poręby ze zwiedzaniem Orkanówki, jazda wyciągiem 
krzesełkowym na Tobołów, a następnie wizyta w obserwatorium 
astronomicznym na Suhorze, 

• 2 imprezy towarzyskie: ognisko i mistrzostwa w tenisie stołowym i bilardzie. 

W trakcie wycieczek uzyskiwane były zgody na fotografowanie od dyrekcji i właścicieli 
odwiedzanych miejsc. Dzięki temu uczestnicy mieli moŜliwość wykonania obszernej 
dokumentacji fotograficznej a ich zdjęcia wzbogaciły zasoby ilustracyjne projektów 
Wikimedia. 

 

W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób, w tym goście z czeskiej Wikipedii, 
przedstawiciele Fundacji "Nowoczesna Polska", ISOC Polska, Indeksu 73, firmy „Wikia”. 

Spotkanie GDJ 2008 

Zarząd udzielił finansowego i organizacyjnego wsparcia edytorom Wikipedii w celu 
zorganizowania spotkania roboczego pod nazwą "GDJ - Gdzie jesteśmy? Dokąd 

zmierzamy? Jak?", które miało miejsce 27-28 września w Poznaniu. Uczestnicy spotkania 
zastanawiali się nad kierunkami dalszego rozwoju Wikipedii. Podczas spotkania 
przedyskutowano szereg zagadnień kluczowych dla rozwoju tego projektu. Jedną 
z konsekwencji przeprowadzonych dyskusji było wprowadzenie w listopadzie 2008 r. 
mechanizmu wersji przejrzanych w polskiej Wikipedii, co jest jednym z kroków ku poprawie 
jakości zasobów projektu.  

Ponadto dzięki wsparciu Stowarzyszenia i zaangaŜowaniu jego członków zarejestrowana 
została i uruchomiona na czas spotkania okolicznościowa stacja krótkofalarska o znaku 
wywoławczym SP0WIKI, działająca z Łodzi. W ciągu dwóch dni pracy stacja zanotowała 850 
łączności z 5 kontynentów. Najwięcej połączeń nawiązali krótkofalowcy z Polski, Ukrainy, 
Rosji, Niemiec i Włoch. Dla tych, którzy połączyli się ze stacją przygotowane zostały przez 
Stowarzyszenie pamiątkowe karty QSL.  

W ramach spotkania odbyło się takŜe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym 
zmieniony został Statut i przedyskutowane propozycje projektów do realizacji w kolejnym 
roku. 

Skansen taboru kolejowego w 
Chabówce. Zdjęcie: Przykuta, licencja: 

cc-by-sa 3.0 

Muzeum Władysława Orkana w Rabce-
Zdrój. Zdjęcie: Tomasz Górny 

(Nemo5576), licencja: cc-by-sa 3.0 

Wizyta w pracowni miejscowego 
garncarza. Zdjęcie: PawełMM, 

licencja: cc-by-sa 3.0 
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Zlot Zimowy Wikimedia 2008 

Stowarzyszenie zorganizowało Zlot Zimowy Wikimedian 2008, który miał miejsce 
w Chorzowie, w dniach 13-14 grudnia 2008. Spotkanie to było otwarte dla kaŜdego, ale 
miało z załoŜenia bardziej kameralny i integracyjny charakter niŜ Konferencjia Wikimedia 
Polska. Uczestniczyły w nim 33 osoby, w tym 3 przedstawicieli czeskich projektów.  

W czasie pierwszego dnia Zlotu przeprowadzone zostały plenarne wykłady i dyskusje 
dotyczące najnowszych zmian wprowadzonych w projektach Wikimedia. Omówione zostały 
m.in. propozycje usprawnień dotyczące wersji przejrzanych artykułów w polskiej Wikipedii, 
wprowadzana reforma procedury zgłaszania stron do usunięcia oraz narzędzia 
do standaryzacji cytowania źródeł. Następnie w podgrupach dzielono się praktyczną wiedzą 
korzystania z nowych narzędzi oraz omawiano plany realizacji przedsięwzięć w kolejnym 
roku, takŜe w ramach działalności Stowarzyszenia.  

 

Drugiego dnia zorganizowano wycieczki do historycznego osiedla robotniczego Katowic 
Nikiszowiec, a następnie do najstarszej części dzielnicy Giszowiec. W trakcie zwiedzania 
uczestnicy wykonali bogatą dokumentację fotograficzną odwiedzanych miejsc, która 
wzbogaciła zasoby projektów Wikimedia o doskonałej jakości ilustracje. 

Zlot zimowy - dyskusje w grupach. Zdjęcie: 
Polimerek, licencja: cc-by-sa 2.5 

Katowice, Nikiszowiec - podcienia familoków. 
Zdjęcie: Ludwig Schneider, licencja: GFDL 
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Działania edukacyjne i promocyjne 

Oprócz wspomnianej wyŜej Konferencji Wikimedia Polska, Stowarzyszenie podjęło 
następujące działania promocyjne projektów Wikimedia w 2008 r.: 

Wykłady i warsztaty 

Członkowie Stowarzyszenia wygłosili kilkanaście wykładów na konferencjach i zlotach innych 
organizacji, m.in.: 

• Wykład otwarty na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK: „www = Wikipedia od 
środka, czyli wytrzymałość + weryfikowalna wiedza”, zorganizowany przez Kujawsko-
Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 29 lutego 2008. 

• Wykład „Wikipedia, jako przejaw wolnej kultury” w ramach XIII Forum 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Sekcji Bibliotek "Informacja w świecie 
cyfrowym", WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Biblioteka Główna, 
Audytorium Maximum WSB, 3 marca 2008. 

• Wykład „Organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy w otwartych projektach 
Fundacji Wikimedia” na VII Międzynarodowej Konferencji „Multimedia w Biznesie”, 
Częstochowa 13-14 marca 2008. 

• Wykład o Wikipedii „Wikipedia and other Wikimedia projects” na konferencji 
E-Bussiness, SGH, 8 kwietnia 2008. 

• Wprowadzenie do Wikipedii i udział w panelu dyskusyjnym „Czy papierowa gazeta 
przeszła do lamusa”, Klub Debat UW, „Rewolucja informacyjna”, 12 kwietnia 2008. 

• Wykład o Wikipedii i Stowarzyszeniu Wikimedia Polska „Wikipedia i inne projekty 
Wikimedia”, WSIZ Rzeszów, 15 kwietnia 2008. 

• Wykład o Wikipedii „Jakość i obszerność opisu tematów chemicznych w Wikipedii” na 
zlocie wiosennym sekcji studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 18 
kwietnia 2008. 

• „Wikipedia od kuchni”, dyskusja panelowa w ramach 8. Toruńskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki, 26 kwietnia 2008. 

• Wykład „Co to jest Wikipedia?”, „Case Study” Studenckiego Naukowego Koła 
Informatyki SGH, w ramach konferencji nt. „Open Source”. 

• Spotkanie z uczniami wrocławskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii 
Belgijskiej, Wrocław, 21 maja 2008. 

• Wykład „Konflikty w społeczności polskiej Wikipedii”, Dialog/Konflikt - III Konferencja 
Naukowa z cyklu Język@multimedia, Wrocław, 28 maja 2008. 

• Wykład „Projekt fotograficzny dla Wikipedii” i warsztat o Wikimedia Commons dla 
koła fotograficznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 3 czerwca 2008. 

• Wykład „Jak mądrze korzystać z wolnych źródeł wiedzy?” w ramach Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki 2008, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 22 września 2008. 

• Wykłady „Polska Wikipedia: przegląd ogólny”, „Współpraca w polskiej Wikipedii” 
i „Stowarzyszenie Wikimedia Polska” na Konferencji Wikimedia Moskwa'2008, 
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Pedagogiczna Biblioteka Naukowa im. Muszyńskiego, Moskwa, 18-19 października 
2008. 

• Wykład o projektach Wikimedia i udział w panelu sesji Pomiędzy Wielkim Bratem 
a YouTube: obywatele, rynki i demokracje w dobie społeczeństwa multimedialnego 
w ramach EMC Forum „Informacja i multimedialne społeczeństwo”, Warszawa, 6 
listopada 2008. 

• Wykład „Własność prywatna w epoce Internetu i globalizacji” na UW w Warszawie 
w ramach seminarium organizowanego przez fundację Teraz Edukacja i edunews.pl, 
9 grudnia 2008. 

• Otwarte seminarium zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego. Referat p.t. „Wikipedia (nie tylko polska) na 
rozdroŜu”, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, 9 grudnia 2008 r. 

• Wykład o polskich projektach Wikimedia na konferencji stowarzyszenia Wikimedia 
Serbia, Belgrad, 21 grudnia 2008. 

• Prezentacja o projektach wykorzystujących materiały z domeny publicznej w czasie 
obchodów Dnia Domeny Publicznej w Warszawie, 30 grudnia 2008. 

20 września 2008 Stowarzyszenie Wikimedia Polska zorganizowało na Pikniku Organizacji 
Pozarządowych w Warszawie swoje stoisko, na którym rozdawano ulotki promujące projekty 
Wikimedia, odpowiadano na pytania publiczności oraz prezentowano na Ŝywo edycję 
projektów Wikimedia na przykładzie serwisu Wikinews, w którym na oczach widowni pisano 
sprawozdanie z Pikniku. 

23 października 2008 Stowarzyszenie Wikimedia Polska zorganizowało jednodniową 
konferencję w Chorzowie dla pedagogów szkół ponadpodstawowych, w której uczestniczyło 
ok. 30 osób. Dzięki patronatowi wiceprezydenta Chorzowa, pana dr. mgr inŜ. Joachima Otte 
mogła się ona odbyć w sali posiedzeń Rady Miasta. Wikiakademia, jako pierwsza z cyklu, 
miała na celu przybliŜyć ideę projektów Wiki oraz licencji GNU FDL na jakiej są one oparte. 
W ramach konferencji zostały poprowadzone wykłady i panele dyskusyjne na tematy: jak 
powstała Wikipedia, Wikipedia a swobodny dostęp do wiedzy, jak bezpiecznie korzystać 
z projektów wiki, jak edytować Wikipedię. Część z uczestników wyraziła zainteresowanie 
dalszymi spotkaniami z tego cyklu. 

 Piknik Organizacji Pozarządowych. 
Zdjęcie: Polimerek, licencja: 

cc-by-sa 3.0 

Obchody Dnia Domeny Publicznej. 
Zdjęcie: Polimerek, licencja: 

cc-by-sa 3.0 

Wikiakademia w Chorzowie. Zdjęcie: 
Drozdp, licencja: cc-by-sa 3.0 



 STOWARZYSZENIE  WIKIMEDIA  POLSKA 

 

 

 

ul. Mazowiecka 59,  92-221 Łódź, Polska,  tel/fax: +(48-42)-637-47-87,  zarzad@wikimedia.pl,  http://www.wikimedia.pl 

NIP: 728-25-97-388,   REGON: 100111890, KRS: 0000244732,   KONTO: BRE BANK 62 1140 1108 0000 5016 7600 1001 

 

14 października 2008 r. po raz pierwszy był obchodzony ogólnoświatowy Open Access Day 
(http://openaccessday.org/). Ustanowiły go międzynarodowe organizacje: Scholarly 
Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, and the 
Public Library of Science. Celem święta jest jak najszersza wymiana doświadczeń w zakresie 
swobodnego dostępu do wiedzy, zmian w zasadach publikowania naukowego oraz 
promowanie idei „open access”, otwartej kultury i edukacji. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, ICM UW (partner Creative Commons Polska) 
i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, połączyły swoje siły organizując ją w Polsce. W ramach 
obchodów zorganizowano szeroko zakrojoną akcję rozsyłania informacji do mediów o idei 
otwartych materiałów edukacyjnych, zaś w Bibliotece Narodowej została zorganizowana 
konferencja prasowa, na którą przybyło kilkunastu dziennikarzy. 

30 grudnia 2008 r. w Bibliotece Narodowej odbyła się po raz drugi w Polsce konferencja 
prasowa związana z obchodami Dnia Domeny Publicznej (http://koed.org.pl/?p=149). 
Organizatorem tej imprezy była Koalicja Otwartej Edukacji, której członkiem jest 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Dzień Domeny Publicznej przypada 1 stycznia kaŜdego 
roku, wtedy bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy i inni organizatorzy kultury mogą 
zdigitalizować i udostępnić w Internecie tysiące utworów znanych twórców, naukowców, 
polityków czy działaczy społecznych, którzy zmarli 70 lat przed tą datą.  

W przeddzień tego święta, na konferencji prasowej, członkowie Koalicji podkreślali jak istotne 
jest, aby dla dobra wspólnego walczyć o skracanie okresu ochrony utworów. Większość dzieł, 
szczególnie naukowych, takiej ochrony nie potrzebuje a ich autorzy o nią nie zabiegają. 
Do Biblioteki Narodowej przybyło ok. 20 osób, w tym dziennikarze prasowi, radia, czasopism 
branŜowych związanych z kulturą i bibliotekarstwem oraz działacze organizacji 
pozarządowych. Podczas obchodów podkreślano, Ŝe do domeny publicznej w 2009 roku 
przechodzą utwory Brunona Jasieńskiego - jego wiersz „But w butonierce” recytował Marek 
Siudym, aktor scen warszawskich. 

Kontakty z mediami 

Działania rzecznika, biura prasowego, Zarządu i członków Stowarzyszenia objęły m.in.: 

1. Wydarzenia medialne:  

o Informacje o 7. urodzinach Wikipedii jak i samej encyklopedii oraz 
o projektach siostrzanych kilkakrotnie pojawiły się doniesienia prasowe oraz 
audycje radiowe. 

o 30 grudnia 2008 r. w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja prasowa 
związana z obchodami Dnia Domeny Publicznej, na której prasie i radiu 
odpowiadał na pytania Tomasz Ganicz, prezes Stowarzyszenia. 

2. Wywiady:  

o Wywiadów w Warszawie udzielał 
rzecznik prasowy 
Stowarzyszenia. Były to równieŜ 
konsultacje artykułów autorami 
artykułów o Wikipedii i wolnych 
społecznościach w Polsce,  

o Członkowie i władze 
Stowarzyszenia udzielili 
kilkudziesięciu wywiadów 
prasowych i radiowo-

Wywiad radiowy z Tomaszem Ganiczem i Pawłem 
Jochymem w trakcie Konferencji Wikimedia Polska 
2008. Zdjęcie: Paweł Zienowicz, licencja: cc-by-sa 
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telewizyjnych, których efektem było kilka audycji telewizyjnych (m.in. TVP 2, 
TVP Wrocław, Patio TV, Telewizja Poznań, łódzka telewizja kablowa Toya, 
tv.umk.pl), radiowych (m.in. RMF, Polskie Radio Wrocław, Akademickie Radio 
Luz, Polskie Radio Chicago 1030 WNVR, Polskie Radio Szczecin) i artykułów 
prasowych (m.in. Rzeczpospolita, Echo Miasta, Komputer Świat, Dziennik 
Polska-Europa-Świat, Gazeta Olsztyńska) na temat projektów Wikimedia oraz 
kilkanaście wiadomości w mediach internetowych (m.in. Onet.pl, Gazeta.pl, 
Wirtualnemedia.pl, Dziennik Internautów, gazetaprawna.pl, 
internetstandard.pl, osnews.pl, Wiadomości24.pl).  

3. Tomasz Ganicz dyŜurował przy telefonie Biura Prasowego. Często dzwonili edytorzy 
szukający pomocy w edytowaniu Wikipedii, albo osoby z prasy chcące wykorzystać 
materiały graficzne znajdujące się na naszych projektach, jak równieŜ osoby 
zgłaszające róŜnego rodzaju błędy i zastrzeŜenia do treści zawartych w artykułach 
w Wikipedii. 

4. Działali przedstawiciele regionalni, którzy słuŜyli informacją dla swoich województw, 
spotykali się z lokalnymi mediami oraz informowali rzecznika prasowego 
o wydarzeniach odbywających się w danych województwach, a związanych 
z Wikipedią. Regionalni przedstawiciele działają w: Bydgoszczy, Częstochowie, Łodzi, 
Opolu, Trójmieście, Wrocławiu. 

Materiały promocyjne 

1. Wydrukowano ok. 500 ulotek "Ściągawka Wikipedysty", które rozdano na Konferencji 
Wikimedia Polska 2008, prowadzonych warsztatach, Dolnośląskim Festiwalu Nauki 
oraz Pikniku Organizacji Pozarządowych w Warszawie. 

2. Wydrukowano ok. 100 nalepek z logo Wikipedii oraz podobną liczbę chorągiewek, 
które rozdawano na Pikniku Organizacji Pozarządowych w Warszawie, a takŜe 
w trakcie „GDJ” w Poznaniu. 

3. Przygotowano projekt ogólnej broszury informacyjnej o Stowarzyszeniu i konferencji, 
którą rozdano jej uczestnikom (80 egzemplarzy).  

4. Plakaty (4 wersje) są drukowane w pojedynczych seriach w miarę potrzeb. 

5. Kontynuowano dystrybucję zakładek do ksiąŜek, wydrukowanych w 2007 r. 
w bibliotekach uczelni wyŜszych oraz podczas wydarzeń i konferencji, w których brali 
udział przedstawiciele Stowarzyszenia. 
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6. Utworzono redakcję Biuletynu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Biuletyn jest 
głównie publikowany w formie elektronicznej i zawiera informacje o tym, co słychać 
w Stowarzyszeniu, w Wikimedia Foundation, w projektach Wikimedia oraz informuje 
o wydarzeniach zewnętrznych, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ 
na działanie projektów. Pierwszy numer ukazał się 15 listopada 2008, drugi 
19 grudnia 2008 roku. Pierwszy numer, oprócz opublikowania w wersji 
elektronicznej, został teŜ wydrukowany w 100 egzemplarzach, z których ok. 40 
rozdano w czasie zlotu zimowego w Chorzowie, a pozostałe słuŜą jako materiał 
promocyjny rozdawany zainteresowanym osobom. 

7. Przygotowano do druku Kalendarz Stowarzyszenia na 2009 rok, zawierający 
najlepsze zdjęcia spośród opublikowanych w 2008 r. w projekcie Wikimedia 
Commons. Kalendarz, ze względu na wysokie koszty druku w jakości fotograficznej 
nie został wydrukowany, lecz jest dla kaŜdego dostępny do bezpłatnego pobrania 
w formie pliku PDF. 

Współpraca z innymi organizacjami i wspieranie idei wolnej twórczości 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami, 
które posiadają wspólne ze Stowarzyszeniem cele: 

• Creative Commons Polska (http://creativecommons.pl/). 

• Fundacja Nowoczesna Polska (http://nowoczesnapolska.org.pl/) – z którą wspólnie 
Stowarzyszenie wystąpiło o grant europejski na wsparcie projektu o nazwie „Wolne 
Podręczniki” (http://wolnepodreczniki.pl/), którego celem jest stworzenie za pomocą 
oprogramowania MediaWiki zestawu podręczników do szkół, które byłyby dostępne 
na wolnej licencji. 

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

• 27 listopada 2008 w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie zostało oficjalnie 
ogłoszone powstanie Koalicji Otwartej 
Edukacji, w skład której wchodzą: 
Fundacja Nowoczesna Polska, ICM UW 
(w imieniu Creative Commons Polska), 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. 
Celem koalicji jest budowanie, promocja 
i lobbing na rzecz otwartych zasobów 
edukacyjnych. Na serwerze 
narzędziowym Stowarzyszenia powstał 
serwis internetowy Koalicji. 
Stowarzyszenie zarejestrowało teŜ domenę internetową koalicji 
(http://www.koed.org.pl) oraz uruchomiło mailową listę dyskusyjną. Pierwszą 
wspólną akcją Koalicji była organizacja Dnia Domeny Publicznej. Ponadto, Koalicja 
podjęła współpracę z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych w sprawie szerszego 
udostępnienia osobom niedowidzącym otwartych zasobów edukacyjnych.  

• Index 73 – współpraca w sprawie uregulowania zakazu fotografowania 
wprowadzanego przez niektóre polskie muzea. W ramach współpracy powstał film 
p.t. „Czy muzea niesłusznie ograniczają dostęp do fotografowania swoich zbiorów?”. 

Zawiązanie Koalicji Otwartej Edukacji. Zdjęcie: 
Paweł Nasiłowski, licencja: cc-by-sa 3.0 
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Film przedstawia zagadnienie od strony prawnej, obywateli pragnących pełnego 
dostępu do wolnych dóbr kultury oraz muzealników, zobowiązanych do ich 
udostępniania i sprawowania nad nimi opieki. 

• PTI – Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Kujawsko-
Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego zorganizował prezentacje 
i dyskusje otwarte o polskiej edycji Wikipedii. Jednym z głównych powodów 
zorganizowania prezentacji jest ograniczona, w porównaniu z częścią angielską, 
jakość artykułów informatycznych w polskiej części Wikipedii. Obecnie Polskie 
Towarzystwo Informatyczne chce się włączyć w naprawianie tego stanu rzeczy 
i jednocześnie zachęcić inne, podobne towarzystwa czy stowarzyszenia 
do zaangaŜowania się w dbałość o jakość materiałów w Wikipedii dotyczących nauk 
ścisłych. 

• PTA – we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym przeprowadzono 
w Centrum Astronomicznym im. Kopernika w Warszawie, warsztaty z edytowania 
Wikipedii, w których uczestniczyło kilkunastu pracowników Centrum, członków PTA. 
Część z tych osób włączyła się aktywnie w „Wikiprojekt Astronomia”, wnosząc cenny, 
merytoryczny wkład w nadzór nad jakością artykułów na tematy astronomiczne 
w Wikipedii. 

• PTChem – w ramach współpracy z sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego przeprowadzono wykład o edytowaniu Wikipedii i o jej zasobach 
artykułów chemicznych. Efektem wykładu było dołączenie dwóch młodych 
naukowców do „Wikiprojektu Chemia” działającego w ramach polskiej Wikipedii. 
Sekcja studencka PTChem nie zdecydowała się jednak podjąć Ŝadnej oficjalnej 
współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. 

Działania słuŜące rozpowszechnianiu treści projektów poza 

udostępnianiem ich na stronach WWW projektów. 

• Stowarzyszenie Wikimedia Polska, razem z wydawnictwem 
"Helion" przygotowało wydanie Wikipedii na DVD. Płyta 
została przygotowywana jeszcze w 2006 r. przez zespół 
13 Wikipedystów wspomaganych przez grupę 
wolontariuszy pochodzących równieŜ ze środowiska 
Wikimedii. Grupa dokonała selekcji i uporządkowała 
hasła z polskiej Wikipedii w wersji z 4 czerwca 2006. 
Płyta wydana została w połowie 2007 r. i dostępna jest 
w sprzedaŜy. Stowarzyszenie utrzymywało w 2008 r. 
stronę informacyjną (http://dvd.wikimedia.pl) gdzie 
udostępnia płytę do pobrania bez opłat, zgodnie z licencją 
GFDL. 

• Stowarzyszenie we współpracy z Axel Springer Polska, wydającą dwutygodnik 
„Komputer Świat”, pomogło w przygotowaniu płyty DVD z wybranymi artykułami 
z polskiej Wikipedii. Płyta została wydana wraz z wydaniem specjalnym tego 
czasopisma, 6 października 2008 roku, jako „Encyklopedia Komputer Świata”. 

• Stowarzyszenie Wikimedia Polska aktywnie wsparło od strony technicznej i prawnej 
wykorzystanie tekstów i zdjęć z projektów Wikimedia w serwisie targeo.pl (gdzie 
po kliknięciu w określone miejsca na mapie otwiera się okno z artykułem z Wikipedii 
opisującym dane miejsce) oraz w wyszukiwarce netsprint.pl. W zamian pracownicy 
serwisu targeo.pl uzupełnili i zweryfikowali szablony połoŜenia geograficznego 
opisywanych w Wikipedii miejsc, zaś pracownicy netsprint.pl uporządkowali 
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formatowanie tzw. stron przekierowujących. Ponadto Stowarzyszenie udzieliło 
dziesiątki porad techniczno-prawnych jak poprawnie wykorzystywać treści 
z projektów Wikimedia właścicielom wielu mniejszych wydawnictw i firm 
prowadzących strony internetowe. 


