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• Istnieją dwie Wikipedie w języku białoruskim: 

pisownią oficjalną (be.wikipedia.org) i tzw. 

taraszkiewicą (be-x-old.wikipedia.org) 

• Nie są to dwa odrębne języki ani dialekty; 

taraszkiewica to wariant pisowni języka 

białoruskiego sprzed reformy 1933 roku 

• Białoruska Wikipedia powstała w 2004 roku;  

do jej podziału doszło w 2007 roku w niejasnych 

okolicznościach 



• „be.” liczy 85 tysięcy artykułów, 9 administratorów  

i prawie 50 tysięcy zarejestrowanych użytkowników 

• „be-x-old” liczy 56 tysięcy artykułów, 5 administratorów  

i ponad 40 tysięcy zarejestrowanych użytkowników 

 



Korzyści ze współpracy 

Korzyści uniwersalne 

• rozwój i wsparcie Wikipedii jako źródła 

wolnego, nieżależnego źródła wiedzy 

• lepsze poznanie się i zrozumienie Polaków 

i Białorusinów, szansa na poznanie innego 

punktu widzenia 

• większy obiektywizm artykułów 



Korzyści ze współpracy 

Ratowanie języka białoruskiego 

• w latach 1999–2009 liczba osób na Białorusi 

porozumiewających się po białorusku w domu 

spadła z 37 do 29%, a tych, którzy robią to cały 

czas – z 5,8% do 3,9%; liczba osób 

deklarujących białoruski jako ojczysty spadła  

z 73 do 53% 

• w języku białoruskim uczy się tylko 16,4% 

uczniów szkół i 0,2% studentów 

• w Mińsku, działają tylko 3 szkoły z białoruskim 

językiem nauczania 

• UNESCO uznało język białoruski za zagrożony 

wymarciem 



Korzyści ze współpracy 

Obu białoruskojęzycznych Wikipedii razem 

używa 1,6–1,8% użytkowników Wikipedii  

na Białorusi! 

83,8% używa Wikipedii rosyjskojęzycznej,  

7% – anglojęzycznej. 



Korzyści ze współpracy 

Korzyści społeczne 

• stworzenie zalążka społeczności 

białoruskojęzycznych wikipedystów 

w Polsce, który z czasem mógłby się 

usamodzielnić i umocnić 

• integracja i aktywizacja białoruskiej 

społeczności w Polsce 

• w szerszym kontekście – rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego wśród 

Białorusinów 





• Warszawa, 13 lutego 2013 roku 

• wikiwarsztat zorganizowany przez białoruską 

społeczność w Warszawie i polskich wikipedystów 

• około 20 uczestników, w tym  dwóch przedstawicieli 

białoruskiej mniejszości narodowej z Podlasia 

• napisano 26 artykułów, przeważnie niewielkich 

• praca od 11 do 18, w tym część teoretyczna, dwie 

przerwy kawowe i obiad 

• wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – gadgety 

Wikipedii 

• najbardziej aktywny uczestnik otrzymał książkę  

o tematyce polsko-białoruskiej 











Organizatorzy: 

• Białoruska Pamięć Narodowa 

• Stowarzyszenie Wikimedia Polska 

• Uniwersytet Collegium Civitas w Warszawie 



Reakcja mediów białoruskich: 

• „Nasza Niwa” (Mińsk), Radio Swaboda (Praga), 

Europejskie Radio dla Białorusi (Warszawa), 

telewizja Biełsat TV (Warszawa), Białoruskie 

Radio Racja (Białystok), tygodnik „Niwa” 

(Białystok) – w sumie co najmniej 10 artykułów 

Reakcja mediów polskich: 

• Polskie Radio dla Zagranicy, Radio Campus, 

eastbook.eu – w sumie co najmniej 3 artykuły 





• Praga, 20 kwietnia 2013 roku 

• wikiwarsztat zorganizowany przez 

białoruskie społeczności w Warszawie  

i Pradze oraz polskich wikipedystów 

• około 10 uczestników 

• praca cały dzień, w tym część teoretyczna 

• najbardziej aktywny uczestnik otrzymał 

upominki 











Organizatorzy: 

• Białoruska Pamięć Narodowa (Polska) 

• Organizacja „Pahonia” (Republika Czeska) 



Reakcja mediów białoruskich: 

• „Nasza Niwa” (Mińsk), Europejskie Radio 

dla Białorusi (Warszawa), telewizja Biełsat 

TV (Warszawa), Białoruskie Radio Racja 

(Białystok) 

Reakcja mediów polskich: 

• Polskie Radio dla Zagranicy 





• Wilno, 10 listopada 2013 roku 

• wikiwarsztat zorganizowany przez białoruską 

społeczność w Warszawie, Wilnie i polskich 

wikipedystów 

• 10 uczestników, z których 6 nigdy wcześniej nie 

edytowało Wikipedii 

• napisano 13 artykułów 

• praca od 10 do 17, w tym część teoretyczna  

i obiad 

• wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – 

gadgety Wikipedii 









Organizatorzy: 

• Białoruska Pamięć Narodowa (Polska) 

• Białoruska Organizacja Studencka 

„StudAljans” w Wilnie (Litwa) 

• Europejski Uniwersytet Humanistyczny 

(Litwa) 



Reakcja mediów białoruskich: 

• „Biełorusskij Partizan” (Mińsk), Europejskie 

Radio dla Białorusi (Warszawa) 

Reakcja mediów polskiej mniejszości  

na Litwie: 

• Wiadomości znad Wilii 





• Poznań, 14 marca 2015 roku 

• wikiwarsztat zorganizowany przez białoruską 

społeczność w Warszawie i Poznaniu oraz polskich 

wikipedystów 

• 8 uczestników 

• napisano 6 artykułów 

• praca od 10 do 18, w tym część teoretyczna, przerwa 

kawowa i obiad 

• wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – gadgety 

Wikipedii 

• najbardziej aktywna uczestniczka otrzymała książkę  

o tematyce polsko-białoruskiej 









Organizatorzy: 

• Białoruska Pamięć Narodowa 

• Stowarzyszenie Wikimedia Polska 



• 23 – 24 września 2013 roku 

• wikiekspedycja zorganizowana przez białoruską 

społeczność w Warszawie i polskich 

wikipedystów we współpracy z Białorusinami  

z Podlasia 

• 5 uczestników 

 
















