
tryb online, dn. 3.09.2020 

 

Protokół  

 

z prac Komisji Konkursowej konkursu Wikipedia na zastępstwie. 

 

Komisja Konkursowa konkursu Wikipedia na zastępstwie, zebrana na 

obradach w dn. 3.09.2020 roku. 

kierując się Regulaminem, zamieszczonym na stronie Konkursu i 

wskazówkami Organizatorów, 

 

po zapoznaniu się z 32 artykułami napisanymi lub 

poprawionymi/rozbudowanymi w Konkursie  przez 10 użytkowników 

postanowiła że przyzna Nagrodę Główną 

 

– użytkownikowi Ironupiwada 

 

Uzasadnienie (nagroda główna):   

Nagroda jest przyznana za hasło ‘Adaptacja filmowa’ poprawione i 

rozbudowane w Konkursie. Według jury prezentuje ono dobre omówienie 

problemu, wiadomości zawarte w artykule są interesujące i przydatne, a 

przekaz zrozumiały, co sprawia że czyta się je z przyjemnością i 

zainteresowaniem. W opracowaniu hasła imponuje niezwykła wnikliwość, 

obiektywizm w sposobie prezentowania treści oraz merytoryczny poziom i 

jakość opracowania: hasło uwzględnia różne definicje i rodzaje adaptacji, 

zestawiając ze sobą odmienne koncepcje naukowe i punkty 

komparatystyczne. Hasło dodatkowo zostało wzbogacone o adekwatne do 

analizowanych treści obrazy, zdjęcia i fotosy filmowe. Na uwagę zasługuje 

również związek przyczynowo-skutkowy dostrzegalny pomiędzy 

poszczególnymi modułami hasła, spójność lokalna oraz poziom 

uszczegółowienia treści.  



Nauczyciele z jury stwierdzili, że mogą polecać uczniom lekturę tego 

artykułu podczas zajęć edukacyjnych i w czasie pracy samodzielnej, jako że 

hasło  napisane zostało z wnikliwą analizą każdego aspektu zagadnienia i 

poparte jest szeroką, interesującą bibliografią. 

Podkreślono także poprawną redakcję hasła pod kątem zasad i zaleceń 

Wikipedii, w szczególności zgodność z zasadą weryfikowalności. 

 

 

Jury, po konsultacji z organizatorami Konkursu,  wyróżniło również wkład  

-użytkownika Mariusza Swornóga 

 

Uzasadnienie (wyróżnienie): 

Użytkownik włożył pracę najpierw w przygotowanie listy haseł dotyczących 

dziedziny matematyki, a następnie z dużą pieczołowitością opracował je w 

Wikipedii. Hasła takie jak “Matematyzacja” i “Liczenie” zwracają uwagę 

swoim  potencjałem jako lektura w ramach dziedziny dydaktyki 

matematyki. Jako że język matematyki jest trudno zwerbalizować i opisać, 

praca tego wikipedysty zasługuje na uznanie.  

 

Podczas obrad Komisja Konkursowa  doceniła różnorodność wkładu 

użytkownika Szymon71 oraz ciekawe i potrzebne biogramy utworzone przez 

użytkownika Margoz. 

 

Zapoznając się z hasłami powstałymi w ramach konkursu, jurorzy zwrócili 

uwagę, że w niektórych artykułach m.in.:  znalazły się literówki, 

nierównomiernie opisano wątki dające błędne lub niekompletne 

wyobrażenie o temacie hasła, tłumaczeń z anglojęzycznej Wikipedii nie 

dostosowano do zasad polskojęzycznej Wikipedii, zastosowano zbyt 

hermetyczny język, a w hasłach o utworach literackich zabrakło cytatów. 

Biorąc pod uwagę długi czas trwania konkursu, można było w opinii Jury 

uniknąć tych niedociągnięć. Wikipedyści zebrani na obradach ustalili, że 

uwagi do konkretnych haseł zostaną umieszczone w najbliższym czasie w 



dyskusjach artykułów z oznaczeniem uczestników pracujących nad hasłem 

w konkursie wraz z zachętą do poprawy treści. 

 

Komisja obradowała w godzinach 18.00-19.00, online, w składzie: 

 

Anna Pająk 

Katarzyna Włodkowska 

Katarzyna Porembska-Zych 

Maire 

Wiktoryn 

 

Protokołowa i moderowała obrady - Klara Sielicka-Baryłka, z ramienia 

Stowarzyszenia Wikimedia Polska, organizatora konkursu Wikipedia na 

zastępstwie. 

 

Klara Sielicka-Baryłka 

 

 

Protokół został  odczytany w obecności wszystkich członków komisji. 

 

 

 

 

 
 


