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Pycha

Wystarczy wejść do poczekalni:

O pewnym zmarłym niedawno malarzu regionalnym:

“... w swoim dolnośląskim dwudziestokilku-tysięcznym mieście może artysta 
popularny, ale nawet na stronie regionalnej gazety po jego śmierci nikt nie 
dodał komentarza – czyżby degrengolada? Na tej samej stronie napisano, że 
był to ich odpowiednik krakowskiego Piotra Skrzyneckiego. Szacunek, że nie 
zrównali tych dwóch postaci. Ale gdzie Kraków, a gdzie Jawor. Rozziew 
między osobami taki sam jak pomiędzy grodem Kraka, a powiatowym 
miasteczkiem....”



  

Chciwość i 
nieumiarkowanie

Ile może zrobić jeden user:

Wikipedia i Commons:
Admin (jakieś 1500 kasowań i banowań)
Ok 2000 artykułów
Arnoldziki 2005
Wikipedia:RPG
Antyhoax -  a następnie Batuta
Tygodnie Tematyczne
Czy wiesz...
2 x koordynacja Wiki Lubi Zabytki (Projekt:GOCI)
WP:DA
WP:PANDA
WP:GnM
Twórca i członek KA x 2
Struktura rozwiązywania konfliktów
Twórca Pomoc:Przewodnicy

Stowarzyszenie:
Wikiekspedycja x 3
3 x organizator konferencji WMPL
4 x organizator GDJ
5 x wikiwarsztaty
Członek zarządu



  

Nieczystość (intencji)

No cóż – mam parę przykładów ale postanowiłem nie pokazywać, 
Bo to by była forma rzucania trudnych do udowodnienia oskarżeń.

Ogólnie – działanie pozornie w interesie zasad, po to żeby forsować swój POV:

● Światopoglądowy
● Osobisty
● “Sponsorowany”

…...



  

Zazdrość

Głównie pojawia się przy wyborach i atakach na osoby, które zaszły “wyżej” 
w hierarchii wikimediowej:

I only just noticed this today, and couldn't think of a better place to bring it up, 
so here it goes.
It looks to me that [...], who has been a Wikimedia steward for a couple of 
years now, has been using his steward privileges to perform various non-
emergency, non-crosswiki administrative actions for the past two years, 
without being approved by the Commons community...

I am also not involved enough to comment on[..] activity in the past year; 
what I am worried about, though, is that [..] was using his steward privileges 
on Wikimedia Commons without permission from the local community. The 
attitude shown by [..] in that discussion looks similar to [..]'s impression, so I 
am assuming that it is not a one-time incident.



  

Gniew

Dyskusja o UFO z 2005: [dyskusja]

Dotycząca kategorii “Lotnictwo” - długa na jakieś 100 kb...

W końcu – wojna rewertowa i wpis Kwietnia: [Wpis]

I blokada Kwietnia: [blokada]

A potem siebie :-) [blokada]

Czegóż to nie robi się w gniewie...

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:UFO/Archiwum#Nauka_czy_nienauka_-_kwestia_kategorii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Polimerek/Archiwum7#prosz.C4.99_si.C4.99_zabanowa.C4.87_na_24h.2C_w.C5.82a.C5.9Bnie_z.C5.82ama.C5.82e.C5.9B_zasad.C4.99_3_revert.C3.B3w_w_UFO_.28obiekt_lataj.C4.85cy.29
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Rejestr&type=block&user=Polimerek&page=Kwiecie%C5%84&year=&month=-1&tagfilter=
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Rejestr&type=block&user=Polimerek&page=Wikipedysta:Polimerek&year=&month=-1&tagfilter=


  

Lenistwo/znużenie

==zwróć się do dowolnego bardziej zaawansowanego wikipedysty==
:D [podpis admina]

{{dopracować|źródła=2015-01}} – wpisane 131 x jednego dnia przez jednego admina

Smutne strony newbies:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:PrintScreenWiki13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Hotaru_chem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Titanic83
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Patryk.rabski

...mieczem wojujesz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Amber

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:PrintScreenWiki13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Hotaru_chem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Titanic83
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Patryk.rabski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Amber


  

.. i cztery sprawy wieczne...

Śmierć – odejście grzesznika lub osób, które są ofiarą grzechu (częściej)

Sąd ostateczny – czyli Komitet Arbitrażowy :-)

Piekło – robimy je sobie sami i niewbies – szczególnie szablonami 
ostrzegawczymi

Niebo – przyjazna Wikipedia? Sami wikiprzewodnicy, barnstary, like'i I 
wikilove?
 
Tymczasem raczej grozi nam raczej zombieland:



  

Wikiwampiry grasują...

Wikiwampir- gatunek wikipedysty, który koncentruje się na 
kąsaniu początkujących edytorów i wysysaniu z nich 
początkowego zapału do pracy. Wikiwampir wysysa krew z 
początkujących stosując zwykle bezwzględną, skrajną 
interpretację zasad i zaleceń Wikipedii, będącą całkowitym 
zaprzeczeniem zakładania dobrej woli i WikiLove.  
Szczególnie przydatnym narzędziem wikiwampira są 
szablony ostrzegawcze, które wstawia on do stron 
dyskusyjnych początkujących przy każdej nadarzającej się 
okazji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiwampir

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiwampir


  

Wikianioły...

WikiAnioły – dawniej bardzo aktywni edytorzy, często 
admini, którzy odeszli w wikizaświaty, ale z wysokości wciąż 
obserwują społeczność  i czasem ją nawiedzają na chwilę by 
wykonać okazjonalnie dobre uczynki – moderować spory,  
pomóc obiecującemu początkującemu, wziąć w obronę 
zaszczutemu, czy wypowiedzieć się w dyskusjach nad 
przyszłością projektu. 

Może by tak zawiązać klub wikianiołów? Stworzyć listę 
potencjalnych a następnie kierować od czasu do czasu 
“podania o interwencję” ?

Kandydaci: Wulfstan, ToR, Jadwiga, Selena, Matusz, 

kto jeszcze?



  

Niebo...

Zróbmy sobie sami wikiniebo :-)
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