
Stowarzyszenie Wikimedia 
Polskauwaga-warto zaglądać w notatki 

pod slajdami :)



Stowarzyszenie Wikimedia Polska

- polskie stowarzyszenie 

zarejestrowane w listopadzie 2005. 

Jest polskim partnerem Wikimedia 

Foundation, organizacji 

posiadającej prawa do serwerów i 

znaków towarowych Wikipedii i jej 

projektów siostrzanych (łącznie 

zwanych projektami Wikimedia). 

Stowarzyszenie działa na 

rzecz twórców projektów 

Wikimedia, współpracuje też 

z instytucjami kultury i nauki.

Blanca Flores

https://wikimedia.pl/


Dlaczego Wikipedia?
- największy zbiór wiedzy w historii ludzkości 

- społeczność wolontariuszy z całego świata

- ponad 45 milionów artykułów w blisko 300 

wersjach językowych

- ponad 16 miliardów wejść miesięcznie 

Zobacz szkolenie o ‘pięciu 
filarach’-zasadach Wikipedii, nasz kanał 
na You Tube tutaj

Zobacz kronikę polskojęzycznej 
Wikipedii

https://www.youtube.com/watch?v=-ZOBi8Vvk6k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kronika_polskoj%C4%99zycznej_Wikipedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kronika_polskoj%C4%99zycznej_Wikipedii


Projekty siostrzane

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

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


Wikimedia Commons
2004 - start, pomysł: Erik Möller

Magazyn ilustracji, zdjęć i plików 

multimedialnych dla wszystkich wersji 

językowych Wikipedii i projektów Wikimedia 

Foundation.

2006 - 1 milion wolnych plików

2020, 3 października- ponad 64 miliony  

wolnych plików

wolne: w domenie publicznej, na wolnych 

licencjach  Strona główna

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Wikisłownik
ponad 500 języków w jednym 
miejscu 

ponad 170400 nagrań wymowy 
w wielu językach

Języki takie jak: baskijski, 
nowogrecki, staroegipski, jidysz, 
intrelingua

słownik gwar regionalnych
słownik subkultur i żargonu

słowniki tematyczne
https://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Strona
_g%C5%82%C3%B3wna

https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:Regionalizmy_po
zna%C5%84skie

https://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:Regionalizmy_pozna%C5%84skie
https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:Regionalizmy_pozna%C5%84skie


Wikiźródła

● biblioteka tworzona przez → 

wikiskrybów, jeden z → 

projektów Wikimedia

●

https://pl.wikisource.org/wiki/Kategoria:Autorzy_alfabetycznie


Wikidane
- stworzenie wolnej, 

otwartej, wielojęzycznej 

bazy różnorodnych 

danych

- w projektach Wikimedia 

Foundation, przede 

wszystkim w Wikipedii

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Pa
ge

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page


WikiClubs, GLAM-wiki, Wiki 
Lubi Zabytki, Wiki Science 

Competition, Tygodnie 
Tematyczne, WikiPodróże...

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:WikiClubs_promotional_video_(short_verison).webm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019_in_Poland


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:(Nie)znane_kobiety_Wikipedii Women in Red

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:(Nie)znane_kobiety_Wikipedii
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red


Fotografie na wolnych licencjach

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodz
%C4%85ca_dafnia.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stawiszyn_Nie
czynny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ty%C5%82_
ko%C5%9Bcio%C5%82a.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodz%C4%85ca_dafnia.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodz%C4%85ca_dafnia.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stawiszyn_Nieczynny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ty%C5%82_ko%C5%9Bcio%C5%82a.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stawiszyn_Nieczynny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ty%C5%82_ko%C5%9Bcio%C5%82a.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stawiszyn_Nieczynny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ty%C5%82_ko%C5%9Bcio%C5%82a.jpg


Projekty GLAM-wiki
● Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
● Państwowe Muzeum Etnograficzne w 

Warszawie
● Wawel
● Narodowe Archiwum Cyfrowe
● Muzeum Narodowe w Warszawie
● Europejskie Centrum Solidarności
● Archiwum Państwowe w Poznaniu
● Zachęta
● Muzeum Miasta Łodzi
● Biblioteka Narodowa
● Archiwum Główne Akt Dawnych

o EtnoWikiMamy też wikirezydentów w instytucjach!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:EtnoWiki




Wystawa Kilka ciekawostek z historii stosunków 
polsko-estońskich

https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:GLAM/Stosunki_polsko-esto%C5%84skie/1
https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:GLAM/Stosunki_polsko-esto%C5%84skie/1




★ społeczność

★ zasoby

★ podnoszenie 

kompetencji

★ wymiana wiedzy

https://outreach.wikimedia.org/wiki/E
ducation/COVID-19_response

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_Health_
Organization_COVID-19_disinformation_infographics

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/COVID-19_response
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/COVID-19_response
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_Health_Organization_COVID-19_disinformation_infographics
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_Health_Organization_COVID-19_disinformation_infographics


Projekty edukacyjne

- młodsi uczniowie
- w szkole
- prowadzący po 

szkoleniach wiki
- aspekt wykluczenia 

cyfrowego i izolacji

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiClubs_fr
om_creation_to_success_(Wikimedia_Armenia).pdf

https://docs.google.com/file/d/19ZaKekqb69iyNT1f3HYRxShV6Kb9oco-/preview
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiClubs_from_creation_to_success_(Wikimedia_Armenia).pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiClubs_from_creation_to_success_(Wikimedia_Armenia).pdf


Wikipuentes, 
Argentyna - mosty między  szkołą a 

cyfrową, wolną kulturą

- od 2014 do 2017 sześć 
edycji, ponad 500 
nauczycieli, ponad 1000  
artykułów poprawionych

- wirtualny kampus→ kursy 
MOOC

- teraz nowa edycja

o projekcie 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki-Bridges_Mooc_Bridges_between_school,_digital_and_free_culture.pdf


Wiki-konkurs dla 
liceów, Francja

Wikiconcours lycéen

-zaczął nauczyciel z Tuluzy

---> MEN, Wikimedia France

-w 1. edycji: 1000-1500 
uczniów; 1000 artykułów

-od 2013 r. i dalej https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc
%C3%A9en

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc%C3%A9en


 Wiki-Warsha; Izrael

- 14-17 lat
- Arabscy uczniowie w 

Izraelu
- ambasadorowie Wikipedii
- używanie Wikipedii, ale 

też ćwiczenie umiejętności 
pisania w klasycznym 
arabskim , wyszukiwanie 
informacji

Students Write Wikipedia, 

Izrael

-kilkanaście szkół

-arabskojęzyczni licealiści

http://warsha.wikimedia.org.il/about-this-project/

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News/February_20
18/The_Multidisciplinary_Choices_of_High_School_Students:_T
he_Arabic_Education_Program;_Wikimedia_Israel

http://warsha.wikimedia.org.il/about-this-project/
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News/February_2018/The_Multidisciplinary_Choices_of_High_School_Students:_The_Arabic_Education_Program;_Wikimedia_Israel
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News/February_2018/The_Multidisciplinary_Choices_of_High_School_Students:_The_Arabic_Education_Program;_Wikimedia_Israel
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News/February_2018/The_Multidisciplinary_Choices_of_High_School_Students:_The_Arabic_Education_Program;_Wikimedia_Israel


Reading Wikipedia in the 
Classroom
*W erze informacji nauka czytania 
Wikipedii powinna być tak 
zintegrowana z doświadczeniem 
edukacyjnym, jak nauka alfabetu.

*UNESCO - Media and Information 

Literacy

*Maroko, Boliwia, Filipiny

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/About/Educ
ation_Team/Reading_Wikipedia_in_the_Classroom

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/About/Education_Team/Reading_Wikipedia_in_the_Classroom
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/About/Education_Team/Reading_Wikipedia_in_the_Classroom


Projekty szkolne i 
akademickie

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


Uniwersytety
- Uniwersytet Warszawski

(Wydział Biologii, Wydział Historii, 

Artes Liberales i in.)

- Uniwersytet Gdański 
(Etnologia)

- Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza

*Wiki UAM - nowość! 
wieloletnia współpraca

Przykuta, CC BY-SA 3.0 PL 
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/
3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:EtnoWiki/Artes_Liberales
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:EtnoWiki/Uczestnicy#Instytut_Archeologii_i_Etnologii_Uniwersytet_Gda%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja/Wiki_UAM


Program Wikiszkoła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja/Wikiszko%C5%82a


NASZE CELE 
➔ NARZĘDZIA DO ZAJĘĆ O 

KOMPETENCJACH 
CYFROWYCH Z 
WYKORZYSTANIEM WIKIPEDII

➔ WIĘKSZA WIEDZA I WYŻSZE 
KOMPETENCJE NAUCZYCIELI

➔ WIEDZA I NARZĘDZIA W 
PROGRAMIE SZKOŁY

➔ WOLONTARIAT 



Daniel Reinke

Monika 
Szulkowska

Magdalena 
Krajewska

Irmina Żarska

Marcin Demkowski

Angelika Surosz

Agnieszka 
Korniłow

KTO Z NAMI LECI? 
Wspaniała Czternastka
● blogerki edukacyjne

● edu-entuzjaści/-ki

● autorzy/-ki programów 

edukacyjnych

● pasjonaci/tki TIK w edukacji

● edukatorki/rzy nieformalni

● Superbelfrzy  RP,  

ambasadorki ‘Wiosny 

Edukacji’  i  inni/-e...

Anna Korzeniowska

Katarzyna 
Włodkowska 

Katarzyna 
Porembska-Zych

Anna Pająk

Beata Gwizdała

Malgorzata Solarska

Mariusz Wojciński

Grupa pilotażowa



Wikiszkoła - kurs online dla 
nauczycieli/-ek

- 5 podstawowych modułów poruszających 

najważniejsze zagadnienia wokół Wikipedii i 

jej projektów siostrzanych

- urozmaicony sposób nauki

- baza scenariuszy lekcji, przykłady dobrych 

praktyk i biblioteczka z najważniejszą 

literaturą.

- grupa testowa -pocz. roku. a otwarte nabory: 

wiosna 2021, jesień 2021

To będzie pierwszy 

taki kurs o Wikipedii 

dedykowany 

środowisku 

nauczycielskiemu w 

Polsce!



Wikizeszyty- etap 1.
- stworzenie koncepcji i  planu 

- nabór wolontariuszy 

- prace w Wikibooks

(historia, geografia -można już 

używać!)

- wybór i prace nad audio

(zobacz nagrania)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja/Wikizeszyty
https://pl.wikibooks.org/wiki/Kategoria:Wikizeszyty
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikizeszyty_audio


Wikizeszyty - etap 2.

● Współpraca z GLAM - 

wikirezydent z BN: tematyczny 

wkład ilustracyjny 

● nagrania audio w kolejce

● skład numerów na stronę → do 

pobierania już niedługo!

● zeszyty tematyczne kolejne

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiszko%C5%82a_-_Geografia


Wikiszkoła z Noblistką

Scenariusze lekcji 
noblowskich - zapraszamy 
nauczycieli do współpracy *

Konkurs edycyjny - XI/XII 
(rozbudowa i poprawa haseł w Wikipedii wokół 
tematyki zaproponowanej przez Fundatorkę i 
fundację) -będziemy ogłaszać

Regularne edytony z 
Fundacją od 2021

Wikipedia, którą podziwiam i wspieram… 
Olga Tokarczuk, mowa noblowska

fot. Harald Kirchel



O wikiedukacji 

Artykuł o wikiedukacji w kooperacji z afiliantami - X/XI 2020, online
będzie tutaj 

Serbia, USA, Niemcy, Polska

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/issue/view/1741


Blanca Flores

● jeszcze garść materiałów o wiki-edukacji na 
świecie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja/Materia
%C5%82y

● oraz- polecamy lekturę newslettera afiliantów Wikimedia 
Education z całego świata 
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News

(w: Archive poprzednie wydania)

● by budować wiedzę o wikiedukacji, 
sieciować się i być na bieżąco oraz mieć 
skąd czerpać inspirację--->zapraszamy 
do nowej grupy na FB: Wiki Edukacja

mailto:edukacja@wikimedia.pl
mailto:klara.sielicka@wikimedia.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja/Materia%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Edukacja/Materia%C5%82y
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News
https://www.facebook.com/groups/368471667686890


Ilustracje ze slajdu 
nr 13
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pl
an_Kana%C5%82u_Augustowskiego.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N
arcyz_Witczak-Witaczy%C5%84ski_-_%2
2Prima_Aprilis%22_w_1_Pu%C5%82ku_
Strzelc%C3%B3w_Konnych_(107-418-7).j
pg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P
sa%C5%82terz_florianski1.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%82a
tki_warszawskie_-_Zebra%C5%82_i_rysowa%C5%8
2_A._G%C5%82%C4%99bocki_(58918).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SM_Dobra_
Nadzieja_Wiatrak_2018_(2).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanis%C5%
82aw_Wyspia%C5%84ski_-_Dziewczynka_w_ludowy
m_stroju.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_Kana%C5%82u_Augustowskiego.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_Kana%C5%82u_Augustowskiego.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcyz_Witczak-Witaczy%C5%84ski_-_%22Prima_Aprilis%22_w_1_Pu%C5%82ku_Strzelc%C3%B3w_Konnych_(107-418-7).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcyz_Witczak-Witaczy%C5%84ski_-_%22Prima_Aprilis%22_w_1_Pu%C5%82ku_Strzelc%C3%B3w_Konnych_(107-418-7).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcyz_Witczak-Witaczy%C5%84ski_-_%22Prima_Aprilis%22_w_1_Pu%C5%82ku_Strzelc%C3%B3w_Konnych_(107-418-7).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcyz_Witczak-Witaczy%C5%84ski_-_%22Prima_Aprilis%22_w_1_Pu%C5%82ku_Strzelc%C3%B3w_Konnych_(107-418-7).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcyz_Witczak-Witaczy%C5%84ski_-_%22Prima_Aprilis%22_w_1_Pu%C5%82ku_Strzelc%C3%B3w_Konnych_(107-418-7).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psa%C5%82terz_florianski1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psa%C5%82terz_florianski1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%82atki_warszawskie_-_Zebra%C5%82_i_rysowa%C5%82_A._G%C5%82%C4%99bocki_(58918).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%82atki_warszawskie_-_Zebra%C5%82_i_rysowa%C5%82_A._G%C5%82%C4%99bocki_(58918).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%82atki_warszawskie_-_Zebra%C5%82_i_rysowa%C5%82_A._G%C5%82%C4%99bocki_(58918).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SM_Dobra_Nadzieja_Wiatrak_2018_(2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SM_Dobra_Nadzieja_Wiatrak_2018_(2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski_-_Dziewczynka_w_ludowym_stroju.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski_-_Dziewczynka_w_ludowym_stroju.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski_-_Dziewczynka_w_ludowym_stroju.jpg

