
Józef Piłsudski 
w Wikipedii 



Wikipedia? 

Wikipedia to największy zbiór wiedzy w historii ludzkości. Tworzy go społeczność 

wolontariuszy z całego świata. To przeszło 45 milionów artykułów w blisko 300 wersjach 

językowych. Wszystkie wersje Wikipedii miesięcznie odwiedza pół miliarda unikalnych 

użytkowników. Ponad 16 miliardów wejść miesięcznie to ponad 6 tysięcy wejść w każdej 

sekundzie. Tyle osób szuka dostępu do wiedzy. 





Fot. nieznany, domena publiczna 
 

Od 2 sierpnia 2002:  

 

● świetna baza 

źródłowa 

● 12 tysięcy słów 

● wiele punktów 

widzenia 

● od 2007 – hasło 

medalowe 



ok. 3000 
edycji 



Ekosystem 
artykułów 



Artykuły powiązane 
(przeszło 3000) 

Kult Józefa Piłsudskiego • Mózg JP • Pogrzeb JP • Ustawa o ochronie Imienia JP • Piłsudski (herb 

szlachecki) • Mogiła (herb szlachecki) • Robotnik (gazeta) • Naczelnik Państwa • Sanacja • Miejsce 

Odosobnienia w Berezie Kartuskiej • Konstytucja kwietniowa • Zamach stanu (film) • Pisma – Mowy – 

Rozkazy • Pisma zbiorowe • Instytut JP Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski • Instytut JP w 

Londynie • Instytut JP w Ameryce • PPS • PPS – Frakcja Rewolucyjna • Organizacja Bojowa PPS • 

Związek Strzelecki • Związek Walki Czynnej • Pierwsza Kompania Kadrowa • Legiony Polskie • POW… 
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unikatowe 
ilustracje* 
 
*blisko 3700 w 
Wikimedia Commons 

Fot. Nieznany, żałobne wydanie „Morza”, 
domena publiczna 



69 wersji językowych 
(w tym nauruańska) 

   约瑟夫·毕苏斯基  Јозеф Пилсудски      Юзаф Пілсудскі  يوزف بيوسودسكي

Juzefas Pilsudskis Iosephus Piłsudski 유제프 피우수트스키 Юзеф Пилсудский იუზეფ პილსუდსკი 

ユゼフ・ピウスツキ Յուզեֆ Պիլսուդսկի  פילסודסקייוזף پيلسودسکیيوزف    Γιόζεφ Πιλσούντσκι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







W tym 
języki, z 
których 
łatwiej 
tłumaczyć 
na inne 

Trager & Kuhn, domena publiczna 
 



Dlaczego to ważne? 



<W tym miejscu znajdował się zrzut ekranu ukazujący wykres odwiedzin hasła „Józef 

Piłsudski” w polskojęzycznej Wikipedii, wykonany za pomocą narzędzia Pageviews. > 

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=pl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=this-year&pages=J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=pl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=this-year&pages=J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski


ponad 700 
tys. 
unikalnych 
czytelników 
rocznie 

Fot. nieznany, domena publiczna 
 



Fot. nieznany, domena publiczna 
 

157 tys. czytelników 

w angielskiej, 

dziesiątki tysięcy w 

innych 

 



Kto za tym stoi? 



Społeczność 

● 1137 autorów hasła o 

Piłsudskim 

● każdy czytelnik jest 

redaktorem 

<W tym miejscu znajdował się zrzut 

ekranu ze strony narzędzi xTools 

pokazującej statystyki autorów hasła 

„Józef Piłsudski”, narzędzie objęte jest 

autorskimi prawami majątkowymi> 

https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/pl.wikipedia.org/J%C3%B3zef Pi%C5%82sudski
https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/pl.wikipedia.org/J%C3%B3zef Pi%C5%82sudski


Państwo! 

To w Wikipedii Kowalski szuka 

wiedzy, także o Piłsudskim. Od nas 

zależy, czy znajdzie tam rzetelne, 

dopracowane hasła.  



DZIĘKUJĘ 



Informacje licencyjne 
Prezentacja zawiera zdjęcia Józefa Piłsudskiego znajdujące się w domenie publicznej, pobrane 

z repozytorium Wikimedia Commons (Kategoria:Józef Piłsudski).  

 

Wykorzystano także zrzuty ekranu artykułu o Józefie Piłsudskim w różnych wersjach językowych 

Wikipedii (rumuńskiej, mandaryńskiej, białoruskiej i polskiej). Treść dostępna na na licencji 

Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością 

obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach 

korzystania.  

 

Logotypy Wikipedii należą do Wikimedia Foundation i podlegają osobnym warunkom 

wykorzystania. 
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