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Czym jest EGEA? 

 EGEA – European Geography Association for Students and Young Geographers 

 

 międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 3000 studentów w całej Europie 

 

 posiada 91 jednostek w 32 krajach Europy, a także poza nią 

 

 partnerami i sponsorami EGEA są m.in.: 

o firma ESRI 

o Uniwersytet w Utrechcie 

o program Erasmus+ 

o Rada Europy 

o European Youth Foundation (EYF) 

 

 głównym celem organizacji jest zrzeszanie studentów i młodych geografów z całej 

Europy; poprzez kongresy, wymiany, wycieczki i seminaria mogą oni wymieniać wiedzę 

zdobytą na różnych europejskich uczelniach wyższych, poznawać i doświadczać złożoności 

i różnorodności europejskiej kultury, a także nawiązywać międzynarodowe znajomości 

i przyjaźnie 

 

 motto EGEA brzmi:  

“Experience geography, explore Europe!” 
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Obchody 30-lecia EGEA 

 

Stowarzyszenie EGEA powstało w 1987 roku, z inicjatywy 3 jednostek: EGEA Barcelona, 

EGEA Utrecht i EGEA Warszawa – późniejszych członków EGEA.  

Annual Congress 2017 w Szczyrku będzie wyjątkowy, ponieważ rozpocznie on wielkie 

obchody 30-lecia organizacji. Będzie on największym kongresem w historii EGEA – 

zgromadzi ponad 300-stu studentów geografii i innych osób związanych ze środowiskiem 

akademickim z całej Europy!  

 

W ramach uroczystości: 

 współpracujemy z głównym zarządem organizacji (Board of EGEA) 

 współpracujemy z zarządem EGEA Alumni, których członkowie (byli członkowie EGEA) 

zorganizują 3-dniowy kongres w tym samym ośrodku trwający od 15 do 17.09.2017, 

w sumie w Szczyrku obecnych więc będzie ponad 400 geografów! 

 odbędzie się oficjalna gala połączona z kolacją, na której gośćmi honorowymi będą 

założyciele EGEA, m.in. Zbyszko Pisarski,  Bożena Kućmierowska, Xavier Munoz 

 podczas gali odbędzie się podsumowanie 30 lat pracy organizacji, przemówienia gości 

honorowych, byłych oraz obecnych członków organizacji  

Pierwszy kongres EGEA w Zaborowie, 1989 r.  

(fot. B. Kućmierowska)  
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Organizatorzy 

 European Geography Association for Students and Young Geographers (EGEA) 

 Koło Naukowe Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii i Młodych 

Geografów - EGEA Warszawa 

 Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego wraz 

z EGEA Kraków 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze doświadczenie 

 

W ostatnich latach byliśmy współorganizatorami kongresu rocznego EGEA – Annual 

Congress 2013, wzięło w nim udział 183 uczestników oraz 12 organizatorów. Odbył się on 

w Wasilkowie na Podlasiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Warszawskiego i Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Patronami i sponsorami byli m.in. Polska 

Organizacja Turystyczna, firma ESRI i ESRI Polska.  
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W 2015 roku byliśmy również organizatorami kongresu regionu wschodniego – Eastern 

Regional Congress 2015 w Murzasichlu, który zgromadził 101 uczestników oraz 

13 organizatorów. Kongres ten otrzymał patronat m.in. Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego, honorowy patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wojewody 

Małopolskiego. Partnerami i sponsorami kongresu były m.in. Lasy Państwowe, Tatrzański Park 

Narodowy, firma ESRI i ESRI Polska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowaliśmy też szereg innych, mniejszych imprez i spotkań stowarzyszenia, między 

innymi: Organization and Strategy Meeting Winter 2015, Eastern Contact Person 

Weekend 2015 (spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek Europy wschodniej), Polish 

Weekend. 
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Program kongresu 

  



European Geography Association for Students and Young Geographers 

Annual Congress 2017 
EGEA Kraków & EGEA Warszawa 

  

 
 

8 

 

Wycieczki warsztatowe (naukowe) 

W trakcie kongresu odbędzie się 11 różnych warsztatów obejmujących wycieczkę wraz 

z wizytą studyjną oraz jej późniejszą ewaluację przeprowadzoną poprzez dyskusję i ćwiczenia 

praktyczne.  

 

Planowane tematy wycieczek warsztatowych wraz z propozycją prowadzących: 

 nowe inwestycje – Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice" 

prowadzący:  Józef Gumienny – Dyrektor Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  

 miasto od zera, miasto zrównoważone – Siewierz Jeziorna 

prowadzący: przedstawiciele projektu Siewierz Jeziorna  

 skutki i oddziaływanie na otoczenie zrealizowanych inwestycji – Strefa Kultury 

w Katowicach 

prowadzący: dr hab. Krzysztof Gwosdz – UJ, Agata Dawidko – Muzeum Śląskie 

 wieloaspektowość rewitalizacji i rola partycypacji społecznej – Osiedle Nikiszowiec  

prowadzący: Waldemar Jan – Stowarzyszenie Dajemy Przestrzeń 

 miasta prężnie rozwijającego się przemysłu – Bytom 

prowadzący: dr Marzena Lamparska - UŚ 

 procesy geomorfologiczne i rekultywacja gleb na terenach pogórniczych 

prowadzący: dr hab. Marek Drewnik - UJ 

 rewitalizacja terenów wodnych w miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
– staw Amelung, jezioro Paprociańskiego oraz staw Kalina 

prowadzący: dr Marek Ruman – UŚ 

 budowanie społecznego kapitału poprzez budżet obywatelski – Dąbrowa Górnicza, 
fabryka Defum 

prowadzący: przedstawiciel fundacji Napraw Sobie Miasto 

 warsztaty GIS – przetwarzanie danych zebranych za pomocą bezzałogowych samochodów 

prowadzący: przedstawiciel firmy HERE. 

 warsztaty z wykorzystaniem technologii dronów – zasady pozyskiwania zdjęć z UAV 
oraz metody przetwarzania zebranych danych 

prowadzący: przedstawiciele koła naukowego EGEA Zurych 

 współczesne procesy zachodzące w centrach miast (gentryfikacja oraz murale jako 

sposób na rewitalizację – przykłady rewitalizacji oddolnej 

prowadzący: dr Piotr Trzepacz – UJ oraz , dr Karol Janas – IRM  



European Geography Association for Students and Young Geographers 

Annual Congress 2017 
EGEA Kraków & EGEA Warszawa 

  

 
 

9 

 

Panel dyskusyjny 

Zaproszeni zostaną przedstawiciele z różnych instytucji, poprowadzą oni dyskusję dotyczącą 

problematyki rewitalizacji w Polsce. Celem jest ukazanie procesu rewitalizacji z różnych 

perspektyw. 

 prof. dr hab. Bolesław Domański - UJ 

 dr hab. inż. arch. prof. UJ Krzysztof Skalski - Forum Rewitalizacji 

 przedstawiciel miasta Katowice 

 przedstawiciel fundacji „Dajemy Przestrzeń”  

 prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska - PK  

 Józef Gumienny - przedstawiciel „Nowe Gliwice” 

 

Seminaria 

Zajęcia interaktywne w postaci dyskusji prowadzone w grupach 15-25 osobowych. 

Przykładowe tematy oraz prowadzący: 

 Oddolna rewitalizacja poprzez murale we Wrocławiu – przedstawiciel miasta Wrocław 

 Gentryfikacja w Inner cities w Europie – dr hab. Krzysztof Gwosdz - UJ 

 Rewitalizacja blokowisk w Polsce –  dr Katarzyna Gorczyca - UJ 

 Stereotypy terenów poprzemysłowych – dr hab. Robert Krzysztofik - UŚ 

 Bezpieczeństwo energetyczne w Polsce – prof. Bolesław Domański - UJ 

 Rewitalizacja Zakrzówka – mgr Marcin Rechciński - UJ  

 Zarządzanie rewitalizacją – przedstawiciel miasta Tychy 

 Programy rewitalizacji realizowane w Warszawie – dr Sylwia Dudek-Mańkowska - UW 

 Miejska wyspa ciepła na przykładzie miast GOP 

 

Debata studencka 

Debata podczas której uczestnicy – studenci geografii z całej Europy, poprowadzą dyskusję 

broniąc swojego wcześniej określonego stanowiska. Każdemu uczestnikowi zostanie 

przydzielona rola, której odpowiada konkretne podejście do tematyki rewitalizacji (debatujący 

stają się: deweloperami, urbanistami, socjologami, aktywistami społecznymi 

oraz profesorami, dzięki czemu, każdy z nich będzie przedstawiał inny aspekt rewitalizacji). 

Publiczność weźmie czynny udział w debacie i na końcu wskaże osobę, która najlepiej 

przygotowała się do debaty i obroniła swoje stanowisko.  

(planowany moderator: Karol Janas - IRM) 
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Wycieczki rekreacyjne 

 

 Wycieczka rowerowa Skrzyczne – ok. 17 kilometrowa, górska wyprawa rowerowa 

na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Ponad 700 m przewyższenia, głównie trasy 

w lesie, ale też graniami. Istnieje alternatywa powrotu kolejką górską.   

 Babia Góra – kilkugodzinny trekking z Krowiarek na Diablak. Na trasie kilka krótkich 

rozmów dotyczących problemu zlodowacenia Babiej Góry, występowania górnej granicy 

lasu w Beskidach. Panorama na Tatry, Beskidy, Pieniny, Kotlinę Orawsko-Nowotarską, 

przy dobrej pogodzie nawet Kraków. Zwrócenie uwagi na rzeźbę terenu sprzyjającą 

inwersji termicznej i zaleganiu zanieczyszczeń w kotlinach śródgórskich. Omówienie 

znaczenia Babiej Góry w polskiej turystyce górskiej i zapoznanie uczestników z polskim 

systemem informacji turystycznej w terenie (mapy, czasy przejść, oznakowanie, 

schroniska PTTK - infrastruktura na wysokim poziomie w skali świata). 

 Górki Małe przez Klimczok i Błatnią – relaksujący trekking prosto z hotelu na Klimczok 

i następnie grzbietem na zachód ku Błatniej. Zejście do Górek Małych drogami 

gospodarczymi – test na umiejętność czytania mapy i orientacji w terenie. Wizyta 

w Chlebowej Chacie, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować samodzielnie upiec chleb, 

ubić masło lub pozyskać miód tradycyjnymi, manualnymi sposobami.  

 Rafting – rafting pontonami po górskiej rzece, Słowacja.  

 Zwiedzanie Muzeum Tyskich Browarów Książęcych – zwiedzanie zakładu, piwnych 

eksponatów, seans w kinie 3D, degustacja piwa. 

 Guido – zwiedzanie XIX-wiecznej kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu. Zapoznanie 

uczestników z historią górnictwa na Górnym Śląsku, które do dziś stanowi centralny punkt 

kultury i tradycji tego obszaru. Górnictwo w praktyce – umożliwienie uczestnikom pracy 

na górniczej “szychcie” w pełnym ekwipunku na głębokości 355 metrów. Po skończonej 

zmianie, wizyta w najgłębiej położonym pubie w Europie.  

 Tarnowska kopalnia srebra – wizyta w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich 

Górach, która została zachowana w praktycznie niezmienionym kształcie do dziś. 

Zwiedzanie podziemnych korytarzy na głębokości ok. 40 m. Zapoznanie z konstrukcją 

szybów i komór w kopalni, sprzętu wydobywczego. Transport z szybu 2 do szybu 3 

odbędzie się łodziami, chodnikiem wodnym. 
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Patroni i sponsorzy 
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Pozostali patroni i sponsorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner Fair 

 

Podczas Kongresu odbędzie się Parner Fair – spotkanie mające na celu wymianę wiedzy 

i doświadczeń między partnerami kongresu oraz przekazanie jej uczestnikom. Uczelnie 

wyższe i instytucje naukowe oraz administracyjne będą miały okazję do przedstawienia 

swoich najważniejszych projektów. Firmy zaprezentują swoje najnowsze produkty. 

Wydarzenie będzie miało formę „targów” – pojedyncze stanowiska dla każdego uczestnika – 

dającą przestrzeń do indywidualnej dyskusji. 
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