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Zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum poświęconym zjawisku
przewodnictwa turystycznego w Polsce.

studenckiego

Początki aktywności studentów w środowisku przewodnickim w formie instytucjonalnej
sięgają połowy lat 50. ubiegłego wieku. Pierwsze studenckie koło przewodników górskich –
SKPG – powstało w roku 1955 w Krakowie, a następne w kilka lat później w innych miastach
Polski. W ciągu 60. lat przez kursy przewodnickie organizowane przez koła studenckie
przewinęło się kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Razem tworzą obecnie wielką Wspólnotę
ludzi zafascynowanych Światem Gór, misją społecznego działania i przewodzenia innym
w poznawaniu tego Świata, o którym Mistrz Jerzy Harasymowicz pisał, a Andrzej Mróz
śpiewał – że jest w nim „wszystko, co kocham”. Dla wielu z nich było to wydarzenie istotnie
wpływające na dalsze życie osobiste i zawodowe oraz aktywnośd społeczną.
Zachęcamy do dzielenia się podczas sympozjum zarówno wynikami badao naukowych, jak
i osobistymi refleksjami oraz wspomnieniami dotyczącymi przewodnictwa studenckiego

i działalności studenckich kół przewodników. Uwagę pragniemy zogniskowad wokół
następujących zagadnieo:
∆ historia i współczesnośd studenckich kół przewodnickich;
∆ sylwetka przewodnika studenckiego dawniej i obecnie;
∆ rola przewodników studenckich w aktywizowaniu młodzieży akademickiej oraz
w organizowaniu ruchu turystycznego;
∆ działalnośd studenckich kół przewodnictwa na tle innych organizacji szkolących
przewodników górskich;
∆ współdziałanie pomiędzy studenckimi kołami przewodników oraz ich współpraca
z innymi organizacjami publicznymi, prywatnymi i społecznymi;
∆ zmiany i współczesne wyzwania w zakresie szkolenia przewodników górskich
w kołach studenckich;
∆ aktywnośd studenckich kół przewodnictwa w zakresie ochrony przyrody i dziedzictwa
kulturowego, oraz działalności wydawniczej;
∆ działalnośd studenckich kół przewodnictwa w zakresie prowadzenia obiektów
świadczących usługi noclegowe (chatki studenckie, bazy namiotowe);
∆ działalnośd organizacyjna studenckich kół przewodnickich – organizacja
i prowadzenie wypraw w góry świata.
Mamy nadzieję, że w sympozjum wezmą udział zarówno osoby o długim stażu, młodzi
przewodnicy, jak i studenci, którzy byd może zastanawiają się czy warto zostad
przewodnikiem. Zespół organizacyjno-programowy Sympozjum takiej wątpliwości nie miał!

^^^
Termin sympozjum: 20 listopada 2015 r.
Miejsce obrad: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II nr 78
Udział w sympozjum jest bezpłatny, a najciekawsze artykuły zamierzamy opublikowad
w specjalnym numerze „Watry” (wydawnictwo SKPG Kraków).
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie
na adres: piotr.dabrowski@awf.krakow.pl lub bartosz.szczechowicz@awf.krakow.pl.
Pod tymi adresami udzielamy też odpowiedzi na ewentualne pytania.
Za Zespół organizacyjno-programowy:
Piotr Dąbrowski
Bartosz Szczechowicz

