
 

AEGEE in a nut shell – słowniczek AEGEE-Gliwice 

A 

AEGEE- pełna nazwa pochodzi z języka francuskiego: Association des Etats Généraux des 

Etudiants de l'Europe [czyt. Asosasią dyzyta żenero dyzytudią dylyrop], czyli Europejskie 

Forum Studentów. Jest to nawiększa interdyscyplinarna organizacja studencka w Europie, 

niezależna politycznie, pozarządowa i działająca non-profit, otwarta na studentów. Dzięki 

organizacji masz możliwość rozwijać swoje pasje, podnosićkwalifikacje, zdobyć wiedzę                            

z zakresu umiejętności miękkich. AEGEE zrzesza ok. 13 000 członków w 200 miastach Europy. 

 

AEGEE Spirit podczas 25. Urodzin AEGEE-Gliwice 

AEGEE Spirit- uczucie ogarniające członków AEGEE, które pojawia się u osób biorących udział 

we wszelkiego rodzaju eventach, płynące od innych aeżaków. To pozytywna energia i 

niesamowita atmosfera panująca na wszelkiego rodzaju szkoleniach, wyjazdach, która 

powoduje, że każdy jest maksymalnie naładowany motywację do działania. Kto choć raz to 

przeżyje, będzie pewien, że to właśnie to! 

AEżaczek.pl- grupa członków AEGEE z całej Polski powstała na facebooku. Stworzona w celu 

wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, informowania i zapraszania na bieżące lokalne 

jak i międzynarodowe projekty, a także wszelkiego rodzaju plotek (jak np. kradzież flagi czy 

maskotki). (Link do grupy) 

 

http://www.facebook.com/groups/123061734373638/


AGORA- to spotkanie ok. 700-1000 przedstawicieli wszystkich anten z całej Europy. 

Organizowane jest 2 razy do roku na przełomie wiosny oraz jesieni.  

Przez 4 dni dyskutowane są propozycje dotyczące zmian, wybierany jest także zarząd AEGEE-

Europe oraz podejmowane są decyzje i plany na przyszły rok działania organizacji. Kolejna, 

jesienna Agora odbędzie się we Włoszech, w Catanii, natomiast Spring Agora 2018 odbędzie 

się w Polsce, w Krakowie! 

Antena- to lokalny oddział AEGEE skupiający członków organizacji. Antenami są miasta, jak np. 

AEGEE-Gliwice czy AEGEE-Amsterdam. 

B 

Badge [czyt. badż]– plakietka w celu identyfikacji uczestnika podczas aegee’owego eventu. 

Zazwyczaj widnieje na niej Imię, nazwisko, Antena oraz logo wydarzenia. 

 

Belgijka podczas „Melo sąsiadów z I. piętra” w Spirali 

Belgijka- jeden z tradycynych tańców (zaraz obok Tunaka) członków AEGEE tańczony przy 

każdej możliwej okazji, jeśli tylko znajdzie się kilka aeżaków, odrobina miejsca oraz muzyka. 

Podnosi temperaturę AEGEE-Spirit. Orgyinalny tytuł: Laïs- 't Smidje 

Biancheri Frank- główny inicjator, pierwszy prezydent AEGEE-Europe w latach 1985- 1988. 

Booklet- broszurka z informacjami dotyczącymi danego projektu. Zawiera najczęściej program 

wydarzenia, opis projektu, listę uczestników, adresy noclegów oraz dane kontaktowe 

organizatorów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWVD7WfpdgA


C 

CD- Comite Directeur -główny zarząd AEGEE mieszkający w Brukseli, składa się z 9 osób, z co 

najmniej 4 krajów.  

Zarząd jest wybrany przez delegatów miejscowych AEGEE z całej Europy podczas Agory. Każdy 

członek CD ma swoje własne pole działania, za które jest odpowiedzialny. Jako całość CD 

administruje i reprezentuje członków AEGEE, jest odpowiedzialna za kontakty z instytucjami 

Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim. 

Aktualny skład CD: 

President AEGEE-Europe: Loes Rutten (z AEGEE-Utrecht) 

Pozostali członkowie CD:  Maria Ballesteros Lerero, Marco Filiberto Daniele, Fabrizio 

Bellicano, Αντώνης Μέγγος 

 

Contact- jest to jedna osoba (lub grupa osób), które chciałyby utworzyć oddział 

AEGEE              w swoim mieście. Po zatwierdzeniu prze CD (Comitee Directeur) i spełnieniu 

określonych wymagań Contact staje się tzw. Contact-Antena – tj. krok drugi w drodze do 

utworzenia anteny. 

Contact-Antena- aby Contact mógł stać się Contact-Anteną musi podpisać z AEGEE-Europe 

Convention d'Adhesion i zarejestrować się w swoim kraju. Aby stać się pełnoprawną anteną, 

Contact musi następnie zrealizować w ciągu roku przynajmniej jeden projekt na poziomie 

europejskim. 

https://www.facebook.com/antony.meggos?fref=mentions


 

Cooking Working Group – grupa zajmująca się wspólnym gotowaniem. Razem 

przygotowujemy potrawy związane z daną kulturą np. hiszpańskie czy francuskie lub związane 

z daną okazją np. Wielkanoc czy Wigilia. Każdy może wyjść z własną inicjatywą, grupa otwarta 

jest na wszelkie propozycje. Lubisz jeść? To grupa idealna dla Ciebie! 

Członek honorowy- osoba, która swoim zaangażowaniem, kreatywnością oraz intensywną 

działalnością na rzecz organizacji została wyróżniona podczas Walnego Zgromadzenia. Członek 

honorowy posiada specjalne przywileje, np. nie musi opłacać składki. 

Członkostwo- osoby będące w AEGEE to studenci lub absolwenci, którzy nie przekroczyli 

jeszcze 35 lat i opłacający składkę członkowską w wysokości wyznaczanej przez każdą z Anten. 

W AEGEE-Gliwice składka wynosi 20 zł/semestr. Składki zbierane są przez Skarbnika. 

E 

EDL- skrót od European Day of Languages, czyli Europejski Dzień Języków po raz pierwszy 

świętowany w 2001r. w ramach Europejskiego Roku Języków, zainicjowanego przez Komisję 

Europejską i Radę Europy. Projekt ma na celu przybliżyć nam kulturę państw europejskich. 



EN- skrót od European Night to jedna z kluczowych imprez w AEGEE odbywająca się podczas 

każdego większego wydarzenia (takiego jak Agora czy Summer University), polegająca na tym, 

że każdy uczestnik przyjeżdżający na event ma za zadanie zaprezentować swoją narodową 

potrawę i napój alkoholowy – reprezentując Polskę zazwyczaj wozimy ze sobą Soplicę oraz 

kabanosy ;). Następnie odbywa się krótka prezentacja oraz degustacja przygotowanych 

specjałów. 

G 

Golden Times- magazyn on-line dla członków oraz sympatyków AEGEE. Znajdziecie tam 

aeżowe newsy oraz historie z ostatnich lat.  

Golden Times na facebooku 

link do strony 

 

Grant – wsparcie rzeczowe lub finansowe np. darmowe posiłki dla uczestników 

organizowanego przez nas Summer University. Współprace nawiązujemy dzięki grupe FR, czyli 

FundRaising. 

 

 
Gym, Spring Agora Enschede 2017 

Gym – zazwyczaj sala gimnastyczna, na której śpi się podczas aegee’owych eventów w celu 

zredukowania kosztów wyjazdu. Śpimy na materacach/karimatach w śpiworze. Zazwyczaj do 

rana odbywają się tam imprezy i dzieją dziwne rzeczy. 

 

http://www.facebook.com/aegeegoldentimes/
http://www.aegeegoldentimes.eu/


E 

Event- wszelkiego rodzaju wydarzenia dostępne dla wszystkich członków AEGEE. Rozumiemy 

przez to wszelkiego rodzaju konferencje, szkolenia, warsztaty oraz wymiany na które można 

aplikować i wyjeżdżać np. NetWorkMeeting, AGORA czy Summer University. 

F 

FR- skrót od Fund Raising, czyli szeroko rozumiane pozyskiwanie funduszy na szeroko pojętą 

działalność, organizację szkoleń czy różnego rodzaju eventów. 

H 

HR- skrót od Human Resources, czyli opieka nad ludźmi, organizacja imprez, spotkań 

formalnych, szkoleń, a przede wszystkim motywacja i zachęcanie do działania na pełnych 

obrotach.  

I 

Intranet – serwis służacy głównie do zapisów na aegee’owy eventy 

(link do serwisu) 

 
Utworzenie konta w serwisie: 

1. Na stronie www.intranet.aegee.org należy wybrać opcję rejestracji:  Sign Up!, która 

znajduje się pod formularzem logowania. 

2. W formularzu tworzenia nowego konta należy wybrać państwo Polska, a następnie w polu 

antena: AEGEE-Gliwice oraz wypełnić pozostałe dane. 

3. Po wysłaniu formularza na podany adres e-mail przyjdzie potwierdzenie założenia konta 

oraz link aktywacyjny, który należy otworzyć. 

Po zaakceptowaniu konta przez zarząd anteny można aplikować na wydarzenia 

organizowane w całej Europie: (link do listy bieżących eventów) 

 

IT- w AEGEE to przede wszystkim obsługa i opieka nad wszelkiego rodzaju sprzętem 

elektronicznym, tworzenie stron internetowych, list mailingowych, maili itp. oraz dbanie         

o ich poprawne funkcjonowanie. Podczas projektów opieka nad techniczną oprawą całego 

projektu. 

 

 

 

http://www.intranet.aegee.org/
http://www.intranet.aegee.org/
http://www.intranet.aegee.org/event/european_events/future


K 

Knowledge Transfer – przekazanie wiedzy od bardziej doświadczonego członka z pełnienia 

danej funkcji np. sekretarz z kadencji 2016 przekazuje swoje obowiązki sekretarzowi roku 2017 

lub z koordynowania danego projektu. Zazwyczaj ma formę spotkania lub skype meeting’u. 

Koordynator– osoba odpowiedzialna za dany projekt lub grupę roboczą. Jej zadaniem jest 

określenie strategii zadań oraz ich przydział, a następnie nazdorowanie podjętych działań i 

motywacja członków. 

 

AEGEE-Toruń razem z naszym Leosiem podczas Autumn NetWork Meeting Zielona Góra ‘16 

L 

Leoś- imię maskotki lwa, który jest symbolem naszej anteny. Leoś uwielbia podróże i bycie 

głaskanym. Trzeba go jednak pilnować, ponieważ jest rozchwytywany przez członków innych 

anten. Ostatnio został ukradziony przez Kamila Bąbla z AEGEE-Kraków podczas Spring LTC 

2017, odzyskany podczas NetWorkMeeting Gdańsk po zaśpiewaniu piosenki na cześć AEGEE-

Kraków. 



 

Logo AEGEE-Gliwice- logo składa się z mapy Europy, 12 otaczających ją gwiazdek oraz liter 

AEGEE, gdzie pod spodem wpisana jest nazwa miejscowości działania organizacji. Całość 

tworzy klucz jako symbol klucza do Europy (key to Europe). Nad logiem umieszczony jest lew, 

czyli maskotka naszej anteny.  Lew to jeden z symboli Gliwic, stał się popularny dzięki 

Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwickach, w której pracował słynny rzeźbiarz Theodor Kalide. 

Swoją sławę zyskał dzięki umiejętności tworzenia naturalnie ukształtowanych modeli 

śpiących i czuwających lwów. Jednocześnie lew symbolizuje moc, dumę, odwagę, działanie, 

ambicję i sprawiedliwość – czyli dokładnie to, co charakteryzuje aeżaków z Gliwic!  

LTC-  skrót od Local Training Course, czyli szkolenie na poziomie lokalnym o różnorodnej 

tematyce, często organizowane z myślą o nowoprzyjętych członkach, podczas którego 

zdobywają oni nowe podstawowe informacje na temat działalności i struktury AEGEE oraz 

umiejętności miękkich - z zakresu PR, HR oraz FR.  (więcej o LTC) 

 

M 

Movie Working Group – grupa robocza zajmująca się tworzeniem filmików promocyjnych oraz 

tzw. „after movie” – czyli filmików podsumowujących dany event np. filmik podsumowujący 

wycieczkę do Pragi 

 

N 

NetCom- osoba koordynująca działania w regionie, czyli tzw. NetWorku. NetCom zostaje 

wybrany podczas Agory. Nasz aktualny NetCom to Stas Mahula z AEGEE-Kyїv. 

http://www.aegee-gliwice.org/strona/nasza-dzialalnosc/ltc/
https://www.youtube.com/watch?v=NqpIhTzKhDY
https://www.youtube.com/watch?v=NqpIhTzKhDY
https://www.facebook.com/1aegee.kyiv/?ref=page_internal


 

Spotkanie NetWorku z NetComem, Spring Agora Enschede 2017 

NetWork– AEGEE nie posiada poziomu narodowego (nie istnieje AEGEE-Polska), istnieje 

jedynie AEGEE-Europe oraz poszczególne lokale (ponad 200). Jesteśmy jedynie podzieleni na 

tzw. „networki” czzyli sieci lokalnych anten – nasz network składa się z wszystkich lokali w 

Polsce (11: Białystok, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa, 

Wrocław, Zielona Góra) oraz Ukrainy (5 lokali). Na czele NetWorku stoi NetCom. 

NWM- skrót od Network Meeting, czyli międzynarodowe spotkanie statutowe organizowane 

przez przedstawicieli anten z danego regionu tzw. Networku. Odbywa się dwa razy do roku i 

skupia członków z całej Europy. Jest to spotkanie szkoleniowe, informacyjne oraz 

integracyjne. 

O 

Open Call- wezwanie wystosowane do członków AEGEE o koordynowanie (tj. organizację) 

spotkań statutowych, zaproszenie do grup projektowych, ogłoszenia konkursów na 

stanowiska do zarzadu, grup roboczych lub wolnych miejsc na eventy np. Summer University. 

P 

Podio– aplikacja służacą zbieraniu materiałów dot. poszczególnych „eventów”. Jest to baza 

danych, która pomaga nam w realizacji projektów. Możemy tam gromadzić pliki (pisma, 

ceryfikaty, projekty plakatów, loga, badge, bookletów), dzielić się postępami, przydzielać 

zadania poszczególnym osobom czy tworzyć bazy danych FR czy PR. (link do aplikacji podio) 

 

http://www.podio.com/


Prezydent- stoi na czele zarządu. Na nim/niej skupia się cała odpowiedzialność za działania i 

koordynacje życia anteny. Kadencja Prezydenta trwa rok (jedna osoba może pełnić obowiązki 

Prezydenta max. 2 razy, tj. przez 2 lata), zostaje wybrany przez walne zgromadzenie wszystkich 

członków anteny, które odbywa się w grudniu. W skład zarządu obok prezydenta stoi: wice 

prezydent, sekretarz oraz skarbnik. 

PR- czyli PRomocja, skrót od Public Relations - relacje, komunikacja z otoczeniem oraz 

kreowanie wizerunku organizacji. PR to przede wszystkim kontakt z mediami, koordynacja 

działań promujących organizację, prowadzenie wydarzeń na facebooku, dbanie o merytorykę 

artykułów, notatek jak i oprawę graficzną. 

S 

SU- skrót od Summer University, czyli największy projekt AEGEE zainicjonowany w 1988 roku. 

Obecnie, co roku zwiększa się ilość organizowanych wyjazdów letnich do miast z całej Europy, 

przez co w ramach prowadzonych kursów, szkoleń czy warsztatów można rozwijać swoje 

zainteresowania, jak i poznawać kraj i kulturę danego rejonu. Summer University najczęściej 

trwa dwa tygodnie, a ceny wachają się od 150-200 €, w cenie są zapewnione noclegi, główne 

atrakcje oraz wyżywienie. (lista aktualnych SU) 

SWOT– analiza działania danego lokalu czy grupy roboczej omawiana podczas spotkań takich 

jak NetWork Meeting.  

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę, 

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę, 

O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany, 

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projects.aegee.org/suct/su2017/su_list.php


 

T 

 

TOST 2016 

TOST– czyli Targi Organizacji STudenckich to jeden z najstarszych projektów AEGEE-Gliwice. 

Ma na celu przybliżenie studentom działalności różnych organizacji działających przy 

Politechnice Śląskiej. Podczas Targów każda z organizacji czy kół naukowych rozstawia swoje 

stoisko, prezentując swoje materiały promocyjne – ulotki, gadżety, roll -up’y, informując 

przechadzajacych się uczestników o swojej działalności. Podczas TOST’a można posilić się 

tytułowym tostem ;) (więcej o TOŚCIE) 

 

 

http://aegee-gliwice.org/strona/nasza-dzialalnosc/tost/


 

Tunak, podczas NetWork Meeting Gdańsk 2017 

Tunak- jeden z tradycynych tańców (zaraz obok Belgijki) członków AEGEE, tańczony przy 

każdej możliwej okazji - jeśli tylko znajdzie się kilka aeżaków, odrobina miejsca oraz muzyka. 

Podnosi temperaturę AEGEE-Spirit. Oryginalny tytuł: Daler Mehndi - Tunak Tunak Tun   

U 

Urodziny AEGEE- za dzień urodzin AEGEE przyjmuje się datę rozpoczęcia założycielskiej 

konferencji w Paryżu, czyli 16 kwietnia 1985 roku. Każda antena może obchodzić „swoje” 

urodziny. AEGEE-Gliwice świętuje swoje w kwietniu. Za datę powstania naszej anteny 

przyjmuje się 2. kwietnia 1992 roku. Nasza antena została założona przez Adama Barczyka, 

Krzystofa Kotlarskiego oraz Andrzeja Mochnackiego.  

Pierwotna nazwa: Europejskie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej Gliwice-Zabrze.  

W 

Wartości AEGEE- to przede wszystkim: współpraca, otwartość, aktywność, odpowiedzialność, 

inicjatywa, różnorodność. 

Wlepy- naklejki danego lokalu mające na celu jego promocje. Często rozdawane podczas 

aegee’owych eventów, naklejane w odwiedzonych przez nas miejscach (lub spotkanych 

osobach;) ). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTIIMJ9tUc8


Z 

 

Zarząd 2017 (od lewej: Łukasz Bajor, Anita Daniel, Wioletta Gawlik, Mateusz Zając) 

 

Zarząd- powołany do kierowania całą działalnością AEGEE-Gliwice zgodnie ze statutem, 

regulaminem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje AEGEE-Gliwice na 

zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 

W skład Zarządu wchodzą: 

• Prezydent, 

• Wiceprezydent, 

• Sekretarz, 

• Skarbnik 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje aktualizacji słownika  

– śmiało pisz na: office@aegee-gliwice.org!  

 

 


