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Dydaktyka 

•	 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku 
przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta inauguracja roku aka-
demickiego 2007/2008. Wykład inauguracyjny pt. „Przeszłość i współczesność 
reform szkolnych w Polsce” wygłosił prof. dr hab. Karol Poznański.

•	 Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 dziekanem Wydziału Pedagogiki 
GWSH została dr Rita Grochocińska.

•	 W roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Pedagogiki GWSH, w ramach 
kierunku pedagogika, studiów II stopnia, rozpoczęto nauczanie na nowej spe-
cjalności: „pedagogika resocjalizacyjna”.

•	 19 października 2007 roku w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 
24 B odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Studium 
Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH.

•	 20 października 2007 roku w siedzibie oddziału bydgoskiego Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2007/2008 Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH w Gdań-
sku i TWP w Bydgoszczy.

•	 18 stycznia 2008 roku utworzono nowe specjalności wprowadzone do oferty 
kształcenia na rok akademicki 2008/2009. Na Wydziale Pedagogiki w ramach 
kierunku pedagogika są to: „wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego” 
oraz „wczesna edukacja i logopedia”, na Wydziale Politologii w ramach kierunku 
politologia – „polityka samorządowa i rozwoju regionalnego” oraz „marketing 
polityczny”, a na Wydziale Studiów Europejskich w ramach kierunku europei-
styka – „gospodarka i kultura Skandynawii” oraz „marketing kultury europej-
skiej”, w ramach kierunku zarządzanie – „zarządzanie sportem”, „zarządzanie 
sferą usług społecznych” i „marketing”. Jednocześnie wstrzymano nabór na 
„doradztwo podatkowe” w ramach kierunku zarządzanie, „marketing kultury” 
oraz „finanse i fundusze strukturalne UE” w ramach kierunku europeistyka, 
„politykę samorządową” i „politykę rozwoju regionalnego” w ramach kierunku 
politologia oraz na „wczesną edukację z elementami logopedii”, „pracę socjal-
ną”, „opiekę seniorską”, „edukację zdrowotną”, „lokalną politykę edukacyjną” 
i „edukację medialną” w ramach kierunku pedagogika.

•	 31 stycznia 2008 roku odbyły się obrady Senatu Gdańskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej. Na posiedzeniu uchwalono Regulamin Pracy Senatu GWSH; 
wybrano Komisję Dyscyplinarną ds. Nauczycieli Akademickich; uchwalono 
wytyczne do Regulaminów Rad Wydziałów; zatwierdzono Regulaminy Studiów 
Podyplomowych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku oraz 
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Studiów Podyplomowych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku 
i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy; podjęto uchwałę w sprawie 
stwierdzenia zgodności z prawem Regulaminu Samorządu Studentów GWSH; 
zatwierdzono zasady organizowania studenckich praktyk zawodowych (w tym 
warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk). Senat przychylił 
się do przyjęcia przez kanclerza GWSH rezygnacji dra Wojciecha Drzeżdżona 
ze stanowiska prodziekana Wydziału Pedagogiki i pozytywnie zaopiniował 
wniosek kanclerza o powołanie na to stanowisko dr Urszuli Walijewskiej.

•	 14 marca 2008 roku wprowadzono następujące zmiany w ofercie kształcenia na 
rok akademicki 2008/2009: na Wydziale Pedagogiki w ramach kierunku pedago-
gika utworzono specjalności „wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym” 
oraz „wczesna edukacja z logopedią”, a wstrzymano nabór na „pedagogikę 
integracyjną i terapię pedagogiczną” oraz „wczesną edukację i logopedię”. Zli-
kwidowano specjalność „wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego”.

•	 4 kwietnia 2008 roku w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b 
odbyła się uroczysta inauguracja szkolenia „specjalista terapii uzależnień” 
prowadzonego w ramach Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli 
GWSH w Gdańsku.

•	 29 kwietnia 2008 roku obradował Senat Gdańskiej Wyższej Szkoły Humani-
stycznej. Uchwalono Zasady i tryb przyjęć na studia w Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Gdańsku w roku akademickim 2009/2010; Senat przychylił 
się do przyjęcia przez kanclerza GWSH rezygnacji dra hab. Izydora Sobczaka 
ze stanowiska dziekana Wydziału Politologii i pozytywnie zaopiniował wniosek 
kanclerza o powołanie na to stanowisko dr Adriany Frączek, dotychczas pełniącej 
funkcję prodziekana Wydziału Politologii.

•	 29 maja 2008 roku na ręce rektora GWSH prof. dra hab. Zbigniewa Machaliń-
skiego przedstawiciel Akademickiego Centrum Informacyjnego z Poznania 
wręczył przyznany Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej certyfikat jakości 
„Wiarygodna Szkoła”. Uczelnie oceniano pod kątem siły intelektualnej, bazy dy-
daktyczno-naukowej, umiędzynarodowienia oraz „przyjaznego studiowania”.

Badania i życie naukowe

•	 Na Wydziale Pedagogiki w roku akademickim 2007/2008 działalność naukową 
prowadziły cztery katedry: Katedra Pedagogiki Społecznej kierowana przez prof. 
dra hab. Jana Żebrowskiego; Katedra Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej 
kierowana przez prof. dra hab. Lecha Mokrzeckiego; Katedra Dydaktyki Ogólnej 
kierowana przez dra hab. Kazimierza Kossak-Główczewskiego; Katedra Psycho-
logii i Patologii Społecznej kierowana przez dra Roberta Oporę. Prowadzono 
badania naukowe w bardzo wielu obszarach badawczych. 

− Pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Żebrowskiego, w ramach działalności Kate-
dry Pedagogiki Społecznej, badania naukowe były prowadzone w następującym 
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zakresie: struktura, dynamika i wielowymiarowość procesu wychowania; edu-
kacja w społeczeństwie obywatelskim; przemiany warunków socjalizacyjno- 
-edukacyjnych współczesnej wsi polskiej; animacja społeczno-kulturalna jako 
nowa koncepcja upowszechniania kultury w środowisku lokalnym; zjawiska 
patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży; współczesne tendencje 
w zakresie reformy systemu opieki nad dzieckiem; sieroctwo społeczne i drogi 
jego kompensacji; przeobrażenia rodziny współczesnej i ich wpływ na wycho-
wanie; zawód i osobowość współczesnego nauczyciela-wychowawcy; rodzinne 
uwarunkowania przestępczości nieletnich (badania naukowe pracowników kate-
dry są w znacznym stopniu prowadzone w ramach współpracy z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi, m.in. Francji, Niemiec, Szwecji).

− Pod kierunkiem prof. dra hab. Lecha Mokrzeckiego, w ramach działalności 
Katedry Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej, badania naukowe były 
prowadzone w następującym zakresie: tradycja gdańskiej nauki i edukacji; dzieje 
oświaty staropolskiej (jezuickiej, pijarskiej i protestanckiej); dzieje edukacji 
historycznej w szkolnictwie europejskim do końca XVI i XVII wieku; luterań-
skie gimnazja akademickie; kierunki reform w szkolnictwie Rzeczypospolitej 
do XVIII wieku; edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 
(1565–1773); historia szkolnictwa jezuickiego; nauczanie historii w kolegiach 
pijarskich w Rzeczypospolitej do XVIII wieku; działalność zakonu pijarów 
w Europie Środkowej; ideały i kierunki wychowania w szkolnictwie polskim 
XVI–XVIII wieku; edukacja elit politycznych Rzeczypospolitej Szlacheckiej; 
dzieje nauki i uczonych, szczególnie jezuitów i profesorów szkół protestanckich 
I Rzeczypospolitej; filozofia szkolna w Gdańskim Gimnazjum Akademickim; 
spór o istnienie etyki w szkolnictwie gdańskim; dzieje oświaty w XIX i XX wie-
ku; sytuacja oświaty polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim w okresie zaborów; 
rola rodziny w wychowaniu patriotycznym dzieci polskich w zaborze pruskim; 
strajki szkolne dzieci polskich w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907; 
demokratyzacja oświaty w Polsce; działalność uniwersytetów ludowych w kra-
ju; system zarządzania oświatą w Polsce na tle innych państw; problematyka 
ustawodawstwa opiekuńczego w Polsce; badania nad założeniami organizacji 
i kierowania zespołami placówek oświatowych, formami działalności poza-
szkolnej, pracą uniwersytetów ludowych w kontekście rozwiązań istniejących 
za granicą (zwłaszcza w państwach skandynawskich); szkolnictwo mniejszości 
narodowych w Polsce w świetle możliwości prawnych i warunków społecznych; 
wychowanie wojskowe.

− Pod kierunkiem dra hab. Kazimierza Kossak-Główczewskiego, w ramach 
działalności Katedry Dydaktyki Ogólnej, badania naukowe były prowadzone 
w zakresie komunikacji w edukacji szkolnej − kompetencji interpersonalnych 
nauczyciela; wielokulturowości jako problemu współczesności i implikacji 
edukacyjnych: a) metodologicznych, b) teoretycznych, c) praktycznych; nowych 
technik stymulacji aktywności uczniów.
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– Pod kierunkiem dra Roberta Opory, w ramach działalności Katedry Psychologii 
i Patologii Społecznej, badania naukowe były prowadzone w zakresie funkcjono-
wania poznawczego i behawioralnego nieletnich pozostających pod nadzorem 
kurateli sądowej oraz nieletnich umieszczanych w zakładach poprawczych; funk-
cjonowania poznawczego i behawioralnego osób niedostosowanych społecznie; 
uwarunkowań pracy personelu penitencjarnego; funkcjonowania człowieka 
w warunkach izolacji więziennej; efektywności oddziaływań psychokorekcyj-
nych w placówkach resocjalizacyjnych; klinicznego obrazu depresji u dzieci 
i młodzieży; wielowymiarowości płciowości osób z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną; ryzyka i stresu w sytuacjach ekstremalnych; biochemii ryzyka 
i stresu; pozamedycznych aspektów opieki paliatywnej.

•	 Na Wydziale Politologii w roku akademickim 2007/2008 działalność naukową 
prowadziły trzy katedry: Katedra Polityki Społecznej kierowana przez dra hab. 
Izydora Sobczaka; Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych kie-
rowana przez prof. dra hab. Czesława Ciesielskiego; Katedra Systemów i Partii 
Politycznych kierowana przez prof. dra hab. Jerzego Przybylskiego. Badania 
naukowe dotyczyły m.in. członkostwa Polski w Unii Europejskiej, udziału 
Wojska Polskiego w misjach zagranicznych oraz problematyki transformacji 
ustrojowej Polski od 1989 roku. 

Z dużym uznaniem pracowników dydaktyczno-naukowych spotkały się dysku-
sje panelowe organizowane na Wydziale Politologii. Ta forma rozważań i dociekań 
naukowych, w których bierze udział stosunkowo nieduże audytorium, stwarza 
dobrą okazję nie tylko do wymiany poglądów i prowadzenia sporów na dany temat 
między pracownikami naukowymi reprezentującymi przeważnie różne specjal-
ności, lecz także do zadawania pytań przez studentów uczestniczących w panelu, 
którzy podobną tematykę omawiają w swoich pracach dyplomowych.

•	 Na Wydziale Studiów Europejskich w roku akademickim 2007/2008 działalność 
naukową prowadziły dwie katedry: Katedra Europeistyki kierowana przez dr hab. 
Beatę Możejko; Katedra Zarządzania kierowana przez dra Mirosława Jodkę. Pro-
wadzono badania naukowe związane z miejscem Polski w Unii Europejskiej.

•	 Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 kierownictwo Katedry Dydaktyki 
Ogólnej na Wydziale Pedagogiki GWSH objął dr hab. Kazimierz Kossak-Głów-
czewski.

•	 8 listopada 2007 roku z inicjatywy prof. dra hab. Jerzego Przybylskiego odbyła 
się dyskusja panelowa na Wydziale Politologii GWSH zatytułowana „Polityczne 
znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO”. 
Otwarcia spotkania dokonał dziekan Wydziału Politologii dr hab. Izydor Sobczak, 
natomiast zagajenie wygłosił, prowadził obrady i podsumował dyskusję prof. 
dr hab. Jerzy Przybylski, kierownik Katedry Systemów i Partii Politycznych. 

W dyskusji wystąpili: dr Marceli Burdelski, prof. dr hab. Andrzej Chodubski, 
dr hab. Jerzy Kojkoł, dr hab. Krzysztof Komorowski, prof. dr hab. Marek Mali-
nowski, prof. dr hab. Jerzy Przybylski, mgr Radosław Tyślewicz, dr hab. Bogdan 
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Zalewski. W panelu uczestniczył także i zabrał głos w dyskusji prof. dr hab. 
Zbigniew Machaliński, rektor GWSH. Ogółem udział wzięło w nim 41 osób.

Węzłowe zagadnienia prezentowane w dyskusji zostały opublikowane w niniej-
szym tomie „Studiów Gdańskich. Wizje i rzeczywistość” w formie materiałów. 

•	 12−14 listopada 2007 roku w Sobieszewie odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa pt. „Mniejszości narodowe i etniczne w ciągłości i zmianie 
społecznej – problematyka podmiotowości i tożsamości. Między pedago-
gicznym a ekonomicznym i politycznym uczeniem (się)”. Konferencja została 
zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład 
Dydaktyki i Zakład Pedagogiki Ogólnej), Gdańską Wyższą Szkołę Humanistycz-
ną oraz Międzynarodową Akademię Badań nad Mniejszościami Narodowymi 
z Białorusi. Patronaty − patronat naukowy: Komitet Badań Pedagogicznych 
PAN, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej; patronat orga-
nizacyjny: Starostwo Powiatowe w Pucku, Starostwo Powiatowe w Kartuzach; 
patronat honorowy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Wiceprezydent Miasta 
Wejherowa ds. Polityki Społecznej Bogdan Tokłowicz. 

Wystąpienia: 
Otwarcie konferencji: Prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, Rektor Gdańskiej 

Wyższej Szkoły Humanistycznej
Prof. dr hab. Henryk Machel, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego
Prof. dr hab. Siergiej Jackiewicz, Prezydent Międzynarodowej Akademii Badań 

nad Mniejszościami Narodowymi (Białoruś)
Prof. dr hab. Brunon Synak, Przewodniczący Sejmiku Pomorskiego
Mgr Artur Jabłoński, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

Referaty:
Dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa 

Szkoła Humanistyczna), Słowo wstępne: o próbie konstruowania nowej perspek-
tywy w myśleniu o mniejszościach narodowych i etnicznych 

Mgr Bogdan Tokłowicz, Wiceprezydent Miasta Wejherowa ds. Polityki Społecznej, 
Mniejszości narodowe i etniczne w polityce samorządowej. Przykład Wejherowa 
Dr hab. Maria Mendel, mgr Dorota Jaworska-Matys, mgr Mariusz Boryczko (Uni-

wersytet Gdański), Dobry dialog międzykulturowy

Sesja pierwsza: „Od identyfikacji przez tożsamość do projektów obywatelskości”

Referaty:
Prof. dr hab. Iwan Kotlar (Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześciu, 

Białoruś), Postrzeganie praw mniejszości jako nieodłącznej części obrony praw 
człowieka
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Dr Monika Mazurek (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humani-
styczna), Projekt etniczności/narodowości we współczesności

Mgr Adela Kożyczkowska (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Hu-
manistyczna), Projekt uprywatnienia obywatelskości: między bagatelizowaniem 
a konstruowaniem społecznych wymiarów użyteczności. Rozważania na margi-
nesie problemu romskiego

Mgr Renata Sobisz (doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego), Doświadczenia dys-
kryminacji w percepcji uczniów kaszubskich a problem konstruowanych planów 
życiowych. Komunikat z badań

Sesja druga: „Globalne wyzwania – ekonomiczne oczarowania – lokalne odpowiedzi”

Referaty:
Dr hab. Astrid Męczkowska (Uniwersytet Gdański), Czy etniczność może być 

konsumowana?
Dr Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (Uniwersytet Gdański), „Oświecony ego-

ista” – globalna tożsamość rynkowa a tożsamość regionalna 
Dr Anna Weronika Brzezińska, mgr Izabela Czerniejewska (Uniwersytet im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu), Etnoedukacja − pomiędzy myśleniem globalnym 
a działaniem lokalnym

Mgr Sylwester Zielka (Uniwersytet Gdański), Liberalna iluzja etniczności

Sesja trzecia: „Od poszukiwania kontekstów i projektów do odkrywania inspiracji 
i budowania związków”

Referaty:
Prof. dr hab. Siergiej Jackiewicz (Prezydent Międzynarodowej Akademii Badania 

Mniejszości Narodowych, Białoruś), Kwestie oświatowe i mniejszościowe w kon-
tekście ustawy z dnia 11 lipca 2007 roku. „O wyższej edukacji” na Białorusi

Doc. dr Tamara Kobat (Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześciu, Bia-
łoruś), Działalność organizacji społecznych w sferze rozwoju szkolnictwa, oświaty 
i kultury mniejszości narodowych (na przykładzie zachodnich obwodów Republiki 
Białoruś w latach 1990−2007)

Dr Jarosław Chaciński (Akademia Pomorska w Słupsku), Inspiracje w twórczości 
mniejszości narodowych – kontekst edukacyjny

Dr Elżbieta Frołowicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), Kultura muzyczna 
Kaszub w praktyce edukacyjnej – możliwości, ograniczenia

Dr Genowefa Hewelt (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Kształcenie języ-
kowe zadaniem rewalidacji niesłyszących

Dr Ludmiła Burenina, mgr J. M. Nosowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, 
Litwa), Специфика отражения мировоззрения в лексических системах 
русского и польского языков
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Dr Wojciech Drzeżdżon (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Człowiek jako 
istota działająca – personalistyczne inspiracje dla edukacji wielokulturowej

Mgr Tatiana Kawieńka (Obwodowa Biblioteka im M. Gorkiego w Brześciu, Bia-
łoruś), Działalność kulturalno-oświatowa mniejszości narodowych w obwodzie 
brzeskim (na podstawie analizy prasy regionalnej)

Mgr Anna Szybowicz (doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy), Niemieckie szkolnictwo prywatne i nauczanie wędrowne na Pomorzu 
w latach 1926–1939

Sesja czwarta: „Edukacja mniejszości – między opresją a możliwością emancypacji”

Referaty:
Mgr Renata Mistarz (doktorantka Instytutu Badań Edukacyjnych; CEN), Histo-

ryczno-społeczne konteksty rozwoju edukacji kaszubskiej 
Dr Lidia Burzyńska-Wentland (Uniwersytet Gdański), Determinanty prawne, spo-

łeczne i ekonomiczne i ich wpływ na działania kulturowe i oświatowe związków 
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (1989–2007)

Mgr Witold Bobrowski (Dyrektor Kaszubskiej Szkoły w Głodnicy, nauczyciel języka 
kaszubskiego), Blaski i cienie budowania edukacji kaszubskiej – komentarz na 
marginesie wystąpień R. Mistarz i L. Burzyńskiej-Wentland

Dr Marek Mariusz Tytko (Uniwersytet Jagielloński), Pedagogika kultury narodowej 
a inne kultury narodowe

Sesja piąta: „W ciągłości i zmianie – doświadczanie tożsamości a problem wpisania 
w strukturę (narodu)”

Referaty:
Dr Ewa Ogrodzka-Mazur (Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Eduka-

cji w Cieszynie), Polska mniejszość na Zaolziu w ciągłości i zmianie – poczucie 
tożsamości i identyfikacje narodowe

Dr Lucyna Kopciewicz (Uniwersytet Gdański), Muzułmanki – „etnicyzacja” prob-
lematyki opresji i emancypacji kobiet w Europie Zachodniej

Ks. dr Wojciech Węckowski (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Media 
szansą dla pozaszkolnej edukacji wielokulturowej

Dr Tomasz Maliszewski (Uniwersytet Gdański), Mikołaja Grundtviga (1783–1872) 
koncepcje edukacji międzykulturowej

Dr Małgorzata Stopikowska (Uniwersytet Gdański), Oczekiwania edukacyjne 
polskiej mniejszości na Białorusi a propozycje edukacji wielokulturowej i regio-
nalnej

Dr Kazimiera Nowak-Lipińska (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Nie-
doskonały świat miłości – rzecz o płciowości niepełnosprawnych intelektualnie. 
Głos studentów
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Zamknięcie konferencji: 
Dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski, Kierownik Katedry Dydaktyki Ogól-

nej Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
Dr Rita Grochocińska, Dziekan Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej 

Szkoły Humanistycznej

•	 22 listopada 2007 roku na Wydziale Politologii GWSH odbyła się konferencja na 
temat: „Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia trzech lat członkostwa”. Ot-
warcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Politologii dr hab. Izydor Sobczak. 
Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, rektor GWSH. 

Referaty:
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła 

Humanistyczna), Unia Europejska jako przykład instytucjonalizacji ładu glo-
balnego

Prof. dr hab. Marek Malinowski (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna), Perspektywy ewolucji Unii Europejskiej w XXI wieku

Mgr Michał Wacławik (Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego), Wykorzystanie środków Unii Europej-
skiej i ich wpływ na rozwój regionalny

Dr Michał Bank (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Informowanie i kon-
sultowanie pracowników po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Dr hab. Jerzy Kojkoł (Akademia Marynarki Wojennej, Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna), Tożsamość europejska – utopia czy realizm polityczny

Dr Jarosław Och (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), 
Formalno-prawne uwarunkowania wejścia Polski do Unii Europejskiej – wybrane 
aspekty

Dr Zenon Kopański (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Niektóre polskie dylematy 
wobec traktatu konstytucyjnego i nowego traktatu reformującego Unię Europejską

Dr Tadeusz Dmochowski (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Hu-
manistyczna), Doświadczenia Polski w procesie wdrażania systemu bolońskiego 
w szkolnictwie wyższym

Dr Marceli Burdelski (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humani-
styczna), Polska a wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Prof. dr hab. Jerzy Przybylski (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Udział 
Polski w realizacji polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Dr hab. Izydor Sobczak (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Rządowa Rada 
Ludnościowa), Sytuacja demograficzna Polski na tle piętnastu krajów „starej” 
Unii Europejskiej

Dorota Janiszewska (Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Demograficznego, 
studentka Uniwersytetu Gdańskiego), Starzenie się ludności w Niemczech i jego 
skutki społeczno-gospodarcze – porównanie z Polską
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W konferencji wzięły udział 72 osoby – pracownicy naukowi i studenci GWSH 
(Wydziału Politologii i Wydziału Studiów Europejskich) oraz zaproszeni goście 
spoza uczelni.

•	 30 listopada – 1 grudnia 2007 roku na Wydziale Pedagogiki GWSH odbyła się 
konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Psychoterapia dla dzieci i młodzieży 
z problemami szkolnymi”, zorganizowana przez Gdańską Wyższą Szkołę 
Humanistyczną, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskie To-
warzystwo Psychologiczne Oddział Gdański. Komitet naukowy: prof. dr hab. 
Henryk Machel – przewodniczący, dr Waldemar Budziński – wiceprzewodni-
czący, dr hab. Mieczysław Ciosek, dr Robert Opora. Komitet organizacyjny: 
dr Waldemar Budziński – przewodniczący, dr Rita Grochocińska, dr Wojciech 
Drzeżdżon, dr Ewa Baniecka, mgr Iza Banasikowska, mgr Magda Gulcz, 
mgr Maciej Walkiewicz.

Referaty: 
Dr Gillian Todd (Oxford Cognitive Therapy Centre, Wielka Brytania), Evidence 

based psychotherapy
Prof. dr hab. Henryk Machel (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Hu-

manistyczna), Miejsce terapii w resocjalizacji młodzieży przestępczej
Dr hab. Mieczysław Ciosek (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Huma-

nistyczna), Elementy psychoterapii w resocjalizacji młodocianych psychopatów
Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański), Dotyk i ruch w psycho-

terapii dzieci
Prof. dr hab. Eugeniusz Bielecki (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Ak-

sjologiczne aspekty socjalizacji młodego pokolenia
Dr Waldemar Budziński (Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańska Wyższa 

Szkoła Humanistyczna), Szkolne uwarunkowania w psychoterapii anoreksji
Dr Dorota Makowiecka (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Nie-

przystosowanie społeczne jako kategoria diagnozy behawioralnej w resocjalizacji
Dr Robert Opora (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), 

Rola szkoły w kształtowaniu odporności psychicznej u nieletnich niedostosowa-
nych społecznie

Dr Ewa Sokołowska (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet 
Warszawski), Ewolucja programów rodzicielskich TBP dla dzieci z zaburzeniami 
zachowania

Warsztaty:
Dr Magdalena Trzcińska, Podstawy pracy z dziećmi w podejściu poznawczo-beha-

wioralnym
Dr Ewa Sokołowska, Jak postępować, aby nasze dzieci nas słuchały? Trening dla 

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1−3
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Mgr Izabela Banasikowska, Terapia poznawczo-behawioralna PTSD dzieci i mło-
dzieży

Dr Kinga Lewandowska, Analiza mapy rodziny w psychoterapii 
Mgr Magdalena Walewska, Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy 

z dzieckiem autystycznym
Mgr Urszula Sajewicz-Radtke, Problemy psychologiczne dzieci z dysleksją

Plakaty:
Mgr Ewa Wójcik, Terapia poznawczo-behawioralna depresji u młodzieży
Mgr Magdalena Walewska, Terapia poznawczo-behawioralna depresji
Mgr Agnieszka Madej, Obniżona motywacja do nauki i zaburzenia w relacjach
Dr Magdalena Trzcińska, Przykład zastosowania TPB u pacjentki po przeszcze-

pieniu nerki

•	 1 grudnia 2007 roku na Wydziale Pedagogiki GWSH utworzono Katedrę Historii 
Wychowania i Myśli Pedagogicznej, której kierownictwo objął prof. dr hab. Lech 
Mokrzecki.

•	 Decyzją Założyciela GWSH z dnia 12 lutego 2008 roku nazwa Katedra Dydaktyki 
Ogólnej została zmieniona na Katedra Dydaktyki.

•	 31 marca 2008 roku na Wydziale Politologii GWSH odbyła się dyskusja pa-
nelowa na temat: „Dylematy transformacji ustrojowej Polski (od 1989 r.)”, 
zorganizowana z inicjatywy prof. dra hab. Czesława Ciesielskiego, kierownika 
Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych, który wygłosił słowo 
wstępne, prowadził obrady i podsumował dyskusję. Natomiast spotkanie ot-
worzył dziekan Wydziału Politologii dr hab. Izydor Sobczak.

W panelu uczestniczył gość specjalny, poseł na Sejm RP z województwa po-
morskiego p. Bogdan Lis. Przedstawił on ważniejsze problemy omawiane przy 
Okrągłym Stole, w którego obradach brał udział, oraz pozytywne i negatywne 
strony transformacji ustrojowej w Polsce. Odpowiadał także na pytania uczestni-
ków dyskusji. W formie wystąpienia zabrali głos również prof. dr hab. Zbigniew 
Machaliński, rektor GWSH, dr hab. Krzysztof Komorowski, prof. dr hab. Jerzy 
Przybylski, dr hab. Bogdan Zalewski, dr Marceli Burdelski, dr Jarosław Och.

Ogółem w panelu uczestniczyło 38 osób. Syntetyczne ujęcie treści omawia-
nych w dyskusji zostanie opublikowane jako materiały w kolejnym tomie ze-
szytów naukowych GWSH.

•	 W dniu 8 kwietnia 2008 roku na Wydziale Politologii GWSH odczyt pt. „Kon-
flikt izraelsko-palestyński” wygłosił dr Uri Huppert. Dr Huppert od wielu 
lat mieszka w Jerozolimie, ale urodził się w Polsce, a tytuł doktora politologii 
uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem książek Izrael w cieniu 
fundamentalizmów i Izrael na rozdrożu. 

Na spotkanie przybyło około 100 studentów i pracowników dydaktyczno- 
-naukowych GWSH. Odczyt obudził duże zainteresowanie słuchaczy, o czym 
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świadczyły liczne pytania i wypowiedzi dotyczące omawianego zagadnienia. 
Gościa powitał i prowadził spotkanie dziekan Wydziału Politologii dr hab. 
Izydor Sobczak. 

•	 16 maja 2008 roku na Wydziale Studiów Europejskich GWSH odbyła się sesja 
naukowa zatytułowana „Gospodarka narodowa, integracja, globalizacja 
– w poszukiwaniu modelu gospodarczego Unii Europejskiej”, zorganizowana 
przez Katedrę Zarządzania ze współudziałem Katedry Europeistyki. Celem 
konferencji był namysł nad wyzwaniami stojącymi przed gospodarkami Unii 
Europejskiej oraz nad różnymi opcjami wyboru w sferze politycznej, gospodar-
czej i społecznej. Podczas konferencji zastanawiano się nad rozwiązaniami, które 
doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności gospodarek unijnych i zapewnią 
warunki do ich rozwoju. To szczególnie ważki problem we współczesnym glo-
balizującym się świecie.

Tematyka konferencji obejmowała cały zakres uwarunkowań wpływających 
na kształtowanie się modelu gospodarczego UE. Tak więc oprócz zagadnień 
ściśle ekonomicznych poruszano kwestie polityczne, historyczne, społeczne 
oraz prawne, określające funkcjonowanie i przyszłość gospodarek UE.

Referaty:
Dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humani-

styczna), Przedsięwzięcia gospodarcze w Gdańsku w XV w. jako przykład modelu 
hanzeatyckiego

Dr Michał Bank (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), O potrzebie prawnej 
regulacji bezpośredniej działalności gospodarczej państwa

Dr hab. Andrei Borisovich (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna), dr Janusz Kowalik (Uniwersytet Gdański), Rola superkomputerów 
i modelowania matematycznego w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej

Dr Sławomir Antkiewicz (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Hu-
manistyczna), Uwarunkowania prawne rozwoju europejskiego rynku funduszy 
inwestycyjnych

Dr Tomasz Sowiński (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna), Poszukiwanie jednolitego systemu ubezpieczeń emerytalnych Unii 
Europejskiej

Dr Mirosław Jodko (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistycz-
na), Polska w strefie euro

Dr Hanna Klimek (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna), 
W poszukiwaniu zasad europejskiej polityki portowej

Dr Andrzej Jezierski (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistycz-
na), Perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce w świetle procesów 
globalizacyjnych

Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistycz-
na), Rozwój usług głównie turystyki morskiej w Polsce i w Unii Europejskiej
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•	 17 maja 2008 roku na Wydziale Pedagogiki GWSH odbyło się otwarte posie-
dzenie naukowe Katedry Pedagogiki Społecznej oraz Komisji Pedagogicznej 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, na którym wykład wygłosił dr hab. Kazi-
mierz Kossak-Główczewski. Wykład nosił tytuł „Wielokulturowość i tożsamość 
a edukacyjne konteksty regionalizmu”.

•	 28 maja 2008 roku odbyło się zebranie Rady Wydziału Politologii.
•	 9 czerwca 2008 roku zebrała się Rada Wydziału Pedagogiki.
•	 17 czerwca 2008 roku odbyło się zebranie Rady Wydziału Studiów Europejskich.

Współpraca międzynarodowa

W roku akademickim 2007/2008 kontynuowano pracę nad rozwojem współ-
pracy międzynarodowej GWSH. Wynikiem tych działań było podpisanie kolej-
nych umów o wymianie studentów i nauczycieli akademickich z uczelniami za-
granicznymi.

•	 Dnia 8 października 2007 roku podpisano umowę o współpracy między 
Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną w Gdańsku a Instytutem Regionalnej 
Administracji i Ekonomiki w Kirowohradzie (Ukraina). Umowa dotyczy m.in. 
wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów badań naukowych 
i dydaktyki, organizacji stażu pracowników z możliwością uzyskania tytułów 
i stopni naukowych na uczelni partnerskiej w dziedzinach związanych ze wspól-
nymi badaniami naukowymi, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych 
krótkoterminowych wizyt, seminariów i konferencji naukowych, wspólnego 
publikowania materiałów.

•	 18−21 lutego 2008 roku w ramach programu Grundtvig (projekt Talic) w Gdań-
skiej Wyższej Szkole Humanistycznej gościli Gianfranco Pistone, włoski koordy-
nator projektu, Maria Drakaki i Kiriakos Vasilomanolakis z Museum of School 
Life na Krecie oraz Peter Aurin ze Stowarzyszenia Teatralnego Arco w Niemczech. 
GWSH reprezentowały dr Eliza Czerka oraz mgr Monika Mechlińska-Pauli. To 
międzynarodowe spotkanie miało na celu porównanie różnych metod uczenia się 
i nauczania stosowanych przez współpracujące instytucje. Strona polska (studenci 
GWSH) przygotowała cykl warsztatów z zakresu metod efektywnego uczenia się 
oraz planowania i zarządzania sobą w czasie.

•	 3 marca 2008 roku w ramach programu Erasmus podpisano porozumienie 
o współpracy między Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną w Gdańsku 
i Kodolányi János University College w Székesfehérvarze (Węgry) o wymianie 
studenckiej w latach akademickich 2008/2009 i 2009/2010.

•	 W ramach programu Erasmus zawarto 11 marca 2008 roku porozumienie 
o współpracy między Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną w Gdańsku 
i Pammukale University (Turcja) dotyczące wymiany studenckiej oraz wymiany 
nauczycieli akademickich w latach akademickich 2007/2008, 2008/2013.
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•	 12 marca 2008 roku – również w ramach programu Erasmus – zostało zawarte 
porozumienie o współpracy między Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną 
w Gdańsku i National School of Political Studies and Public Administration 
w Bukareszcie o wymianie studenckiej i wymianie nauczycieli akademickich 
w latach akademickich 2008/2009 i 2009/2010.

•	 12−15 kwietnia 2008 roku w ramach programu Grundtvig w Wiesbaden 
w Niemczech odbyło się spotkanie partnerskie, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie Arco specjalizujące się w działalności edukacyjnej o charakterze 
teatralnym. Podczas spotkania studenci (stronę polską reprezentowali studenci 
III roku europeistyki studiów stacjonarnych) poznawali metody pracy z ciałem 
oraz metody nauki języków obcych z zastosowaniem technik sugestopedii 
i PDL. Organizatorzy spotkania przygotowali też bogaty program kulturalny 
i integracyjny, m.in. spływ kajakowy po rzece Nahe, zwiedzanie średniowiecz-
nego miasteczka Meisenheim oraz Meinz i Frankfurtu, jak również uczestnictwo 
w wystawie interaktywnej „Casino for Communication”.

•	 W dniach 5−9 maja 2008 roku w ramach programu Erasmus odbyła się pierwsza 
wizyta wykładowcy z uczelni zagranicznej w GWSH. Na Wydziale Studiów Eu-
ropejskich gościł dr Süleyman Barutçu reprezentujący Pammukale Üniversitesi 
z Danieli w Turcji, który poprowadził cykl wykładów z dziedziny marketingu 
bezpośredniego oraz zarządzania łańcuchem dostaw dla studentów I, II i III 
roku studiów stacjonarnych kierunku europeistyka. 

•	 W Danii przebywał w dniach 2−7 czerwca 2008 roku wykładowca GWSH 
dr hab. Janusz Masłowski. Poprowadził tam wykłady dla studentów University 
College South. Dotyczyły one psychologicznych aspektów społecznych i pracy 
pracowników socjalnych w placówkach dla psychicznie chorych. 

•	 W celu zapewnienia sprawnej obsługi wymiany studentów i wykładowców 
akademickich, a co za tym idzie − także myśli naukowej, GWSH wystąpiła 
do Agencji Narodowej Programu Erasmus o przyznanie grantu na wyjazdy 
studentów i nauczycieli akademickich na zagraniczne uczelnie partnerskie. 
W odpowiedzi uczelnia otrzymała zgodę i środki na dofinansowanie wyjazdów 
17 studentów i 3 nauczycieli akademickich. Ostatecznie planowaną liczbę stu-
dentów GWSH, którzy otrzymają dofinansowanie na studia za granicą w roku 
akademickim 2008/2009, ograniczono do 6 osób.

Działalność studenckich kół naukowych

•	 W roku akademickim 2007/2008 na uczelni było siedem studenckich kół 
naukowych: Koło Naukowe „Kino Europejskie” (opiekun naukowy dr hab. 
Beata Możejko), Koło Naukowe Marketingu Politycznego (opiekun naukowy 
dr Adriana Frączek), Koło Naukowe „Medium” (opiekun naukowy mgr Krzysz-
tof Grabowski), Koło Naukowe Metodyki Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej 
(opiekun naukowy dr Adela Kożyczkowska), Koło Naukowe Młodych Pedago-
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gów (opiekun naukowy mgr Mariusz Brodnicki), Koło Naukowe „Psychotera-
pia” (opiekun naukowy dr Janusz Szeluga), Koło Naukowe „Studenckie Koło 
Samorozwoju” (opiekun naukowy dr Eliza Czerka).

•	 Koło Naukowe Młodych Pedagogów w ciągu całego roku akademickiego 
2007/2008 wykazywało się rozmaitymi inicjatywami, m.in.: zorganizowało 
warsztaty terapeutyczne (sposoby diagnozowania i leczenia), poprowadzone 
przez mgra Jakuba Mazurowskiego i mgra Mariusza Brodnickiego; nawiązało 
współpracę z innymi kołami naukowymi, w tym z Doktoranckim Kołem Na-
ukowym Hermeneutyki UG. Członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów 
brali czynny udział w studenckich zjazdach pedagogicznych, konferencjach 
naukowych i forach dyskusyjnych, organizowali co kilka tygodni spotkania 
z twórcami kultury (aktorami) oraz liczne wyjścia do teatru; prowadzili zajęcia 
dla dzieci z Biskupiej Górki w ramach działalności świetlicy edukacyjno-wy-
chowawczej przy GWSH. Średnio co dwa tygodnie organizowano spotkania 
naukowe, zapraszając do dyskursu studentów innych uczelni Trójmiasta. Te-
matyka spotkań to przede wszystkim współczesne kierunki w pedagogice. Koło 
współorganizowało też wystawę poświęconą 450. rocznicy założenia szkolnictwa 
wyższego w Gdańsku oraz nawiązało współpracę z Archidiecezjalnym Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży. Studenci prowadzą w Matemblewie zajęcia z dramy 
dla trudnej młodzieży i teatr młodzieżowy. Członkowie koła udzielają się jako 
wolontariusze w hospicjum czy domu dziecka.

•	 W dniach 23−25 października 2007 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyła 
się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Akademicka burza 
mózgów, czyli o aktywizujących metodach nauczania historii wychowania”. 
Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów p. Wioleta Kudlik 
poprowadziła warsztaty w ramach tej konferencji.

•	 Od listopada 2007 roku Koło Naukowe Młodych Pedagogów nawiązało współ-
pracę z wolontariatem Caritas.

•	 10 stycznia 2008 roku, dzięki inicjatywie organizacyjnej Koła Naukowego „Kino 
Europejskie”, działającego na Wydziale Studiów Europejskich pod opieką dr hab. 
Beaty Możejko, a także dzięki artystycznym pasjom jego członków, odbyła się 
studencka konferencja naukowa poświęcona tematyce Ojca chrzestnego po-
łączona z premierowym pokazem filmu dokumentalnego nakręconego przez 
studentów pt. „Ojciec chrzestny jako dzieło przełomowe i niedościgniony wzór 
naśladowany po dziś…”. Inspiracją była trylogia autorstwa włoskiego pisarza 
Maria Puzo, ukazująca dramatyczne losy włoskich (europejskich) imigrantów 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i jej filmowa adaptacja w reżyserii Francisa 
Forda Coppoli. Studenci, pozostając pod wrażeniem wielkich kreacji filmowych 
− przede wszystkim legendy kina Marlona Brando − na chwilę sami wcielili się 
w filmowo-powieściowych bohaterów. W ten sposób powstał ponadpółgodzin-
ny dokument utrzymany w czarno-białej konwencji, nagrywany w rozmaitych 
wnętrzach Trójmiasta, w tym również w siedzibie uczelni. Autorzy, studenci 
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III roku europeistyki, skoncentrowali się na ukazaniu najważniejszych wątków 
filmowej trylogii i losów bohaterów mafijnej rodziny Corleone. Zastanawiał ich 
zwłaszcza fenomen popularności filmu, stanowiącej wypadkową doskonałej 
reżyserii, sztuki aktorskiej i aktualności problemu zagrożenia mafią we współ-
czesnym świecie.

•	 W marcu 2008 roku Koło Naukowe Młodych Pedagogów zorganizowało cykl 
warsztatów z zakresu mówienia, słuchania, czytania, pisania i interpretacji teks-
tów, przeznaczonych dla wszystkich studentów GWSH. Celem warsztatów było 
kształcenie umiejętności pisania i redagowania tekstów naukowych, krytycznej 
i dogłębnej ich analizy, jak również przygotowanie studentów do publicznych 
wystąpień. Warsztaty poprowadzili członkowie Doktoranckiego Koła Nauko-
wego Hermeneutyki z Uniwersytetu Gdańskiego. 

•	 20−26 kwietnia 2008 roku członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów brali 
udział w wyjeździe integracyjno-naukowym dla trójmiejskich kół naukowych do 
Zakopanego i Krakowa. Celem zjazdu była debata na temat współczesnych metod 
nauczania i wychowania, które zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych 
kół, a także zagadnień antropologicznych. Doktoranci z Doktoranckiego Koła 
Naukowego Hermeneutyki poprowadzili też warsztaty poznania siebie.

•	 28 kwietnia 2008 roku decyzją rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej zostało zarejestrowane nowe koło naukowe – Koło Naukowe Marketingu 
Politycznego, które tym samym rozpoczęło swoją działalność na Wydziale 
Politologii GWSH.

•	 30 kwietnia 2008 roku członkowie Koła Naukowego Marketingu Politycznego 
zorganizowali wyjazd do Warszawy. Program pobytu obejmował wizytę w Sejmie 
i Senacie RP, a także wizytę w Telewizji Polskiej SA celem zapoznania się z jej 
działalnością i funkcjonowaniem.

•	 W maju 2008 roku członkowie Koła Naukowego „Psychoterapia” brali udział 
w warsztatach poświęconych wprowadzeniu do psychoterapii behawioralnej, 
prowadzonych przez mgra Rafała Miętkiewicza.

•	 30 czerwca 2008 roku ukazał się pierwszy numer Biuletynu Koła Naukowego 
„Psychoterapia”.

Życie studenckie i sprawy uczelni

•	 W roku akademickim 2007/2008 Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej nawiązało współpracę m.in. z następującymi instytucjami: 
Centrum Współpracy Młodzieży, Fundacja Integralia, działająca na rzecz 
integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, przedszkole MiniMontessori 
(Twórcza Edukacja Przedszkolna), Fundacja Hospicyjna, Kartuskie Centrum 
Wolontariatu, Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego.

•	 3 października 2007 roku z inicjatywy Biura Karier studenci GWSH podarowali 
dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku na Biskupiej Górce obraz, 
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aby uczniowie mogli wystawić go na aukcję charytatywną, a dochód przekazać 
najbardziej potrzebującym kolegom. Akcji patronowała uczelnia.

•	 W dniach 4−16 października 2007 roku w Trójmieście trwał Tydzień z AIESEC, 
na który złożyło się wiele wydarzeń związanych z promowaniem tej między-
narodowej organizacji. W GWSH odbyło się spotkanie z jej przedstawicielami, 
na którym studenci mogli się dowiedzieć o możliwościach rozwoju osobistego 
i zawodowego w AIESEC-u.

•	 Parlament Studentów GWSH był organizatorem ogólnopolskiej konferencji 
pt. „Edukacja w Unii Europejskiej”, połączonej z konwentem Stowarzyszenia 
MONSSUN. Wydarzenie miało miejsce w Gdańsku 19−21 października 2007 
roku. Inicjatywa ta pomogła Parlamentowi Studentów GWSH w zbliżeniu się 
do struktury ogólnopolskiej samorządności studenckiej.

•	 Parlament Studentów GWSH był współorganizatorem ogólnopolskiej konferen-
cji Parlamentu Studentów RP pt. „Dobrze wyszkolony samorząd − doskonała 
wizytówka uczelni”. Konferencja odbyła się w dniach 23−25 listopada 2007 roku 
w Malborku.

•	 6 grudnia 2007 roku w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku-Wrzeszczu 
zorganizowano zabawę mikołajkową w ramach akcji „Wigilijna Przytulanka”. 
Imprezę wspierała Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, która ufundowała 
konkursowe nagrody. Natomiast studenci GWSH z inicjatywy Biura Karier 
próbowali pozyskać datki na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza podczas 
koncertu w Filharmonii Bałtyckiej w ramach akcji „Głosy dla Hospicjów”. 

•	 W grudniu 2007 roku studenci pedagogiki trzykrotnie mogli się spotkać 
z p. Kamilem Kabasińskim, przedstawicielem wolontariatu Hospicjum im. 
ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej. 14 grudnia 2007 
roku odwiedzili także hospicjum w ramach zajęć.

•	 21 grudnia 2007 roku przez Biuro Karier GWSH zostało zorganizowane spot-
kanie informacyjne z p. Dawidem Kentzerem, wicedyrektorem Akademickich 
Inkubatorów Przedsiębiorczości UG. Spotkanie miało na celu propagowanie 
przedsiębiorczości wśród studentów oraz zachęcenie do realizowania własnych 
pomysłów biznesowych podczas studiów.

•	 Już po raz trzeci GWSH zorganizowała cykl darmowych zajęć przygotowawczych 
do matury. Wzięło w nim udział około 300 osób. Zajęcia z języka polskiego, 
języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie trwały od 29 stycznia do 
31 marca 2008 roku.

•	 9 lutego 2008 roku Teatr Studencki GWSH wystąpił w Integracyjnym Klubie 
Artystycznym Winda w Gdańsku-Wrzeszczu na X Spotkaniach Trójmiejskich 
Teatrów Niezależnych ze spektaklem Jak łatwo człowiek może się pogubić na 
podstawie tekstów Daniela Charmsa ze zbioru Pijcie ocet panowie w reżyserii 
Jarosława Rebelińskiego.

•	 14−15 lutego 2008 roku w siedzibie GWSH przy ul. Biskupiej 24 b w Gdańsku 
odbyły się obrady Zgromadzenia Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, 
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które od ponad roku jest partnerem GWSH na mocy porozumienia o współpra-
cy. Gośćmi obrad byli: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Marszałek Wo-
jewództwa Jan Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek 
Czarnobaj, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Senator RP 
Andrzej Grzyb, Poseł RP Sławomir Neumann, Komendant Wojewódzki Policji 
Adam Mularz, Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Rószkowski, Przewodni-
cząca Konwentu Starostw Janina Kwiecień, Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej prof. Zbigniew Machaliński. Wykład na temat kierowania 
zespołami ludzkimi wygłosiła dr Aleksandra Nowakowska.

•	 16 lutego 2008 roku Parlament Studentów GWSH, za zebrane od studentów 
datki, zorganizował wycieczkę dla wychowanków Domu Dziecka w Gdańsku-
Oruni, który objął stałym patronatem. Dzieci zwiedziły Park Naukowo-Tech-
niczny „Experyment” w Gdyni, gdzie dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy 
o zjawiskach zachodzących w codziennym życiu.

•	 21 lutego 2008 roku Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną odwiedzili studenci 
z Niemiec, z Uniwersytetu w Lüneburg.

•	 26 lutego 2008 roku w siedzibie GWSH przy ul. Biskupiej 24 b w Gdańsku odbyło 
się spotkanie informacyjne z przedstawicielami międzynarodowej organizacji 
studenckiej AIESEC.

•	 Jak co roku GWSH uczestniczyła w największej edukacyjnej imprezie targowej 
na Pomorzu – w Targach Akademia 2008, które trwały od 10 do 12 marca 2008 
roku.

•	 11 marca 2008 roku odbył się w siedzibie GWSH przy ul. Biskupiej 24 b w Gdań-
sku uroczysty finał I Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny Gdańsk” 
dla uczniów szkół średnich z terenu Gdańska. Organizatorami konkursu byli: 
Straż Miejska w Gdańsku, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; honorowy patronat nad konkursem 
sprawowali Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski 
Kurator Oświaty oraz Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, na-
tomiast patroni medialni to: Radio Gdańsk, „Polska Dziennik Bałtycki”, „Echo 
Miasta” i portal maturzystów Edu.info.pl. 

Olimpiada została zorganizowana w ramach rządowego programu „Razem 
bezpieczniej”, mającego ograniczyć zjawiska i zachowania, które budzą po-
wszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Główną nagrodą w konkursie był 
darmowy indeks GWSH na dowolny kierunek i dowolną specjalność studiów 
– na pięcioletni okres studiowania. Zwyciężczynią olimpiady została Monika 
Wiercińska z XV LO w Gdańsku.

•	 19 marca 2008 roku ze studentami Wydziału Politologii GWSH spotkał się p. Jan 
Kulas, poseł na Sejm RP z województwa pomorskiego. W swym wystąpieniu 
poseł omówił wybrane problemy, którymi zajmuje się Sejm, przedstawił tryb 
uchwalania ustaw, wymienił zagadnienia będące przedmiotem jego szcze-
gólnego zainteresowania, wskazując na edukację, kulturę, zdrowie i sport. Po 
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wystąpieniu posłowi zadano wiele pytań dotyczących roli partii politycznych 
reprezentowanych w Sejmie i występujących między nimi sporów ideologicz-
nych. Z uwagi na to, że poseł Jan Kulas był redaktorem książki pt. Grzegorz 
Ciechowski 1957−2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa, kilka pytań odnosiło 
się do działalności artystycznej tego znanego w Polsce muzyka. Na spotkaniu 
z posłem obecnych było około 70 studentów. Uczestniczyli w nim także prof. 
dr hab. Zbigniew Machaliński, rektor GWSH oraz dr hab. Izydor Sobczak, 
dziekan Wydziału Politologii GWSH.

•	 GWSH brała udział w organizacji festynu Radia Euro 2012, który odbył się 
20 marca 2008 roku na gdańskiej Starówce.

•	 Teatr Studencki GWSH przygotował spektakl zatytułowany Generał i bomba 
na podstawie Trzech opowieści Umberta Eco. Przedstawienie dotyczy ważkich 
problemów współczesności: wciąż aktualnego zagrożenia wojną nuklearną, to-
lerancji, skutków ubocznych rozwoju cywilizacji. Premierowy pokaz spektaklu 
odbył się podczas Regionalnego Przeglądu Festiwalu Artystycznego Młodzieży 
Akademickiej FAMA, 10 kwietnia 2008 roku.

•	 18 kwietnia 2008 roku odbyła się gala konkursu Primus Inter Pares. Nagrodę 
dla najlepszego studenta GWSH odebrała p. Dorota Hirsz, studentka III roku 
pedagogiki, Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów GWSH.

•	 Na terenie GWSH odbył się regionalny finał konkursu „Moje finanse, z klasy 
do kasy” – było to 21 kwietnia 2008 roku. Zadanie rywalizujących ze sobą 
uczniowskich komitetów inwestycyjnych polegało na pomnażaniu wirtualnych 
100 tys. zł. Najlepiej inwestowali Piotr Hawryluk, Dariusz Kałdowski i Krzysztof 
Sobański z II LO w Gdańsku.

•	 6 maja 2008 roku w GWSH miała miejsce akcja „Bądź jak lew! Oddaj krew!” 
zorganizowana przez Biuro Karier GWSH, Parlament Studentów GWSH, Radio 
Euro 2012 i Fundację „Wspólnota Gdańska”. Ponad 50 osób – studentów i pra-
cowników GWSH oraz mieszkańców Biskupiej Górki – oddało krew. Honorowy 
patronat nad akcją sprawował Rektor GWSH.

•	 18 maja 2008 roku w Górkach Zachodnich odbył się coroczny Sportowy Festiwal 
Uczelni Niepublicznych Województwa Pomorskiego, współorganizowany przez 
GWSH. Studenci GWSH zajęli II miejsce, zdobywając Puchar Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Pomorskiego Prof. Brunona Synaka.

•	 GWSH była jednym ze współorganizatorów studenckiej imprezy kulturalnej 
„Neptunalia 2008” 19−25 maja 2008 roku.

•	 31 maja 2008 roku młodzi tancerze z całej Polski walczyli o nagrody w turnieju 
tańca hiphopowego Funkall3, zorganizowanym przez New Boogie Down School 
– Szkołę Elementów Kultury Hip-Hop z Gdańska-Nowego Portu. Imprezie 
patronowała Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

•	 W maju 2008 roku Biuro Karier GWSH wraz z Akademickimi Inkubatorami 
Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim zorganizowało bezpłatne 
szkolenia dla studentów „Własna firma alternatywną ścieżką kariery”.
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•	 13 czerwca 2008 roku Teatr Studencki GWSH wystawił spektakl Generał i bomba 
na Festiwalu Lato Ludzi w Gdańskim Archipelagu Kultury.

•	 17 czerwca 2008 roku w siedzibie GWSH odbył się finał Konkursu Wiedzy 
o Trójmieście, zorganizowanego przez „Gazetę Wyborczą”, objętego patronatem 
Minister Edukacji, prezydentów trzech miast trójmiejskich oraz Marszałka 
Województwa. Jednym z jurorów był prof. Andrzej Januszajtis.

•	 18 czerwca 2008 roku w Szkole Podstawowej w Sobowidzu odbył się Dzień 
Sztuki „Jaki piękny jest ten świat” – impreza pod patronatem Rektora GWSH 
oraz Wójta Gminy Trąbki Wielkie. Teatr Studencki GWSH wystąpił z przedsta-
wieniem Generał i bomba.

Ewa Baniecka


