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Dydaktyka, najważniejsze wydarzenia z życia uczelni

•	 4 października 2008 roku w sie-
dzibie Gdańskiej Wyższej Szko-
ły Humanistycznej w Gdańsku 
przy ul. Biskupiej 24 b odbyła 
się uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2008/2009. 
Wykład inauguracyjny pod ty-
tułem Regulacyjne funkcje logi-
styki w kształtowaniu porządku 
gospodarczego współczesnych 
systemów gospodarczych wy-
głosił prof. dr hab. Mirosław 
Chaberek.

•	 Dnia 23 października 2008 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
wydało Uchwałę nr 752/2008 w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku 
pedagogika na Wydziale Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w 
Gdańsku, przyznając ocenę pozytywną zarówno w odniesieniu do kształcenia na 
poziomie pierwszego stopnia, jak i na poziomie drugiego stopnia, a tym samym 
nadając uprawnienia do kształcenia na tym kierunku na następne sześć lat.

•	 25 listopada 2008 roku Senat Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej uchwalił 
utworzenie filii GWSH w Koszalinie, która będzie prowadziła studia w ramach 
Wydziału Administracji, kierunek administracja, oraz Wydziału Humanistycz-
nego, kierunki: pedagogika i pielęgniarstwo.

•	 Na mocy Zarządzenia nr 23/2008 z dnia 22.12.2008 roku rektor GWSH powołał 
Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humani-
stycznej.

•	 13 stycznia 2009 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Gdań-
ską Wyższą Szkołą Humanistyczną i Muzeum Narodowym w Gdańsku. Współpraca 
ma dotyczyć między innymi projektów edukacyjnych, badawczych, wydawniczych, 
wystawienniczych i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

•	 Dnia 19 marca 2009 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
dwiema uchwałami: Uchwałą nr 162/2009 i Uchwałą nr 163/2009 pozytywnie 
oceniło jakość kształcenia odpowiednio na kierunku europeistyka prowadzo-
nym na Wydziale Studiów Europejskich GWSH oraz na kierunku politologia 
prowadzonym na Wydziale Politologii GWSH, tym samym nadając uprawnienia 
do kształcenia na tych kierunkach na kolejne sześć lat.
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•	 24 marca 2009 roku Senat GWSH pozytywnie zaopiniował utworzenie nowych 
specjalności na kierunku europeistyka: „turystyka i transport w Unii Europejskiej”, 
„kultura i gospodarka Hiszpanii”, „rynki skandynawskie” i na kierunku zarządza-
nie: „zarządzanie instytucjami kultury i sztuki”, „zarządzanie bezpieczeństwem”.

Badania i życie naukowe

•	 31 października 2008 roku w murach Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej odbyła się zorganizowana przez uczelnię oraz Pomorskie Stowarzyszenie 
Gmin Wiejskich konferencja pod tytułem „Edukacja skuteczna, przyjazna 
i nowoczesna”, z udziałem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. 

Otwarcie konferencji
Błażej Konkol, prezes PSGW, wójt gminy Trąbki Wielkie

Referaty:
Katarzyna Hall, Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna − zmiany w przepisach 

oświatowych 
Zdzisław Szudrowicz, Analiza polityki oświatowej – zadania Kuratora Oświaty 
Janusz Karczewski, „Nowoczesna edukacja przedszkolna na obszarach wiejskich” − 

promocja małych przedszkoli społecznych − projekt PSGW finansowany z EFS
Grzegorz Palasz, Aktualna sytuacja w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym 

na przykładzie gminy Cewice
Aleksander Gappa, Aktualna sytuacja w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na 

przykładzie powiatu człuchowskiego

Dyskusja i podsumowanie 

•	 17 listopada 2008 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna wraz z Towarzy-
stwem Historii Edukacji zorganizowały Konferencję Naukową w 450. rocznicę 
założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego (1558−2008). Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonał Rektor GWSH prof. dr hab. Zbigniew Machaliński. 
Poranna część obrad odbyła się w siedzibie uczelni przy ul. Biskupiej w Gdańsku, 
natomiast część popołudniowa miała miejsce w dawnej siedzibie Gdańskiego 
Gimnazjum Akademickiego, dzisiejszym Muzeum Narodowym w Gdańsku, 
przy ul. Toruńskiej 1. W dniu konferencji nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej działalność Gimnazjum Gdańskiego, wmurowanej w ścianę 
jego historycznej siedziby, o następującej treści:

„W tym budynku
od 13 VI 1558 roku
do 10 XI 1817 roku

działało sławne
Gdańskie Gimnazjum Akademickie.”
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Fundatorem tablicy jest Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Konferencji 
towarzyszyła okolicznościowa wystawa według projektu mgr. Mariusza Brodni-
ckiego.

Otwarcie konferencji
Rektor prof. dr hab. Zbigniew Machaliński 

Sesja pierwsza
Przewodniczący obrad

prof. dr hab. Romuald Grzybowski 

Referaty:
prof. dr hab. Lech Mokrzecki, Z dziejów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego 
prof. dr hab. Edmund Kotarski, Siedemnastowieczne biografie profesorów Gdań-

skiego Gimnazjum Akademickiego 
dr Jacek Taraszkiewicz, Prawo i Historia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim 
dr Sławomir Kościelak, Teologia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w okresie 

Colloquium Charitatiuum 

Sesja druga
Przewodniczący obrad

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Referaty:
mgr Mariusz Brodnicki, Rozwój filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim 

w szesnastym i siedemnastym wieku 
dr Adam Skarszewski, Medycyna i jej więzi z Gimnazjum Gdańskim 
prof. dr hab. Edmund Kizik, Życie i obyczaje studenckie w dawnym Gdańsku 
prof. dr hab. Kazimierz Puchowski, Model kształcenia w szkolnictwie katolickim 

i protestanckim w Prusach Królewskich 

Dyskusja 

Zakończenie obrad

•	 2 grudnia 2008 roku GWSH gościła w swoich murach przedstawicieli pomorskiej 
oświaty, służb mundurowych i innych instytucji w ramach odbywającej się tego 
dnia konferencji zatytułowanej „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Powitanie gości
Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz 
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Referaty:
Elżbieta Zubrzycka, System przeciwdziałania przemocy w szkole 
Ks. Jan Doppke, Współpraca rodziny, szkoły i parafii w realizacji zadań wycho-

wawczych
Lucyna Maculewicz, Wspieranie działań szkoły w pracy z dziećmi z zaburzonym 

zachowaniem
Janusz Staniszewski, Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły 
Beata Czajkowska, Działania edukacyjne pomorskiej policji
Solecka Agnieszka, Działania profilaktyczne straży miejskiej
Danuta Wołk-Karczewska, Dzieci i młodzież wobec prawa
Małgorzata Jankowska, Pedagogizacja rodziców
Marzena Pietruk, Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa uczniów
Mirosława Sawicka, Program poprawy efektywności wychowania
Kamila Sperlich, Budowanie przyjaznej atmosfery w szkole
Artur Surmaj, W bezpiecznym kręgu
Magdalena Wąsowicz, Szkoła dla rodziców i wychowawców jako przykład dobrej 

praktyki
Mariola Struk, Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki

Dyskusja

Zakończenie konferencji

Współpraca międzynarodowa i projekty unijne

•	 Od 3 do 7 października 2008 roku studenci GWSH uczestniczyli w międzynaro-
dowym spotkaniu w ramach programu Grundtvig, które odbyło się w Chani na 
Krecie. Gospodarze spotkania – Museum of School Life – przygotowali liczne 
warsztaty. Szczególne znaczenie miało poznawanie kultury kreteńskiej przez 
naukę regionalnych tańców, zgłębianie tajników sztuki kulinarnej i uczestnictwo 
w codziennym życiu mieszkańców.

•	 3 czerwca 2009 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego a Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną o dofinansowanie 
projektu pod tytułem „Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt rozpoczął się pierwszego sierpnia 2008 roku i będzie 
trwać do końca listopada 2011 roku. Główny cel projektu stanowi podwyższe-
nie poziomu i jakości kształcenia, jak też wzrost jego efektywności. Uczelnia 
podejmuje w jego ramach następujące działania:
1. Lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i jej dywer-

syfikacja przez otwarcie i realizację nowych specjalności. Kształcenie w ich 
ramach odbywa się bezpłatnie w ciągu trzech lat realizacji projektu.
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2. Umożliwienie studentom uzupełniania wiedzy w zakresie matematyki.
3. Organizacja praktycznych zajęć z pracodawcami, szkoleń oraz staży dla 

studentów.
4. Aktywizacja braci studenckiej dzięki systemowi grantów dla studentów ak-

tywnych w celu tworzenia „dobrego przykładu”.
5. Stworzenie narzędzi i możliwości wykorzystania nowoczesnych technik 

komunikacji na odległość do celów dydaktycznych.
6. Kształcenie kadry akademickiej, zwłaszcza w zakresie korzystania z narzędzi 

internetowych, zarządzania procesem dydaktycznym, komunikacji interper-
sonalnej i języka angielskiego.

•	 W dniach 29−30 czerwca 2009 roku odbyło się szkolenie dla kadry zarządza-
jącej GWSH pod tytułem „Ludzie w procesie zmian”, dotyczące problematyki 
zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę zwrócono na zarządzanie 
zasobami ludzkimi w okresie zmian, ponieważ uczelnia przechodzi obecnie 
okres intensywnej modyfikacji i rozwoju.

•	 6 lipca 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło na swojej 
stronie internetowej wyniki konkursu dotyczącego zbliżenia uczelni do rynku 
pracy, w którym GWSH otrzymała dofinansowanie unijne na realizację kolejnego 
projektu – „Wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej 
GWSH”. Celem jest tym razem uruchomienie z początkiem roku akademickiego 
2009/2010 wysokiej jakości zajęć na nowym kierunku studiów − administracji 

Warsztaty podczas międzynarodowego spotkania w ramach programu Grundtvig w Chani 
na Krecie
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− oraz konsultacja jego zakresu tematycznego z pracodawcami i kształcenie 240 
studentów bezpłatnie przez pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku. Dodat-
kowo projekt zakłada całkowitą likwidację barier architektonicznych.
Dla realizacji celu głównego podjęte zostaną następujące inicjatywy:

1. Opracowanie tematyki i programu kierunku studiów administracja w konsul-
tacji ze środowiskiem pracodawców oraz prowadzenie zajęć w ramach tego 
kierunku.

2. Organizacja zajęć dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów-praktyków 
z danej dziedziny.

3. Umożliwienie studentom kontaktów bezpośrednich z pracodawcami przez 
organizację paneli dyskusyjnych.

4. Organizacja obowiązkowych praktyk studenckich.
5. Zakup i montaż windy ułatwiającej funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Działalność studenckich kół naukowych

•	 W roku akademickim 2008/2009 członkowie Koła Naukowego Marketingu 
Politycznego brali udział w badaniu pod kierunkiem dr Moniki Mazurek na 
temat: „Pamięć historyczna o Solidarności, czyli zostało z etosu Solidarności 
w dzisiejszych czasach”.

•	 W roku akademickim 2008/2009 Koło Naukowe Młodych Pedagogów aktyw-
nie uczestniczyło w wielu konferencjach, a także przygotowywało wykłady 
i ćwiczenia przeznaczone dla studentow GWSH słabo widzących i niewidomych 
z edukacji zdrowotnej, historii wychowania i pedagogiki ogólnej.

•	 15 grudnia 2008 roku odbyło się w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej zebranie założycielskie Międzywydziałowego Psychologicznego Koła 
Naukowego „Nosce te ipsum”, a 29 stycznia 2009 roku jego działalność została 
zarejestrowana.

•	 15 stycznia 2009 roku Koło Naukowe Marketingu Politycznego zorganizowało 
panel dyskusyjny pod tytułem „Wprowadzenie waluty euro w Polsce – szanse 
i zagrożenia w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym”, z udziałem 
studentów Wydziału Studiów Europejskich GWSH.

•	 24 stycznia 2009 roku powstało nowe studenckie koło naukowe – Naukowe 
Koło Młodych Logistyków. Główny cel jego działania określono jako szerzenie 
i rozwijanie wiedzy zdobywanej podczas studiów oraz zgłębienie zagadnień 
z dziedziny logistyki.

•	 25 marca 2009 roku odbyło się w GWSH spotkanie studentów politologii z Poseł 
Iwoną Guzowską, która przybyła na zaproszenie członków Koła Naukowego 
Marketingu Politycznego.

•	 16 kwietnia 2009 roku z inicjatywy Koła Naukowego Marketingu Politycznego 
odbyła się studencka konferencja zatytułowana „Rola mediów w marketingu 
politycznym”. Gościem specjalnym konferencji była poseł Iwona Guzowska.



302

Studia Gdańskie, t. VI

•	 23 maja 2009 roku członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków oraz 
studencji VI semestru specjalności „logistyka” na kierunku zarządzanie złożyli 
wizytę w trójmiejskim centrum logistycznym Prologis Park Gdańsk Kokoszki. 

•	 17 lipca 2009 roku zostało utworzone Koło Naukowe Kultury Europejskiej przy 
Wydziale Studiów Europejskich GWSH.

Życie studenckie, wydarzenia kulturalne i sprawy uczelni

•	 19–20 września 2008 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna uczestniczyła 
w jednej z największych na Pomorzu edukacyjnych imprez targowych – Gdań-
skim Salonie Maturzystów 2008 – zorganizowanej przez Fundację Perspektywy 
pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji 
Narodowej, Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego KRZaSP.

•	 9 października 2008 roku studenci GWSH mogli uczestniczyć w spotkaniu 
informacyjnym z przedstawicielami międzynarodowej organizacji studenckiej 
AIESEC, zorganizowanym przez Biuro Karier GWSH.

•	 Z początkiem roku akademickiego 2008/2009 z inicjatywy Parlamentu Studen-
tów GWSH powstała na uczelni sekcja Honorowych Dawców Krwi. 11 paździer-
nika 2008 roku odbyła się na terenie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
studencka akcja krwiodawstwa – na dziedzińcu stanął autokar Regionalnej Stacji 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

•	 Również 11 października 2008 roku z inicjatywy Biura Karier GWSH uczelnia 
włączyła się w zbiórkę pieniędzy na rzecz pacjentów hospicjów, 11 październi-
ka jest bowiem Światowym Dniem Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Ten dzień 
rozpoczynał V kampanię „Hospicjum to też Życie”.

•	 17 października 2008 roku GWSH patronowała młodzieżowemu turniejowi 
tańca nowoczesnego Urban Styles Battle 2008.

•	 28 października 2008 roku w GWSH została zorganizowana impreza w ramach 
ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez przedstawicieli programu Projektor 
Wolontariat Studencki. Wśród wielu atrakcji tego dnia można wymienić: galerię 
fotografii w podziemiach uczelni, Body Painting, pokaz Fire Show, konkursy 
z nagrodami, warsztaty, prezentację programu Projektor.

•	 Kolejne spotkanie studentów GWSH z przedstawicielami programu wolontariatu 
Projektor – o charakterze informacyjno-szkoleniowym – odbyło się na uczelni 
13 listopada 2008 roku.

•	 Od 12 do 14 grudnia 2008 roku trwała w GWSH wystawa prac plastycznych Jacka 
Urbana, kaszubskiego malarza amatora, którego twórczości uczelnia patronuje od 
2006 roku. W czasie wystawy studenci GWSH wraz z samym artystą zaangażowali 
się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku.

•	 Podczas XI Spotkań Trójmiejskich Teatrów Niezależnych, 14 grudnia 2008 roku 
w Integracyjnym Klubie Artystycznym Winda, swój spektakl na podstawie prozy 
Umberta Eco pokazywał Teatr Studencki GWSH.
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•	 W miesiącach styczeń – marzec 2009 roku trwał czwarty już z kolei coroczny 
darmowy kurs przygotowawczy dla maturzystów, organizowany przez uczelnię 
w ramach jej działalności promocyjnej. Jak co roku, cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem, a uczestnicy w swojej petycji do władz uczelni tak ocenili poziom 
prowadzonych w jego ramach zajęć: „My, uczniowie różnych szkół, w różnym 
wieku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie kursu maturalnego 
w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Jesteśmy zdania, że placówka, 
a przynajmniej ludzie przygotowujący nas do tego ważnego egzaminu, robią 
to w sposób bardzo dobry, a nawet perfekcyjny”. 

•	 14–15 lutego 2009 roku na terenie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej odbyły 
się walne obrady Zgromadzenia Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, 
z którym uczelnia współpracuje w ramach zawartego w 2007 roku porozumienia.

•	 18–20 marca 2009 roku GWSH tradycyjnie brała udział w Targach Akademia 
– największej edukacyjnej imprezie targowej na Pomorzu, organizowanej co 
roku przez Uniwersytet Gdański. GWSH prezentowała swoją ofertę licznie 
przybyłym uczniom z całego województwa pomorskiego, a jej stoisko cieszyło 
się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

•	 W dniach 27 kwietnia – 3 maja 2009 roku troje członków zarządu Parlamentu Stu-
dentów GWSH uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowo-rekreacyjnym członków 
parlamentów różnych uczelni publicznych i niepublicznych w miejscowości Selce 
w Chorwacji, gdzie wzięli udział w szkoleniu „Sztuka podejmowania decyzji”.

•	 GWSH wsparła organizatora Ogólnopolskich Zawodów w Plażowej Piłce 
Ręcznej „Sopot Hand 2009”, Radio Euro2012.pl. Impreza miała miejsce 9 maja 
2009 roku, pojawili się na niej najlepsi 
zawodnicy w kraju.

•	 Parlament Studentów GWSH współ-
organizował wraz z przedstawicielami 
samorządów innych trójmiejskich 
uczelni wyższych Dni Kultury Stu-
denckiej – Neptunalia 2009, które 
odbyły się 19–23 maja 2009 roku.

•	 26 maja 2009 roku Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna otrzymała 
certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na 
rok akademicki 2009/2010, przyznany 
przez Akademickie Centrum Infor-
macyjne z Poznania.

•	 W czerwcu 2009 roku Biuro Ka-
rier GWSH zyskało trzech nowych 
partnerów – nawiązało współpracę 
z portalem dlaStudenta.pl, portalem 
PewnaPraca.pl oraz z portalem Mro-



Studia Gdańskie, t. VI

wisko.biz, przeznaczonym dla firm i specjalistów z branż, które charakteryzują 
się możliwością współpracy na odległość.

•	 3–4 czerwca 2009 roku pod patronatem Gdańskiej Wyższej Szkoły Humani-
stycznej, gminy Trąbki Wielkie oraz Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 
trwały Dni Sztuki zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Sobowidzu. 
Wystąpił, między innymi, Teatr Studencki GWSH, który wystawił spektakl 
zatytułowany „Pif-paf – nie żyjesz” w reżyserii Jarosława Rebelińskiego. Swoje 
prace zaprezentowali znakomici artyści plastycy z Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

•	 9 czerwca 2009 roku w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Gdańsku przy ul. Biskupiej wyłoniono zwycięzcę II Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie „Bezpieczne i Przyjazne Pomorze” – podczas uroczystego finału 
konkursu z udziałem wielu gości honorowych. Olimpiadę zorganizowały straże 
miejskie z Gdańska, Sopotu i Tczewa, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, Gdański Związek Pracodawców Oddział w Tczewie oraz Gdańska 
Wyższa Szkoła Humanistyczna – fundator głównej nagrody w konkursie, „dar-
mowego indeksu GWSH” na wybrany przez laureata kierunek studiów. Celem 
konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za 
swoje postępowanie oraz zachęcenie do poznania przepisów prawa i uprawnień 
instytucji stojących na jego straży.
Konkurs, odbywający się w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, 
skierowany był do uczniów szkół średnich wszystkich typów z Gdańska, Sopotu 
i Tczewa. Do pierwszego etapu zgłosiły się 164 osoby, w drugim wzięło udział 
59 osób, spośród których wyłoniono 16 finalistów. Zadaniem finalistów była 
prezentacja własnego projektu poprawy bezpieczeństwa w swojej dzielnicy. 
Zwyciężczynią została Katarzyna Milewska, uczennica drugiej klasy I Liceum 
Ogólnokształcącego w Tczewie. Konkurs objęli honorowym patronatem Prezy-
denci Miast: Gdańska, Sopotu i Tczewa,  Starosta Powiatu Tczewskiego, Pomor-
ski Kurator Oświaty oraz Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. 
Nie zabrakło także patronów medialnych: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Radio 
Plus, „Polska Dziennik Bałtycki”, Telewizja Tetka Tczew, Portal Pomorza, Portal 
tcz.pl oraz „Echo Tczewa”. O olimpiadzie pisały między innymi: „Przewodnik 
Edukacyjny” – dodatek do „Dziennika Pomorza”, „Echo Miasta”, „Echo Tcze-
wa”, Portal Pomorza, „Nowy Kurier Nadbałtycki”, „Gazeta Gdańska”, „Polska 
Dziennik Bałtycki”, www.naszemiasto.pl, www.tcz.pl, www.tczew.pl.

•	 24 czerwca 2009 roku pod patronatem GWSH pokazano w Integracyjnym Klu-
bie Artystycznym Winda spektakl poetycki pod tytułem „Jestem” w wykonaniu 
Grupy Nieformalnej KK z Kolbud na podstawie wierszy Alicji Krajewskiej.

•	 27 czerwca 2009 roku w podziemiach GWSH odbył się wernisaż wystawy foto-
grafii „Enklawa Biskupia Górka”, zorganizowanej przez uczelnię oraz Gdańskie 
Towarzystwo Twórczości Fotograficznej.

Ewa Baniecka


