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Dydaktyka, życie naukowe

• 23 lipca 2010 roku Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wydało pozytyw-
ną decyzję w sprawie prowadzenia kierun-
ków pedagogika i administracja w Filii 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Koszalinie.
• 22 listopada 2010 roku w Gdańskiej 
Wyższej Szkole Humanistycznej, na Wy-
dziale Administracji i Nauk o Polityce, 
zorganizowano sesję naukową zatytuło-
waną „Demokracja – wybory, przestrzeń 
kulturowa”. Gościem specjalnym był 
Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska.
• 12 stycznia 2011 roku Koło Naukowe 
„Kino europejskie” zorganizowało konfe-
rencję o stereotypach narodowych „Wy-
starczy chwila, by ocenić człowieka…”.
• 6 kwietnia 2011 roku Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna wraz z Kołem 
Naukowym Marketingu Politycznego 
zapraszały do udziału w sesji naukowej 
zatytułowanej „Umiejętna autoprezentacja 
w kampanii wyborczej kluczem do suk-
cesu”. Honorowy patronat nad sesją objął 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
• 9 maja 2011 roku został zatwierdzony 
przez ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego nowy Regulamin Studiów Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej.
• 11 maja 2011 roku naukowcy obradowali 
w GWSH w ramach sesji naukowej pod ty-
tułem „Współczesne społeczeństwo Europy 
w procesie zmiany”.
• W dniach 18−19 maja 2011 roku trwała 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psy-
chologia w służbie rodziny – zdrowotne 

aspekty życia rodzinnego”, współorganizo-
wana przez Instytut Psychologii Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Gdańską Wyższą Szkołę 
Humanistyczną oraz Gdański Ośrodek 
Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Mło-
dzieży. 
• W dniach 30−31 maja 2011 roku odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Roz-
wój poprzez terapię – biopsychospołeczne 
aspekty pedagogiki leczniczej”, zorgani-
zowana przez GWSH w ramach projektu 
„Wszechstronny rozwój społeczności 
akademickiej GWSH sposobem na wzrost 
potencjału Uczelni”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Partnerami 
naukowymi były: Zakład Psychologii 
Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu 
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
Zakład Badań nad Jakością Życia Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne Oddział 
Gdańsk. Przedmiotem konferencji były 
oddziaływania terapeutyczne służące nie 
tylko eliminowaniu zaburzeń i chorób, 
ale także wszechstronnemu rozwojowi 
człowieka.
• 1 lipca 2011 roku Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego nadało Gdańskiej 
Wyższej Szkole Humanistycznej uprawnie-
nia do prowadzenia kształcenia na nowym 
kierunku – kulturoznawstwie.
• 4 lipca 2011 roku decyzją Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadano 
Filii GWSH w Koszalinie uprawnienia do 
prowadzenia nowego kierunku – turystyki 
i rekreacji.
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Z życia uczelni 

• 3 września 2010 roku Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna przystąpiła do 
projektu e-Publikacje Nauki Polskiej, po-
legającego na wdrożeniu ogólnopolskiego 
elektronicznego systemu komercjalizacji 
recenzowanych prac naukowych przy 
Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białym-
stoku. Celem projektu jest stworzenie 
bazy zawierającej 8 tysięcy publikacji au-
torstwa naukowców z całej Polski i udo-
stępnienie ich w postaci elektronicznej. 
W ramach projektu studenci i pracow-
nicy GWSH mogą korzystać z platformy 
darmowo.
• 14 września 2010 roku w siedzibie Gdań-
skiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
przy ul. Biskupiej 24 B odbył się uroczysty 
finał konkursu „Odkrywamy talenty na 
Pomorzu”, zorganizowanego przez Gdań-
ski Związek Pracodawców Oddział Tczew, 
GWSH oraz Tczewskie Centrum Kultury 
i Sztuki. Główną nagrodę – indeks GWSH 
– wyśpiewała sobie Magdalena Fennig. 
Gośćmi finału byli: Iwona Guzowska, Ag-
nieszka Pomaska, Magdalena Mroczkiewicz 
i Jarosław Dymek. Honorowym patronatem 
imprezę objęli: wojewoda pomorski Roman 
Zaborowski, marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk, pomorski 
kurator oświaty Zdzisław Szudrowicz, pre-
zydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz 
prezydent Tczewa Zenon Odya.
• 14 września 2010 roku w Galerii 63 w So-
pocie odbyło się wydarzenie artystyczne, 
którego bohaterką była studentka polito-
logii GWSH Marta Gumuła − wernisaż jej 
prac fotograficznych.
• Rok akademicki 2010/2011 inauguro-
wano w Gdańskiej Wyższej Szkole Hu-
manistycznej uroczystością w Bałtyckim 
Teatrze Dramatycznym w Koszalinie 
9 października 2010 roku.
• Dnia 21 października 2010 roku wykła-
dowcy akademiccy GWSH spotkali się 

na szkoleniu, aby podnieść swoją wiedzę 
i kompetencje. Szkolenie na temat „Re-
lacja student – wykładowca ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji stresowych 
i problemowych” odbyło się w Hotelu Hil-
ton w Gdańsku.
• 25 października 2010 roku w ramach 
projektu „Wzbogacenie, rozszerzenie 
oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej 
GWSH”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, przeprowadzono pa-
nel dyskusyjny dla studentów Wydziału 
Administracji i Nauk o Polityce dotyczący 
tematu „Etyka i negocjacje w biznesie”. 
Organizatorem panelu było Biuro Karier.
• 27 października 2010 roku odbyła się 
impreza studencka Otrzęsiny Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej, połą-
czona z obchodami Dnia Edukacji Naro-
dowej. Z inicjatywy jednego z członków 
Parlamentu Studentów GWSH wykła-
dowcom przyznano nagrody w różnych 
kategoriach – „Złote Jagody”.
• 3 listopada 2010 roku Międzywydziało-
we Psychologiczne Koło Naukowe „Nosce 
te ipsum” zorganizowało warsztaty pt. 
„Techniki skutecznej negocjacji”, których 
celem było pogłębienie wiedzy studentów 
na temat skutecznych metod prowadzenia 
negocjacji w życiu zawodowym i prywat-
nym oraz diagnozy własnego potencjału 
w tym zakresie czy popełnianych błędów. 
Warsztaty poprowadziła mgr Dorota Dy-
kalska-Bieck, doktorantka Instytutu Psy-
chologii UG.
• 4 listopada 2010 roku Gdańska Wyż-
sza Szkoła Humanistyczna uczestniczyła 
w targach edukacyjnych zorganizowanych 
przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Koszalinie oraz Urząd Miejski w Kosza-
linie. Stoisko i oferta edukacyjna GWSH 
cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem.
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• 18 listopada 2010 roku świętowano 
Otrzęsiny w Filii GWSH w Koszalinie. 
Studentów pierwszego roku witano im-
prezą w rytmach muzyki dyskotekowej.
• 20 listopada 2010 roku już po raz trzeci 
odbyła się w Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej akcja pobierania krwi 
pod hasłem „Kropla do kropli, a uzbiera 
się życie”, której inicjatorem jest Parla-
ment Studentów GWSH.
• 22 listopada 2010 roku Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna podpisała umowę 
o współpracy z Wydawnictwem Adam 
Marszałek z Torunia. „Cieszymy się, że 
doszło do zawarcia tej umowy. Jesteśmy 
przekonani, że książki wydawane przez 
naszego nowego partnera zachęcą autorów 
z innych ośrodków naukowych do publi-
kowania w GWSH” – powiedział kanclerz 
mgr Wiktor Usik po spotkaniu wieńczą-
cym rozmowy.
• 23 listopada 2010 roku na uczelni miało 
miejsce zebranie założycielskie Klubu Stu-
denta i Absolwenta GWSH, którego cele 
określono następująco:
− integrowanie oraz utrwalanie więzi 

społecznych studentów i absolwentów 
oraz propagowanie koleżeńskich form 
kontaktów;

− tworzenie nowych perspektyw zawodo-
wych i pozazawodowych;

− wspieranie oraz inicjowanie form konty-
nuacji kształcenia absolwentów;

− promowanie studentów oraz absolwen-
tów w środowisku pracodawców;

− tworzenie możliwości kontaktów bizne-
sowych absolwentów;

− wzajemne wspieranie się na drodze ka-
riery zawodowej;

− pomoc w wymianie informacji, wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy studentami oraz 
absolwentami; 

− dbałość o dobry wizerunek i prestiż 
uczelni;

− lobbing na rzecz uczelni oraz absolwen-
tów;

− organizowanie i wspieranie inicjatyw 
społecznych, kulturalnych oraz charyta-
tywnych.

• 23 listopada 2010 roku Międzywydzia-
łowe Psychologiczne Koło Naukowe „No-
sce te ipsum” zorganizowało warsztat 
pod tytułem „Zarządzanie czasem, czyli 
jak z tylko jednego dnia zrobić aż 1440 
minut”, który prowadził mgr Mirosław 
Brejwo, doktorant Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego.
• 25 listopada 2010 roku Dziennikarskie 
Koło Naukowe zorganizowało wyjście do 
drukarni Polskapresse w Gdańsku, które 
miało na celu zapoznanie się z pracą dru-
karni oraz poznanie specyfiki tego działu 
powstawania gazety.
• 29 listopada 2010 roku studenci GWSH 
mieli możliwość udziału w interesują-
cym szkoleniu „Assessment Centre i testy 
w procesie rekrutacyjnym”, zorganizowa-
nym przez Biuro Karier. Szkolenie było 
elementem projektu „Wszechstronny roz-
wój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni”, 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
• 8 grudnia 2010 roku studenci GWSH 
bawili się na integraliach, imprezie inte-
gracyjnej samorządów studenckich trzech 
uczelni wyższych: Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej, Ateneum oraz 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. 
Impreza odbyła się pod hasłem Back to 
disco.
• 9 grudnia 2010 roku na uczelni trwał 
panel dyskusyjny na temat: „Budowanie 
pozytywnych relacji interpersonalnych 
w pracy”, zorganizowany przez Biuro Ka-
rier GWSH w ramach projektu „Wszech-
stronny rozwój społeczności akademickiej 
GWSH sposobem na wzrost potencjału 
Uczelni”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
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• Grupa czterech studentów GWSH 
uzyskała dotację w ramach projek-
tu „Gdański Wolontariat Studencki” 
na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej. Or-
ganizatorami projektu były: Fundacja 
Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej 
oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Studen-
ci stworzyli projekt pod nazwą „Święta 
i tradycje wigilijne”, zrealizowany w Ro-
dzinnym Domu Dziecka nr 2 w Gdań-
sku. Spotkanie z opiekunami, państwem 
Barbarą i Marianem Ząbkami, oraz ich 
ośmiorgiem podopiecznych odbyło się 
13 grudnia 2010 roku. Cele główne prze-
prowadzonego projektu to:
− uświadomienie, że Święta Bożego Naro-

dzenia są pięknym wydarzeniem,
− uświadomienie znaczenia i piękna trady-

cji, potrzeby ich podtrzymywania,
− zapoznanie z tradycjami bożonarodze-

niowymi.
• W okresie od 3 stycznia 2011 roku do 
3 czerwca 2011 roku realizowano za po-
średnictwem Biura Karier płatne staże 
studenckie w ramach projektu „Wszech-
stronny rozwój społeczności akademickiej 
GWSH sposobem na wzrost potencjału 
Uczelni”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Staże przyznano 46 
najlepszym studentom. Do współpracy 
w projekcie GWSH zaprosiła kilkadziesiąt 
uznanych firm oraz instytucji.
• Instytut Regionalnej Administra-
cji i  Ekonomiki w Kirowogradzie na 
Ukrainie, decyzją swojego Senatu z dnia 
30 września 2010 roku, nadał tytuł dokto-
ra honoris causa mgr Dorocie Ottmann.

Senat, nadając najwyższą godność 
akademicką pani mgr Dorocie Ottmann, 
uhonorował jej wieloletnie zaangażo-
wanie, twórczą, kreatywną i nowatorską 
działalność na rzecz umacniania i rozwo-
ju międzynarodowej współpracy uczel-
ni wyższych. W ten sposób od wielu lat 

współpracująca z BWSH i GWSH kirowo-
gradzka uczelnia wyraziła swoje uznanie 
dla osobistego zaangażowania się Doroty 
Ottmann w dzieło umacniania polsko- 
-ukraińskiej współpracy naukowej.

Konsolidacja na rzecz rozwoju nau-
ki, edukacji i wychowania młodzieży, 
międzynarodowej wymiany kulturalnej 
pomiędzy uczelniami ukraińskimi a pol-
skimi to zasługa Doroty Ottmann, którą 
w laudacji podkreślił prof. dr hab. Mykola 
Zymomrya.

Podjęta pod jej kierownictwem śmia-
ła i nowatorska idea działania obu uczel-
ni jest de facto początkiem wyraźnie 
zarysowanej tendencji konsolidacji, która 
w najbliższych latach obejmie wiele pol-
skich wyższych szkół niepublicznych, 
zwłaszcza tych mniejszych, a tym samym 
dysponujących skromniejszymi możli-
wościami finansowymi. W tym sensie 
– jak podkreślano – działanie, o którym 
mowa, ma także charakter doświadczenia 
odkrywczego i pionierskiego.

Przyznanie założycielowi Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej mgr 
Dorocie Ottmann zaszczytnego tytułu 
doktora honoris causa jest również wy-
różnieniem naszej uczelni oraz uznaniem 
dla jej dokonań naukowo-dydaktycznych 
i organizatorskich.

Uroczystość wręczenia dyplomu odby-
ła się podczas nadzwyczajnego posiedze-
nia Senatu GWSH w dniu 10 stycznia 2011 
roku.
• 12 stycznia 2011 roku członkowie Mię-
dzywydziałowego Psychologicznego Koła 
Naukowego „Nosce te ipsum” odwiedzili 
Pracownię Pomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Gdańsku.
• Od 18 stycznia do 24 lutego 2011 roku 
w ramach działalności Koła Naukowego 
Młodych Pedagogów trwały warsztaty pi-
sania tekstów naukowych pod kierunkiem 
profesora Artura Brackiego z Uniwersyte-
tu Kijowskiego.
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• 25 lutego 2011 roku odbyło się szkolenie 
pod tytułem „Rozmowa kwalifikacyjna” 
zorganizowane przez Biuro Karier w ra-
mach projektu „Wszechstronny rozwój 
społeczności akademickiej GWSH spo-
sobem na wzrost potencjału Uczelni”, 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
• 7 marca 2011 roku studenci GWSH brali 
udział w kolejnym szkoleniu organizowa-
nym przez Biuro Karier – „Trening aser-
tywności”, również w ramach projektu 
„Wszechstronny rozwój społeczności 
akademickiej GWSH sposobem na wzrost 
potencjału Uczelni”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
• 10 marca 2011 roku w Nowym Ratuszu 
przy ul. Wały Jagiellońskie w Gdańsku 
uczestnicy IV Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie „Bezpieczne i przyjazne 
Pomorze” walczyli w finale konkursu o in-
deks GWSH. Zwycięzca, Miłosz Kowalski, 
uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcące-
go w Kwidzynie, będzie mógł skorzystać 
z oferty uczelni bezpłatnie, studiując na 
dowolnie wybranym kierunku. Olimpiadę 
zorganizowały Straż Miejska w Gdańsku 
oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humani-
styczna. Przystąpiło do niej 584 uczniów 
z pomorskich szkół ponadgimnazjalnych. 
Partnerami wydarzenia były Urząd Miej-
ski w Gdańsku (Wydział Edukacji), Gdań-
ski Związek Pracodawców Oddział Tczew, 
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiej-
skich oraz Pomorski Urząd Wojewódzki.
• 11 marca 2011 roku uczelnia gościła 
w swoich murach prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. Głównym tematem 
spotkania było omówienie problemów 
związanych z poprawą bezpieczeństwa 
ruchu pieszego i kołowego na ulicy Bisku-
piej oraz rewitalizacji otoczenia siedziby 
GWSH przez reaktywowanie podziem-
nej klatki schodowej łączącej uczelnianą 

posesję z ulicą Zaroślak i schodów tere-
nowych prowadzących do ulicy Spadzi-
stej. Pan prezydent wyraził uznanie dla 
przeprowadzonych prac remontowych 
w dziewiętnastowiecznej reducie pruskiej 
będącej siedzibą uczelni oraz zagospoda-
rowania otaczającego ją terenu.
• W dniach 21−23 marca 2011 roku na 
terenie Kampusu Bałtyckiego Uniwer-
sytetu Gdańskiego trwały 17. Targi Aka-
demia. Tradycyjnie uczestniczyła w nich 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. 
Licznie odwiedzane stoisko GWSH kusiło 
przede wszystkim dobrą ofertą edukacyj-
ną, wzbogaconą o dwa nowe kierunki oraz 
wiele nowych specjalności, a poza tym do-
datkową atrakcją, jaką stanowiła możli-
wość wzięcia udziału w sesji fotograficznej 
w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni.
• 30 marca 2011 roku odbyła się wizyta 
Międzywydziałowego Psychologicznego 
Koła Naukowego „Nosce te ipsum” w Cen-
trum Planowania Kariery Zawodowej Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
• 30 marca 2011 roku z inicjatywy Parla-
mentu Studentów GWSH świętowano po-
łowinki.
• „Sztuka prezentacji i wystąpień publicz-
nych” to temat szkolenia przygotowanego 
przez Biuro Karier GWSH, które odbyło 
się 31 marca 2011 roku w ramach projek-
tu „Wszechstronny rozwój społeczności 
akademickiej GWSH sposobem na wzrost 
potencjału Uczelni”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
• 9 kwietnia 2011 roku na Wydziale Hu-
manistycznym Filii GWSH w Koszalinie 
uroczyście wręczano dyplomy absolwen-
tom kierunku pedagogika. Uroczystość 
odbyła się z udziałem rektora GWSH prof. 
dra hab. Zbigniewa Machalińskiego oraz 
założyciel GWSH mgr Doroty Ottmann.
• Kolejne szkolenie zorganizowane przez 
Biuro Karier w ramach projektu „Wszech-
stronny rozwój społeczności akademickiej 
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GWSH sposobem na wzrost potencjału 
Uczelni”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, to „Przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych”. Miało ono 
miejsce 12 kwietnia 2011 roku.
• W dniu 12 kwietnia 2011 roku z inicjaty-
wy Międzywydziałowego Koła Naukowe-
go „Nosce te ipsum” odbył się w GWSH 
warsztat zatytułowany „Zaniedbanie 
jako forma przemocy wobec dzieci”, po-
prowadzony przez mgr Annę Jankowską, 
doktorantkę Instytutu Psychologii Uni-
wersytetu Gdańskiego.
• 15 kwietnia 2011 roku studenci politolo-
gii GWSH gościli w warszawskiej siedzi-
bie Wydawnictwa Presspublica. Spotkanie 
odbyło się w ramach projektu dziennikar-
skiego Reporter RP. Celem wizyty było 
nawiązanie współpracy oraz podzielenie 
się opiniami na temat powstającego por-
talu informacyjnego Reporter.rp. Wszyscy 
uczestnicy spotkania zapoznali się wcześ-
niej z testową wersją serwisu i opublikowali 
reportaże. Studenci uczestniczyli w panelu 
dyskusyjnym prowadzonym przez redak-
tora naczelnego „Rzeczpospolitej” Pawła 
Lisickiego oraz publicystę Piotra Zarembę.
• 16 kwietnia 2011 roku Dziennikarskie 
Koło Naukowe wzięło udział w specjal-
nej przedpremierowej sesji dziennikar-
skiej w Teatrze Wybrzeże zorganizowanej 
z okazji premiery spektaklu Pan Tadeusz.
• Międzywydziałowe Koło Naukowe „No-
sce te ipsum” zorganizowało 27 kwietnia 
2011 roku wykład pod tytułem „Obibok, 
mściwy czy przedsiębiorczy – o różnych 
przejawach przedsiębiorczości”. Spotkanie 
poprowadziła dr Magdalena Żemojtel- 
-Piotrowska, adiunkt Instytutu Psycholo-
gii Uniwersytetu Gdańskiego.
• 29 kwietnia 2011 roku w Gdańskim Ar-
chipelagu Kultury przy ul. Dworcowej 9 
odbyła się impreza teatralna pod nazwą 
Ring Teatralny, w której GWSH była fun-
datorem nagród. Cztery młode zespoły: 

Teatr Mały, Teatr Pokój Zdarzeń, Teatr 
Ephata i Teatr Pod Mostem zmierzyły się 
ze sobą, prezentując spektakle, a następnie 
stając do walki na improwizację.
• Pod honorowym patronatem Gdań-
skiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 
a także marszałka województwa pomor-
skiego i starosty gdańskiego odbyła się 
29 kwietnia 2011 roku w Trąbkach Wiel-
kich uroczystość z okazji Święta Flagi 
i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Rozpoczęto mszą św. w intencji Ojczyzny, 
a następnie w pięknej auli Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka odbyły się 
główne uroczystości.
• W maju 2011 roku członkowie Koła 
Naukowego Młodych Pedagogów wzię-
li udział w wycieczce naukowej szlakami 
gdańskiej nauki i oświaty.
• W niedzielę 8 maja 2011 roku Fundacja 
Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła na 
terenie uczelni akcję pod hasłem „Bezpiecz-
ne Gruchanie” − kampanię informacyjno-
-edukacyjną o bezpiecznych zachowaniach 
seksualnych skierowaną specjalnie do 
gdańskich studentów i studentek. W ra-
mach akcji odbyły się miniquizy wiedzy 
o HIV/AIDS z nagrodami (koszulki z logo 
„Bezpiecznego Gruchania”). Na wszelkie 
nurtujące pytania odpowiadały certyfiko-
wane edukatorki HIV/AIDS. 
• 9 maja 2011 roku odbyło się szkolenie 
„Mowa ciała kluczem do sukcesu”, zorga-
nizowane dla studentów przez uczelniane 
Biuro Karier w ramach projektu „Wszech-
stronny rozwój społeczności akademickiej 
GWSH sposobem na wzrost potencjału 
Uczelni”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
• 18 maja 2011 roku wykład pod tytułem 
Wspólna polityka rybacka Unii Europej-
skiej po 2012 roku wygłosił na uczelni 
wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi dr 
Kazimierz Plocke. Po wykładzie odbyła się 
dyskusja z udziałem studentów GWSH.
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• Największe wydarzenie studenckie 
w Trójmieście, Dni Kultury Studenckiej 
Neptunalia 2011, trwało od 19 do 28 maja 
2011 roku. Organizatorami imprezy były 
Parlament Studentów UG i Parlament 
Studentów GWSH. Wystąpiło wiele popu-
larnych zespołów muzycznych, odbyły się 
między innymi seanse filmowe w „Kinie 
pod Gwiazdami”, Piłkarskie Neptunalia.
• 21 maja 2011 roku w Górkach Zachod-
nich odbył się Festyn Sportowy Szkół Nie-
publicznych Województwa Pomorskiego, 
w którym pierwsze miejsce zajęła Gdań-
ska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
• 25 maja 2011 roku Koło Naukowe Mar-
ketingu Politycznego zorganizowało 
nietypowe spotkanie, podczas którego za-
inscenizowano konferencję prasową przed-
stawiającą wejście na rynek polityczny 
nowej partii – Stowarzyszenia Młodych.
• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rekto-
ra GWSH odbył się na stadionie GOKF 
w Gdańsku 26 maja 2011 roku. Udział wzię-
li studenci pomorskich uczelni wyższych.
• W dniach 26−28 maja 2011 roku odby-
wał się II Festiwal Akcept. Scena Teatru 
Poza Tym Gdańskiego Archipelagu Kul-
tury stała się miejscem integracji różnych 
środowisk twórczych. Wydarzeniu patro-
nowała Gdańska Wyższa Szkoła Humani-
styczna.
• 28 maja 2011 roku Parlament Studentów 
GWSH Filia Koszalin zorganizował Juwe-
nalia. Uroczystości rozpoczęły się biegiem 
po zdrowie pod hasłem „Biegam, nie palę”. 
W biegu wzięło udział ponad trzy tysiące 
mieszkańców Koszalina oraz kilkudzie-
sięciu studentów GWSH. Potem bawiono 
się na rodzinnym festynie rekreacyjnym. 
Wśród atrakcji można wymienić koncert 
znanego artysty Norbiego, pokazy sporto-
we, taneczne i artystyczne.
• 28 maja 2011 roku studenci II roku peda-
gogiki opiekuńczo-wychowawczej zdawa-
li niecodzienny egzamin w malowniczej 
scenerii Parku Oruńskiego, gdzie zorga-

nizowali zabawę terenową dla dzieci pod 
hasłem „Poszukiwania Piotrusia Pana”, 
przy współpracy świetlicy środowiskowej 
prowadzonej przez Gdańską Fundację In-
nowacji Społecznej.
• 28 maja 2011 roku studenci Wydziału 
Administracji i Nauk o Polityce uczest-
niczyli w zorganizowanym przez Biuro 
Karier panelu dyskusyjnym „Autoprezen-
tacja – jak mówić, by nas słuchano i osią-
gać swoje zamierzone cele”. Panel odbył 
się w ramach projektu „Wzbogacenie, roz-
szerzenie oraz poprawa oferty edukacyj-
nej GWSH”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
• Dnia 1 czerwca 2011 roku w auli Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go odbyła się uroczysta Gala Finałowa 
I edycji ogólnopolskiego Konkursu i Pro-
gramu Certyfikacji „Uczelnia Liderów”. 
Podczas tej Gali Gdańska Wyższa Szko-
ła Humanistyczna otrzymała przyznany 
przez Komisję Konkursową Fundacji Roz-
woju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
certyfikat „Uczelnia Liderów”. Konkurs 
został zorganizowany przez Fundację 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Agencję Public Relations Przemysław 
Ruta Communication. Patronat honorowy 
nad konkursem i programem certyfikacji 
„Uczelnia Liderów” sprawował Parlament 
Europejski. 

Uzyskanie zaszczytnego miana Uczel-
ni Liderów oznacza, że kształcimy liderów, 
a zatem kreatywnych, innowacyjnych ab-
solwentów, że uczelnia wyróżnia się spo-
śród innych inwestowaniem w kształcenie 
dla rynku pracy, dba o praktyczną edu-
kację swoich studentów i przygotowuje 
ich, by mogli w skuteczny sposób osiągać 
w przyszłości sukcesy zawodowe. Rektor 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej profesor Zbigniew Machaliński oso-
biście odebrał certyfikat. „Uzyskanie tego 
wysokiego odznaczenia traktujemy jako 
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wyróżnienie całej społeczności akademi-
ckiej GWSH” – powiedział po zakończe-
niu uroczystości profesor Machaliński.
• 2 czerwca 2011 roku dziedziniec GWSH 
przy ul. Biskupiej 24 B zazielenił się za 
sprawą wielkiego dywanu z naturalnej tra-
wy, na którym trwała proekologiczna im-
preza pod hasłem „Zielono mi w głowie”. 
Tego dnia inaugurowaliśmy w Trójmieście 
ogólnopolską akcję „Cała Polska Chodzi 
Boso” zorganizowaną przez Fundację Agi-
co z Wrocławia. Społeczność GWSH oraz 
wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli uczcić 
zbliżający się światowy Dzień Środowiska 
Naturalnego. Byli zachęcani do zdrowego 
spędzania czasu wolnego, dbania o ekologię 
i o zrównoważony rozwój własnego otocze-
nia oraz do rozmaitych kreatywnych dzia-
łań. Razem chodzono na bosaka po trawie, 
a spotkanie służyło zarówno wspólnej za-
bawie, rekreacji i działaniom twórczym, jak 
i podkreśleniu wielu bardzo istotnych prob-
lemów, z którymi borykają się mieszkańcy 
wspólczesnych metropolii.

Gościem honorowym zielonej imprezy 
na Biskupiej był wybitny znawca Gdańska 
Andrzej Januszajtis, który w bardzo in-
teresujący sposób opowiedział o historii 
Biskupiej Górki. Poruszono przy tej oka-
zji także kwestię rewitalizacji mocno za-
niedbanej dziś dzielnicy. Warto przy tym 
podkreślić, że w organizację wydarzenia 
włączyło się Stowarzyszenie Waga, dzia-
łające na rzecz równości, zrównoważone-
go rozwoju, w tym również rewitalizacji 
Biskupiej Górki. To z inicjatywy Wagi, 
a ściśle działającej w Stowarzyszeniu Kry-
styny Ejsmont, mieszkanki i radnej dziel-
nicy, działaczki Koalicji na rzecz Biskupiej 
Górki oraz wiceprezeski Stowarzyszenia 
Elżbiety Jachlewskiej, na dziedzińcu po-
wstała niecodzienna rzeźba z gliny o na-
zwie „Biskupia – Góra Sztuki”.

Odbyły się ciekawe pokazy: parkour, 
czyli sztuka poruszania się po mieście, 
w wykonaniu Trójmiejskiego Klubu Spor-
towego Parkour & Freerun Movement, 
założonego przez studenta GWSH Grzego-
rza Nieckę, taniec (popping) w wykonaniu 
Lipskee’go − reprezentanta New Boogie 
Down School, gdańskiej szkoły tańca i cen-
trum kultury hip-hop, aikido − wystąpiły 
dzieci z Autonomicznej Akademii Aikido, 
prowadzonej przez mistrza Roberta Gem-
bala (był to pokaz technik polegających 
na poszukiwaniu estetyki gestów, braku 
przemocy, doskonaleniu ciała i umysłu, 
lepszym poznaniu siebie i innych oraz czer-
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paniu energii z ruchu opartego na harmo-
nii). Były też warsztaty (rysowanie, lepienie 
z gliny, ekologia i zrównoważony rozwój, 
parkour, relaks) oraz happening literacki 
„Gra w zielone” w wykonaniu Barbary 
Piórkowskiej i Ewy Banieckiej. 

Wystąpił Teatr Studencki GWSH 
w akcji teatralnej „Dotknąć chmur”, któ-
rej ideą było poszanowanie przestrzeni 
wokół nas, zwrócenie uwagi na nie zawsze 
korzystne skutki ludzkiego ingerowania 
w otaczającą przestrzeń oraz refleksja nad 
współczesną cywilizacją miejską. W for-
mie symbolicznych, odrealnionych figur, 
obrazów i działań teatralnych został wy-
rażony przekaz o tym, że pełnia naszego 
bycia w świecie kłóci się z chęcią zawład-
nięcia przestrzenią dla osiągania zysków. 

Akcja teatralna studenckiej grupy tea-
tralnej GWSH w pewien sposób nawiązy-
wała do historii Biskupiej Górki. Chodzi 
mianowicie o to, że w okresie między-
wojennym, po demilitaryzacji Wolnego 
Miasta Gdańska w 1920 roku, wzgórze 
stanowiło jeden z najciekawszych terenów 
rekreacyjnych dla mieszkańców miasta. 
Dziś Biskupia Górka, jako bezpośrednie 
otoczenie uczelni, to niestety dzielnica za-
niedbana, wymagająca pilnej rewitaliza-
cji. Niewątpliwie kwestię rewitalizacji tej 
niezwykłej okolicy o bardzo ciekawej hi-
storii trzeba jak najprędzej nagłośnić, cze-
mu miało służyć spotkanie na dziedzińcu 
GWSH z udziałem naszego teatru.

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
poetyckiego dla studentów GWSH na wiersz 
o tematyce proekologicznej. Oceniało jury 
w składzie: Barbara Piórkowska (poetka, 
powieściopisarka, dziennikarka, krytycz-
ka literacka, performerka), Wojciech Boros 
(poeta, redaktor działu poetyckiego Gdyń-
skiego Kwartalnika Artystycznego „Bliza”, 
animator działań poetyckich w Trójmieście, 
prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
Oddział Gdańsk), Ewa Baniecka (powieś-
ciopisarka, redaktorka, literaturoznawczy-

ni, recenzentka literacka). Pierwsze miejsce 
zdobyła Barbara Ramona Jackiewicz. Zwy-
cięskie utwory opublikowano w arkuszu 
poetyckim.

W organizację i przebieg wydarzenia 
zaangażowali się studenci GWSH. Student-
ki politologii Natalia Rohda i Joanna Cy-
man poprowadziły konferansjerkę. Duża 
grupa przedstawicieli kół naukowych dziel-
nie opiekowała się najmłodszymi uczestni-
kami imprezy, organizując dla nich liczne 
zabawy na trawie i inne atrakcje. Całość 
wsparł Parlament Studentów GWSH.

Mimo trwającej sesji egzaminacyjnej 
nie zabrakło chętnych do udziału w im-
prezie, a w tym w warsztatach. Odbyły 
się zajęcia poświęcone ekologii i zrówno-
ważonemu rozwojowi – poprowadziła je 
Grażyna Knitter ze Stowarzyszenia Waga. 
Na koniec można było zrelaksować się na 
trawie pod okiem psycholożki i psychote-
rapeutki Ewy Kempskiej, która pokazała 
uczestnikom warsztatów „Sztuka relaksu 
na trawie” skuteczne techniki redukujące 
napięcie i stres.

Wydarzeniu patronowały Radio 
Gdańsk, portalpomorza.pl i „Gazeta Wy-
borcza”, honorowym patronem akcji był 
zaś Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica 
Kultury 2016 – Kandydat. Hasło promują-
ce Gdańsk i metropolię jako kandydata do 
miana Europejskiej Stolicy Kultury: „WOL-
NOŚĆ KULTURY – KULTURA WOLNO-
ŚCI” pojawiło się na dziedzińcu GWSH 
w formie graffiti. Pozostało ono stałym 
elementem wystroju dziedzińca. Chciano 
w ten sposób podkreślić dobrą współpracę 
z placówką działającą w mieście na rzecz 
kultury i wartości humanistycznych.

O imprezie „Zielono mi w głowie” 
napisano w: „Gazecie Wyborczej”, „Echu 
Miasta”, „Dzienniku Pomorza”, „Eks-
pressie do Kawy”; w portalach: gazeta.pl, 
portalpomorza.pl, mmtrojmiasto.pl, na-
szemiasto.pl, trojmiasto.pl, ngo.pl, Wrota 
Pomorza; mówiono w Radiu Gdańsk.
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• 2 czerwca 2011 roku miał miejsce finał 
projektu „Wiarygodna Szkoła” realizo-
wanego przez Akademickie Centrum 
Informacyjne z Poznania. GWSH już po 
raz kolejny uhonorowano certyfikatem 
świadczącym o wiarygodności placówki 
tworzącej „perspektywy dla przyszłego 
rozwoju zawodowego” i pozwalającej „rea-
lizować się słuchaczom poprzez pozady-
daktyczne formy działalności”.
• 5 czerwca 2011 roku członkowie Koła Nau-
kowego Młodych Logistyków odwiedzili 
trójmiejskie centrum logistyczne Renk.
• 2 lipca 2011 roku w Filii GWSH w Kosza-
linie miała miejsce uroczystość wręczenia 
dyplomów absolwentom Wydziału Admi-
nistracji, z udziałem prorektor ds. kształ-
cenia dr Barbary Moraczewskiej oraz 
wykładowców GWSH.
• GWSH wsparła znanego szerszej pub-
liczności trójmiejskiego tancerza (styl 
popping), reprezentanta kultury hipho-
powej Adriana Lipińskiego, który dzięki 
pomocy uczelni wystąpił na międzyna-
rodowym festiwalu tanecznym we Wło-
szech, w Cesenatico, trwającym od 10 do 
17 lipca 2011 roku.
• 22 lipca 2011 roku świętowano w GWSH 
rozdanie dyplomów na Wydziale Admi-
nistracji i Nauk o Polityce. W uroczystości 
wzięli udział absolwenci politologii wraz 
z rodzinami i przyjaciółmi, przedstawiciele 
władz uczelni oraz wykładowcy GWSH.

• 16−17 września 2011 roku odbyła się 
w Gdańsku impreza taneczna pod nazwą 
Trójmiejskie Dni Orientalne, przybliża-
jąca kulturę arabską, w tym zwłaszcza ta-
niec orientalny. Wydarzeniu patronowała 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
• 23 września 2011 roku GWSH brała 
udział w trzecich targach edukacyjnych 
szkół wyższych i policealnych „Edukacja 
dla każdego” w Koszalinie, prezentując na 
swoim stanowisku wystawowym bogatą 
ofertę edukacyjną. 
• Z końcem września 2011 roku dobiegła 
końca realizacja projektu unijnego GWSH 
pod nazwą „Wzbogacenie, rozszerzenie 
oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej 
GWSH”. Dzięki projektowi realizowane-
mu w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Człowiek − najlepsza in-
westycja” na kierunku administracja zo-
stały uruchomione dwa programy studiów, 
na których bezpłatnie wykształcono 261 
studentów, zorganizowano prawie 6400 
godzin zajęć dydaktycznych, jak również 
zakupiono i przekazano materiały dydak-
tyczne. W panelach dyskusyjnych z pra-
codawcami udział wzięło 64 studentów 
GWSH. Zorganizowano ponadto praktyki 
dla żaków oraz zakupiono, zamontowano 
i uruchomiono windę dostosowaną do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Ewa Baniecka


