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Dydaktyka, najważniejsze wydarzenia z życia uczelni

• 17 września 2009 roku Prezydium Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej o nadanie Wydzia-
łowi Politologii GWSH uprawnienia do 
prowadzenia kształcenia na kierunku admi-
nistracja na poziomie studiów pierwszego 
stopnia. Po otrzymaniu decyzji Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie 
uczelnia rozpoczęła nabór na te studia, które 
dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach 
projektu „Wzbogacenie, rozszerzenie oraz 
poprawa jakości oferty edukacyjnej GWSH” 
przez pierwsze dwa lata odbywają się bez-
płatnie.
• 1 października 2009 roku rektor Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej powołał 
dwie specjalności na kierunku administra-
cja: „administracja publiczna” i „admini-
stracja gospodarcza”.
• 3 października 2009 roku w gmachu Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku odbyła się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 2009/2010, 
poprzedzona mszą świętą w intencji stu-
dentów i pracowników Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej w Bazylice Maria-
ckiej, celebrowana przez arcybiskupa Tade-
usza Gocłowskiego. Inauguracja zbiegła się 
z obchodami dziesięciolecia GWSH. Wykład 
inauguracyjny pod tytułem Unia Europejska 
a Polska – pięć lat członkostwa wygłosił Eu-
roposeł dr Janusz Lewandowski.
• Państwowa Komisja Akredytacyjna podjęła 
uchwałę nr 22/8/2009 z dnia 22 października 
2009 roku w sprawie wydania pozytywnej 
oceny kierunku zarządzanie prowadzonego 
na Wydziale Studiów Europejskich GWSH, 
udzielając jednocześnie akredytacji do roku 
akademickiego 2015/2016.

• Od 1 marca 2010 roku Wydział Politologii 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
zyskał nową nazwę: Wydział Administracji 
i Nauk o Polityce.
• 14 maja 2010 roku rektor GWSH powołał 
następujące nowe specjalności: „organi-
zacje pozarządowe”, „dyplomacja i sprawy 
konsularne” oraz „polityka migracyjna” 
na kierunku politologia; „administracja 
elektroniczna” na kierunku administracja; 
„psychologia w zarządzaniu” oraz „zarzą-
dzanie finansami” na kierunku zarządzanie; 
„integracja europejska” na kierunku europe-
istyka; „europejska integracja gospodarcza” 
oraz „europejska integracja polityczna” na 
kierunku europeistyka na poziomie studiów 
drugiego stopnia. Ponadto ponownie otwar-
to nabór na specjalność „marketing kultury 
europejskiej” na kierunku europeistyka.
• Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-
5653-3/KT/10 z dnia 20.05.2010 roku 
Wydział Studiów Europejskich Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej uzyskał 
uprawnienia do prowadzenia studiów dru-
giego stopnia na kierunku europeistyka.
• Z dniem 7 czerwca 2010 roku zarządze-
niem rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej została poszerzona oferta 
edukacyjna uczelni. Na Wydziale Pedagogi-
ki, w ramach kierunku studiów pedagogika, 
pojawiły się dwie nowe specjalności: „edu-
kacja obronna i bezpieczeństwo publiczne” 
oraz „edukacja w komunikacji drogowej”, 
zarówno na poziomie studiów pierwszego 
stopnia, jak i drugiego stopnia.
• Dnia 23 lipca 2010 roku Władze Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej otrzymały 
pozytywną decyzję z Ministerstwa Nauki 
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i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą otwarcia 
filii GWSH w Koszalinie. Tą decyzją filia 
GWSH w Koszalinie otrzymała uprawnie-
nia do prowadzenia studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku pedagogika 
oraz studiów pierwszego stopnia na kierun-
ku administracja.

• 23 lipca 2010 roku na Wydziale Admini-
stracji i Nauk o Polityce odbyła się uroczy-
stość wręczenia dyplomów, w której wzięli 
udział nie tylko absolwenci GWSH, ale także 
ich rodziny i przyjaciele. 

Badania i życie naukowe
• 22 lutego 2010 roku na Wydziale Polito-
logii GWSH odbyła się konferencja na-
ukowa „Tożsamość kulturowa mniejszości 
narodowych i etnicznych w województwie 
pomorskim”, zorganizowana przez Koło 
Naukowe Marketingu Politycznego oraz 
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 
jako element projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

• 29 marca 2010 roku w Gdańskiej Wyższej 
Szkole Humanistycznej, na Wydziale Ad-
ministracji i Nauk o Polityce, można było 
posłuchać wystąpień uczestników konfe-
rencji naukowej zatytułowanej „Kobiety 
w polityce”. Organizatorami konferencji 
były Koło Naukowe Marketingu Politycz-
nego oraz Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuki.
• 17 maja 2010 roku odbyła się międzynaro-
dowa konferencja „Edukacja przedszkolna 
i wczesnoszkolna w kontekście wyzwań XXI 
wieku”, poświęcona problematyce edukacji 

Uroczyste wręczenie dyplomów na Wydziale Administracji i Nauk o Polityce
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przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którą 
otworzyli rektorzy uczelni: prof. dr hab. 
Zbigniew Machaliński (GWSH), dr Piotr 
Wensierski (BWSH) oraz prof. dr hab. Iwan 
Rusnak (CNU − Ukraina), podkreślając 
potrzebę wymiany doświadczeń naukowych 
i praktycznych w dziedzinie pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej we współ-
czesnej rzeczywistości. 

W skład Komitetu Honorowego kon-
ferencji weszli: Rektor Gdańskiej Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej prof. dr hab. 
Zbigniew Machaliński, Rektor Bałtyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej dr Piotr 
Wensierski, Rektor Czerniowieckiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed-
kowycza prof. dr hab. Stefan Melnyczuk, 
Prorektor Bałtyckiej Wyższej Szkoły Hu-
manistycznej dr Barbara Moraczewska, 
Prorektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Hu-
manistycznej dr Waldemar Budziński.

W sesji pierwszej, której przewodniczył 
prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki, odbyło się 
sześć wystąpień na temat współczesnych 
tendencji rozwojowych pedagogiki wczes-
noszkolnej na Ukrainie i jej znaczenia 
w skali międzynarodowej. Na zakończe-
nie sesji pierwszej wystąpił dr hab. Mie-
czysław Ciosek z odczytem poświęconym 
rozwojowi sfery moralnej w świetle teorii 
rozwoju społeczno-moralnego.

Drugą część obrad, w której odby-
ło się osiemnaście wystąpień, poprowa-
dził dr hab. Mieczysław Ciosek, który we 
wprowadzeniu podkreślił wieloaspekto-
wość wpływów wychowawczych na wy-
chowanie dziecka, do których zaliczył 
szkołę, rodzinę, grupę rówieśniczą oraz 
język. Poruszono problematykę błędów 
wychowawczych szkoły, międzykulturo-
wości w edukacji wczesnoszkolnej, agresji 
w interakcjach uczniów, kształtowania się 
postaw patriotycznych oraz wpływu me-
diów na psychikę i rozwój dziecka.

Obrady konferencyjne oraz spotkania 
okołokonferencyjne były niezapomnia-

nym doświadczeniem i źródłem zado-
wolenia oraz powodów do dumy dla obu 
stron.
• Wydział Studiów Europejskich GWSH 
oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe 
zorganizowały sesję naukową „Bezpieczeń-
stwo w Unii Europejskiej”, która odbyła się 
10 maja 2010 roku w siedzibie uczelni. Sesja 
zorganizowana została w ramach projek-
tu „Wszechstronny rozwój społeczności 
akademickiej GWSH sposobem na wzrost 
potencjału Uczelni” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
• 14 czerwca 2010 roku Wydział Pedagogiki 
gościł uczestników międzynarodowej kon-
ferencji naukowej pod hasłem „Poradnictwo 
zawodowe w edukacji i na rynku pracy”, bę-
dącej elementem projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Konferencja została zorganizo-
wana przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. 
Jej celem było poznanie stanu obecnego 
i perspektyw rozwoju poradnictwa zawo-
dowego w Polsce w kontekście wniosków 
sformułowanych przez Komisję Unii Eu-
ropejskiej.
• Od czerwca 2010 roku GWSH uzyskała 
bezpłatny dostęp do bogatych zbiorów pub-
likacji naukowych zawartych w Wirtualnej 
Bibliotece Nauki − nie tylko polskich, ale 
także światowych − na terenie uczelni.

Wykaz baz bibliograficznych:
− Elsevier,
− Springer,
− Web of Knowledge.

Zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki 
(WBN) mogą posłużyć jako wsparcie 
w pracach badawczych, rozwojowych, 
a także stanowią nieograniczony dostęp 
do wiedzy oraz osiagnięć nauki. Mogą 
być przydatne dla studentów i doktoran-
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tów przygotowujących prace dyplomowe. 
WBN jest programem realizowanym ze 

środków Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego.

Współpraca międzynarodowa, programy i projekty unijne

• W roku akademickim 2009/2010 w ramach 
programu ERASMUS do Gdańskiej Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej przyjechało 
czterech studentów, dwóch wykładowców 
oraz dwóch pracowników administracyj-
nych z uczelni zagranicznych, natomiast 
dwóch studentów, dwóch pracowników 
administracyjnych i jeden wykładowca 
GWSH odwiedziło uczelnie partnerskie 
za granicą.
• Od października 2009 roku studenci 
GWSH mogli ubiegać się o płatne sta-
że trwające przynajmniej trzy miesiące 
(średnio piętnaście godzin tygodniowo). 
Program, adresowany do studentów trze-
ciego roku studiów pierwszego stopnia 
oraz studentów studiów drugiego stopnia, 
stanowił element projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W roku akademickim 2009/2010 
przyznano trzydzieści dwa staże.
• 14 października 2009 roku w klubie Nowa 
Republika w Gdańsku odbył się panel dys-
kusyjny „Strategie osiągania sukcesów, czyli 
jak skutecznie dążyć do zaplanowanych ce-
lów”, zorganizowany dla studentów GWSH 
przez uczelniane Biuro Karier. Spotkanie 
poprowadził Kamil Machnik, dyrektor 
ITI Trainers Group, certyfikowany trener 
NLP, wykorzystując dużą wiedzę z zakresu 
psychologii osiągnięć czy dynamiki emo-
cjonalnej. Panel stanowił element projektu 
„Wszechstronny rozwój społeczności 
akademickiej GWSH sposobem na wzrost 
potencjału Uczelni” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Wzięło 
w nim udział trzydziestu studentów.

• W dniach 20−25 października 2009 roku 
przedstawiciele Gdańskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej w Gdańsku oraz Bałtyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszali-
nie (w tym władze obydwu uczelni) odbyli 
wizytę w Czerniowcach na Ukrainie.

Wizyta na Ukrainie była związana 
z konferencją międzynarodową na temat: 
„Integracja systemu ciągłej edukacji Ukra-
iny w europejski obszar edukacyjny: stan, 
problemy, perspektywy”, zorganizowaną 
przez Czerniowiecki Narodowy Uniwer-
sytet im. Jurija Fedkowycza wespół z Aka-
demią Nauk Pedagogicznych Ukrainy 
i Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną 
w Koszalinie. Rolę gospodarza pełnił pro-
fesor Iwan Rusnak, kierownik Zakładu 
Pedagogiki i Metodyki Nauczania Począt-
kowego Uniwersytetu w Czerniowcach, 
będący jednocześnie profesorem zarów-
no GWSH, jak i BWSH. Goście z Polski 
wzięli udział w sesji plenarnej, w ramach 
której wystąpili rektorzy GWSH i BWSH, 
a także dr Anna Suchocka z GWSH. Po-
nadto złożono do druku szereg referatów 
z Polski, które w styczniu 2010 roku zo-
staną opublikowane w „Naukowym Wis-
nyku Czerniwec’koho Uniwersytetu” jako 
materiał pokonferencyjny.

W ramach wizyty odbyło się także 
spotkanie z Dziekanem Wydziału Filologii 
Romańskiej i Germańskiej Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana 
Franki w Drohobyczu prof. W. Keminiem, 
w samych zaś Czerniowcach uczestni-
cy wizyty mieli okazję do wzruszającego 
spotkania z Polakami z Czerniowieckie-
go Obwodowego Towarzystwa Kultury 
Polskiej im. A. Mickiewicza i obejrzenia 
występu zespołu „Echo Prutu”. Program 
wizyty objął ponadto zwiedzanie piękne-



389

Kronika

go miasta, jakim są Czerniowce, stolica 
ukraińskiej Bukowiny, a także wyciecz-
kę w głąb Huculszczyzny, połączoną ze 
spotkaniem gości i gospodarzy na przełę-
czy Nimczycz w Karpatach. Podkreślenia 
wymaga ogromna życzliwość i gościn-
ność strony ukraińskiej, przejawiana na 
każdym kroku. Godna uwagi jest też go-
towość do dalszej owocnej współpracy 
z obydwiema uczelniami polskimi, o któ-
rych była mowa.
• 13 listopada 2009 roku w Borzechowie 
odbył się z udziałem pięćdziesięciu pięciu 
studentów panel dyskusyjny pod tytułem 
„Savoir vivre w pracy i biznesie, czyli fun-
dament zawodowych kompetencji”, zorga-
nizowany przez Biuro Karier GWSH. Panel 
stanowił element projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
• 26 listopada 2009 roku w siedzibie GWSH 
odbyło się szkolenie dla studentów zatytu-
łowane „Znalezienie swojego potencjału 
zawodowego. Motywacja do pracy”. Ce-
lem szkolenia było uświadomienie, jak 
ważne jest dokonanie właściwego wyboru 
pierwszej pracy i kierowanie swoją dalszą 
ścieżką zawodową. Szkolenie stanowiło 
kolejny element projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Wzięło w nim udział trzydziestu 
studentów.
• W dniu 14 grudnia 2009 roku w GWSH 
odbyło się seminarium robocze poświęcone 
pracom nad ideą międzynarodowego pro-
jektu COHAB. Do prac nad tym projektem 
GWSH została zaproszona przez duńskiego 
partnera University College Sealand − UCS. 
Celem projektu jest zapewnienie współ-
pracy pomiędzy szkolnictwem wyższym, 

instytucjami rynku pracy oraz prywatnymi 
i publicznymi pracodawcami w regionie 
południowego Bałtyku.

W seminarium wzięła udział grupa 
duńska (reprezentująca UCS oraz władze 
lokalne południowych wysp duńskich) 
z Panem Mortenem Pristedem, szefem 
Biura Stosunków Międzynarodowych 
UCS, i grupa niemiecka z uniwersytetów 
w Gryfii (Greifswald) i Neubrandenbur-
gu oraz przedstawiciele Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. GWSH re-
prezentowali dr Michał Bank oraz mgr 
Marcin Bielawa. Efekty prac międzynaro-
dowego zespołu projektowego zostały za-
prezentowane przez przedstawicieli strony 
duńskiej 15 grudnia 2009 roku Wspól-
nemu Sekretariatowi Technicznemu IN-
TERREG, mającemu siedzibę w Gdańsku, 
a ich ogólny kierunek spotkał się z jego 
aprobatą. Podjęto decyzję o kontynuowa-
niu prac na tym ważnym dla wszystkich 
partnerów projektem.
• 15 lutego 2010 roku w siedzibie GWSH 
odbyło się zorganizowane przez Biuro Ka-
rier szkolenie dla studentów pod tytułem 
„Źródła i metody poszukiwania zatrud-
nienia oraz etapy procesu rekrutacyjnego”, 
będące elementem projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Celem zajęć było przedstawienie stu-
dentom możliwych sposobów na znalezie-
nie pracy poprzez ogłoszenia: wskazanie 
źródeł ogłoszeń (internet, prasa) wraz 
z omówieniem ich wagi i efektywności. 
Zwrócona została uwaga na właściwe 
zrozumienie ich treści, czyli zarówno 
wymagań stawianych poszukiwanemu 
pracownikowi, jak i profilu danego stano-
wiska i zakresu obowiązków.

Zajęcia miały również przybliżyć 
zasady współpracy z agencjami rekru-
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tacyjnymi oraz wskazać na możliwość in-
dywidualnego i bezpośredniego dotarcia 
do wybranego pracodawcy. Omówione 
zostały etapy spotykane w procesie rekru-
tacyjnym z uwzględnieniem możliwych 
rozstrzygnięć każdego z nich. Przedsta-
wione zostały etapy: wysyłania dokumen-
tów aplikacyjnych, wstępnego wywiadu 
telefonicznego, rozmowy rekrutacyjnej 
bezpośredniej oraz w formie rozmowy te-
lefonicznej, etap assessment centre i testów, 
informacji zwrotnej, składania, przyjęcia 
bądź odrzucenia oferty pracy. W szko-
leniu wzięło udział dwudziestu czterech 
studentów.
• W ramach projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 17−18 lutego 2010 roku kadra 
zarządzająca GWSH brała udział w szko-
leniu „Konflikt w organizacji i metody 
jego rozwiązywania”. Celem szkolenia 
było rozwijanie kluczowych kompetencji 
kadry zarządzającej uczelni, tak aby mogła 
konstruktywnie rozwiązywać konflikty 
w organizacji, mając świadomość ich wy-
stępowania i specyfiki.
• W dniu 23 kwietnia 2010 roku odbyły się 
dwa szkolenia dla wykładowców Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej, które rea-
lizowane były w ramach projektu „Wszech-
stronny rozwój społeczności akademickiej 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Celem szkoleń było doskonalenie 
umiejętności kadry dydaktycznej głównie 
przez wymianę doświadczeń i informacji.

Tematyka realizowanych szkoleń to:
− komunikowanie się z grupą; celem 

spotkania z trenerem było pogłębienie 
samoświadomości uczestników w zakre-
sie wysyłanych komunikatów interper-
sonalnych. Spotkanie dostarczyło infor-

macji pozwalających kontrolować proces 
komunikacji, budować świadomość 
wypowiadanych słów i ich wpływu na 
to, jak jesteśmy odbierani przez innych. 
Zajęcia pozwoliły pogłębić samokontrolę 
w zakresie werbalnego i niewerbalnego 
stylu komunikowania się oraz wpły-
nęły pozytywnie na proces radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach związanych 
z publicznym komunikowaniem się;

− techniki dydaktyczne, metodyka prowa-
dzenia zajęć; głównym celem szkolenia 
było przeprowadzenie uczestników przez 
techniki dydaktyczne w sposób praktycz-
ny, tak aby sami potrafili czynnie wyko-
rzystać je w sytuacjach zawodowych.
Spotkanie pozwoliło uczestnikom na: 

samodzielne opracowanie struktury zajęć 
i dobór właściwej metody do merytoryki; 
napisanie jasnego, zwartego programu za-
jęć i określenie celu poszczególnych sesji; 
stosowanie nowoczesnych metod kształ-
cenia dorosłych; stosowanie optymalnych 
dla danej grupy słuchaczy technik akty-
wizujących.
• Z początkiem maja 2010 roku ruszyła nowa 
strona internetowa uczelni o adresie www.
gwsh.gda.pl; strona zyskała nowoczesny 
layout i charakter – stała się rozbudowanym 
portalem, a zarazem serwisem studenckim, 
jednym z podstawowych narzędzi komuni-
kacji na linii student – GWSH. Stworzenie 
portalu internetowego GWSH to realizacja 
jednego z zadań projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
• 12 maja 2010 roku w siedzibie GWSH 
odbył się panel dyskusyjny zorganizowany 
przez Biuro Karier jako element projektu 
„Wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa 
jakości oferty edukacyjnej GWSH”. Panel, 
adresowany do studentów administracji 
publicznej i administracji gospodarczej, 
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nosił tytuł „Poszukiwanie pracy – jak sku-
tecznie zaprezentować siebie”; uczestniczyło 
w nim dwadzieścia siedem osób.
• 14 maja 2010 roku w siedzibie Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej odbyło się 
seminarium bolońskie zatytułowane „Pro-
ces boloński – co warto o nim wiedzieć?”, 
skierowane do nauczycieli akademickich, 
zorganizowane w ramach programu 
ERASMUS. 

Seminarium poprowadzili eksperci 
bolońscy powołani przez Ministra Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego: dr Elżbieta 
Walkiewicz z Politechniki Gdańskiej oraz 
prof. dr hab. inż. Janusz M. Pawlikowski 
z Politechniki Wrocławskiej. Omówiono 
takie zagadnienia, jak: kontrola czy kul-
tura jakości kształcenia, nowe perspekty-
wy dla kształcenia ukierunkowanego na 
studenta w świetle projektowanych zmian 
prawa, budowa programów studiów na 
bazie efektów uczenia się.
• W dniach od 16 do 18 maja 2010 roku władze 
GWSH gościły przedstawicieli zaprzyjaź-
nionych uczelni, wśród których byli: Rektor 
Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
dr Piotr Wensierski, Rektor Czerniowieckie-
go Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed-
kowycza w Czerniowcach prof. dr hab. Iwan 
Rusnak, Prorektor Bałtyckiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej dr Barbara Moraczewska, 
doc dr Swietlana Romaniuk z Czerniowie-
ckiego Uniwersytetu Narodowego.

Zaproszeni goście poznali najważniejsze 
miejsca związane z tradycjami gdańskiej 
nauki i kultury akademickiej, zwiedzili 
ważne historyczne miejsca. W Sopocie za-
poznali się z tradycjami kurortu.

17 maja 2010 roku odbyła się między-
narodowa konferencja „Edukacja przed-
szkolna i wczesnoszkolna w kontekście 
wyzwań XXI wieku”.
• Biuro Karier zorganizowało w dniu 
17 maja 2010 roku w siedzibie Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej szkolenie 
dla studentów pod tytułem „Jak przygoto-

wać dobrą prezentację – sztuka wystąpień 
publicznych”, będące elementem projektu 
„Wszechstronny rozwój społeczności akade-
mickiej GWSH sposobem na wzrost poten-
cjału Uczelni” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Celem zajęć było wpojenie wiedzy na 
temat poprawnej i zrozumiałej konstruk-
cji prezentacji oraz przekazania jej audy-
torium w ciekawy i kompetentny sposób. 
W ramach zajęć odbyły się warsztaty 
– przygotowanie i zaprezentowanie da-
nego tematu przed grupą (2−3-minutowe 
wystąpienia). Rezultatem było nabycie 
praktycznych umiejętności, będących 
pierwszym krokiem do opanowania sztu-
ki wystąpień publicznych.

W szkoleniu wzięło udział dwudziestu 
dziewięciu studentów.
• W dniu 20 maja 2010 roku w Gdańskiej 
Wyższej Szkole Humanistycznej odbyło 
się spotkanie informacyjne dla studentów, 
nauczycieli akademickich i pozostałych 
pracowników uczelni dotyczące realizacji 
programu ERASMUS w nadchodzącym 
roku akademickim 2010/2011.
• 21 maja 2010 roku w siedzibie Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej odbyło 
się szkolenie dla studentów zatytułowane 
„Przygotowanie dokumentów aplika-
cyjnych: CV i list motywacyjny”, będące 
elementem projektu „Wszechstronny 
rozwój społeczności akademickiej GWSH 
sposobem na wzrost potencjału Uczelni” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Celem zajęć było zapoznanie uczest-
ników z aktualnie obowiązującymi 
standardami pisania CV oraz listu mo-
tywacyjnego. Po omówieniu kluczowych 
części składowych jak też prezentacji 
wzorów CV oraz listów motywacyjnych 
przeprowadzono ćwiczenia praktycz-
ne wraz ze wspólną dyskusją na temat 
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powstałych dokumentów. W rezultacie 
słuchacze nauczyli się tworzyć dobre ja-
kościowo CV oraz list motywacyjny pod 
kątem wybranej oferty pracy.

W szkoleniu wzięło udział czterdziestu 
dwóch studentów.
• 16 czerwca 2010 roku odbyło się szkolenie 
dla wykładowców Wydziału Pedagogiki 
GWSH. Kadra akademicka podnosiła swoje 
kwalifikacje w zakresie pracy ze studentami 
podczas prowadzonych zajęć.

Szkolenie realizowane było w ramach 
projektu „Wszechstronny rozwój spo-
łeczności akademickiej GWSH sposo-
bem na wzrost potencjału Uczelni”, który 
jest finansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Celem szkolenia było doskonalenie 
umiejętności kadry dydaktycznej. Wykła-
dowcy skupili się na doskonaleniu formy 
i metod przekazu podczas prowadzonych 
zajęć, a temat szkolenia brzmiał: „Atrak-
cyjność zajęć − czym jest i jak na nią 
wpływać”.
• 17 czerwca 2010 roku podpisano poro-
zumienie o współpracy z Kodolanyi Janos 
Foiskola (Kodolanyi Janos University 
College) z Szekesfehervar na Węgrzech 
w zakresie studiów europejskich, pedago-
giki, kształcenia nauczycieli, pracy spo-
łecznej, zarządzania w ramach programu 
ERASMUS.
• W dniach 30 czerwca − 1 lipca 2010 
roku odbyło się szkolenie dla kadry za-
rządzającej Gdańską Wyższą Szkołą Hu-
manistyczną „Inteligencja emocjonalna 
w zarządzaniu ludźmi”. W ramach tego 
szkolenia omawiano problematykę inte-
ligencji emocjonalnej i jej wykorzystanie 
w zarządzaniu ludźmi.

Cele szkolenia to:
− zdobycie wiedzy na temat znaczenia in-

teligencji emocjonalnej w zarządzaniu;
− zgłębienie wiedzy na temat zarządzania 

emocjami;
− podniesienie umiejętności rozpoznawa-

nia i efektywnego wykorzystania uczuć 
własnych i uczuć pracowników;

− zwiększenie zdolności konstruktywnego 
reagowania w sytuacjach konfliktowych;

− poznanie nowych zasad konstruktywnego 
komunikowania się i koncepcji modelu 
SPACE;

− poznanie czynników sukcesu zawodowe-
go – IQ czy EQ.
Szkolenie było elementem projektu 

„Wszechstronny rozwój społeczności aka-
demickiej GWSH sposobem na wzrost 
potencjału Uczelni” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
• Porozumienie o współpracy ze Scoala 
Nationala de Studii Politice si Administra-
tive (National School of Political Studies 
and Public Administration) z Bukaresztu 
w zakresie politologii, stosunków między-
narodowych, europeistyki w ramach pro-
gramu ERASMUS zawarła GWSH 14 lipca 
2010 roku.
• Porozumienie o współpracy z Vilniaus Ko-
legija (Vilnius College of Higher Education) 
z Wilna dotyczące kształcenia w zakresie 
pedagogiki, kształcenia nauczycieli zawarła 
GWSH w ramach programu ERASMUS 
22 lipca 2010 roku.
• 28 sierpnia 2010 roku GWSH zawarła 
porozumienie o współpracy z Baltijas Starp-
tautiska Akademia (Baltic International 
Academy) w Rydze w zakresie studiów euro-
pejskich, zarządzania i politologii w ramach 
programu ERASMUS.
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Działalność studenckich kół naukowych

• 30 listopada 2009 roku Koło Naukowe 
„Kino europejskie” wyświetlało film Emira 
Kusturicy Obiecaj mi! z 2007 roku i dysku-
towało o twórczości tego reżysera.
• 6 stycznia 2010 roku Koło Naukowe „Kino 
europejskie” pokazywało film Duchy Goi 
z 2006 roku i dyskutowało na temat twór-
czości Milosa Formana.

Konferencja naukowa „Zapomniane kultury”

• 14 stycznia 2010 roku w Gdańskiej Wyższej 
Szkole Humanistycznej odbyła się stu-
dencka konferencja naukowa pod hasłem 
„Zapomniane kultury”, zorganizowana 
przez Koło Naukowe „Kino europejskie” 
oraz Koło Naukowe „Kultura europejska”. 
Celem konferencji było przybliżenie rze-
czywistości PRL-u oraz zaprezentowanie 
aktualnej sytuacji jak również historii Twier-
dzy Wisłoujście. Patronat nad konferencją 
objęło biuro „Gdańsk − Europejska Stolica 
Kultury 2016”.
• 23 marca 2010 roku Koło Naukowe Młodych 
Logistyków zorganizowało seminarium na-
ukowe, spotkanie z prezesem przedsiębior-
stwa Transbud SA Piotrem Sztangierskim. 
Tematem spotkania były sytuacja i perspek-
tywy na rynku pracy w Trójmieście w branży 
transportu, spedycji i logistyki. 
• 24 marca 2010 roku odbyło się w siedzibie 
GWSH spotkanie inauguracyjne formują-
cego się Koła Naukowego Praw Człowieka. 
Organizatorzy zapraszali wszystkich zainte-

W roku akademickim 2009/2010 
w Gdańskiej Wyższej Szkole Humani-
stycznej działały następujące koła nau-
kowe: Dziennikarskie Koło Naukowe, 
Międzywydziałowe Psychologiczne Koło 
Naukowe „Nosce te ipsum”, Koło Nauko-
we Młodych Pedagogów, Koło Nauko-
we Młodych Logistyków, Koło Naukowe 
Marketingu Politycznego, Koło Nauko-
we „Kino europejskie”, Koło Naukowe 
„Kultura europejska”. Członkowie kół 
odbywali spotkania robocze i naukowe; 
wychodząc w teren, poznawali praktycz-
ne aspekty dziedziny, którą się zajmują 
w ramach działalności koła; organizowali 
konferencje naukowe, sympozja, prelekcje, 
odczyty, seminaria, wystawy, projekcje fil-
mów, warsztaty i tym podobne; występo-
wali na sesjach, w tym także poza murami 
uczelni; przygotowywali własne teksty do 
publikacji; brali aktywny udział w spot-
kaniach integracyjnych trójmiejskich kół 
naukowych oraz nawiązywali współpracę 
z członkami innych kół na uczelni; uczest-
niczyli w wydarzeniach kulturalnych, 
na przykład w wyjściach do teatru, oraz 
w projektach badawczych, na przykład 
Koło Naukowe Marketingu Politycznego 
kontynuowało prace nad tematem badaw-
czym „Pamięć historyczna o Solidarności, 
czyli zostało z etosu Solidarności w dzi-
siejszych czasach”.
• 30 października 2009 roku Koło Naukowe 
„Kino europejskie” zajęło się organizacją 
projekcji filmu Ingmara Bergmana Tam, 
gdzie rosną poziomki z 1957 roku. Spotka-
nie w całości było poświęcone twórczości 
szwedzkiego reżysera.
• Kolejne spotkanie, 16 listopada 2009 
roku, Koła Naukowego „Kino europejskie” 
poświęcono polskiemu kinu przed 1989 ro-
kiem. Odbył się pokaz filmu Miś w reżyserii 
Stanisława Barei z 1980 roku, a po projekcji 
– dyskusja.



394

Studia Gdańskie, t. VII

resowanych problematyką praw człowieka, 
systemami ich ochrony oraz stanem ich 
przestrzegania na świecie. W ramach spot-
kania wygłoszono wykład wprowadzający 
w problematykę ochrony praw człowieka, 
była też projekcja filmu pod tytułem Krzyk 
śnieżnego lwa (reż. T. Piozet, USA, 2002).
• 26 marca 2010 roku z inicjatywy Mię-
dzywydziałowego Psychologicznego Koła 
Naukowego „Nosce te ipsum” odbył się 
warsztat z zakresu planowania kariery zawo-
dowej, poprowadzony przez mgr Karolinę 
Żuk-Wieczorkiewicz z Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego.
• Kolejny warsztat zorganizowany przez 
Międzywydziałowe Psychologiczne Koło 
Naukowe „Nosce te ipsum” odbył się 
9 kwietnia 2010 roku. Dotyczył skutecz-
nych technik radzenia sobie ze stresem, 
został przeprowadzony przez dra Andrzeja 
Piotrowskiego z Instytutu Psychologii Uni-
wersytetu Gdańskiego.
• 17 kwietnia 2010 roku członkowie Dzienni-
karskiego Koła Naukowego wraz z Dziekan 
Wydziału Administracji i Nauk o Polityce 
dr Adrianą Frączek pojechali do Warszawy, 
aby w okresie żałoby narodowej po tragedii 
smoleńskiej osobiście oddać hołd ofiarom 
katastrofy. Z wyjazdu powstały przygoto-
wane przez studentów materiał prasowy 
oraz fotoreportaż, opublikowane w Portalu 
Pomorza.
• 22−24 kwietnia 2010 roku członkowie 
Dziennikarskiego Koła Naukowego uczest-

niczyli w konferencji „Media i bioetyka 
– dziennikarze w służbie prawdy”, zorgani-
zowanej przez Biuro Prasowe Sanktuarium 
Maryjnego w Licheniu.
• W dniu 8 maja 2010 roku Koło Naukowe 
Młodych Pedagogów odbyło wycieczkę 
naukową do Domu Uphagena. Po niej 
nastąpiła dyskusja o współczesnej estetyce 
i oddziaływaniu wychowawczym.
• 15 maja 2010 roku Koło Naukowe Mło-
dych Pedagogów uczestniczyło w kolejnej 
wycieczce naukowej – na Uniwersytecie 
Gdańskim zapoznawano się z „Gdańskimi 
koncepcjami badania wszechświata”.
• W dniach 27−30 maja 2010 roku członko-
wie Koła Naukowego Młodych Pedagogów 
czynnie uczestniczyli w Nadbałtyckim Fe-
stiwalu Nauki, biorąc udział w warsztatach 
tworzenia bajek edukacyjnych, warsztatach 
z socjoterapii, wykładach z archeologii mia-
sta oraz w kursie plastycznym.
• Międzywydziałowe Psychologiczne Koło 
Naukowe „Nosce te ipsum” w dniu 11 czerw-
ca 2010 roku zorganizowało warsztaty pod 
tytułem „Techniki skutecznej negocjacji”. 

Warsztaty miały za zadanie wzbogacić 
wiedzę studentów na temat skutecznych 
metod prowadzenia negocjacji w życiu 
zawodowym i prywatnym oraz diagnozy 
własnego potencjału w tym zakresie czy 
popełnianych błędów.

Warsztaty były prowadzone przez mgr 
Dorotę Dykalską-Bieck, doktorantkę In-
stytutu Psychologii UG.

Życie studenckie, wydarzenia kulturalne i sprawy uczelni

• 7−8 września 2009 roku Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna już po raz trzeci 
uczestniczyła w jednej z największych edu-
kacyjnych imprez na Pomorzu – w Salonie 
Maturzystów „Perspektywy” – zainauguro-
wanej przez Minister Edukacji Narodowej 
Katarzynę Hall. W pierwszym dniu od-
wiedziło Salon osiem tysięcy uczniów klas 
maturalnych z Trójmiasta i Pomorza. Tra-

dycyjnie stoisko GWSH cieszyło się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających.
• 14 października 2009 roku życie studen-
ckie Gdańskiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej przeniosło się do klubu Nowa 
Republika, gdzie Parlament Studentów 
GWSH zorganizował otrzęsiny. Po serii 
konkursów przygotowanych przez star-
szych żaków dla studentów pierwszego 
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roku impreza toczyła się w rytmach muzyki 
do białego rana.
• 24 października 2009 roku na dziedzińcu 
siedziby GWSH na Biskupiej Górce została 
przeprowadzona akcja pobierania krwi 
pod hasłem „Kropla do kropli, a uzbiera 
się życie”. Pod murami uczelni zaparkował 
autobus Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Akcja 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród studentów, organizatorzy dla każdego 
honorowego dawcy przygotowali poczęstu-
nek w postaci czekolady i napoju. Była to 
inicjatywa Parlamentu Studentów GWSH.
• 26 października 2009 roku Studencki 
Teatr GWSH wystąpił w „Dworku Artura” 
w Gdańsku-Oruni ze spektaklem Pif Paf 
i jesteś trup! na podstawie sztuki Williama 
Mastrosimone. Główna treść spektaklu to 
problem tożsamości młodego człowieka, 
który bez właściwych wzorców, w poczuciu 
samotności i alienacji zabija swoich kolegów 
ze szkoły. Przedstawienie odbyło się w ra-
mach projektu edukacji kulturalnej „Teatr 
Forum”. Zostało bardzo dobrze przyjęte 
przez uczniów i nauczycieli, a obejrzało je 
około stu sześćdziesięciu osób. Po spekta-
klu odbyło się spotkanie aktorów, reżysera 
i psychologa szkolnego z młodzieżą.
• 26 października 2009 roku z inicjatywy 
Biura Karier w siedzibie uczelni odbyło się 
spotkanie studentów z Kamilem Kabasiń-
skim – regionalnym koordynatorem progra-
mu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” 
(program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowany przez Stowarzyszenie 
KLANZA). 29 października 2009 roku zor-
ganizowano spotkanie z wolontariuszami 
organizacji. 
• Od 12 do 14 listopada 2009 roku studenci 
GWSH uczestniczyli w wyjeździe szkole-
niowo-integracyjnym do Borzechowa. Tu, 
w regionie Kociewia, Parlament Studentów 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 
przy współpracy Parlamentu Studentów 
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, zre-

alizował projekt „Student Start”, w żargonie 
studenckim zwany obozem zerowym.
• 27 listopada 2009 roku studenci GWSH 
uczestniczyli w imprezie „Integralia – Pło-
nące Indeksy 2009”. Wydarzenie zostało 
zorganizowane w klubie Tropikalna Wyspa 
przez samorządy studenckie trójmiejskich 
uczelni i miało na celu integrację trójmiej-
skich środowisk akademickich.
• 30 listopada 2009 roku na terenie Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej przepro-
wadzono we współpracy z Towarzystwem 
Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” 
kampanię antynarkotykową „NARKOTYKI-
-INFO.PL – czysta informacja”. Akcję infor-
macyjno-edukacyjną zrealizowano w ramach 
Gdańskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. Studenci uzyskali rzetelne 
informacje dotyczące wpływu substancji 
psychoaktywnych na organizm człowieka 
oraz możliwość skorzystania z indywidualnej 
i anonimowej porady specjalisty.
• 6 grudnia 2009 roku Parlament Studentów 
GWSH przeprowadził akcję mikołajkową na 
terenie uczelni.
• Wspólne studenckie spotkanie wigi-
lijne odbyło się z inicjatywy Parlamentu 
Studentów GWSH 17 grudnia 2009 roku 
w restauracji Manekin.
• 18 stycznia 2010 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Kolbudach odbył się finisaż 
półrocznego projektu pod nazwą „Garnki 
i wiersze”, realizowanego przez Grupę Nie-
formalną KK w ramach programu „Dzia-
łaj Lokalnie” na terenie gminy Kolbudy. 
Dzięki inicjatywie Grupy Nieformalnej 
KK mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć 
w warsztatach plastycznych, teatralnych, 
literackich, a także w treningu komunikacji 
interpersonalnej. Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna objęła projekt swoim pa-
tronatem. 

W programie wieczoru były prezenta-
cja projektu, wystawa prac warsztatowych 
oraz Literackie Show Barbary Piórkow-
skiej i Ewy Banieckiej.
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• 19 stycznia 2010 roku organizacja „PRO-
JECTOR – wolontariat studencki” zrea-
lizowała dla studentów GWSH bezpłatne 
warsztaty wprowadzające do pedagogiki 
zabawy. Organizatorem wydarzenia było 
Biuro Karier GWSH.
• Podczas II Kongresu Studentów Uczelni 
Niepublicznych student GWSH Bartosz 
Gozdur został członkiem Prezydium Ko-
misji Uczelni Niepublicznych Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wybory miały miejsce 13 lutego 2010 roku 
w Kielcach. Student został także wybrany 
do Komisji Rewizyjnej Międzyuczelnianego 
Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzy-
szenia Studentów Uczelni Niepublicznych.
• W dniach 26−28 lutego 2010 roku w El-
blągu członkowie Parlamentu Studentów 
GWSH wzięli udział w projekcie eduka-
cyjno-szkoleniowym, który miał na celu 
wymianę wiedzy oraz doświadczeń na temat 
funkcjonowania samorządów studenckich 
na różnych uczelniach. Podczas wyjazdu 
wrócono do czasów powstania samorząd-
ności akademickiej i zagłębiono się w jej 
historię.
• GWSH na Targach Akademia 2010, czyli 
ponad dziesięć tysięcy rozdanych ulotek − 
tak w skrócie należy podsumować sukces 
uczelni podczas imprezy.

Targi „Akademia”, które odbyły się 
na terenie Kampusu Oliwa Uniwersytetu 
Gdańskiego w dniach 17−19 marca 2010 
roku, były największymi targami eduka-
cyjnymi w północnej Polsce. Przez stoisko 
GWSH przewinął się kilkutysięczny tłum 
młodzieży nie tylko z trójmiejskich szkół 
średnich, ale także z pozostałych szkół 
województwa pomorskiego i kujawsko- 
-pomorskiego.
• 18 marca 2010 roku, drugiego dnia Targów 
„Akademia”, Parlament Studentów GWSH 
zorganizował imprezę integracyjną dla 
wszystkich uczestników w klubie Nowa Re-
publika w Gdańsku. W wydarzeniu wzięło 
udział ponad trzysta osób.

• Jeszcze jedna impreza z inicjatywy Parla-
mentu Studentów GWSH – pod nazwą „Beat 
it!” – miała miejsce dzień później, 19 marca 
2010 roku, w Tower Club w Gdyni.
• 22 marca 2010 roku studenci pierwszego 
roku pedagogiki wraz z Parlamentem Stu-
dentów GWSH zapraszali brać studencką 
GWSH na kostiumową imprezę „Kicz Par-
ty” do klubu Tropikalna Wyspa.
• 25 marca 2010 roku w siedzibie GWSH na 
Biskupiej Górce odbył się uroczysty finał 
III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie 
„Bezpieczne i Przyjazne Pomorze”. Indeks 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
zdobyła Katarzyna Ratajczyk.

Gdańska Wyższa Szkoła Humani-
styczna wraz ze Strażą Miejską w Gdań-
sku zorganizowały III Olimpiadę Wiedzy 
o Bezpieczeństwie pod hasłem „Bezpiecz-
ne i przyjazne Pomorze”, której uczest-
nikami byli uczniowie szkół średnich 
województwa pomorskiego. Organi-
zatorzy olimpiady postawili przed jej 
uczestnikami jako główne cele rozwija-
nie w środowisku młodzieży znajomości 
przepisów prawa i uprawnień instytucji 
stojących na straży tych praw, rozwinięcia 
zainteresowania tematyką odpowiedzial-
ności za dobro wspólne, polepszenia stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pierwszy etap Olimpiady został prze-
prowadzony już 10 listopada 2009 roku 
w szkołach województwa pomorskiego. 
Liczba uczestników zaskoczyła nawet sa-
mych organizatorów, gdyż liczyła sześćset 
osób. Do drugiego etapu zostało zakwali-
fikowanych stu osiemdziesięciu uczniów.

Olimpiadę objęli honorowym patrona-
tem prezydent Gdańska, pomorski kurator 
oświaty, wojewoda pomorski, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, burmistrz Kwidzyna, 
Poseł na Sejm RP pan Jerzy Kozdroń, staro-
sta kościerski, prezydent Tczewa, starosta 
tczewski, prezydent Sopotu, burmistrz Pu-
cka, prezydent Słupska, prezydent Wejhe-
rowa, zastępca prezydenta Wejherowa oraz 
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rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej. Do patronów medialnych nale-
żeli: „Echo Miasta”, „Kurier Kwidzyński”, 
„Portal Pomorza”, „Puls Kwidzyna”, TVK 
Kościerzyna, Telewizja „Tetka”, dziennik 
„Riviera”, RMF MAXX, radio „Kaszebe”, 
„Panorama Powiatu Wejherowskiego”, te-
lewizja „Kaszebe” oraz miesięcznik „Nowi-
ny”. Akcję promują straże miejskie i gminne 
województwa pomorskiego.

Laureaci olimpiady: 1. Katarzyna Rataj-
czyk z Gdańska, 2. Beata Łęgowska z Pu-
cka, 3. Paulina Ludmiła Kołek z Gdańska, 
4. Anna Gwizdała z Wejherowa, 5. Karo-
lina Rost z Wejherowa, 6. Monika Grze-
żułkowska ze Słupska, 7. Joanna Zbrzeźna 
z Tczewa, 8. Robert Bulczak z Kwidzy-
na, 9. Natalia Kotowska z Kościerzyny, 
10. Aleksandra Wysocka z Tczewa, 11. Szy-
mon Smentek ze Słupska.
• 30 marca 2010 roku w siedzibie GWSH stu-
denci mogli spotkać się z przedstawicielami 
Fundacji Hospicyjnej oraz Hospicjum im. 

ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 
Celem spotkania było zapoznanie studentów 
z ideą hospicyjną i formami wolontariatu ho-
spicyjnego. Spotkanie umożliwiło studentom 
uczelniane Biuro Karier.
• Delegat Parlamentu Studentów Gdań-
skiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
uczestniczył w Obchodach Piętnastolecia 
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
pod honorowym patronatem Prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej 
i Przewodniczącej Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich Katarzyny 
Chałasińskiej-Macukow, które odbyły się 
w dniach 8−9 maja 2010 roku. 

Warto dodać, że rok 2010 to także 
trzydziestolecie powstania niezależnych 
samorządów studenckich i dwudziesto-
lecie ogólnopolskiego przedstawicielstwa 
samorządów studenckich. Z uwagi na 
wagę jubileuszu jego obchody odbyły się 
w najbardziej reprezentacyjnej sali obrad 
w kraju – Sali Plenarnej Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Podczas uroczystości nie 
zapomniano, że odbywała się ona w cieniu 
katastrofy, która wydarzyła się 10 kwiet-
nia 2010 roku pod Smoleńskiem.
• Parlament Studentów Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej objął patronat nad 
największą majówką studencką w Chorwa-
cji w dniach 27 kwietnia – 3 maja 2010 roku. 
„Nasza Majówka 2010” to wyjazd szkole-
niowo-integracyjny młodzieży europejskiej. 
W projekcie wzięło udział ponad trzysta 
pięćdziesiąt osób, z czego trzydzieści osób 
z Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej. Oprócz studentów z Polski w majówce 
uczestniczyli studenci z Hiszpanii, Portuga-
lii, Ukrainy i Francji.
• 11 maja 2010 roku Parlament Studentów 
GWSH zorganizował dla studentów dru-
giego roku połowinki w klubie Organica 
w Sopocie. Na imprezie oprócz studentów 
drugiego roku wraz z osobami towarzyszą-
cymi bawili się pozostali studenci GWSH.

Finał III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie 
„Bezpieczne i Przyjazne Pomorze”; laureatka, 
Katarzyna Ratajczyk, odbiera z rąk rektora 
GWSH główną nagrodę – indeks Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej; obok Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz



398

Studia Gdańskie, t. VII

• 15 maja 2010 roku na terenie uczelni od-
była się kolejna, po październikowej, akcja 
krwiodawstwa pod hasłem „Kropla do 
kropli, a uzbiera się życie”, zorganizowana 
przez Parlament Studentów GWSH.
• 16 maja 2010 roku studenci GWSH 
mogli po raz kolejny spotkać się w sie-
dzibie uczelni z Kamilem Kabasińskim 
– regionalnym koordynatorem programu 
„PROJECTOR – wolontariat studencki”. 
Organizatorem spotkania było Biuro 
Karier GWSH.
• 21−29 maja 2010 roku trwały Dni Kul-
tury Studenckiej „Neptunalia”, których 
współorganizatorem obok Parlamentu 
Studentów Uniwersytetu Gdańskiego był 
Parlament Studentów GWSH. W ramach 
tego wydarzenia wystąpił szereg znanych 
zespołów muzycznych, a także odbyły się 
imprezy towarzyszące: Dzień Cudów, Kino 
pod Gwiazdami czy Chemiliada, prezen-
tacje studenckich kół naukowych, zawody 
sportowe i tym podobne.
• Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 
otrzymała po raz trzeci certyfikat „Wiary-
godna Szkoła” przyznawany niepublicz-
nym szkołom wyższym na rok akademicki 
2010/2011. Uroczyste wręczenie certyfi-
katów „Wiarygodna Szkoła” odbyło się 27 
maja 2010 roku w budynku Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu.

Tym razem projektowi „Wiarygodna 
Szkoła” towarzyszył konkurs na „Najbar-
dziej innowacyjną i kreatywną uczelnię 
w Polsce” zaadresowany do wszystkich 
szkół wyższych publicznych oraz niepub-
licznych. Dla organizatora najważniej-
szym aspektem programu było poddanie 
wnikliwej ocenie stopnia wykorzystania 
nowoczesnych technologii wspierających 
proces nauczania oraz przyjrzenie się in-
nowacyjnym działaniom realizowanym 
w sektorze szkolnictwa wyższego.

Przyznanie certyfikatu „Wiarygodna 
Szkoła” oznacza:

− potwierdzenie prawnych podstaw funk-
cjonowania podmiotu w zakresie kierun-
ków i specjalności kształcenia,

− potwierdzenie starań podmiotu o zapew-
nienie osobom uczestniczącym w pro-
cesie kształcenia wysokich standardów 
nauczania i komfortu nauki,

− potwierdzenie dbałości podmiotu o przy-
gotowanie uczestników procesu kształce-
nia do startu w życie zawodowe poprzez 
aktywność Biur Karier lub innych wy-
dzielonych komórek organizacyjnych do 
tego celu powołanych.

• 29 maja 2010 roku, podczas Festiwalu 
Akcept organizowanego przez Gdański 
Archipelag Kultury, Teatr Studencki GWSH 
pokazał swój nowy spektakl zatytułowany 
Agla-ja, oparty na tekście Dlaczego dziecko 
gotuje się w mamałydze? Aglaji Veteranyi 
(była to premiera przedstawienia). Spektakl 
dotyczy świata widzianego oczami dziecka, 
które dorasta w atmosferze strachu, oto-
czone nadopiekuńczością ze strony matki 
i w poczuciu wyobcowania. 
• Gmach Politechniki Gdańskiej przyjął 
1 czerwca 2010 roku najmłodszych na Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej dla 
Dzieci. Gościem honorowym był amery-
kański astronauta polskiego pochodzenia 
dr Scott Parazynski.

Dzień Dziecka to znakomita okazja do 
zorganizowania konferencji dla młodych 
naukowców, którzy interesują się zabawą, 
ale także wieloma dziedzinami wiedzy. 
Tego dnia dzieci z trójmiejskich szkół 
w wieku 6−12 lat zebrały się na sympo-
zjum naukowym przygotowanym specjal-
nie z myślą o nich.

Politechnikę Gdańską reprezentował 
Rektor PG prof. dr hab. Henryk Krawczyk, 
Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną 
Rektor GWSH prof. dr hab. Zbigniew Ma-
chaliński. Sympozjum otworzyła i prowa-
dziła Ewa Międzybrodzka. 

Rektor Politechniki Gdańskiej po-
witał dzieci słowami wieszcza: „Sięgaj, 
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gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum 
nie złamie”. Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz zachęcał dzieci do ciągłego 
poszukiwania odpowiedzi na pytania i do 
tego, by nie bały się tych pytań stawiać.

Specjaliści różnych dyscyplin nauko-
wych wygłosili wykłady akademickie dla 
słuchaczy w wieku od 6 do 12 lat, a mło-
dzi naukowcy prezentowali swoje pasje 
badawcze.

W przerwie między wykładami dzie-
ci zjadły pizzę, a na zakończenie zjazdu 
urządzono bankiet czekoladowy.
• 1 czerwca 2010 roku Parlament Studentów 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej pomógł w organizacji Dnia Dziecka 
w Pogotowiu Opiekuńczym im. Karola 
Olgierda Borchardta w Gdańsku. Najmłodsi 
rywalizowali w konkursach plastycznych 
i artystycznych, starsi w konkurencjach spor-
towych, w tym w jeździe na koniu. Najwięk-
szą atrakcją dla uczestników była możliwość 
rywalizacji sportowej ze starszymi kolegami 
i koleżankami (byłymi wychowankami pla-
cówki) w różnych dyscyplinach.

W ramach pomocy przedstawiciele 
Parlamentu Studentów Gdańskiej Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej odpowiadali 
za przeprowadzenie konkursów, gier i za-
baw dla dzieci. Kwotę 250 zł przeznaczył 
Parlament Studentów GWSH na zakup 
słodyczy i upominków.
• 9 czerwca 2010 roku członkowie Par-
lamentu Studentów GWSH zwrócili się 
do swoich kolegów i koleżanek z uczelni 
oraz przedstawicieli władz i pracowników 
GWSH z następującym apelem: 

„Koleżanki i Koledzy, 
Panie Rektorze, 
Szanowni Pedagodzy, 
Właśnie po raz trzeci uzyskaliśmy za-

szczytny Certyfikat »Wiarygodna Szko-
ła«. Zdobyliśmy miano, z którego jesteśmy 
bardzo dumni. Oznacza bowiem, że łączy 
nas nie tylko hasło: »Solidne mury, so-
lidna wiedza«, ale coś więcej, coś jeszcze 

bardziej trwałego: nobilitująca nas wiary-
godność.

Połączmy słowa »humanizm« w nazwie 
uczelni z »wiarygodnością«, zmieńmy je 
w czyny, przyłączmy się do akcji pomocy, 
aktywnie włączmy się do inicjatyw mają-
cych charakter daleko wykraczający poza 
naszą siedzibę, miasto czy region. Wielka 
powódź, która dotknęła tysiące ludzi za-
mieszkujących znaczną część kraju, spra-
wia, że nie możemy być obojętni wobec 
bezmiaru nieszczęść, z którymi mają oni 
do czynienia i z którymi niełatwo bę-
dzie im się uporać przez długie miesiące. 
Na naszych oczach wydarzył się dramat 
– powódź dotknęła tysiące rodzin, siejąc 
spustoszenie w ich życiu i mieniu. Wobec 
takiej tragedii nikt nie powinien pozostać 
obojętny.

Dlatego Parlament Studentów GWSH 
apeluje: podejmijmy wspólną akcję pomo-
cy mieszkańcom zalanej gminy Sokolniki: 
»Studenci dla powodzian«. Niech ma ona 
postać darów, na które każdego stać: środ-
ków czystości oraz książek i zabawek dla 
dzieci i młodzieży. Akcja będzie trwać do 
końca czerwca br.”

Akcję pomocy powodzianom z gminy 
Sokolniki współprowadziło Biuro Karier 
GWSH. Trwała ona do końca czerwca 
– pod nazwą „Studenci dla powodzian”. 
Wzięli w niej udział nie tylko studenci, 
lecz również pracownicy uczelni.
• 25 czerwca 2010 roku hip-hop przejął 
Stocznię. Gdańska Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna, jako patron, polecała imprezę 
pod tym hasłem, zorganizowaną przez 
New Boogie Down School, rozpoczynającą 
cykl imprez, w których hip-hopowi artyści 
podejmują próbę zdobycia swoją twór-
czością Stoczni Gdańskiej i trójmiejskiej 
publiczności.

W pierwszej, mocno rapowej edycji 
w Centrum Stocznia Gdańska zaprezen-
towali się: warszawski raper Pyskaty, to-
ruński raper Małpa i gdański Brahu.
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Oprócz koncertów o Stocznię w wido-
wiskowych pojedynkach walczyli jedni 
z najlepszych polskich freestyle’owców. 
Za muzykę odpowiedzialny był dj Chwiał 
(The Returners), a gospodarzem wieczoru 
był Emote − pomysłodawca i organizator 
imprezy.
• 14 września 2010 roku w Galerii 63 w So-
pocie odbył się wernisaż wystawy fotografii 
Martyny Gomuły, studentki III roku polito-
logii, specjalność dziennikarstwo i public 
relations.
• 14 września 2010 roku w siedzibie GWSH 
odbył się finał konkursu „Odkrywamy talen-
ty na Pomorzu”. Organizatorami konkursu 
byli Gdański Związek Pracodawców Od-
dział Tczew, Gdańska Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna oraz Tczewskie Centrum Kultury 
i Sztuki. Główną nagrodę (darmowy indeks 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej) 
wyśpiewała sobie Magdalena Fennig.

W składzie komisji konkursowej zna-
lazły się znane osoby. Rektor GWSH prof. 
dr hab. Zbigniew Machaliński powiedział 
podczas otwarcia finału konkursu: „Jeste-
śmy dumni i zaszczyceni, że w naszych so-
lidnych murach możemy gościć znanych, 
utalentowanych sportowców. Są wśród 
nas dzisiaj: Iwona Guzowska, Agnieszka 
Pomorska, Magdalena Mroczkiewicz i Ja-
rosław Dymek”.

Honorowym patronatem imprezę 
objęli: Wojewoda Pomorski Roman Za-
borowski, Marszałek Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk, Pomorski 
Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz, 
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 
oraz Prezydent Tczewa Zenon Odya.

Konkurs „Odkrywamy talenty na Pomorzu” – główną nagrodą indeks Gdańskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej


