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W tegorocznej edycji zeszytów naukowych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej po raz pierwszy zamieszczamy nie tylko artykuły pracowników dydaktyczno-na-
ukowych uczelni, ale także sprawozdanie z wydarzeń składających się na dydaktyczną 
i naukową działalność naszej placówki oraz na życie szkoły. Do takich wydarzeń należą 
między innymi konferencje czy seminaria naukowe, dyskusje panelowe i tym podobne, 
jak również konferencje i imprezy kulturalne z udziałem naszych studentów czy orga-
nizowane przez parlament studentów akcje charytatywne. Liczba spotkań w celu pre-
zentacji referatów naukowych i twórczej wymiany poglądów, które odbyły się w GWSH 
w latach 2006−2007, dowodzi prężnego działania uczelni, jej prestiżu, zwłaszcza że wśród 
zorganizowanych w tym czasie sesji są wydarzenia o randze ogólnopolskiej oraz między-
narodowej. Prężnie działają też studenci – organizują własne konferencje i są pomysło-
dawcami innych przedsięwzięć, szczególnie w ramach działalności kół naukowych (np. 
studenckie czasopismo). Sukcesem może się też poszczycić nowo powstała uczelniana 
grupa teatralna, której sceniczny debiut został wyróżniony na regionalnym przeglądzie 
twórczości studenckiej „Fama”.

NAUCZANIE

• W grudniu 2006 roku utworzono w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej nastę-
pujące nowe specjalności, które weszły do oferty GWSH na rok akademicki 2007/2008: 
na Wydziale Pedagogiki − edukację medialną, doradztwo zawodowe i lokalną politykę 
edukacyjną, na Wydziale Politologii − politykę społeczną i ludnościową oraz politykę 
rozwoju regionalnego, a na Wydziale Studiów Europejskich − marketing kultury (kie-
runek europeistyka) oraz doradztwo podatkowe i samodzielny księgowy (kierunek 
zarzadzanie).

• W roku akademickim 2006/2007 na uczelni funkcjonowały następujące katedry na-
ukowe: na Wydziale Pedagogiki − Katedra Pedagogiki Społecznej, Katedra Psychologii 
i Patologii Społecznej oraz Katedra Dydaktyki Ogólnej, na Wydziale Politologii − Ka-
tedra Polityki Społecznej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych oraz 
Katedra Systemów i Partii Politycznych, na Wydziale Studiów Europejskich − Katedra 
Europeistyki i Katedra Zarządzania.

Studia Gdańskie, t. IV, 229–239
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ŻYCIE NAUKOWE

• 25 maja 2006 roku na Wydziale Politologii Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
odbyła się Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Polski. Aspekty zewnętrzne i 
wewnętrzne”.

Program konferencji

Pierwsza sesja plenarna
Prowadzący dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Otwarcie konferencji przez JM Rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
prof. dr. hab. Zbigniewa Machalińskiego

Dr hab. Jerzy Kojkoł, Nacjonalizm a bezpieczeństwo
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Zagrożenia cywilizacyjne i ich wpływ na bezpieczeństwo 

Polski
Prof. dr hab. Marek Malinowski, Problem bezpieczeństwa Polski w warunkach zagrożenia 

międzynarodowym terroryzmem
Prof. dr hab. Jerzy Przybylski, Rola wojska w systemie bezpieczeństwa Polski do momentu 

wstąpienia do NATO
Mgr Władysław Sulęta (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku), 

Rola i zadania Centrów Zarządzania Kryzysowego w systemie bezpieczeństwa w Europie 
i Polsce

Druga sesja plenarna
Prowadzący dr hab. Bogdan Chrzanowski

Dr Piotr Niwiński, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego jako przykład ponadfunkcjo-
nalnej instytucji bezpieczeństwa

Dr Jacek Tebinka, Polska w amerykańskich planach wojny atomowej 1962−1974
Ks. dr Wojciech Węckowski, Wpływ mediów jako problem utraty (zatarcia) tożsamości 

narodowej
Dr hab. Krzysztof Komorowski, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 

PRL oraz plany użycia w wypadku konfliktu zbrojnego
Dr Bogusław Gogol, Rola cenzury w PRL-u jako „strażnika” stabilizacji państwa i nastrojów 

obywateli

Dyskusja

Zakończenie konferencji i spotkanie władz GWSH z referentami

Materiały z tej konferencji zostały opublikowane w 2007 roku nakładem Wydawni-
ctwa Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
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• Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna oraz Pracownia Edukacji Medialnej Międzywy-
działowe Studenckie Koło Naukowe Człowiek@Nowe Media Uniwersytetu Gdańskiego 
zorganizowały 2 czerwca 2006 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową „Społeczne 
konteksty rozwoju Internetu. Implikacje dla edukacji”.

Program konferencji

Prowadzący mgr Damian Muszyński

Otwarcie konferencji przez JM Rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
prof. dr. hab. Zbigniewa Machalińskiego

I część – panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniu społecznych kontekstów rozwoju 
Internetu − implikacji dla edukacji, w którym wzięli udział:
Prof. dr hab. Marek Sokołowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Ks. dr Wojciech Węckowski (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna)
Mgr inż. Andrzej Kiesz (Wirtualna Polska)
Mgr Jan Zając (Uniwersytet Warszawski)

II część – prezentacje i referaty
Mgr Jan Zając (Warszawa), Specyfika komunikacji elektronicznej w kontekście e-learningu 
Mgr Katarzyna Młyńska (Gdańsk), Student w sieci wiedzy i informacji 
Mgr Damian Muszyński (Gdańsk), Kategoria nadmiarowości informacyjnej jako kontekst 

współczesnej edukacji. W stronę pedagogiki Internetu 

III część – prezentacje i referaty
Mgr Michał Pręgowski (Warszawa), Blog tematyczny jako narzędzie edukacyjne − perspek-

tywy, szanse, zagrożenia
Mgr Grzegorz Stunża (Gdańsk), Nowe internetowe narzędzia edukacyjnej wymiany 

i współpracy. Kultura edukacyjnego daru
Aleksandra Żukowska (Gdańsk), New media literacy jako alternatywa dla poszukiwania 

upełnomocnienia 

Zakończenie konferencji

Spotkanie władz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej z referentami i gośćmi 
konferencji

 
• 14 czerwca 2006 roku odbyło się w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

zebranie otwarte pt. „Etyka a skuteczność zarządzania” poprowadzone przez Jarosła-
wa Chybickiego. Organizatorem zebrania był Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego.

• Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna była organizatorem Międzynarodowego Semi-
narium Naukowego pt. „Edukacyjne dylematy lokalnych systemów pomocy dziecku 
i rodzinie” 27–28 listopada 2006 roku.



232

Studia Gdańskie, t. IV

Program seminarium

Poniedziałek, 27 listopada 2006 r.

Przywitanie gości
Prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

w Gdańsku 
Dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. UG, Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej Instytutu 

Pedagogiki UG 

Sesja plenarna
Moderator: dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. UG

Dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. UG, Tytułem wstępu… 
Prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (Gdańsk), Dzisiejsze życie społeczne a mapa problemów 

wychowawczych
Prof. Hans-Dieter Haller (Getynga), Dziecko i rodzina w systemie lokalnym – edukacyjne 

wyzwania (rozwiązania niemieckie) 
Dr hab. Julian Radziewicz, prof. GWSH, Dialog w procesie opiekuńczo-wychowawczym 

Sekcja panelowa (pierwsza)
Moderator: dr Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Mgr Adela Kożyczkowska (Gdańsk), Horyzontalne i wertykalne przenikanie się standardów 
organizacyjnych oraz metodycznych. Próba konstrukcji przestrzennego modelu 

Dr Longina Strumska-Cylwik (Gdańsk), Realizowane standardy w zakresie metod pracy z 
klientem indywidualnym i grupą 

Mgr Lucyna Maculewicz (Kuratorium Oświaty w Gdańsku), Standard w zakresie oddzia-
ływania wychowawczo-terapeutycznego (w zakresie realizacji profilaktyki II stopnia) 

Dyskusja 

Sesja panelowa (druga)
Moderator: dr Maria Szczepska-Pustkowska

Dr Dorota Chlebio-Abed (Katowice), Sieć wsparcia społecznego. Placówka w lokalnym 
systemie 

Dr Iwona Sitkiewicz-Icha (Gdańsk), Przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej 
– próba analizy zjawiska 

Mgr Radosław Nowak (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień), Co to znaczy dobra 
profilaktyka – na podstawie funkcjonujących programów profilaktycznych w środowisku 
lokalnym 

Dyskusja 

Sesja warsztatowa
(uczestnicy seminarium decydują się na udział w jednym z wymienionych niżej war-

sztatów)
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Mgr Aleksandra Twardowska (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień): Profilaktyka 
uzależnień w środowisku lokalnym 

Michał Urbanowicz (ZHR): Skauting jako metoda włączania w grupę społeczną 
Mgr Agata Maciągowska: „Filozofowanie z dziećmi” – rozwijanie niezależności, otwartości 

i staranności myślenia 
Mariola Hupert (Fundacja Trzeba Marzyć): Przepis na spełnianie marzeń 
Agnieszka Stankiewicz (Fundacja Doktor Clown): Szybki „kurs lekarski”, czyli jak zostać 

Doktorem Clownem 
Barbara Fischer (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna): Dogoterapia na ścieżkach 

wychowawczo-terapeutycznych 
Bogusław Jeremicz (Polska Federacja Kyokushin-Kan Karate-Do): Karate i antropologia 

– inny wymiar myślenia o wychowaniu 

Wtorek, 28 listopada 2006 r.
Sesja panelowa (trzecia) 
Moderator: dr Alicja Jurgiel 

Dr Alicja Jurgiel (Gdańsk), Druga szansa czy gorsza szansa? Edukacja dorosłych jako kon-
sekwencja braku aktywnej polityki społecznej 

Dr Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (Gdańsk), O dobrodziejstwie i ryzyku płynącym 
z tworzenia standardów w płynnej rzeczywistości 

Mgr Piotr Wróblewski (Dom Dziecka – Gdańsk), Trudny start w dorosłość – zagrożenia i 
szanse stojące przed wychowankami domu dziecka 

Dyskusja

Podsumowanie obrad sesji panelowych:
Dr Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
Dr Maria Szczepska-Pustkowska
Dr Alicja Jurgiel

Zamknięcie seminarium
Dr Iwona Sitkiewicz-Icha, Dziekan Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły Hu-

manistycznej

• 18 stycznia 2007 roku w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej odbyła się kolejna 
sesja naukowa − Seminarium Naukowe „Etyka zawodu nauczyciela-wychowawcy”, 
zorganizowane na Wydziale Pedagogiki.

 Program seminarium

Przywitanie gości
Prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

Sesja I
Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Etyka zawodu nauczyciela akademickiego
Prof. dr hab. Ludwik Kostro, Amoryzm a etyka zawodu nauczyciela
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Mgr Lucyna Maculewicz (Kuratorium Oświaty w Gdańsku), Oddziaływanie wychowaw-
czo-terapeutyczne w szkole

Dyskusja 

Sesja II
Dr Wojciech Drzeżdżon, Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy
Ks. dr Wojciech Węckowski, Dziennikarz jako wychowawca i etyk
Bogusław Jeremicz (Polska Federacja Kyokushin-Kan Karate-Do), Wartości etyczno-mo-

ralne w dalekowschodnich sztukach walki

Dyskusja 

Zamknięcie seminarium
Dr Iwona Sitkiewicz-Icha, Dziekan Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły Hu-

manistycznej

Materiały z tego seminarium zostały zamieszczone w niniejszym tomie.

• 29 marca 2007 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (Wydział Pedagogiki) we 
współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zorganizowała Międzynarodową Konferencję 
Naukową „E-learning akademicki – nowe oblicza procesu kształcenia w szkolnictwie 
wyższym”.

Program konferencji

Rozpoczęcie konferencji
Prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, JM Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
Dr Iwona Sitkiewicz-Icha, Dziekan Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły Hu-

manistycznej

Wystąpienia plenarne – sesja I
Prof. dr hab. Jerzy Mischke (Bydgoszcz), mgr Anna K. Stanisławska-Mischke (Kraków), 

Jak zapewniać jakość e-learningu akademickiego? Parametry oceny
Prof. Gareth Long (Stockport College of Further & Higher Education, UK), eLearning in 

the UK Higher Education Sector − achieving real change

Dyskusja 
Moderator: mgr Marcin Dąbrowski (Warszawa)

Wystąpienia plenarne – sesja II
Prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek (Warszawa), Internetowe uwarunkowania e-learningu
Dr hab. Andrzej Icha (Słupsk), Praktyczne aspekty realizacji e-kształcenia przy wykorzystaniu 

oprogramowania wolnego (open source)
Dr Zbigniew Meger (Berlin), Nowe technologie w europejskim e-learningu

Dyskusja
Moderator: mgr Marcin Dąbrowski (Warszawa)
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Wystąpienia plenarne – sesja III
Dr Grażyna Penkowska (Gdańsk), Tożsamość e-edukacji w pedagogice
Mgr Przemysław Stencel (Warszawa), Perspektywy wykorzystania serwisów społecznościo-

wych w celach dydaktycznych
Dr Violetta Kwiatkowska (Toruń), Opinie studentów pedagogiki wobec wykorzystania ser-

wera edukacyjnego „Netstudier” w procesie uczenia się na odległość

Dyskusja
Moderator: mgr Damian Muszyński (Gdańsk)

Zakończenie konferencji
Dr Iwona Sitkiewicz-Icha, Dziekan Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej

• 9 maja 2007 roku na Wydziale Politologii Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
odbyła się konferencja naukowa pt. ”Sytuacja demograficzna województwa pomor-
skiego – stan aktualny i perspektywy. Skutki dla polityki oświatowej, rynku pracy, 
służby zdrowia i opieki społecznej”.

Patronat nad konferencją objęli Pan Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomor-
skiego oraz Rektor GWSH prof. dr hab. Zbigniew Machaliński. 

Wystąpienia:
Dr hab. Izydor Sobczak, prof. nadzw. GWSH (Rządowa Rada Ludnościowa), Demogra-

ficzne uwarunkowania polityki społeczno-gospodarczej w województwie pomorskim 
– teraźniejszość i przyszłość

Dr hab. Brunon Bartz, prof. nadzw. GWSH, Polityka zatrudnienia zalecana przez Unię 
Europejską

Mgr Władysław Kanka (Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), 
Wyzwania dla polityki społecznej w województwie pomorskim

Dr Wojciech Plopa, mgr Tomasz Bojar-Fijałkowski, Polityka społeczna w Unii Europejskiej 
– uwarunkowania demograficzne, prawne i ekonomiczne

Dr Dorota Banaszkiewicz, Zmiany w aktywności ekonomicznej ludności w województwie 
pomorskim w świetle spisów powszechnych z 1988 i 2002 roku

Mgr Ewa Jurkowka (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku), Zmiany w poziomie, strukturze 
oraz przestrzennym zróżnicowaniu bezrobocia w województwie pomorskim

Dr Urszula Komosa, Postawy prokreacyjne młodej generacji i poziom urodzeń w wojewódz-
twie pomorskim, wnioski dla polityki rodzinnej 

Dr Adriana Frączek, Polityka prorodzinna w Szwecji
Mgr Małgorzata Buńko (Urząd Statystyczny w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Demogra-

ficzne Oddział w Gdańsku), Wpływ spadku liczby młodzieży w edukacyjnych grupach 
wieku na funkcjonowanie szkolnictwa w województwie pomorskim

Mgr Tadeusz Kowalewski (Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgowy), Niż demograficzny w szkołach 
podstawowych miasta Gdańska i jego skutki 

Dr Zygmunta Barańska (Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku), Poziom 
bezrobocia a przestępczość w województwie pomorskim w przekroju powiatowym
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Mgr Piotr Olech (Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności), Wizerunek 
socjo-demograficzny ludzi bezdomnych w województwie pomorskim 

Mgr Katarzyna Ruszczyńska (Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku), 
Osoby niepełnosprawne według wieku w województwie pomorskim w świetle spisu ludności 
z 2002 r., wnioski dla służby zdrowia i opieki społecznej

Mgr Aleksandra Sarnowska (Urząd Statystyczny w Gdańsku), Zgony według przyczyn 
w województwie pomorskim. Wnioski dla służby zdrowia

Mgr Robert Kaźmierczak (Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku), 
Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w województwie pomorskim w przekroju 
gmin i powiatów oraz ich wpływ na tempo rozwoju ludności

Mgr Maja Grombala, Uwarunkowania demograficzne polityki i pomocy społecznej na 
przykładzie gminy Kolbudy

• 16 maja 2007 r. na Wydziale Studiów Europejskich Gdańskiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej odbyła się sesja naukowa „Integracja Europy – przeszłość i perspektywy”, 
zorganizowana przez Katedrę Europeistyki przy współudziale Katedry Zarządzania. 
Wygłoszono trzynaście referatów, w tym jedenaście przygotowanych przez pracowników 
obu katedr, którzy zaprezentowali swoje aktualne zainteresowania naukowo-badawcze. 

W konferencji udział wzięli:
Dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. nadzw. GWSH, E-learning na uczelniach europejskich: 

historia i perspektywy
Dr Janusz Trupinda (Muzeum Zamkowe w Malborku), Wejście Polski do Unii Europejskiej 

z perspektywy zamku w Malborku 
Dr hab. Andrey Borisovich, prof. nadzw. GWSH, Matematyczne aspekty teorii percepcji 

obiektów architektonicznych
Dr Piotr Pawliszak, Społeczne konstruowanie polityki ekologicznej Unii Europejskiej
Dr Jerzy Sołtysiak, prof. nadzw. GWSH, Podobieństwa 25 krajów Unii Europejskiej oparte 

na 10 cechach
Dr Tomasz Sowiński, Powszechne ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej na prze-

łomie wieków
Dr Michał Bank, prof. nadzw. GWSH, Polacy na Wileńszczyźnie i Łużyczanie w Niemczech 

– przykład losów mniejszości narodowych w jednoczącej się Europie
Dr Mirosław Jodko, Przyszłość państwa opiekuńczego
Dr hab. Beata Możejko, prof. nadzw. GWSH, Gdańsk i jego rola na Bałtyku w późnym 

średniowieczu
Dr hab. Gabriela Majewska, prof. UG, Szwedzi w Europie – szwedzka tożsamość od XVIII 

do XX w. 
Prof. dr hab. Zygmunt Sójka, Rola rejonu Morza Bałtyckiego w rozwoju Unii Europejskiej
Dr Hanna Klimek, Autostrady morskie w regionie Morza Bałtyckiego 
Prof. zw. dr Witold Andruszkiewicz, Wybrane problemy roli Polski w UE z uwzględnieniem 

gospodarki morskiej 

• 25 maja 2007 roku odbyła się dyskusja panelowa pt. „Polityczne aspekty konfliktów 
zbrojnych po II wojnie światowej”, zorganizowana na Wydziale Politologii Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej z inicjatywy dra hab. Krzysztofa Komorowskiego.
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ŻYCIE STUDENCKIE, INICJATYWY GWSH

• 8 czerwca 2006 roku Koło Naukowe „Kino Europejskie”, które powstało w marcu 2006 
roku, zorganizowało zebranie połączone z projekcją filmu Federica Felliniego „La Strada” 
− pod hasłem: „Poznaj filmy wielkich mistrzów kina”.

• 9 czerwca 2006 roku w siedzibie GWSH odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac 
malarskich Jacka Urbana, kaszubskiego malarza amatora, którego działalność artystycz-
ną uczelnia objęła patronatem. Wystawa nosiła tytuł „Kalejdoskop dusz”. W jej trakcie 
artysta malował płonący kościół św. Katarzyny, a obraz został wystawiony na aukcję na 
cel odbudowy kościoła. Jeden ze swych obrazów malarz przekazał też w darze wycho-
wankom Domu Dziecka w Gdańsku-Oruni (placówka pod patronatem GWSH).

• W czerwcu 2006 roku studenci reprezentujący GWSH na Sportowym Festiwalu Uczelni 
Niepublicznych Województwa Pomorskiego zajęli II miejsce, zdobywając Puchar Prze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego prof. Brunona Synaka.

• 8 lipca 2006 roku w Trąbkach Wielkich koło Gdańska odbył się Koncert Uczestników 
Warsztatów Pianistycznych „Fermata 2006”. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 
była mecenasem koncertu.

• Od sierpnia 2006 roku trwa akcja „Tańczące obrazy” objęta patronatem GWSH. Jej 
celem jest niesienie materialnej pomocy najuboższym dzieciom z gminy Karsin. Środki 
pozyskane przez studentów GWSH ze sprzedaży obrazów Jacka Urbana są przekazywane 
na dożywianie dzieci.

• 14 października 2006 roku w siedzibie GWSH nastąpiła uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2006/2007. Wykład inauguracyjny poświęcony tematyce nazewnictwa 
związanego z szeroko pojętą edukacją wygłosił znany językoznawca prof. dr hab. Edward 
Breza.

• 30 października 2006 roku z inspiracji prof. Lecha Mokrzeckiego i mgra Mariusza Brod-
nickiego odbyła się wycieczka po Gdańsku dla studentów pierwszego roku pedagogiki, 
w ramach przedmiotu z historii wychowania. Celem wycieczki było poznanie historii 
nauki i oświaty w dziejach Gdańska oraz największych osiągnięć naukowych.

• 17 listopada 2006 roku studenci GWSH bawili się na Otrzęsinach dzięki inicjatywie 
Parlamentu Studentów, który zajął się organizacją tej imprezy.

• W listopadzie 2006 roku wznowiło działalność Koło Naukowe Metodyki Pracy Opie-
kuńczo-Wychowawczej.

• 10 stycznia 2007 roku na Wydziale Studiów Europejskich GWSH odbyła się sesja nauko-
wa zorganizowana przez Koło Naukowe „Kino Europejskie” i studentów europeistyki, 
zatytułowana „Retrospektywa Krzysztofa Kieślowskiego”. Referatom towarzyszyły 
prezentacje multimedialne ukazujące pasje artystyczne studentów GWSH. Można było 
oglądać prace fotograficzne Adama Kozłowskiego, studenta europeistyki. Inny student 
tego kierunku, Bartosz Juchniewicz, zaprezentował historię kultury hip-hop.

• W miesiącach styczeń − marzec 2007 trwał cykl darmowych zajęć przygotowaw-
czych do matury, akcja promocyjna GWSH objęta patronatem portalu edukacyjnego 
Edulandia.pl.

• 9 lutego 2007 roku Parlament Studentów GWSH zorganizował w ramach dorocznej akcji 
mikołajkowej całodniową wycieczkę dla wychowanków Domu Dziecka w Gdańsku-Oru-
ni. Był kulig, ognisko, rozdano dzieciom przygotowane przez studentów upominki.

• W marcu 2007 roku w GWSH rozpoczęło działalność Studenckie Koło Samorozwoju. 
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• Również w marcu 2007 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna uczestniczyła 
tradycyjnie w Targach Akademia na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie stoisko naszej 
uczelni cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

• 17 kwietnia 2007 roku Koło Naukowe „Kino Europejskie” zorganizowało projekcję 
filmu Pedro Almodovara pt. „Volver”.

• 20 kwietnia 2007 roku Parlament Studentów GWSH zorganizował Połowinki.
• Od 10 do 13 kwietnia 2007 roku w Gdyni trwał regionalny przegląd Festiwalu Arty-

stycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 2007, w którym wzięła udział studencka 
grupa teatralna GWSH. Pokazała spektakl zatytułowany „Jak łatwo człowiek może się 
pogubić”, oparty na tekstach Daniela Charmsa ze zbioru „Pijcie ocet panowie”, w reży-
serii Jarosława Rebelińskiego. Był to debiut sceniczny naszej grupy, nagrodzony przez 
jury przeglądu wyróżnieniem za pomysł realizacji.

• 13 maja 2007 roku w Górkach Zachodnich odbył się doroczny festyn sportowy, którego 
współorganizatorem była Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

• 17 maja 2007 roku w GWSH odbyło się zebranie założycielskie Koła Naukowego „Psy-
choterapia”.

• Również w maju 2007 roku można było wziąć udział w praktycznym kursie e-learnin-
gowym dotyczącym korzystania z platformy zdalnego wspomagania procesu nauczania 
Moodle – w ramach wdrażania na uczelni projektu nauczania na odległość za pomocą 
platformy Moodle (jako formy wspomagającej tradycyjny proces nauczania).

• Wyjazd przedstawicieli Studenckiego Koła Samorozwoju do Torunia na I Toruński PKS, 
czyli I Toruńską Pedagogiczną Konferencję Studencką pt. „Aktywny student – pomiędzy 
samorozwojem a błędnym kołem”, która odbyła się 22 maja 2007 roku.

• W dniach 23−25 maja 2007 roku Koło Naukowe Młodych Pedagogów zorganizowało 
wycieczkę do Krakowa, Tyńca, Ojcowa i Wieliczki, której celem było zapoznanie uczest-
ników z najstarszymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce.

• 30 maja 2007 roku pod patronatem Rektora GWSH prof. dra hab. Zbigniewa Machaliń-
skiego odbyła się Majówka ze Sztuką w Sobowidzu, której patronował także Pan Błażej 
Konkol, Wójt Gminy Trąbki Wielkie. Na imprezie wystąpiła studencka grupa teatralna 
GWSH z przedstawieniem „Jak łatwo człowiek może się pogubić”.

• W czerwcu 2007 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna została przyjęta do euro-
pejskiego programu Erasmus, pozwalającego na międzynarodową wymianę studentów 
i pracowników.

• 2 czerwca 2007 roku z inicjatywy Koła Naukowego Młodych Pedagogów odbyło się 
pierwsze spotkanie z cyklu „Człowiek w myśli współczesnej”, poprowadzone przez prof. 
dr hab. Aleksandrę Pawliszyn i mgr Monikę Żmudzką. Tematem wykładu i dyskusji, 
która się po nim wywiązała, była refleksja nad kondycją współczesnego człowieka.

• 4 czerwca 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Jacka Urbana pt. 
„Ludzkie skrzydła”. W trakcie uroczystości malarz przekazał jeden ze swych obrazów 
Gdańskiemu Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza − na ręce Dyrektora Hospicjum 
ks. dra Piotra Krakowiaka. Odbyły się również warsztaty plastyczne dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 21 na Biskupiej Górce i dla dzieci z Domu Dziecka w Gdańsku-Oruni, 
poprowadzone przez Jacka Urbana.

• W czerwcu 2007 roku na stronie internetowej GWSH pojawiła się internetowa wersja 
testowa czasopisma studenckiego „Koga”, tworzonego przez członków Koła Naukowego 
„Medium”, studentów specjalności dziennikarstwo i public relations.
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• 15 czerwca 2007 roku teatr GWSH brał udział w festiwalu Lato Ludzi, organizowanym 
przez Integracyjny Klub Artystyczny Winda.

• 19 czerwca 2007 roku w siedzibie GWSH odbyło się spotkanie z pisarką dr Victorią 
Korb, autorką autobiograficznej powieści pt. „Ni pies, ni wydra… marzec 68 we wspo-
mnieniach warszawskiej studentki”. Życiorys pisarki i jej powieść przybliżyła zebranym 
dr Ewa Baniecka, natomiast dr Andrzej Icha nakreślił tło historyczne. Fragmenty 
wspomnień odczytali w steatralizowanej formie studenci z grupy teatralnej GWSH. Po 
oficjalnej części spotkania wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca zarówno 
dziejów PRL, jak i czasów współczesnych.

• W sierpniu 2007 roku pod patronatem GWSH odbyły się w Wielu warsztaty plastyczne 
dla dzieci z gminy Trąbki Wielkie. Impreza nosiła tytuł „Lato ze sztuką”.

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

• Partnerem edukacyjnym GWSH jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy 
(porozumienie z dnia 19 lipca 2004 r.).

• 24 lipca 2006 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między GWSH i Stowa-
rzyszeniem Współpracy Polska–Wschód w Gdańsku. 

• 18 września 2006 r. władze GWSH podpisały porozumienie o współpracy ze Strażą 
Miejską w Gdańsku. 

• Również 18 września 2006 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między 
GWSH a Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku. 

• Dnia 8 grudnia 2006 r. GWSH zawarła porozumienie z Urzędem Gminy Trąbki 
Wielkie.

• W listopadzie 2006 roku Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna zawarła porozumienie 
o współpracy z Wyższą Szkołą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Eko-
nomii i Prawa w Sankt Petersburgu. Rektorzy obydwu szkół wyższych jednoznacznie 
uważają, iż współpraca między uczelniami Rosji i Polski służy budowaniu i umacnianiu 
dobrych stosunków pomiędzy oboma krajami w sferze nauki, kształcenia i kultury. 

• 22 grudnia 2006 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna podpisała porozumienie 
o współpracy z gminą Kolbudy. 

• Zgodnie z porozumieniem z 9 lutego 2007 r. partnerem GWSH stało się Pomorskie 
Stowarzyszenie Gmin Wiejskich. 

• 20 lutego 2007 roku GWSH podpisała porozumienie z Grupą Pracuj.pl, właścicielem 
portali internetowych Edulandia.pl i Pracuj.pl. 

• Na mocy porozumienia z 16 marca 2007 roku partnerem GWSH stała się wyższa szkoła 
z Danii, CVU Syd – University College South. 

• W lipcu 2007 roku partnerem GWSH została tczewska placówka kulturalna Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły.


