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Najmłodsza  
gliwicka uczelnia 
obchodzi w tym 
roku swoje 5-lecie. 
Z tej okazji dla 
wszystkich miesz-
kańców przygoto-
wano liczne impre-
zy i atrakcje.

Obchody rozpocznie 14 wrze-
śnia o godzinie 19.00 werni-
saż wystawy prac studentów 
wzornictwa w Galerii 4art w 
Gliwicach. Kolejny będzie miał 
miejsce 15 września w Urzę-
dzie Miasta Gliwice o godzinie 
13.00.   

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Pięciolatka

Głównym punktem obchodów 
będzie trwające między 16  
a 18 września „S5ie na GWSP 
czyli nasze 5-cio lecie”. Ta 
3 dniowa impreza w murach 
Uczelni, podzielona została na 
dzień ekonomiczny, artystyczny 
i humanistyczny.  

16 września to dzień dla pa-
sjonatów ekonomii - warsztaty 
dotyczące negocjacji, autopre-
zentacji czy możliwości zarob-

kowych, jakie daje giełda oraz 
panel dyskusyjny poświęcony 
założeniu własnego biznesu. 
Dodatkowo kusi konkurs z na-
grodami dotyczący polskiej go-
spodarki oraz koncert zespołu 
The Train. 

17 września uczelnia zaprasza 
wszystkie „artystyczne dusze” 
do wspólnego malowania na 
płótnie „25 metrów bieżą-
cych obrazu na temat Gliwic”. 
Dodatkowo będzie można 
uczestniczyć w warsztatach 
graficznych i projektowych,  
a dla najaktywniejszych uczest-
ników przygotowano nagrody.  
Również w tym dniu na GWSP 
otwarta zostanie galeria oraz 
wystawa poplenerowa prac stu-

dentów wzornictwa.
18 września to dzień dla hu-
manistów. Miłośnikom języka 
angielskiego polecamy kon-
kurs językowy dla dorosłych  
z bardzo atrakcyjnymi nagroda-
mi. Na przyszłych maturzystów 
czekają ciekawe warsztaty po-
święcone przygotowaniu się do 
matury z języka angielskiego, 
a pedagodzy mogą poszerzyć 
swoją wiedzę uczestnicząc  
w warsztatach.   

Również 18 września o godzi-
nie 14.00 na parkingu uczelni 
przewidziano Akcję Sekun-
da, składająca się z części  
„Widoczni - Bezpieczni” oraz 
„Jestem dobrym kierowcą”. 
Całość zakończą koncerty Ra-
hima, Tru Kru oraz EGO.
Natomiast młodzi miłośnicy 
szachów mogą w dniach od 23 
do 26 września wziąć udział  
w Turnieju Szachowym Junio-
rów. 

Patronat nad jubileuszem 
Uczelni objął Prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.
Więcej szczegółów na stronie: 
www.gwsp.gliwice.pl
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