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Akademicka Przestrzeń Kul-
turalna to unikatowy na skalę krajową 
pomysł Wyższej Szkoły Gospodarki, 
która przebudowując zabytkową wo-
zownię stworzyła nowoczesną prze-
strzeń kultury. Mieści się tutaj: Galeria 
nad Brdą, Galeria Debiut, sala wido-
wiskowa, studio nagrań, pracownia 
multimedialna oraz Muzeum Fotografii. 

Sala widowiskowa wyposażona jest 
w specjalnie projektowane na jej potrzeby 
nagłośnienie sceniczne i konferencyjne. 
W pełni zautomatyzowany system projekcyjny 
pozwala na przeprowadzanie m.in. spotkań 
Akademickiego Klubu Filmowego i Dysku-
syjnego Klubu Reportażu. W pełni funkcjo-
nalna scena pozwala ponadto na wszelkie 
inne realizacje artystyczne, takie jak np. pokaz 
mody.

APK wykracza jednak poza mury 
jednego budynku. W jej skład wchodzi również 
przerobiony na sale prób autentyczny bunkier 
oraz kilka innych pomieszczeń przezna-
czonych dla partnerów. APK daje wiele 
możliwości. Wszystko zależy od twórcy i jego 
pomysłu.

plastyczna, fotograficzna, muzyczna, filmowa, teatralna, literacka; dzienni-
karska; filozoficzna oraz kulturoznawcza. 

APK to wzajemnie się przenikające przestrzenie kultury: artystyczne - 

Mieszkańcy miasta i regionu, za-
chęcani przez kustosza, pana Arkadiusza 
Blachowskiego, szybko podjęli wyzwanie 
współtworzenia zbiorów Muzeum - zarówno 
w postaci udostępniania cennego sprzętu, jak 
i albumów czy fotografii ze zbiorów rodzinnych 
i dokumentacji instytucjonalnych. W zabyt-
kowym budynku starej wozowni, pośród 
zastygłych w sepii uśmiechów i spojrzeń, 
pożółkłych kokard, co przysiadły jak motyle na 
lokach dziewcząt w aksamitnych sukienkach... 
wśród śmiesznych panów z towarzystw 
gimnastycznych i przystojnych ułanów... 
młodzi fotografowie i dojrzali artyści z uporem 
i pasją zatrzymują Czas...

www.APK.byd.pl

FOTOGRAFIA ZNALAZŁA SWÓJ DOM

 Muzeum Fotografii WSG to ciekawa 
interaktywna przestrzeń, łącząca ekspozycję 
z aktywnym poznawaniem fotografii. Wyposa-
żenie ciemni fotograficznej umożliwia wywoływa-
nie negatywów oraz wykonywanie powiększeń 
czarno-białych na 8 powiększalnikach. W atelier 
zainstalowano różnokolorowe opuszczane tła 
oraz oświetlenie żarowe i błyskowe. Biblioteka to 
zaciszny, sprzyjający lekturze kącik, w którym 
zgromadzono całe roczniki pism fotograficznych 
„Foto”, „Fotografia” z lat 60,70,80 - tych,  a także 
znacznie starsze wydawnictwa, jak: „Fotograf 
Polski” z lat 1926 - 1930 r.;  „Almanach Fotografii 
Wileńskiej” – 1931 r; „Polski Przegląd Fotogra-
ficzny - 1930 r.;  Almanach Fotografii Polskiej” - 
1934 r.

Muzeum posiada 2635 ekspo-
natów (aparaty fotograficzne, kamery 
filmowe, projektory, akcesoria, wypo-
sażenie atelier i ciemni, książki i czaso-
pisma). Znajdziemy tu takie skarby, jak 
aparat fotograficzny z końca XIX w. 
z obiektywem firmy Rodenstock, powię-
kszalnik drewniany z 1925, a wśród zdjęć 
cenne prace J. Bułhaka i E. Hartwiga.

Wśród wielu wystaw wyróżnić 
należy ekspozycję prac Jerzego Riegla 
i Joachima Pfafa z Niemiec, Roberta 
Knotha, Andrzeja Maziec, Witolda Jur-
kiewicza, a także wystawę zbiorową - 
„Grand Press Photo”. Wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Juvenkracja Muzeum 
organizuje warsztaty dla młodych 
fotografów, a wraz z Kołem fotogra-
ficznym „Zorka 5” liczne wystawy, 
plenery, konkursy. Od kilku lat Muzeum 
bierze także udział w wyjątkowej akcji 
resocjalizacyjnej - na zaproszenie 
Bydgoskiego Stowarzyszenia Arty-
stycznego współtworzy program war-
sztatów więziennych w zakładach 
karnych naszego regionu.

Już w październiku po raz trzeci 
zawita do Muzeum Fotografii WSG. 
Ta prestiżowa wystawa fotografii 
reportażowej prezentuje prace na-
grodzone w konkursie miesię-
cznika „Press” dla zawodowych 
fotoreporterów pracujących w re-
dakcjach prasowych, agencjach 
fotograficznych oraz freelancerów. 
Prace oceniają fachowcy o świa-
towej sławie: przewodniczącym jury 
jest laureat Word Press Photo, 
członkami zaś polscy zawodowi 
fotoreporterzy i fotoedytorzy.

GRAND PRESS PHOTO

Prowadzi badania nad kulturą, ko-
munikacją społeczną oraz nowoczesnymi 
mediami. Zajmuje się reportażem i doku-
mentem telewizyjnym, historią fotografii oraz 
dziedzictwem Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa. Umożliwia studentom WSG 
udział w ciekawych projektach badawczych, 
spotkania z ludźmi mediów i kultury oraz 
specjalistyczne warsztaty i praktyki dzienni-
karskie.

CENTRUM KULTURY MEDIALNEJ
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Z inicjatywy koordynatora 
Przestrzeni Literackiej – prof. Marka 
Siwca oraz dra Roberta Mielhorskiego 
(UKW) 9 października 2009 r. w sali 
widowiskowej APK odbędzie się ogólno-
polskie sympozjum pn. „Poznawanie 
Kazimierza Hoffmana: horyzonty lektury”. 
Organizatorami sympozjum są Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. 
Celem sympozjum jest w założeniu 
organizatorów pokazanie wybitnych 
walorów artystycznych, szerokich ho-
ryzontów kulturowych i filozoficznych oraz 
spójności myślowej dzieła niedawno 
zmarłego poety Kazimierza Hoffmana 
(1928-2009). Pragniemy kwestie te 
poruszyć w wielu aspektach – m. in. 
estetycznym, etycznym, poznawczym 
czy w wymiarze diagnoz cywilizacyjno-
kulturowych. Zależy nam na ukazaniu tej 
poezji tak w kontekście filozoficznym, jak 
i teoretyczno - bądź krytycznoliterackim; 
na pokazaniu stojących za nią przeświad-
czeń ideowych (światooglądu); na wska-
zaniu jej zaplecza intelektualnego, 
hierarchii tematów i kręgów refleksji, 
a także na nakreśleniu modelu (swoistego 
„paradygmatu”) tej liryki. Istotne wydaje 
się również pytanie o odniesienia spuś-
cizny Hoffmana do tradycji poezji nie tylko 
polskiej oraz o jej miejsce we współ-
czesności szeroko rozumianej (w tym piś-
miennictwie i kulturze przełomu wieków, 
np. w formacji nowoczesnej). Organi-
zatorzy liczą na różnorodność narracji 
o tym pisarstwie, wynikającą z obserwacji 
zarówno literaturoznawczych, jak i kry-
tycznoliterackich lub eseistycznych, oraz 
na głosy samych poetów - i w tym zróżni-
cowaniu pragną upatrywać jednej 
z głównych zalet planowanego spotkania. 
Zaproszenie do uczestnictwa w „sympo-
zjum hoffmanowskim” przyjęli krytycy, 
eseiści, pisarze i badacze: Tomasz Burek, 
Janusz Drzewucki, Wojciech Gutowski, 
Tadeusz Komendant, Jacek Łukasiewicz, 
Kazimierz Nowosielski, Piotr Matywiecki, 
Iwona Smolka i Leszek Szaruga. Liczymy 
także na dialog (w ramach dyskusji 
panelowej) z innymi uczestnikami spot-
kania – słuchaczami, studentami, gośćmi, 
osobami zainteresowanymi dziełem tego 
ważnego dla panoramy literatury współ-
czesnej poety.

dr hab. Marek K. Siwiec, prof. WSG, 
UKW dr Robert Mielhorski, UKW

SYMPOZJUM
W AKADEMICKIEJ
PRZESTRZENI
KULTURALNEJ

Wydawałoby się to zupełnie niedo-
rzeczne, ale jest wielu ludzi, którzy uwielbiają 
oglądać naprawdę źle zrobione filmy. Akade-
micka Przestrzeń Kulturalna zaprosiła Jacka 
Rokosza (wykładowcę PWSTFiTV) i Filipa Ja-
cobsona (absolwenta filmoznawstwa Uniwersy-
tetu Łódzkiego) - dwóch zapaleńców, którzy 
uwielbiają fatalne kino. Kilka lat temu wpadli na 
pomysł organizacji przeglądu takich „dzieł”. 
Stworzyli projekt filmowy „Najgorsze Filmy 
Świata” poświęcony historii kina popularnego, 
filmom Klasy B, tanim horrorom i nieudanym 
science-fiction gdzie efekty specjalne robione 
były metodą chałupniczą w piwnicy (nieraz do-
słownie). Mając edukacyjno-rozrywkowe ambi-
cje prowadzą spotkania opowiadając o tej 
części przemysłu filmowego, który nie gości 
w podręcznikach do Historii Filmu Powszech-
nego. Podczas seansów prezentują autorski 
wybór filmów, które z założenia nie miały być 
zabawne. Zwykle jednak publiczność pęka ze 
śmiechu.

NAJGORSZE FILMY W HISTORII KINA
 „I stworzymy rasę super potworów, które podbiją świat... ha ha ha !?” 

Bela Lugosi w filmie „Narzeczona Potwora”

„Zabójcze ryjówki”
(„The Killer Shrews”) (1954)

„Zły mózg z kosmosu”
(„Evil brain from outher space”,
czyli inaczej „Super Giant”) (1964)

”Doctor of Doom”
(„Las Luchadoras contra el médico asesino”,
czyli „Sex Monster.”) (1963)

„Sex Maniac” (Maniac) (1934) 

Podczas przeglądu zaprezentowane
zostaną cztery filmy:

Wojewódzki Ośrodek Kul-
tury i Sztuki "Stara Ochronka" 
mieści się przy Placu Kościelec-
kich w Bydgoszczy. Dlaczego 
"Stara Ochronka"? Przed deka-
dami budynek ośrodka był schro-
niskiem dla niemowląt, chociaż 
młodsi bydgoszczanie zapewne 

kojarzą go z istniejącą tu do 2001 roku dziecięcą 
przychodnią. Zadaniem ośrodka jest podobnie leczyć 
i ochraniać... ale kulturę. Wyspecjalizowane pra-
cownie posiadają ofertę dla każdego. Jeśli tańczysz, 
grasz, malujesz, piszesz, fotografujesz - bądź gościem 
ośrodka.

Poza regularnymi warsztatami i konkursami, 
WOKiS jest organizatorem kilku imprez o znaczeniu 
ogólnopolskim i międzynarodowym m.in: Blues & Folk 
Festival, Bydgoszcz Buskers Festival, Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski, Międzynarodowy Dzień Tańca, 
Ogólnopolski Przegląd Tkaniny Unikatowej.

Jeśli przybyłeś do Bydgoszczy i pragniesz 
ciekawej pamiątki z regionu, wstąp na Stary Rynek do 
prowadzonej przez Ośrodek Galerii Sztuki Ludowej 
i Nieprofesjonalnej. Obejrzysz i zakupisz tutaj unikalne 
dzieła rzeźbiarzy, malarzy, hafciarek, garncarzy, 
plecionkarzy i innych rękodzielników.

zapraszamy: www.wokis.bydgoszcz.com

Fotografia dokumentalna połą-
czona z rozwojem umiejętności komu-
nikacyjnych, dziennikarskich to elementy 
projektu społecznego realizowanego 
przez Stowarzyszenie „Juvenkracja” 
i Centrum Kultury Medialnej WSG. 
Organizatorzy zapraszają do udziału w war-
sztatach psychologicznych i fotograficz-
nych oraz sentymentalnym plenerze. 
Motywem przewodnim integracyjnych 
spotkań będą wspomnienia osób star-
szych z Domu Dziennego Pobytu „Senior” 
w Bydgoszczy.  Projekt jest społecznym 
zadaniem dofinansowanym ze środków 
Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.
szenia na www.juvenkracja.pl.

Więcej informacji i zgło-

Sfotografować wspomnienia
- weź udział w projekcie!

Adam Juszkiewicz

Program na www.apk.byd.pl

11-12 września 2009
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WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY

Ludzie z wyobraźnią

Specjaliści - profesjonaliści

Ciekawi świata

Energiczni - ekologiczni

Pomocni - owocni

Humaniści - aktywiści

Przenikliwi - dociekliwi

Ekonomiści - realiści

Inżynierowie przyszłości

Postępowi - rozwojowi

Aktywni - kreatywni

Elokwentni - kompetentni

Architektura i urbanistyka  -  Gospodarka przestrzenna 

 

Hotelarstwo  -  Zarządzanie gastronomią i dietetyka

Turystyka i rekreacja  -  Geografia  -  Dziedzictwo kulturowe
międzynarodowy dyplom MASTER - strategie rozwoju turystyki

Zasoby i ochrona środowiska  -  Systemy pozyskiwania energii odnawialnej
Inżynieria środowiska i zrównoważony rozwój  -  Ekoturystyka

Resocjalizacja  -  Psychopedagogika  -  Gerontologia 
Opieka i wychowanie
Diagnoza i terapia rodziny

Zarządzanie w kulturze
Amerykanistyka
Europeistyka i polityka kulturalna UE

Media i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i kultura mediów
Badanie rynku i opinii publicznej

Finanse i inwestycje  -  Rachunkowość
Gospodarka i administracja publiczna  -  Handel zagraniczny
Prawo dla przedsiębiorców  -  Transport, spedycja, logistyka 

Mechatronika  -  Inżynieria produkcji Teleinformatyka
Poligrafia cyfrowa i multimedia

Zarządzanie transportem i logistyka  -  Marketing i reklama
Zarządzanie zasobami ludzkimi  -  Informatyka w zarządzaniu  
Psychologia zarządzania  -  Animacja i zarządzanie kulturą
Finanse i inwestycje  -  Zarządzanie małą i średnią firmą
Rekreacja i rehabilitacji  -  Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Odnowa biologiczna i SPA  -  Turystyka uzdrowiskowa
Organizacja i zarządzanie sportem  -  Fizjoterapia (w przygotowaniu) 

Wychowanie fizyczne (w przygotowaniu)  -  

Angielski w gospodarce  -  Lingwistyka stosowana:
angielski z niemieckim  -  angielski z rosyjskim
angielski z francuskim  -  angielski z hiszpańskim
Filologia angielska, rosyjska, niemiecka

POSZUKIWANIPOSZUKIWANI

www.wsg.byd.pl

Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 052 567 00 00

mobilizacja


