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WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI

Dziś niemal każdy kto sięga po 
małą kamerę cyfrową staje się 
filmowcem. Dzięki rewolucji techno-
logicznej znika bariera dzieląca 
zamknięty dotąd świat twórczości 
profesjonalnej od tej niezależnej. 
Mówi się, że reżyser to nie zawód  to 
charakter. Czy tak jest, można się 
będzie przekonać osobiście. Już 
wkrótce w WSG rusza roczny kurs 
reżyserii filmowej. Zajęcia popro-
wadzi młody zespół absolwentów 
łódzkiej „Filmówki”, Szkoły Andrzeja 
Wajdy i Laboratorium Reportażu UW. 
Wśród wykładowców znajdą się: sce-

narzysta i reżyser Grzegorz Zgliński 
(serial „Londyńczycy”), dokumenta-
lista Maciej Cuske („Kuracja”, 
„Antykwariat”), artysta i reżyser filmo-
wy Jędrzej Bączyk, fotoreporterka 
Edyta Ganc, operator, reżyser i pro-
ducent Remigiusz Zawadzki, PR-
owiec i współtwórca festiwalu Tofifest 
Jarosław Jaworski. Pomysłodawcą 
kursu jest Fundacja ART-HOUSE  
organizator Festiwalu CAMERA 
OBSCURA i warsztatów Letniej Szkoły 
Filmu i Reportażu. Partnerem kursu 
jest Centrum Kultury Medialnej 
działające przy Instytucie Kulturo-

znawstwa Wyższej Szkoły Gospo-
darki, który prowadzi specjalności 
związane z filmem, nowymi mediami, 
multimediami i fotografią. Zaintere-
sowanie formułą letnich warsztatów 
filmowych sprawiło, że Fundacja wraz 
z Uczelnią postanowiły uruchomić 
w ramach oferty Centrum Kształcenia 
Podyplomowego i Szkoleń WSG kurs 
reżyserii filmowej i telewizyjnej 
(ponadto w ofercie także kurs: web-
filmowanie, operator kamery cyfro-
wej, cyfrowy montaż filmowy, re-
portaż multimedialny, produkcja filmu 
i mediów cyfrowych). Kurs realizo-
wany jest w trybie zaocznym. Może 
wziąć w nim udział każdy, kto 
ukończył szkołę średnią, studiuje lub 
pracuje zawodowo. Oferta skiero-
wana jest przede wszystkim do osób, 
które chciałyby kontynuować naukę 
w uczelni filmowej, realizować nie-
zależne produkcje lub tworzyć filmy 
korporacyjne. Pytania związane z pro-
gramem kursu należy kierować do 
pod nr tel. 509401888 lub e-mail: 
art-house@o2.pl. Więcej informacji na 

www.ckm.byd.pl. 
Obecnie w Wyższej Szkole Gospo-

darki trwają międzynarodowe warszta-
ty filmowe w ramach Festiwalu Plus  
Camerimage. Uczestniczą w nich setki 
osób - mistrzów planu filmowego i studen-
tów szkół filmowych z całego świata.

To największe tego typu muzeum w tym 
regionie Polski. Posiada unikalne zbiory 
eksponatów związanych z fotografią dawną 
i dzisiejszą. Kustosz muzeum, Arkadiusz 
Blachowski, nie zatrzymuje się na prezenta-
cji historii. Zaprasza na wernisaże uznanych 
artystów fotografików oraz tych początkują-
cych, których warto wspierać w drodze 
twórczej. Organizuje kursy i pokazy foto-
grafii analogowej oraz cyfrowej. Muzeum 
posiada atelier wyposażone w różnorodne 
tła, ciemnię fotograficzną oraz sprzyjającą 
lekturze czytelnię, do której bardzo serde-
cznie zapraszamy.

Akademicka Przestrzeń Kulturalna

Muzeum Fotografii

4 - 26 listopada

6 - 21 listopada

6 listopada

26 listopada 

Kurs fotografii „Zaczynam dobrze 
fotografować”

Warsztaty fotograficzne „Mam lustrzankę”

 
Wystawa „Twarze świata” G. Funke

 
Akty „Czarne  białe” R. Brzozowskiego

Kontakt:
APK, ul. Królowej Jadwigi 14
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 57
apk@byd.pl

www.apk.byd.pl
www.galeriadebiut.byd.pl
www.muzeumfoto.byd.pl 

www.apk.byd.pl

Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14 
tel. 52 567 00 57, apk@byd.pl

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
www.wernisaze.wsg.byd.pl

www.apk.byd.pl

ebiut
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www.muzeumfoto.byd.pl
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25 października

Galeria Debiut 
Święto Smaku Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Francuskiej

27 października

Sala widowiskowa APK
8. Jazz Festiwal
"Tropami Jazzu" - Ewa Uryga

4 listopada

Galeria Debiut 
Prolog do
Blues & Folk Festival

12 listopada

Sala widowiskowa APK
Koncert
Sebastiana Makowskiego

19 listopada

Galeria "Nad Brdą"
Wystawa "Voyage"
J.K. Pawluśkiewicza

Miłośników jazzu, soulu i bluesa 
zapraszamy na koncert organizowa-
ny w ramach 8 Jazz Festival. Usły-
szymy utwory z repertuaru S. Won-
dera, J. Ingrama, W. Huston czy też 
klasycznego bluesa i standardy ja-

zzowe. Na scenie APK wystąpi Ewa 
Uryga - absolwentka wydziału Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Katowicach, wykona-
wczyni wielu gatunków muzycz-
nych takich jak jazz, soul, gospel. 

27 października, godz. 20:00 Sala widowiskowa APK

Brała udział w wielu przedsięwzię-
ciach artystycznych, w tym w musi-
calach „Zorba” i „Chicago”, gdzie 
zagrała główną rolę Velmy Kelly. 
Zapraszana do nagrań płytowych, 
współpracowała m. in. z Anną Marią 
Jopek, Natalią Kukulską, Mieczy-
sławem Szcześniakiem i innymi 
polskimi artystami. Jest laureatką 
wielu festiwali zarówno w Polsce jak 
i za granicą. Ma za sobą liczne kon-
certy z przeróżnymi orkiestrami za-
równo z big bandami jak i orkie-
strami symfonicznymi. Nagrała sześć 
autorskich płyt w tym dwie w No-
wym Jorku ze znanym pianistą ja-
zzowym Markiem Sosinem. 

Bilety do nabycia w biurze APK WSG

poniedziałek - piątek,

w godz. 8:00 - 16:00

4 listopada, godz. 18:00
Galeria Debiut

Galeria Debiut oraz Instytut Ku-
lturoznawstwa WSG zapraszają na 
prolog do IX Blues & Folk Festival. 
Artyści ludowi i profesjonalni za-
biorą nas do krainy tradycji i folkloru, 
którą przemierzali w poszukiwaniu 
autentycznego, oryginalnego do-
świadczenia artystycznego. Naszy-
mi przewodnikami będą Bożena 
Ronowska – poetka i artystka 
ludowa oraz bluesman Marek Woj-
towicz, który mówi „Blues to jak 
wiadomo smutek, ale smutek jest 
radością umysłu dojrzałego i odwa-
żnego, smucimy się z przyje-
mnością, bo jak się nie cieszyć tym, 
co jest nieuniknione w jedynym do-
stępnym pięknym świecie.”

W Galerii Debiut wystawa zbio-
rowa Folk & Design organizowana 
w ramach projektu „Tradycja i folklor 
w dobie współczesności”, prezen-
tująca prace z zakresu malarstwa, 
rzeźby, grafiki i nie tylko. Wystawa 
w formie przeglądu artystycznego 
ukaże obecną kondycję sztuki 
ludowej (nieprofesjonalnej) i akty-
wność jej twórców w województwie 
kujawsko-pomorskim. Celem wy-
stawy jest popularyzacja wiedzy 
o dziedzictwie kulturowym po-
szczególnych regionów oraz ukaza-
nie wartości ludowego artyzmu. 

Już wkrótce na scenie APK dłu-
go oczekiwany koncert Sebastiana 
Makowskiego - wokalisty powstałe-
go w 2003r. zespołu Ptaky, z którym 
nagrał dwie płyty: „Ptaky” w 2004r. 
oraz „Szkoła Latania” w 2008r. Seba-
stian Makowski ma na koncie dwa 
solowe albumy. W 2001r. Wojciech 
Waglewski wyprodukował pierwszy, 
w pełni autorski album Sebastiana 
„Atomowy Łabędź”. W 2007r. Se-
bastian Makowski nagrał drugą 
solową płytę zatytułowaną „Perła”. 
Upłynęły trzy lata i wreszcie do-
czekaliśmy się koncertu promują-
cego tę płytę! Gorąco polecamy 
i zapraszamy do APK zaprzyjaźnio-
nego z Sebastianem Makowskim!

W ekspozycji, którą zobaczymy 
w Galerii „Nad Brdą” znalazły się 
przede wszystkim nowe cykle prac 
pt. Halak, Krajobrazy, Voyage i Wę-
drówki po Morzu Czerwonym, po-
wstałe w ostatnich trzech latach. To 
podróże artysty do różnych zaka-
marków jego wyobraźni, prze-
strzeni, miejsc, gdzie chętnie po-
wraca. Jan Kanty Pawluśkiewicz bu-
dował obrazy przede wszystkim 
hinduskimi żelami rysunkowymi, 
będącymi technologiczną nowinką 
wśród malarskich materiałów. „Żel-
Art to połączenie współczesnej 
ekstrawagancji z konwulsyjną kla-
syką” wyznaje artysta. 

19 listopada, godz. 19:00
Galeria "nad Brdą"

To największe tego typu muzeum w tym 
regionie Polski. Posiada unikalne zbiory 
eksponatów związanych z fotografią dawną 
i dzisiejszą. Kustosz muzeum, Arkadiusz 
Blachowski, nie zatrzymuje się na prezenta-
cji historii. Zaprasza na wernisaże uznanych 
artystów fotografików oraz tych początkują-
cych, których warto wspierać w drodze 
twórczej. Organizuje kursy i pokazy foto-
grafii analogowej oraz cyfrowej. Muzeum 
posiada atelier wyposażone w różnorodne 
tła, ciemnię fotograficzną oraz sprzyjającą 
lekturze czytelnię, do której bardzo serde-
cznie zapraszamy.

Prolog do
Blues & Folk Festival

Wystawa "Voyage"
J.K. Pawluśkiewicza

8. Jazz Festiwal, "Tropami Jazzu" - Ewa Uryga

12 listopada, godz. 19:00
Sala widowiskowa APK

Jan Kanty Pawluśkiewicz - zna-
komity kompozytor muzyki teatralnej, 
filmowej, kabaretowej, pianista. Po 
raz pierwszy swoje obrazy wystawił 
w 1999r. w Piwnicy pod Baranami. Od 
tego czasu zaprezentował już wiele 
serii obrazów, rysunków i grafik. Kre-
uje w nich wyjątkowo fantazyjny i ma-
giczny świat, zawierający szczególny 
ładunek emocjonalny, pełen baśnio-
wości i radości.

Koncert
Sebastiana Makowskiego

Akademicka Przestrzeń Kulturalna

Muzeum Fotografii

4 - 26 listopada

6 - 21 listopada

6 listopada

26 listopada 

Kurs fotografii „Zaczynam dobrze 
fotografować”

Warsztaty fotograficzne „Mam lustrzankę”

 
Wystawa „Twarze świata” G. Funke

 
Akty „Czarne  białe” R. Brzozowskiego

www.apk.byd.pl

Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14 
tel. 52 567 00 57, apk@byd.pl

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
www.galeriadebiut.byd.pl

www.muzeumfoto.byd.pl
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Z aktualnym numerem gazetki

Dworcowa.eu bilet tańszy o 20%

(po zniżce: 20zł, studencki: 10zł)

akademia
kreatywnośc i
Akademia Kreatywności Akademickiej Prze-
strzeni Kulturalnej została stworzona dla 
twórczych osób, które poszukują inspiracji, 
nowych dróg rozwoju i możliwości działania. 
Zapraszamy na zajęcia z malarstwa, fotografii, 
architektury, designu, dziennikarstwa, muzyki, 
tańca… 

Bogata oferta kursów, szkoleń i warsztatów 
pozwoli każdemu rozwijać pasję i realizować 
marzenia.

Rysunek
Malarstwo
Batik
Rzeźba w glinie
Collage

Cyfrowy montaż filmowy,
Operator kamery cyfrowej
Dziennikarstwo prasowe
Dziennikarstwo telewizyjne
Web filmowani
Kurs Reportażu multimedialnego
Kurs Produkcji mediów
Roczny kurs reżyserii filmowej i telewizyjnej

Akademicki rysunek architektoniczny
Dekoracja wnętrz
DESIGN - od projektu do obiektu

Studium portretu
Makrofotografia
Mam lustrzankę
Tajemnica analogowej Fotografii
Studium Aktu
Fotoreporter
Bydgoska Akademia Fotografii

Produkcja muzyki klubowej
Zostań DJ'em
Program Warsztaty wokalne APK

Tańce latynoamerykańskie
Tańce standardowe
Formy nowoczesne i integracyjne
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CENTRUM KSZTAŁCENIA

PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ

mgr Paweł Łysak

Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel. 52 567 00 63/68

MEDIA

ARCHITEKTURA

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

FOTOGRAFIA

MUZYKA

TANIEC
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CENTRUM KSZTAŁCENIA

PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ

mgr Paweł Łysak

Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel. 52 567 00 63/68

1 grudnia

Sala widowiskowa APK
Program warsztatów
wokalnych APK - przesłuchania

3 grudnia

Sala widowiskowa APK
Gramy dla Andrzeja
- koncert charytatywny

12 grudnia

Sala widowiskowa APK
Bydgoscy artyści
w hołdzie Pink Floyd

14 grudnia

Kampus WSG
Jarmark Świąteczny

16 grudnia

Sala widowiskowa APK
„Magiczne drzewo”
reż. Andrzej Maleszka

15:00

19:00

17:00

11:00

16:00

11 grudnia

Sala widowiskowa APK
… Skazani na kompozycję

19:00

- koncert Kujawsko-Pomorskiego
Związku Kompozytorów Polskich

- film z audiodeskrypcją

17 grudnia

Sala widowiskowa APK
Wigilijne biesiadowanie
- kocham Boże Narodzenie

13:00

11 grudnia - 9 stycznia
Studium portretu - warsztaty fotograficzne

9 grudnia - 7 stycznia
Makrofotografia - warsztaty

G       A     L       E       R       I      A  

Wystawa prac
Jan Kanty Pawluśkiewicz

Masz plan? Jeśli filmowy to w WSG
ROCZNY KURS REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Trwają ostatnie przygotowania 
do otwarcia w naszym mieście kina, 
jakiego jeszcze nie było. W Akade-
mickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG 
wyświetlane będą filmy dla osób 
niewidomych. "Samo wsłuchiwanie 
się w dialogi nie wystarczy, żeby 
zrozumieć, co dzieje się na ekranie. 
Potrzebne są opisy tego, co widać na 
pierwszym i drugim planie. Oprócz 
dialogów i muzyki, uczestnik seansu 
usłyszy opis rozgrywającej się akcji, 
odgłosy przyrody, szelest kostiu-
mów” - wyjaśnia Radosław Cichański, 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 
WSG. „Nie wolno jednak zapominać, 
że audiodeskrypcja jest tylko do-
datkiem do fabuły”. Tłumaczeniem 
obrazów i zamianą ich na słowa zajęli 
wolontariusze. Jednym z deskrypto-
rów jest Jacek Szczudliński, tata 
niepełnosprawnej Ani – studentki ku-
lturoznawstwa WSG. To ona namó-
wiła go, aby zaangażował się w pro-

jekt. „Wiedziałem, że czeka mnie nie 
lada wyzwanie. Obejrzałem mnóstwo 
filmów, a później godzinami my-
ślałem, jak je najlepiej opisać”, 
wspomina. Kiedy przygotował już 
film, zaprezentował swój pomysł 
niewidomym przyjaciołom. „Ci ludzie 
mają zupełnie inną wyobraźnię. 
Trzeba wejść w ich świat. Myślę, że to 
mi się już udało. Dużo się nauczyłem”, 

Zobaczyć szelest liści
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Akademia Kreatywności Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej została stwo-
rzona dla twórczych osób, które poszu-
kują inspiracji, nowych dróg rozwoju 
i możliwości działania. Zapraszamy na 
zajęcia z malarstwa, fotografii, archi-
tektury, designu, dziennikarstwa, 
muzyki, tańca… 

Bogata oferta kursów, szkoleń i war-
sztatów pozwoli każdemu rozwijać 
pasje i realizować marzenia.

przyznaje. WSG nawiązała współpra-
cę z Biblioteką Centralną Polskiego 
Związku Niewidomych w Warszawie. 
Deskryptorów czekają jeszcze spe-
cjalistyczne szkolenia. Trwają prace 
i próby do filmu „Magiczne drzewo” 
Andrzeja Maleszki, który zobaczymy 
i usłyszymy w APK już w grudniu. 
Filmy wyświetlane będą raz w mie-
siącu. Na pokaz zapraszamy też osoby 
widzące, które chcą obejrzeć film z za-
słoniętymi oczami by poznać zasadę 
działania audiodeskrypcji.

18 grudnia

Sala widowiskowa APK
Sebastian Makowski - koncert

20:00 fot. Oleg Solodukhafot. Oleg Solodukha

- wystawa szopek, aranżacje stołów


