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i profilaktykę chorób. W ramach Akademii Kreatywności WSG w programie znalazły się m.in. warsztaty z fotografii, decoupage, filcowej biżuterii,
haftu, improwizacji ruchu i symboliki
ciała. Świat Bab, partner imprezy,
odwiedzi nas ze swoją popularną już
w Bydgoszczy „Zamieniadą”. Festiwal
Rozwoju Kobiecego będzie wydarzeniem cyklicznym.

d la d z i ec i

TARGI i rodziców
RODZINNE

12 lutego

Zakład nauk o rodzinie WSG
oraz Centrum Nowoczesnej Edukacji zapraszają na Targi Rodzinne imprezę dedykowaną całym rodzinom. W programie: zabawy plastyczne, ruchowe i rozwojowe dla
najmłodszych. Będzie można pograć
w gry planszowe, logiczne i roz-

Fundacja Nowe Pokolenie
Poradnia FAMA

Terapeutica

Akademia Eugeniusza

rywkowe, oglądać pokazy tańca
i występy fitness. Rodzice poznają
nowe metody wychowawcze korzystając z porady psychologa lub odprężą się na fotelu z biofeedback. Będą
mogli również zbadać cerę przy stoisku Instytutu dr Ireny Eris.

Biuro Festiwalu: Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, bud. G pok. G24, Tel. 52 567 00 63.
Informacje i zapisy na www.kompetencje.byd.pl
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Przedsiębiorcze, zaradne, pomocne. Wrażliwe, subtelne, pełne
fantazji. Kobiece EGO to nieprzeciętna
kompozycja cech, emocji, zdolności,
zainteresowań. Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń (CKPiS)
WSG zaprasza na Festiwal Rozwoju
Kobiecego. To pierwsza impreza o tak
zróżnicowanej tematyce: od mody
i urody - po funkcjonowanie rodziny
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Sztuka Wizaz Stylizacja Taniec Psychoedukacja Zdrowie Sport
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Dla każdego coś twórczego akadegrm
eno afia
9 - 12 lutego

r epor taż

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI

.byd.pl

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Rysunek
Malarstwo
Batik
Rzeźba w glinie
Collage

ARCHITEKTURA
Akademicki rysunek architektoniczny
Dekoracja wnętrz
DESIGN - od projektu do obiektu

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

MODA
Studium mody

10 lutego

Lasery, roboty i tęcza w środku zimy
W Wyższej Szkole Gospodarki
czeka na dzieci pełna niespodzianek
przygoda z fizyką - bez zadań i wzorów - same eksperymenty i doświadczenia. Laboratorium badawcze Zakładu Fizyki i Badań Materiałowych
WSG zaprasza na bezpłatną zabawę
edukacyjną "Fizyka dla każdego
smyka". Dowiemy się jak nabić w butelkę jajko, jak się zamknąć w bańce
mydlanej, czemu papierki lakmusowe
są kolorowe, dlaczego samolot lata
i jaki kolor ma tlen. Co to jest lewitowanie i jak się to stanie, że mocny
fundament z jajka - to wcale nie bajka.
Wspólnie z naukowcami dzieci będą
mogły spróbować wykrzesać prąd

elektryczny z ogórka… wywołać burzę w szklance wody, a nawet zapoznać się z hodowlą barwnych kryształów. Przekonają się, że nawet
szpilki mogą pływać na powierzchni
wody. Niedowiarkom wyjaśnimy
czemu mydło umyje uszy i szyję.
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku
6-12 lat do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 10 lutego,
w godz. 10:00 - 14:00.
Zbiórka co godzinę w Małej Auli
(Pałac) przy ul. Garbary 2 - tu przywita
Was mechaniczny piesek - Poppy
i inne roboty. Grupy powyżej 10 osób
prosimy uprzednio zgłaszać mailowo
na adres bip@byd.pl

Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel. 52 567 00 00

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

MUZYKA
Produkcja muzyki klubowej
Zostań DJ'em

TANIEC
Tańce latynoamerykańskie
Tańce standardowe
Formy nowoczesne i integracyjne

www.wsg.byd.pl

