
 

 Szanowni Państwo, Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!  

 

 W nadchodzącym tygodniu odbędą się ostatnie wykłady w semestrze 

letnim! Mam nadzieję, że w tegorocznej ofercie wykładów i prelekcji, 

odnaleźli Państwo interesujące tematy i zagadnienia. Jestem przekonaai, że 

każdy wykład może być inspirujący, a także motywujący do samodzielnego, 

dalszego poszukiwania wiedzy. Przed Państwem również ostanie dni zajęć  

dodatkowych tym bardziej zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w 

wykładach i zajęciach dodatkowych. 

Jeszcze przed zakończeniem obecnego semestru chciałabym Państwa 

poinformować, że wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 

2017/2018 w październiku br. zmianie ulegną opłaty za zajęcia 

dodatkowe. Opłaty wzrosną średnio o 20 zł za zajęcia na semestr.  Zmiany 

opłat dotyczą wyłącznie oferty dodatkowej. Opłata semestralna za ofertę 

podstawową pozostanie bez zmian i wynosić będzie 45 zł.  Zmianie nie 

ulegną opłaty za zajęcia prowadzone przez mgr I. Hadałę (szkoła pleców), 

mgr A. Stasiaka (joga relaksacyjna, itp.) oraz mgr T. Bienia (taniec country 

i taniec towarzyski) gdyż opłaty te zostały podniesione w mijającym roku. 

Szczegółowe informacje o wysokości opłat w nowym roku akademickim 

dostępne są w sekretariacie GUTW. Zwiększenie opłat związane jest ze 

znacznym wzrostem kosztów pracy osób współpracujących z GUTW. 

 Gdyby mieli Państwo pytania, wątpliwości, problemy - jesteśmy do 

Państwa dyspozycji! 

 

Z poważaniem, 

Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW 

 

 

 

 

Gdańsk, 19 maja 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 



ŚRODA, 24 maja  (AULA)  
 godz. 15:30 – 17:00 

dr hab. Jacek Dominiczak prof. ASP  

Biennale di Venezia w Pawilonie Polskim. 

 godz. 17:10 –18:10 
Michał Kochańczyk Śladami marzeń.  

 
CZWARTEK, 25 maja (Audytorium B)  

 godz. 15:30 – 17:00  
mgr Aleksander Masłowski : Wędrówki po gdańskiej historii. 
 godz. 17:10 – 18:10 
mgr Ignacy Hadała: Profilaktyka ruchowa osób starszych.  
"Aktywność fizyczna seniorów jest zagadnieniem, które coraz częściej pojawia się w 
przestrzeni publicznej. Pytanie nie jest związane z tym czy być aktywnym, bo na tak 
postawione pytanie odpowiedź może być tylko twierdząca, ale w jaki sposób być 
aktywnym ? Co robić by być jak najdłużej aktywnym ? W jaki sposób i ile ćwiczyć ? I 
jakie aktywności ruchowe są wskazane przy określonych chorobach ? Na te pytania 
oraz na inne pytania słuchaczy postaram się udzielić odpowiedzi podczas wykładu." 

 
PONIEDZIAŁEK, 29 MAJA 

 mgr Andrzej Błaszczuk, HISTORIA  Zajęcia odwołane 29 maja 

(zajęcia zostały odpracowane - przedłużenie zajęć 15 i 22 maja). 

 

ŚRODA, 31 MAJA 

 Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z planem.  

PONIEDZIAŁEK, 5 CZERWCA 

 KULTURA JAPONII – mgr Anna Brałkowska 

Zajęcia odbędą się w poniedziałek, 5 czerwca w godz. 15:00-16:30. 

zajęcia łączone dla dwóch grup (przeniesione zajęcie z 24 kwietnia). 

WYKŁADY W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 

„Ten wykład  ma charakter retrospektywny. Podczas przedstawiania  moich wypraw i 
pasji będę mówił o tym, co stanowiło inspirację do wielu wyzwań, jakie to wydarzenia, 
spotkania, przeczytane książki przyczyniły się do różnych ciekawych  przedsięwzięć. 
Oczywiście te wspomnienia, wzbogacające relacje z różnych ekspedycji, będą ilustrowane 
ikonografią, która z pewnością odda klimat marzeń chłopca pragnącego poznać świat. 
Podczas prezentacji opowiem także o wielu moich towarzyszach wypraw i podróży, dzięki 
którym udało mi się zrealizować wiele ambitnych zamierzeń." 

 
 

ZAJĘCIA DODATKOWE - KOMUNIKATY! 



PONIEDZIAŁEK, 5 CZERWCA – cd.  

 JĘZYK NIEMIECKI - mgr Izabela Kowalska 

Terminy odpracowania zajęć, które zostały odwołane w semestrze: 

PONIEDZIAŁEK: 5,12,19 czerwca (3 spotkania) 

godziny zajęć i sala - bez zmian. 

 

WTOREK,  6 CZERWCA 

 Gimnastyka usprawniająca - Andrzej Cieplik (zastępstwo M. 

Dudko) 

Odpracowanie zajęć które zostały odwołane dnia 16 maja 

(wtorek).  Godziny zajęć, sala: bez zmian. 

 

JĘZYK NIEMIECKI - Izabela Kowalska 

Terminy odpracowania zajęć, które zostały odwołane w semestrze: 

PONIEDZIAŁEK: 5,12,19 czerwca (3 spotkania) 

godziny zajęć i sala - bez zmian. 

 

Osoby, które chciałyby otrzymać dyplom potwierdzający 
uczestnictwo w zajęciach, w roku akademickim 2016/2017, 
proszone są o poinformowanie Biura GUTW do 26 maja.  
Zgłoszenia przyjmujemy:  
 telefonicznie: 58 523 23 54  
 mailowo: trzeciwiek@ug.edu.pl  
 w Biurze: ul. Bażyńskiego 1A (pok. 119) 

 

 
 Oferta podstawowa, semestr letni 2016/2017: kliknij 
 Oferta zajęć dodatkowych, semestr letni: kliknij 
 Organizacja semestru letniego , informacje: kliknij 

 
 
 
 

 

DYPLOM GUTW 

SEMESTR LETNI - INFORMACJE 

http://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/oferta_podstawowa
http://gutw.ug.edu.pl/oferta/zajecia_dodatkowe
http://gutw.ug.edu.pl/organizacja_roku_akademickiego


 

Koncert z cyklu 
Spotkania z muzyką 

Ostatni w tym roku akademickim! 
 

Piątek, 26 maja 2017, 
godz. 16:00, Sala Teatralna 

Wydział Neofilologii 
 

„Wirtuozowski finał roku  
akademickiego 2016/2017” 

 
Wystąpią: 

Alena Iwańczuk – skrzypce 
Dominika Glapiak – fortepian 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

 
Zapraszamy! 

 
 

 
 

 
  

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM:  

 Przemówienia (Prorektor ds. Kształcenia, Kierownik Biura GUTW). 

 Występy taneczne grup zajęciowych GUTW UG: 

a) „Taniec orientalny” pod opieką mgr Małgorzaty Krzaczyńskiej, 

b) „Taniec country” pod opieką mgr Tomasza Bienia. 

 Program artystyczny „Taneczne podróże”. 
 

* Przed uroczystością będzie można odebrać dyplom. 

** Zajęcia dodatkowe 31 maja (środa) odbywają się 

zgodnie z planem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONIEC ROKU AKADEMICKIEGO 



 
Więcej informacji także na stronie: 
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Gdanscy-Pianisci-Miastu-imp438520.html 

GDAŃSCY PIANIŚCI MIASTU 

http://rozrywka.trojmiasto.pl/Gdanscy-Pianisci-Miastu-imp438520.html


Zachęcamy do oglądania  galerii fotografii GUTW UG. 

 W Galerii znajdują się zdjęcia z  poszczególnych Edycji GUTW między innymi zdjęcia z : 

 uroczystości (inauguracja, zakończenie roku) 
 wykładów i prelekcji 
 wydarzeń (np. koncerty, zapisy). 

 

GALERIA 2016/2017   kliknij tutaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki uprzejmości Pana Adama Berbeki, wieloletniego słuchacza GUTW UG,  

galeria jest wciąż aktualizowana i rozbudowywana.  

 
PLAN SPACERÓW 

Spacery odbywają się w każdy wtorek, o godz. 11.00,  
miejsca spotkań podane w zestawieniu. 

Minimalna grupa 15 osób, odpłatność 5 zł od osoby-donacja na rzecz TPG. 
Organizator spacerów: Towarzystwo Przyjaciół Gdańska nr tel. 602 278 051 

Strona TPG: http://www.tpg.info.pl/ 
DATA Temat spaceru Miejsce zbiórki 

23.05.2017 
Westerplatte broni się nadal… – spacer 
historyczny  

TRAMWAJ WODNY 

30.05.2017 Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach I  pętla w  Oliwie 

06.06.2017 
Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach 
(PARK)  

pętla w Oliwie 

13.06.2017 
Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach 
(KATEDRA) pętla w Oliwie 

pętla w Oliwie 

20.06.2017 
Oliwa-spacer po urokliwych zakątkach 
(teren  zoo)  

wejście do Zoo 

 
 
 
 
 
 

GALERIA  GUTW UG 

SPACERY Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ GDAŃSKA 

http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/galeria/2016-2017_edycja_xiii
http://www.tpg.info.pl/spacery-po-gdansku/


 
 

 

 
 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
oraz Hotel Rezydent***** 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do CIII Kawiarni Naukowej w Hotelu 
Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) na cykl 

popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 
 

25 maja 2017 roku (czwartek), godz. 18:00 
prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański) 

Sędziowie i niewolnicy - czy sędzia powinien kierować się sumieniem? 
 
Rzecz jest o orzecznictwie sądów amerykańskich w sprawach niewolników. 
Dlaczego niektórzy sędziowie byli właścicielami niewolników i stać ich było na 
empatię, a inni byli wprawdzie przeciwnikami niewolnictwa, a mimo to 
zagłuszali swoje sumienie i uciekali w bezduszny prawniczy formalizm? Jakie 
czynniki o tym decydowały?  
Na tym historycznym tle zadaję bardzo aktualne dzisiaj pytanie - czy sędzia 
powinien kierować się wyłącznie bezduszną literą prawa, czy też także 
własnym sumieniem? I co to jest właściwie "sędziowskie sumienie", czy i jak 
może wpływać na wydawane przez sędziego wyroki?  
 
Jerzy Zajadło - prof. zw. dr hab., prawnik i filozof, kierownik Katedry Teorii 
i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent 
Polskiej Akademii Umiejętności, stypendysta Fundacji Alexandra von 
Humboldta, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza 
za 2016 rok, autor i redaktor pond 300 prac naukowych, w tym m.in. 
monografii Formuła Radbrucha, Odpowiedzialność za Mur, Studia Grotiana, 
Dylematy humanitarnej interwencji, Po co prawnikom filozofia prawa?, 
Radbruch, Schmitt. 
Rodzina - żona Teresa i dwie córki - Paulina (adiunkt w Katedrze Prawa 
Międzynarodowego Publicznego UG) oraz Anna (studentka socjologii UJ). 
Hobby - kynologia. 
 

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny. 
 

 
 

ZAPROSZENIE DO 103.  KAWIARNI NAUKOWEJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już po raz czternasty z inicjatywy Rady Rektorów Województwa 

Pomorskiego w dniach 24-28 maja 2017 r. odbędzie się Bałtycki 

Festiwal Nauki. 

 

W ramach Festiwalu zaplanowano ponad 520 wydarzeń popularyzujących 

naukę, odbywających się m.in. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku, Pelplinie, 

Borucinie czy Helu. W programie Festiwalu znalazły się  m.in: konferencje 

i pikniki naukowe, wykłady, warsztaty, dyskusje panelowe, prezentacje 

doświadczeń i eksperymentów, zwiedzanie laboratoriów oraz naukowe 

wycieczki plenerowe. 

Bałtycki Festiwal Nauki zaliczany jest do największych festiwali nauki 

w kraju  i cieszy się jednocześnie szerokim zainteresowaniem mieszkańców 

Pomorza. Impreza adresowana jest do szerokiego grona społeczeństwa 

naszego regionu, niezależnie od wykształcenia i wieku. Uczestnikami imprez 

są zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych jak również, osoby dorosłe, a nawet przedszkolaki. 

Celem Festiwalu jest przybliżenie społeczeństwu tematyki prowadzonych 

badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie 

ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu 

ciekawości świata i radości jego poznania. 

  

Blisko 150 wydarzeń zorganizuje w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki Uniwersytet Gdański, potwierdzając tym samym swój ogromny 

wkład w rozwoju Festiwalu. 

 
Szczegółowy plan wydarzeń: 
http://ug.edu.pl/media/promowane/65872/wwwfestiwalgdapl  
 

XIV BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI NA UG 

http://ug.edu.pl/media/promowane/65872/wwwfestiwalgdapl


 
 

                                                
 

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW – DELEGATURA POMORSKA 
 

Zapraszamy wszystkich Słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku do udziału w gdańskich eliminacjach o Puchar Prezydenta 

Miasta Gdańska 

OLIMPIADY WIEDZY OBYWATELSKIEJ „SENIOR OBYWATEL” 

Organizowanych przez: 
Delegaturę Pomorską OPS,  
Urząd Miejski w Gdańsku,  

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku,  
Regionalne Centrum Wolontariatu 

Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
 

Zgłoszenia zbierać będziemy do dnia 15 czerwca br.  

Osoby, 60+, które zostaną zapisane na liście, będą osobiście informowane o 

spotkaniach, wykładach, odwiedzinach w instytucjach, które pozwolą 

uzupełnić posiadaną przez nas wiedzę, umożliwiającą udział w olimpiadzie. 

Wszyscy uczestnic otrzymają dyplomy, a najlepsi atrakcyjne nagrody. 

10 osób z najlepszymi wynikami przejdzie do eliminacji wojewódzkich. 

10 laureatów wojewódzkich przejdzie do eliminacji ogólnopolskich. 

Nagrodą dla najlepszych będzie wycieczka do Brukseli. 

Bliższych informacji udzieli: 

Barbara Badowska Średniawa 

tel. 883 703 713, e-mail: barbara_sredniawa@wp.pl 

 

ZAPRASZAMY!  

Dużo atrakcji, dobre nagrody, satysfakcja tak z udziału w olimpiadzie jak 

i  zajmowanych miejsc – murowana. 

Regulamin oraz karta zgłoszeniowe dostępne są w Sekretariacie 

GUTW. 

OLIMPIADY WIEDZY OBYWATELSKIEJ 

mailto:barbara_sredniawa@wp.pl


Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku bardzo serdecznie 
zapraszają Państwa do udziału w drugim w tym roku spacerze 
przygotowanym z myślą o wszystkich miłośniczkach i miłośnikach 
Gdańska, w tym Dolnego Miasta, Przedmieścia i Placu Wałowego w 
szczególności. 
A skoro o Placu Wałowym mowa, to zanim ukaże się subiektywny 
przewodnik po tej właśnie okolicy, namawiamy do poznania jego ciekawej 
historii podczas wędrówki z Aleksandrem Masłowskim. 
Tym spacerem kontynuować będziemy serię spotkań zakończonych 
premierami trzech zupełnie nowych publikacji związanych z Placem 
Wałowym, Dolnym Miastem i jego okolicami. 

Zapraszamy i do zobaczenia już w najbliższą sobotę, 20 maja 2017 roku 
o godzinie 12:00.  

Zbiórka na Placu Wałowym od strony Urzędu Marszałkowskiego. 
 
P.S. Na wszystkie osoby, które tego dnia przyniosą na spotkanie pamiątki 
związane z Dolnym Miastem albo Placem Wałowym np. zdjęcia lub 
fotografie czekają drobne niespodzianki. 

 

Źródło: http://ibedeker.pl/wydarzenie/plac-walowy-i-okolice-spacer-

z-opowiadaczami-historii/ 

 

 

SPACER Z OPOWIADACZAMI HISTORII 

http://ibedeker.pl/wydarzenie/plac-walowy-i-okolice-spacer-z-opowiadaczami-historii/
http://ibedeker.pl/wydarzenie/plac-walowy-i-okolice-spacer-z-opowiadaczami-historii/


Rada Dzielnicy Piecki – Migowo 

oraz iBedeker 

zapraszają na spacer po dzielnicy Piecki – Migowo. 

O historii tego fragmentu miasta opowie przewodnik 

miejski Arkadiusz Zygmunt. 

Spacer rozpocznie się 27 maja o godz. 12:00  

Zbiórka u zbiegu ulic Bulońskiej i Myśliwskiej, przy parku 

dawnego Dworu Migowo (końcowy przystanek 

tramwajowy). 

Po spacerze Rada Dzielnicy zaprasza do Domu Sąsiedzkiego 

na wystawę zdjęć i poczęstunek. 

 

Źródło: http://ibedeker.pl/spacery/spacer-z-przewodnikiem-po-

dzielnicy-piecki-migowo/ 

SPACER Z PRZEWODNIKIEM 

http://ibedeker.pl/spacery/spacer-z-przewodnikiem-po-dzielnicy-piecki-migowo/
http://ibedeker.pl/spacery/spacer-z-przewodnikiem-po-dzielnicy-piecki-migowo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Gdanskie-Dni-

Pomocy-Psychologicznej,w,21346  

Szczegółowe informacje o miejscach znajdują się na stronach organizatorów 

oraz pod numerami telefonów: 

www.fwr-przystan.org, tel.: 505 034 567  

oraz www.raclawicka.gda.pl, tel.: 58 347 89 30  

GDAŃSKIE DNI POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Gdanskie-Dni-Pomocy-Psychologicznej,w,21346
http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Gdanskie-Dni-Pomocy-Psychologicznej,w,21346
http://www.fwr-przystan.org/
http://www.raclawicka.gda.pl/


Bioróżnorodność – poznaj, by 

zachować! 

Na IX bezpłatny piknik pełen 

przyrodniczych atrakcji zapraszają: 

Centrum Informacji i Edukacji 

Ekologicznej, 

Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych oraz Partnerzy. 

Rok Wisły, świętujmy go razem! 
 

Wisła to temat rzeka. Najdłuższa rzeka w 

Europie w całości przebiegająca w 

granicach jednego państwa. To 

najbardziej polska z naszych 

rzek. Królowa. Swój bieg kończy w Morzu 

Bałtyckim. Przepływając przez cały kraj 

łączy południe z północą a dzięki 

dopływom wschód z zachodem. Jest 

przedmiotem a może właśnie Podmiotem troski wszystkich Polaków. To 

wspaniałe dziedzictwo przyrody, ostoja różnorodności biologicznej. Jej 

„dzikość” fascynuje nie tylko przyrodników ale także podróżników, którzy 

zmagają się z nią kajakiem, rowerem czy pieszo. Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, otwierając tym samym 

dyskusję o przyszłości tej wspaniałej rzeki. Jak dobrze znasz Wisłę? 

Zapraszamy na IX piknik edukacyjny Bioróżnorodność - poznaj by zachować, 

który dedykujemy Wiśle. 

 

Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00, Gdańsk, Park im. R. 

Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II) 

https://www.facebook.com/events/292434261214179/ 

http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-

poznaj-by-zachowac-5/ 

 

PIKNIK EKOLOGICZNY 

https://www.facebook.com/events/292434261214179/
http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac-5/
http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac-5/


 
 

AKTYWNY GDAŃSZCZANIN 60+ 



 

Drodzy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, po raz pierwszy w historii 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku, z inicjatywy TO-EN (Anny Brałkowskiej), 
prowadzącej zajęcia z Kultury Japonii i dzięki pomocy pracowników Biura GUTW, 
została udostępniona dla Państwa „Biblioteczka Japońska”. Księgozbiór jest aktualnie 
niewielki, ale stworzony dzięki licznym podarunkom, m.in. Pana Romana Pika, 
wieloletniego słuchacza GUTW. Zachęcamy do wypożyczania książek, a także do 
wzbogacania zbioru poprzez przekazanie książki na rzecz biblioteczki. Z biblioteczki 
będą mogli korzystać wyłącznie Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG 
w Gdańsku. Biblioteczka znajduje się w Biurze GUTW.  
SZCZEGÓŁOWE   INFORMACJE:  KLIKNIJ 
TUTAJ W zbiorach biblioteczki znajdują się 
następujące tytuły: 
1. Kazuo Ohno, Yoshito Ohno - Świat butoh 
Kazuo Ohno, Pompka, Warszawa, 2014 
2. Haruki Murakami:  

 Na południe od granicy, na zachód od słońca, Muza, 2013 
 Kronika ptaka nakręcacza, Muza, 2004 
 Sputnik Sweetheart, Muza, 2003, 2014 (2 egzemplarze) 
 Przygoda z owcą, Muza, 2013 
 Zniknięcie słonia, Muza, 2014 
 Ślepa wierzba i śpiąca kobieta, Muza, 2014 
 1Q84 (3), Muza, 2011 (2 egzemplarze) 
 1Q84 (2), Muza, 2011 
 1Q84 (1), Muza, 2010 
 Tańcz, tańcz, tańcz, Muza, 2005, 2013 (2 egzemplarze) 
 Po zmierzchu, Muza, 2013 
 Kafka nad morzem, Muza, 2013 
 Koniec świata i Hard-boiled Wonderland, Muza, 2004 
 Wszystkie bożę dzieci tańczą, Muza, 2006, 2014 (2 egzemplarze) 
 Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa, Muza, 2013 
 Mężczyźni bez kobiet, Muza, 2015 
 Słuchaj pieśni wiatru. Flipper roku 1973, Muza,2014  

3. Richard Lloyd Parry - Ludzie, którzy jedzą ciemność, Znak, 2014 
4. Nowość w biblioteczce! Piotr Milewski - Dzienniki japońskie - Zapiski 
z Roku Królika i Roku Konia, Znak, 2015  *Egzemplarz przekazany na rzecz 
Biblioteczki przez Panią Iwonę (21.04.2017). 
5. Nowość w biblioteczce! Rafał Tomański – Made in Japan , Bezdroża, 
2013 * Egzemplarz przekazany na rzecz Biblioteczki przez Panią Elżbietę 
(25.04.2017). 
 

BIBLIOTECZKA JAPOŃSKA 

http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/biblioteczka_japonska
http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/biblioteczka_japonska
http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/biblioteczka_japonska
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