
 

 Szanowni Państwo, Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!  

 
Kolejny rok akademicki dobiegł końca, Państwa entuzjazm, niebywała aktywność 

i chęć zdobywania wiedzy pozwoliła na realizację, w tym roku akademickim, ponad 100 
wykładów, a także zorganizowanie zajęć dodatkowych w ponad 120 grupach.  

W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim wykładowcom, którzy włożyli 
ogrom pracy w prowadzone zajęcia. To dzięki Państwa zaangażowaniu i wysokiej 
jakości prowadzonych zajęć nasz Uniwersytet cieszy się tak dużą popularnością.  

W minionym roku akademickim były kontynuowane cykliczne spotkanie 
z muzyką, ostatni z koncertów był już dwudziestym z kolei. Dzięki zaangażowaniu pani 
Stanisławy Grażyńskiej każdy koncert był niepowtarzalnym wydarzeniem. 

 Ale czym bym by Uniwersytet Trzeciego Wieku bez Słuchaczy? To  Państwo 
jesteście siłą napędową naszych działań. Wszystkim Wam, którzy uczęszczacie na 
zajęcia, zdobywacie wiedzę i rozwijacie swoje pasje serdecznie dziękuję za Waszą 
postawę, która inspiruje do aktywności wszystkich wokoło. Słowa uznania należą się 
również słuchaczom wolontariuszom, których pomoc w trakcie roku akademickiego 
jest nieoceniona. 

Przed nami wakacje, w tym czasie będziemy nasze Biuro czynne będzie 
codzienne między 10 a 13. Kolejne biuletyny informacyjne będziemy wysyłać 
nieregularnie – w zależności od ilości wydarzeń godnych polecenie.  

Chciałabym jeszcze Państwu przypomnieć, że potwierdzenie kontynuacji na 
rok akademicki 2017/2018 odbędzie się we wrześniu. Więcej informacji poniżej.  

Chciałabym  również przypomnieć, że wraz z rozpoczęciem nowego roku 
akademickiego 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. 

Tradycyjnie już zapraszam na naszą stronę internetową www.gutw.ug.edu.pl 
gdzie w zakładce galeria pojawiły się zdjęcia z zajęć dodatkowych i uroczystego 
zakończenia roku akademickiego. Zachęcam również do odwiedzenia i polubienia 
naszego profilu na Facebooku >>Facebook UTW<< .  
Na koniec chciałabym życzyć Państwu udanych wakacji pełnych słońca i przygód!  

Do zobaczenia w nowy roku akademickim!!! 
Z poważaniem, 

Agnieszka Nikodem  

Kierownik Biura GUTW 

Gdańsk, 1 czerwca 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

http://www.gutw.ug.edu.pl/
https://www.facebook.com/Gda%C5%84ski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-Uniwersytetu-Gda%C5%84skiego-1851297585096286/


 

 

 

 
Mamy nadzieję, że uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego, 

która odbyła się 31 maja, wprowadziła Państwa tanecznym krokiem w okres 
wakacyjny wzbudzając wiele pozytywnych emocji. 

W tym miejscu pragniemy podziękować i przekazać wyrazy uznania 
dla Słuchaczy, którzy zaprezentowali na scenie taniec country, taniec 
orientalny. Szanowne Panie! 
Jesteście niesamowite! 

Barwny program 
artystyczny przygotował dla 
Państwa: Zespół Pieśni i 
Tańca Uniwersytetu 
Gdańskiego JANTAR. 
Serdecznie dziękujemy za 
obecność na naszej 
uroczystości i do zobaczenia w 
nowym roku akademickim! 
 

WAKACJE 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 

Wszystkim Słuchaczom GUTW 

życzmy pełnych słońca i przygód 

wakacji. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 JĘZYK HISZPAŃSKI – mgr Joanna Conejo. Odpracowanie zajęć które 

zostały odwołane dnia 29 kwietnia.  Godziny zajęć, sala: bez zmian. 

 

 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). 

 

 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. 

 

 GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA - Andrzej Cieplik - 6 czerwca 

zostaną odpracowane zajęcia  które zostały odwołane dnia 16 maja 

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

 

 TAI CHI – mgr Krzysztof Brzozowski 
zajęcia zostaną odpracowane w dniach 6,13,20 czerwca (wtorki). 
Godzina, miejsce zajęć bez zmian.  
 
 JĘZYK ANGIELSKI, MATEUSZ KOŁOS. Grupa 12.30, środa. Zajęcia 

odbędą się 2 czerwca (piątek) o godz. 14:30, sala 2.51 (bez zmian) 
 

 QI GONG, mgr Artur Stasiak 
6 czerwca (wtorek) , godzina i miejsce zajęć bez zmian. 

 

W okresie wakacji (czerwiec – sierpień) 
Biuro GUTW 

czynne będzie dla Słuchaczy 
od poniedziałku do piątku 

od 10:00 do 13:00 
tel.: 58 523 23 54, e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl 

W dniach 8 do 16 czerwca Biuro GUTW będzie nieczynne  
(urlop pracowników). 

ODRABIANE ZAJĘCIA DODATKOWE 

GODZINY PRACY BIURA GUTW W WAKACJE 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby, które nie będą mogły w tym czasie potwierdzić kontynuacji 

proszone są o przekazanie informacji do Biura GUTW 

o nieterminowym potwierdzeniu najpóźniej do 15 września. 

W czasie potwierdzenia kontynuacji kontakt z Biurem GUTW będzie 

utrudniony (pracownicy Biura będą przebywać na potwierdzeniu 

kontynuacji!).  

Osoby, które nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie 

potwierdzą się w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy 

słuchaczy GUTW. Wolne miejsca są przeznaczane dla osób 

zapisujących się na Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku 

(niekontynuujących) 

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.  

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 

GALERIA  GUTW UG 

http://gutw.ug.edu.pl/z_zycia_gutw/galeria/2016-2017_edycja_xiii


 

Serdecznie zapraszamy na letnie zajęcia ze szkoły pleców. 

W zajęciach mogą wziąć udział zarówno Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jak i osoby nie będące 

słuchaczami naszego UTW. 
 

Terminy zajęć: 
 

Czerwiec: 
5, 12, 19 (poniedziałki) i 23 (piątek)  

w godz. 9:00, 10:00, 11:00 
 

Lipiec i Sierpień: 
17, 24, 31 lipca oraz 7 sierpnia (poniedziałki), o godzinie 10:00  

oraz 11:00 w przypadku utworzenia jeszcze jednej grupy. 
 

Wrzesień: 
4, 11, 18 i 25 (poniedziałki), w godzinach 9:00 i 10:00  

oraz  11:00 w przypadku utworzenia jeszcze jednej grupy. 
 

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 41,  
w budynku przy ul. Wita Stwosza  58. 

 
 
Czas trwania zajęć – 55 minut.  
 
Opłata za każdy miesiąc zajęć wynosi 50 złotych (należy wpłacać 
u prowadzącego na zajęciach).  
 
Przed skorzystaniem z zajęć należy skontaktować się telefonicznie z 
prowadzącym zajęcia mgr Ignacym Hadałą w celu zapisania się i ustalenia czy 
w grupie jest wolne miejsce.  Numer telefonu do kontaktu 504-071-122.  
 
 
 
 

LETNIE ZAJĘCIA Z PANEM HADAŁĄ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły wydarzenia: 

http://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/66843/zapraszamy_do_wzie

cia_udzialu_w_dyskusji_panelowej_jak_do_jeza_-

_dorosli_wobec_sztuki_dla_dzieci 

DYSKUSJA PANELOWA: 
JAK DO JEŻA – DOROŚLI WOBEC SZTUKI DLA DZIECI 

http://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/66843/zapraszamy_do_wziecia_udzialu_w_dyskusji_panelowej_jak_do_jeza_-_dorosli_wobec_sztuki_dla_dzieci
http://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/66843/zapraszamy_do_wziecia_udzialu_w_dyskusji_panelowej_jak_do_jeza_-_dorosli_wobec_sztuki_dla_dzieci
http://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/66843/zapraszamy_do_wziecia_udzialu_w_dyskusji_panelowej_jak_do_jeza_-_dorosli_wobec_sztuki_dla_dzieci


 

„Dojrzały smak przygody” 

– XII edycja letnich warsztatów dla seniorów. 
 

Serdecznie zapraszamy seniorów mieszkających w Trójmieście i 

okolicy do wspólnych wędrówek w ramach projektu „Dojrzały smak 

przygody”. Pragniemy zainspirować Państwa do aktywności pokazując 

piękno przyrody i dziedzictwo kulturowe. Oferta kierowana jest do osób 

mających potencjał i chęci twórczego i dynamicznego spędzania wolnego 

czasu, gotowych poświęcić się realizacji pasji i poszerzaniu wiedzy o 

regionie.  

Nasz projekt to kompleksowy cykl warsztatów terenowych, 

obejmujących zarówno Trójmiasto i jego okolice, jak również obszar 

województwa pomorskiego. W tym roku proponujemy wyprawy piesze, 

jedną autokarową oraz wyjazd 3-dniowy do Zielonej Szkoły w Schodnie 

- trasy warsztatów przedstawiamy w załączniku. Jedna z wypraw zostanie 

poprowadzona przez wieloletnią uczestniczkę Dojrzałego Smaku Przygody. 

Proponujemy również Państwu spacer - wyzwanie podczas którego wszyscy 

będą przez chwilę pełnić rolę przewodników! 

Prosimy o uwiecznianie okiem obiektywu najpiękniejszych miejsc 

podczas poszczególnych wypraw. Fotograficzne wspomnienia opublikujemy 

na naszej stronie internetowej oraz facebooku. Nasze wspólne wędrówki 

będą odbywały się we środy, poza wyprawą autokarową w czwartek oraz 3-

dniowym wyjazdem. Wyprawy będę doskonałą okazją do zdobywania 

Odznak Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Turysta 

Senior” – szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 

http://www.pttk.pl/pttk/odznaki/regulamin_odznaka_turysta_senior.pdf 

Wpisując się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej Roku Wisły w programie uwzględniono wyprawy prowadzone nad 

Wisłą i innymi rzekami. 

Szczegóły program warsztatów znajduje się w załączniku dołączonym 

do Biuletyny informacyjnego GUTW. 

DOJRZAŁY SMAK PRZYGODY 

http://www.pttk.pl/pttk/odznaki/regulamin_odznaka_turysta_senior.pdf


Radio Gdańsk wspólnie z Instytutem Kultury Miejskiej zapraszają na  

wycieczki alternatywnymi trasami po Dolnym Mieście, zapraszamy 

wszystkich do udziału w kilku wydarzeniach poprzedzających tę letnią 

przygodę. 

Spotykamy się, w sobotę 3 czerwca o godz. 10:00 na Dolnym Mieście na 

ptasiej ulicy Wróblej przy czerwony tramwaju, a następnie idąc ptasią 

ulicą Kurzą udajemy się w kierunku pobliskich bastionów. 

Naszymi przewodnikami będą - Ewelina Sobańska i Piotr Kamont. 

Warto założyć wygodne obuwie i wziąć ze sobą lornetki oraz sprzęt 

nagrywający. 

Lista kolejnych wydarzeń zaplanowana do połowy czerwca:  

 Sobota – 3 czerwca – godz. 10.00 

Ewelina Sobańska i Piotr Kamont – „Ornitologiczny spacer z Radiem 

Gdańsk po Dolnym Mieście” [spacer] 

 Sobota – 10 czerwca – godz. 11.00 

Remigiusz Bystrek – „Spacer śladami kowalskich ozdób i wykończeń 

(część II)” [spacer] 

 Sobota – 17 czerwca – godz. 12.00 

Anna Dymek – „O kościele parafialnym N.P.N.M.P. w Gdańsku” [WYSPA 

czyli Wykład + Spacer]  

 

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 

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 

ORNITOLOGICZNY SPACER Z RADIEM GDAŃSK PO DOLNYM MIEŚCIE 

SPACERY Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ GDAŃSKA 

http://www.tpg.info.pl/spacery-po-gdansku/


 

 

Teatr Miniatura serdecznie zaprasza 

Słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

na spektakl 

 

Boże mój! 

na podstawie sztuki  
„Oj Elochim!” Anat Gov 

obsada: Magdalena Żulińska, Jacek 
Majok 

 

Pewnego dnia w gabinecie psychologicznym, prowadzonym przez 
samotnie wychowującą autystycznego syna Ellę, zjawia się pacjent, 
który przedstawia się jako... Bóg. Pogrążony w depresji nie chce już 
czuwać nad światem. Czy psycholożka-ateistka jest w stanie odwieść 
go od decyzji zniszczenia świata? „Boże mój!” to pełna zwrotów akcji 
i ciekawych dialogów tragikomedia o potrzebie miłości i poświęcaniu 
się dla dobra innych, wystawiana z wielkim powodzeniem na wielu 
światowych scenach teatralnych.   

 

Dwa ostatnie spektakle dla dorosłych w tym sezonie: 

 17 czerwca 2017 (sobota) 19.00 

 24 czerwca 2017 (sobota) 19.00, 

cena biletu: 20 zł 

Hasło: Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Zapraszamy! 

TEATR MINIATURA ZAPRASZA 



 

P R O G R A M 
 
PLAC INWALIDÓW WOJENNYCH 
12.00 prezentacje placówek edukacyjnych i firm na scenie 
16.20 pokaz mody Oliwskiej Akademii Sztuki 
17.00 koncert NOVOS ANOS, czyli jazz w Oliwie 
18.15 prezentacja oliwskich artystów malarzy 
19.00 koncert Opera w Oliwie 
20.20 Potańcówka z Szulerami 
 
ULICA OPATA J. RYBIŃSKIEGO 
12.00-18.00 plener malarski z udziałem kilkudziesięciu artystów 
12.00-18.00 Pchli Targ w Oliwie 
12.00-18.00 prezentacje partnerów na stoiskach 
13.00-15.00 Dziecięcy Pchli Targ 
15.00 Korowód Oliwski 
Trasa: Opata J. Rybińskiego 25 - Grunwaldzka - Kaprów - Wita Stwosza - Plac 
Inwalidów Wojennych - Opata J. Rybińskiego 
15.50 Rodzinne Zdjęcie Oliwian – przed wejściem głównym do Parku Oliwskiego 
18.30 Uwolnij Marzenia – happening z dużymi balonami wypełnionymi helem 
21.40 Infected Fireshow - pokaz tańca z ogniem 
 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE (poza terenem imprezy) 
Little Harvard Przedszkole Niepubliczne, Gdańsk Przymorze, ul. Lęborska 3B 
11.00-13.00 Warsztaty Oliwne – warsztaty z sensoplastyki dla dzieci z rodzicami. To 
niecodzienne techniki plastyczne z wykorzystaniem ekologicznych, biodegradowalnych 
materiałów. 
Boisko przy ul. Kanapariusza 
14.00 Turniej piłki nożnej o puchary RSM Budowlani, dla zespołów 6-osobowych, 
reprezentujących dzielnice: Oliwa, Przymorze, Strzyża, VII Dwór , Przymorze Małe. 
Roczniki 2000 i starsi. 
Szczegółowy program: http://dziecko.trojmiasto.pl/Viva-Oliva-Swieto-Dzielnicy-
imp433332.html 

VIVA OLIVA - ŚWIĘTO DZIELNICY 

http://dziecko.trojmiasto.pl/Viva-Oliva-Swieto-Dzielnicy-imp433332.html
http://dziecko.trojmiasto.pl/Viva-Oliva-Swieto-Dzielnicy-imp433332.html


 

Fundacja "Przemek Dzieciom"  

zaprasza na finał piątego sezonu charytatywnego  

cyklu SERCA GWIAZD! 

 

Tym razem główną wolontariuszką będzie HALINA KUNICKA! 

Jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. 

Wylansowała takie przeboje jak "Orkiestry dęte", "To były piękne dni", 

"Niech no tylko zakwitną jabłonie", "Lato czeka", "Czumbalalajka", "Noce i 

dnie", "Gwiazda miłości". 

 

Przy fortepianie zasiądzie Jerzy Derfel! 

SERCA GWIAZD 



 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, a realizowany na Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

W projekcie przewidziane jest 6 miesięcy regularnych ćwiczeń na siłowni (2 lub 3 

razy w tygodniu po godzinie) pod opieką trenera, wspomaganych przez suplementację 

leucyną. Dodatkowo przed rozpoczęciem treningów, jak i po ich zakończeniu Seniorom 

będzie zapewniony kompleks badań - badanie krwi, MRI kolana, pomiar składu ciała, 

pomiar siły mięśni i testy psychologiczne. Rekrutacja do badań trwa od początku 

czerwca do końca lipca 2017 r., treningi ruszają z końcem września 2017 r. 

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr telefonu: 736 812 893 

BEZPŁATNE TRENINGI I BADANIA DLA SENIORÓW 



 

2. weekend literacki festiwalu Miasto Słowa 2017 

Po raz drugi w tym roku zapraszamy do Miasta Słowa – festiwalu 
literackiego, którego głównymi bohaterami pozostają czytelnicy. Przed nami 
kolejne warsztaty, akcje miejskie, dyskusje, a przede wszystkim spotkania 
ze znakomitymi polskimi pisarzami. W czerwcu nasze zaproszenie przyjęli: 
Stefan Chwin, Ryszard Koziołek, Angelika Kuźniak, Grzegorz Leszczyński, Cezary 
Łazarewicz, Wojciech Miłoszewski, Wit Szostak i Adam Wajrak. W roli 
prowadzącej wystąpi m.in. pisarka i blogerka Anna Dziewit-Meller, która 
zrealizuje też warsztaty: „O książkach w mediach społecznościowych”. 

FESTIWAL MIASTO SŁOWA 
pod hasłem „Czytam, bo lubię!“ 

Zapraszamy do Miasta Słowa! Nasz wielowątkowy festiwal to święto miłośników 
i pasjonatów literatury w każdym wieku. To z Wami odkrywamy nowe zjawiska, 
chwytamy to, co w literaturze ważne, aktualne, gorące. Wydarzenie tworzą Weekendy 
Literackie. W Gdyni – Mieście Słowa i Mieście Nagrody Literackiej GDYNIA – 
czytelnicy spotkają się ze swoimi ulubionymi pisarzami, wezmą udział w warsztatach, 
dyskusjach i specjalnie zaaranżowanych akcjach miejskich, również na styku różnych 
sztuk. 

Zapraszamy do świata kreacji, tak, abyście to Wy – Czytelnicy – stali się 
kreatorami, współtwórcami wydarzeń i dzieł. Zachęcamy do odkrywania w sobie 
twórczego potencjału we współpracy z zaproszonymi artystami i myślicielami. Bliskie 
nam hasło „Czytelnik-Kreator“ podkreśla aktywizującą funkcję literatury, która 
skłania do nieustannego rozwijania wyobraźni i budowania poprzez słowa nowych 
światów. Bohaterem festiwalu jest także samo miasto – Gdynia – jako przestrzeń 
rzeczywistego i wirtualnego spotkania ze słowem, celebrowania literatury w każdej 
postaci. W Mieście Słowa „czytamy, bo lubimy!” 
 
Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszych serwisów internetowych. 
 
Szczegółowy program dostępny na: 

 www.miastoslowa.com 
 www.facebook.com/miastoslowa 
 

MIASTO SŁOWA 

http://www.miastoslowa.com/
http://www.facebook.com/miastoslowa


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


 

PO ODBIÓR INDEKSU I DYPLOMU 
ZAPRASZAMY  

DO BIURA GUTW 
W okresie wakacyjnym (czerwiec - sierpień) 

w godz. 10:00 – 13:00 

 

 

ul. Bażyńskiego 1a 

I piętro, pokój 119 
tel. 58 523 23 54 
trzeciwiek@ug.edu.pl 

 
 
 

 
 

 
 

INDEKSY 

BIURO GUTW 


