
 

ŚRODA, 10 maja  (AULA)  
 godz. 15:30 – 17:00 

mgr Monika Lipińska (zmiana wykładowcy) 
Niezwykły świat storczyków. 

 godz. 17:10 – 18:10 
dr Beata Williamson 
Mity amerykańskie - odzwierciedlenie w literaturze i kulturze. 
 

CZWARTEK, 11 maja (Audytorium B)  
 godz. 15:30 – 17:00  

dr Maria Giedz 
Bliski Wschód – aktualna sytuacja polityczna. 

 godz. 17:10 – 18:10 
dr Ewelina Marciniak 
Z historii Gdyni – Letnisko cz. II. 

 
PONIEDZIAŁEK - 8 maja  

 Gimnastyka usprawniająca – mgr Andrzej Cieplik – zajęcia 
odwołane. Zajęcia odpracowane zostaną w czwartek, 11 maja o godz. 14:00 
(grupa godz. 11:00) i 14:45 (grupa godz. 11:45). Sala: bez zmian – 62 dawny 
rektorat 
 

 JĘZYK ANGIELSKI - Ewa Mrozek (zastępstwo za mgr Agnieszkę 

Wójcik). Wydłużony czas zajęć w celu odpracowania zajęć które się nie 

odbyły. ZMIANA GODZIN  (Sala bez mian). 

 grupa I od godz. 13:35 -16:00 (w tym krótka przerwa) 

 grupa II od godz. 16:05 -17:35. 

 

 

Gdańsk, 5 maja 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

WYKŁADY W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 

ZAJĘCIA DODATKOWE - ZMIANY! 



 

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 

 

 

PO ODBIÓR INDEKSU  
ZAPRASZAMY  

DO BIURA GUTW 

 

 

ul. Bażyńskiego 1a 

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

 
 
 

 
 

DYPLOM GUTW 

SEMESTR LETNI - INFORMACJE 

INDEKSY 

BIURO GUTW 

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 



 

Wystawę fotograficzną 
 

„Okiem Trzeciego 
Wieku” 

 
 

w dniach od 5 do 19 maja  
będzie można oglądać na Wydziale 
Prawa i Administracji UG, na holu, 

na I piętrze przy Temidzie. 
 
 

Organizatorami wystawy są uczestnicy 
Warsztatów Fotograficznych GUTW. 

 
Zachęcamy do zapoznania się z efektami 

pracy grupy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Z efektami pracy uczestników „Warsztatów fotograficznych” z 
ubiegłych lat,  można zapoznać się na stronie GUTW UG: TUTAJ 

 

 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 

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


Atrakcyjna wycieczka do Torunia! 
*organizowana przez Słuchaczy GUTW dla Słuchaczy GUTW 

 
W programie: 

1. Muzeum Tony Halika, eksponaty, zdjęcia z różnych rejonów świata, 
wystawa dot. wyspy Bali. 

2. Geodium , wystawa o ziemi , wulkanach.  
3. Czas na kawę i ciastko. 
4. Kamienica pod gwiazdą – sztuka dalekiego Wschodu. 
5. Rejs statkiem rzeką Wisłą. 
6. Obiad w Browarze Staromiejskim. 
7. Muzeum w Ratuszu Staromiejskim, malarstwo Piotra Michałowskiego. 

Zwiedzanie pod przewodnictwem znanego podróżnika Rafała Króla . 
                                      

Termin - 20 maja 
  
Zbiórka - godz. 7.00 , parking koło hali Olivia. 
Koszt wycieczki -autokar, bilety wstępu ,opłata przewodnika, kawa, obiad, 
ubezpieczenie. 
Informacje - Leon Chwiałkowski tel. 505 82 62 96. 
Zapisy wraz z wpłatą - Longina Herlikiewicz tel.514 033 916 w środy 
i czwartki po drugim wykładzie na holu Wydziału Prawa na pierwszym 
piętrze . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WYCIECZKA DO TORUNIA 



 

V MARSZ NORDIC WALKING  

STUDENTÓW UTW 2017 

dystans: 5 km 

KIEDY? 11 maja (czwartek) 

godz. 9:30 

 

miejsce zbiórki:   

parking przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła z ul. Czarny Dwór 

kije nordic walking we własnym zakresie. 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci 
uczestnictwa w sekretariacie GUTW tel. 58 523 23 54  

lub e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl 

MARSZ OTWARTY! 

osoba prowadząca marsz:  

mgr Joanna Rogowska - Instruktor Nordic Walking 

  

MARSZ SŁUCHACZY UTW 

mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


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 

09.05.2017 Narodowe Muzeum Morskie I  spotkanie pod Żurawiem 

16.05.2017 Narodowe Muzeum Morskie II  
spotkanie po drugiej stronie – przy 
spichlerzach 

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 

27.06.2017 
Gdańskie  historyczne zakłady 
przemysłowe  

 ul. Dickmana/ Grunwaldzka 

 

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/


 

 

AKTYWNY GDAŃSZCZANIN 60+ 



Masz problemy finansowe? Nie wiesz gdzie udać się po pomoc, kiedy 

zalegasz z czynszem? Boisz się spotkania z komornikiem? Zrób pierwszy krok, na 

drodze bezpieczeństwa ekonomicznego i skorzystaj z bezpłatnych porad.  

Od 8 do 12 maja na terenie całego miasta, w różnych instytucjach, odbywać 

się będzie Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego.  

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do udziału w innowacyjnym ogólnomiejskim 
wydarzeniu organizowanym w ramach wdrażania Programu Bezpieczeństwa 
Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz kampanii informacyjnej „Bądź 
rozważny. Nie daj się oszukać”. Akcja ma charakter edukacyjny, a jej najważniejszym 
celem jest zwiększenie świadomości prawnej gdańszczan oraz pokazanie skutecznych 
sposobów, jak nie dać się oszukać i jak poradzić sobie z zadłużeniami. Istotne jest 
również szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz wypromowanie odpowiedzialnej 
postawy przy korzystaniu z powszechnie dostępnych usług finansowych. 
 

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD,  

Szczegółowe informacje: gdansk.pl/bezpieczeństwo 

Dla wszystkich zainteresowanych Miasto Gdańsk wspólnie z partnerami przygotowało szereg 
propozycji: 

 Gdańskie Centrum Świadczeń – Dział Obsługi Mieszkańców przy ul.  3 Maja 9, I piętro –
pok.103.: 

 Gdańskie Centrum Świadczeń – udzielanie informacji dotyczącej: świadczeń wypłacanych 
przez GCŚ (dedykowanym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) oraz 
ustawowych działań podejmowanych wobec osób zobowiązanych do alimentacji, które nie 
wywiązują się z tego obowiązku (cel: pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązujących 
regulacji  prawnych w tym zakresie i planowanych zmian).  Pon. wt, czw., pt. w godz. 8:00-
15:00, śr. w godz. 8:00 – 17:00 

 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - udzielanie porad i informacji w zakresie 
możliwości spełnienia zobowiązań w formie świadczenia rzeczowego (tzw. odpracowanie 
zadłużenia), rozłożenia na raty, zamiany lokalu. Wyjaśnianie kwestii związanych 
z procedurami wypowiedzenia umowy najmu, postępowań sądowych i egzekucyjnych 
w sprawach o zapłatę i eksmisje. Pon. wt, czw., pt. w godz. 8:00-15:00, śr. w godz. 8:00 – 
17:00 

 Wojewódzki Urząd Pracy  -  „Jak nie dać się oszukać szukając pracy” - udzielanie porad 
z zakresu bezpiecznych wyjazdów za granicę za pośrednictwem EURES oraz w zakresie 
bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia.  Poniedziałek oraz piątek w godz. 
8:00 – 15:00 

 Urząd Komunikacji Elektronicznej – „Wiem co podpisuję”  - udzielanie informacji na temat 
nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne przy 
zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wskazywanie możliwości 
uniknięcia negatywnych skutków już zawartej umowy – odstąpienie od umowy, reklamacja. 
Poniedziałek oraz wtorek w godz. 8:00 – 15:00 

 ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i KRUK S.A – możliwość zarejestrowania się 
w serwisie infoKonsument.pl - Każda osoba będzie mogła bezpłatnie sprawdzić: Jakie 
informacje na jej temat znajdują się w BIG, kto sprawdzał informacje na jej temat w ciągu 
ostatniego roku w biurze informacji gospodarczej ERIF oraz będą mogli sprawdzić rzetelność 
płatniczą wybranych przedsiębiorców.  Wtorek oraz środa w godz. 9:00 – 16:00 

  

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO W GDAŃSKU 

http://www.gdansk.pl/bezpieczenstwo


Zapraszamy: 

 na dyżury Miejskiego Rzecznika Konsumentów – ul. Wały Jagiellońskie 1 ( 
pok. nr 103 A na parterze) w poniedziałek i czwartek w godz. 8:00-16:00 oraz 
środę w godz. 10:00 – 17: 00. 

 na Dni Otwarte Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. 
Wyzwolenia 48 (od pn do pt w godz. 13:00 – 16:00) prowadzonego przez 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 

 do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w Ośrodku Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Polanki 76a (poniedziałek , środa, 
czwartek, piątek godz. 8 00-15 00 oraz wtorek godz. 13 00 – 20 00) 

 do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów 
zadłużeń,  świadczonych w 9 punktach MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, 
tel. 58 320 53 55 (kontakt od 7.30 do 15.30) oraz 9 punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach 
tematycznej ustawy o takim wsparciu. Pomoc dotyczy tylko osób kwalifikujących 
się do niej, w ramach ustawowych przepisów. Szczegóły na stronie: mopr.gda.pl 
w punkcie: nieodpłatna pomoc prawna. 

 na dyżury policjantów z Komendy Miejskiej Policji oraz pracowników 
socjalnych i prawników MOPR w Domach Sąsiedzkich (10 maja, 
w godzinach od 10:00 do 14:00) przy ulicach: Hożej 14, Marynarki Polskiej 
15, Jaśkowej Dolinie 105 oraz Nowych Ogrodach 35.  

 na spotkania o bezpieczeństwie ekonomicznym z przedstawicielami 
Pomorskiej Izby Adwokackiej w Domach Sąsiedzkich ( ul. Stajenna 3: 9 oraz 
11 maja w godz. 11:00-12:30; 10 maja – 15:00 – 17:00; Północna 5: 9 maja 
w godz. 15:00-17:00;  ul. Jaśkowa Dolina 7: 9 maja w godz. 14:00 – 16:00; ul. 
Zakopiańska 40: 10 maja w godz. 12:00–14:00; Al. Grunwaldzka 5: 11 maja 
w godz. 10:00-12:00; ul. Tysiąclecia 13 a: 11 maja w godz. 14:00–16:00 

 na dyżur Straży Miejskiej w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” na Oruni 
przy ul. Gościnnej 14 (wtorek w godz. 15:00-17:00) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mopr.gda.pl/
callto:10%2000%20-12%2000


 

 

WARSZTATY DLA SENIORÓW! 

Warsztaty łączyć będą elementy twórczej pracy artystycznej oraz multimedialnego 

wykładu z dziedziny szeroko pojętej humanistyki.  

Celem zajęć będzie pobudzenie kreatywności wynikającej z inspiracji dziełami 

literatury i filozofii. 

Prowadzenie: 

Prof. ASP Wojciech Zamiara  

przy współpracy z dr R. Dolewskim oraz mgr A.  Włodarską. 

 
Tematyką pierwszego spotkania będzie filozofia greckiego myśliciela, 
Heraklita oraz historia europejskich manifestów.  Najbliższe warsztaty 
odbędą się już w najbliższą środę 05.04 od godziny 11.00 w Bibliotece 
Sopockiej - Sopoteka w budynku  Sopot Centrum, poziom +2, Tadeusza 
Kościuszki 14, 81-704 Sopot. 
 
Terminy  i tematyka spotkań: 

10 maja, godz. 11:00 "Bunt mas i ciastko francuskie. Jose Ortega y 
Gasset i Marcel Proust cz.I" 
15 maja, godz. 15:00 "Bunt mas i ciastko francuskie. Jose Ortega y 
Gasset i Marcel Proust cz.II" 
 

WARSZTATY DLA SENIORÓW 



 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie 

realizuje po raz siódmy spotkania studenckie pn. „Wejherowska Wiosna 2017”. 
 

Głównym celem  jest integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku  województwa pomorskiego, propagowanie poprzez różne formy aktywnego 

i prozdrowotnego  spędzania wolnego czasu. 
Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikat potwierdzający udział, znaczek /przypinkę/ 

oraz posiłek. Spotkanie zostanie zakończone  ogniskiem i wspólną zabawą. 
 

PROGRAM IMPREZ  „WEJHEROWSKA WIOSNA 2017” 

 
VIII Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego   20.05.2017  

 koszt 17zł 
 

  
Patronat nad VII Rajdem Nordic Walking im. Grzegorza 
Rożyńskiego objęli: 
Polska Federacja Nordic Walking   -  Prezes PFNW  Olgierd 
Bojke  
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku -  JM 
Rektor  prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. 

  
1. 10:00 - 10:45 rejestracja uczestników, baza ZHP Cedron, ul. 

Kalwaryjska 3 
2. 11:00 otwarcie rajdu 
3. 11: 15 rozgrzewka 
4. 11:30 wymarsz na trasę (dystans 5km)  
5. 13:00 powrót 
6. 13:15 posiłek, wręczanie certyfikatów i znaczków ,ognisko, 

quizy 
7. 16:00 zakończenie rajdu 

Zapisy wraz z  opłatą w Biurze GUTW do 10 maja  
 
 
 
 

 

WEJHEROWSKA WIOSNA 



 

Katedra Żywienia Klinicznego i Klinika Geriatrii 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Gdańsku ponownie zapraszają 

na badania dla mężczyzn i kobiet  

w wieku 65 r.ż. i powyżej. 

 

U uczestników ocenimy stan odżywienia, zbadamy skład ciała 

i oznaczymy m.in. stężenie witaminy D. 

• Badania trwają od 8.30 do ok. 10.30. - w międzyczasie nastąpi 

dwukrotne pobranie krwi. 

• Należy zgłosić się na czczo, z listą przyjmowanych leków. 

• Miejsce: UCK w Gdańsku, ul. Dębinki 7, Budynek nr 15 

ZAPISY 

Dr Anna Dardzińska mail: annadar@gumed.edu.pl 

tel: 660 08 22 99 (zgłoszenia tylko SMSem) 

lub Edyta Wernio tel. 509 672 414. 

 

Wolne terminy: 

16 maja (wtorek) godz. 8.15 

23 maja (wtorek) godz. 8.15 

 
 
 
 
 

 

BADANIA W UCK DLA SENIORÓW 65+ 

https://poczta.ug.edu.pl/src/compose.php?send_to=annadar%40gumed.edu.pl


 
 

Zapraszamy na pierwszą w Polsce Międzynarodową Wystawę 

"Świat Storczyków - The World of Orchids". 
 

Z Wydziału Biologii UG na wystawie zaprezentują się: 

 Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody (kolekcja storczykowatych), 

 Katedra Ekologii Roślin (kolekcja roślin owadożernych).  

 

Wśród wystawców znajdą się przedstawiciele Ekwadoru, Tajwanu, Portugalii, Węgier, 

Niemiec, Austrii, Litwy i Polski.  

 

Miejsce: Hipodrom Sopot, ul. Władysława Łokietka 1, Hala Pomarańczowa, wejście 

od Ergo Areny.  

Wystawa będzie czynna od 12 do 14 maja 2017 r., piątek-niedziela, w godz. 

10.00-18.00. 

W sobotę, 13 maja, w godz. 19.00-22.00, zapraszamy na Noc Orchidei, czyli: 

 wieczorne zwiedzanie wystawy, 

 możliwość zrobienia zakupów, 

 aukcja charytatywna na rzecz podopiecznych Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt OSTOJA 

 lampka szampana i przekąski w formie bufetu.  

Bilety 

Wystawa: 

1. bilety jednorazowe - ulgowy (dzieci do 12 roku życia) 5 zł, normalny 10 zł, 

2. karnety (na wszystkie dni wystawy) - ulgowy (dzieci do 12 roku życia) 10 zł, 

normalny 25 zł. 

Sprzedaż w kasie na terenie wystawy przez wszystkie dni jej trwania. 

Noc Orchidei - w dniu imprezy 30 zł, w przedsprzedaży 25 zł 

Link do profilu na FB: https://www.facebook.com/WystawaSwiatStorczykow 
 

WYSTAWA STORCZYKÓW 

http://theworldoforchids.shoplo.com/kolekcja/nasze-produkty-2
https://www.facebook.com/WystawaSwiatStorczykow


 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBP ZAPRASZA! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegóły: http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Sadzenie-lasu-w-poblizu-
Bretowa,w,21350 

GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA! 

http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Sadzenie-lasu-w-poblizu-Bretowa,w,21350
http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Sadzenie-lasu-w-poblizu-Bretowa,w,21350


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły: http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Piknik-europejski-Gdansk-w-Europie-

Europa-w-Gdansku,w,21328  

 

PIKNIK EUROPEJSKI 

http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Piknik-europejski-Gdansk-w-Europie-Europa-w-Gdansku,w,21328
http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Piknik-europejski-Gdansk-w-Europie-Europa-w-Gdansku,w,21328

