
 

Szanowni Państwo,  Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 

 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami.  Gdyby mieli 

Państwo pytania, wątpliwości, problemy - jesteśmy do Państwa dyspozycji! 
Tradycyjnie już zapraszamy na naszą stronę internetową www.gutw.ug.edu.pl 

oraz do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku  >>Facebook UTW<< .  

z poważaniem  

Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW 

 

Oferta podstawowa (wykłady): kliknij 

Oferta zajęć dodatkowych: kliknij 

Charakterystyka zajęć: kliknij 

Organizacja semestru: kliknij 

ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

tel. 58 523 23 54 
trzeciwiek@ug.edu.pl 

 
PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY  
DO BIURA GUTW  

 

Gdańsk, 27 października 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 

BIURO GUTW 

INDEKSY 

http://www.gutw.ug.edu.pl/
https://www.facebook.com/Gda%C5%84ski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-Uniwersytetu-Gda%C5%84skiego-1851297585096286/
https://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/oferta_podstawowa
https://gutw.ug.edu.pl/oferta/zajecia_dodatkowe
https://gutw.ug.edu.pl/charakterystyka_zajec_z_oferty_dodatkowej
https://gutw.ug.edu.pl/organizacja_roku_akademickiego
mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


1-5 LISTOPADA 

BRAK ZAJĘĆ!!!!  

 

W DNIACH OD 1 DO 5 LISTOPADA 
BIURO GUTW BĘDZIE NIECZYNNE. 

 

 JĘZYK ROSYJSKI 

We wtorek 31 października zajęcia 

 z języka rosyjskiego są odwołane. 
 

 SPOTKANIA FILMOWE 

W czwartek, 9 listopada zajęcia  

spotkania filmowe są odwołane. 

 

 

 

 

 

 

11 listopada:  brak zajęć 

21 grudnia - 2 stycznia 2018:  PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

3, 4 , 5 stycznia – zajęcia zgodnie z planem! 

6 stycznia 2018 : brak zajęć 

15 – 19 STYCZNIA: POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 

22 stycznia – 18 lutego (WŁĄCZNIE!) : przerwa międzysemestralna 

19 lutego: rozpoczęcie zajęć  (II semestr) 

UWAGA! 

ZMIANY 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO 2017/2018• • • 



Istnieje możliwość dopisania się do warsztatów brydżowych 

w następujących grupach: 

Wtorek godz. 15:00 – 16:30 – grupa średniozaawansowana  

Wtorek  godz. 16:45 – 18:15 – grupa zaawansowana  

Środa godz. 10:30 – 12:00 – grupa początkująca 

Środa godz. 12:15 – 13:45 – nauka od podstaw 

Opłata za zajęcia wynosi 90 zł. 

Zapisy w Biurze GUTW tel. 58 523 23 54. 

Przypominamy, że z warsztatów brydżowych, mogą korzystać wyłącznie 

słuchacze GUTW. 

 

 

 

 

SPOTKANIE 30.10.2017 r., godz. 17:00 

Wprowadzenie do filmów: Grzegorz Fortuna.  

Pokaz filmów Henryka Szaro: Zew morza i Mocny człowiek. 

Wydział Filologiczny UG,  aula 1.43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szczegółowy program zajęć >>kliknij tutaj<< 

Migawki z pierwszego spotkania Akademii Polskiego Filmu! >>kliknij tutaj<< 

WARSZTATY BRYDŻOWE 

 AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 

https://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/akademia_polskiego_filmu
https://www.facebook.com/pg/APFGdansk/photos/?tab=album&album_id=122730515068116


 

Serdecznie zapraszamy na koncert z cyklu Spotkania z 
muzyką Pierwszy w  nowym roku akademickim! 

 
Piątek, 27 października 2017, 

godz. 16:00, Sala Teatralna 
Wydział Neofilologii 

 

„Nieprzemijająca zmysłowość tanga” 
 

Wystąpi: 
Trio Sopot  
w składzie: 
Małgorzata Skorupa – skrzypce 
Anna Sawicka – wiolonczela 
Elżbieta Rosińska – akordeon 
 
oraz Dariusz Wójcik 
wokal 

 
Koncert poprowadzi: 
Stanisława Grażyńska 

 

 

Wstęp wolny! 

 

 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



     Rusza trzecia edycja projektu Teatralny Pasjans! 
OGŁASZAMY NABÓR 

Zapraszamy do udziału: 
– grupy seniorów 

– grupy uczniów (13-16 lat) 
– grupy osób z niepełnosprawnościami 

 
Projekt aktywizuje twórczo i  integruje seniorów, osoby 

z niepełnosprawnościami i uczniów w województwie pomorskim. 
 
Do projektu zakwalifikujemy 6 grup (max. do 15 osób w grupie), które zmierzą się z dwoma tekstami 
Williama Szekspira. Trzy grupy zrealizują Zimową opowieść, kolejne trzy zaś Wieczór Trzech 
Króli. Każdej grupie przydzielimy profesjonalnego reżysera, który będzie pracował z Wami w 
wybranym przez grupę miejscu. Wielki finał projektu odbędzie się na deskach naszego teatru w 
dniach 13-14 marca 2018. W tych dniach wszystkie grupy po raz pierwszy zobaczą się nawzajem i 
zaprezentują swoje spektakle przed szeroką publicznością. 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października 2017 do 16:00 na adres shakesploring@gmail.com 
Wyniki naboru zostaną ogłoszone 27 października. 
 
UWAGA – zgłaszając się do projektu należy pamiętać, że jeśli grupa zostanie zakwalifikowana do 
udziału: przedstawiciel grupy (opiekun, nauczyciel, lider wybrany przez grupę) – musi zadeklarować 
możliwość udziału w szkoleniu integracyjnym liderów i reżyserów: 4 listopada 2017 w godzinach 
10:00-15:00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. 
   
Bardzo prosimy dokładnie przeczytać Regulamin dostępny na naszej stronie internetowej 
www.TeatrSzekspirowski.pl w zakładce EDUKACJA / TEATRALNY PASJANS – NOWE ROZDANIE . 
W tym samym miejscu znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, aby wziąć udział 
w naborze. Wyniki naboru ogłosimy 27 października. 
 
Idea projektu jest prosta, ale wyjątkowa: grupy uczniów, seniorów i osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami (tak fizycznymi, jak i umysłowymi) pracują nad tymi samymi tekstami 
literackimi. W swoich ośrodkach lokalnych (miejscowościach województwa), pod opieką 
profesjonalnych reżyserów teatralnych, którzy są przeszkoleni do pracy z tą konkretną grupą – 
przygotowują własną adaptację sceniczną znanych dzieł literackich (dotychczas była to Antygona, 
Dziady cz. II, Wesele, Balladyna i Boska Komedia). Jeden tekst jest jednocześnie przygotowywany przez 
jedną grupę seniorów, jedną uczniów i jedną grupę osób niepełnosprawnych. 

Grupy spotykają się po okresie prób i występów lokalnych w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim, gdzie wystawiają swoje spektakle jeden po drugim. Przed innymi grupami i przed 
szeroką publicznością. Jest to dla wszystkich niebywale wzruszający moment. Trzy odsłony tego 
samego tekstu pozwalają pokazać, jak różni, ale i jak podobni do siebie są aktorzy z trzech 
występujących po sobie grup. Dochodzi do spotkania światów, które w dzisiejszym świecie zbyt 
często mijają się bez słowa. 

W projekt wpisany jest aspekt integracyjny – spotkania i rozmowy wszystkich grup po 
spektaklach, warsztaty integracyjne dla liderów grup, wyjazdy organizatorów do każdej grupy  
i wsparcie ich działań na miejscu. Organizator pokrywa koszty transportu grup – osób, które często w 
naszym projekcie poruszają się na wózkach i mają bardzo utrudniony nie tylko dostęp do sztuki, ale 
też możliwości dania czegoś z siebie innym. 
  
Dodatkowe informacje: 
Anna Ratkiewicz-Syrek: (058) 351 01 19 lub 698 034 820 
Marta Nowicka (058) 351 01 18 lub 604 759 340 

TEATR SZEKSPIROWSKI ZAPRASZA DO PROJEKTU 

mailto:shakesploring@gmail.com
http://www.teatrszekspirowski.pl/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Nauki EXPERYMENT oraz Centrum 
Aktywności Seniora zapraszają na wyjątkowy 

wieczór DLA DOROSŁYCH pod hasłem: 
PRZEPIS NA DOBRĄ FORMĘ 

 

 

Piątek, 27 października 
Godzina 18.00 – 21.30 
 
Miejsce: Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
Bilety: 12 zł, z Kartą Gdynia Senior Plus 10 zł. Do kupienia od piątku, 6 
października na stronie bilety.experyment.gdynia.pl oraz w kasach 
EXPERYMENTU.  
Telefon: 58 500 49 94 
Więcej informacji na stronie internetowej:  
http://experyment.gdynia.pl/pl/odwiedz-nas/aktualnosci-1/wieczor-dla-
doroslych-pod-haslem-przepis-na-dobra-forme-27-10/artykul  
 
Centrum Nauki EXPERYMENT to miejsce otwarte dla wszystkich – małych i 
dużych naukowców. Tym razem jednak zapraszamy dorosłych na specjalny 
wieczór tylko dla nich! Przygotowaliśmy pełen atrakcji program, m.in. 
warsztaty kulinarne, kosmetyczne i botaniczne oraz spotkanie z naukowcem 
poświęcone ćwiczeniu pamięci. Edukatorzy EXPERYMENTU oprowadzą 
Państwa po wystawie Kierunek Zdrowie, a w specjalnej strefie wolontariatu 
będzie można dowiedzieć się, jak zostać wolontariuszem w EXPERYMENCIE. 
Nie zabraknie również dobrej zabawy i tańca! Oto nasz przepis na dobrą 
formę! 

WIECZÓR DLA DOROSŁYCH W EXPERYMENCIE 

http://experyment.gdynia.pl/pl/odwiedz-nas/aktualnosci-1/wieczor-dla-doroslych-pod-haslem-przepis-na-dobra-forme-27-10/artykul
http://experyment.gdynia.pl/pl/odwiedz-nas/aktualnosci-1/wieczor-dla-doroslych-pod-haslem-przepis-na-dobra-forme-27-10/artykul


Październik 2017 rok to już kolejna edycja Gdańskich Dni Seniora - cyklu wydarzeń głównie dla osób 
starszych, ale też takich do których mogą włączyć ich dzieci i wnuki, które odbywają się w różnych 
częściach miasta w obszarach: zdrowie, sport i rekreacja, edukacja, kultura. Z myślą o seniorach miasto 
przygotowało bogatą ofertę pozwalającą rozwijać im swoje pasje i zainteresowania oraz działać 
społecznie. 
 

SPORT 
 30 października, godz. 10.30 

Gimnastyka dla Seniora 
MIEJSCE: Pływalnia Chełm, ul. Chałubińskiego 13 
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, WSTĘP: wolny 

 30 października, godz. 20.30 
Zumba Gold 
MIEJSCE: Miejska Hala Sportowa Przymorze, ul. Kołobrzeska 61 
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
WSTĘP: wolny 

 31 października, godz. 9.00 
Gimnastyka dla Seniora 
MIEJSCE: Pływalnia Chełm, ul. Chałubińskiego 13 
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
WSTĘP: wolny 

 31 października, godz. 18.00 
Nordic walking 
MIEJSCE: Park Nadmorski im. R. Reagana (wejście D) 
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
WSTĘP: wolny 

 31 października, godz. 20.00 
Joga na Zdrowie 
MIEJSCE: Miejska Hala Sportowa Przymorze, ul. Kołobrzeska 61 
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
WSTĘP: wolny 
 
ZDROWIE I PROFILAKTYKA 
30 października, godz. 10.30-14.00 
Dzień Zdrowia Seniora, bezpłatne badania 
MIEJSCE: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 
ORGANIZATOR: UMG, Synexus, Fundacja Sztuka Życia Niepokonani, ECS 
WSTĘP: wolny 
  
KULTURA 

 28 października, godz. 17.00 
Cykl koncertów „W Salonie Uphagenów”. III 
koncert cyklu: „Das wohltemperierte Klavier” 
MIEJSCE: ul. Długa 12, Dom Uphagena, 
ORGANIZATOR: Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny 
WSTĘP: wolny 
WIĘCEJ INFORMACJI: ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk 
tel. +48 58 573 31 28, www.mhmg.pl 

 30 października, godz. 12.30–13.30 
Koncert „Muzyka na Zdrowie” 
MIEJSCE: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 
ORGANIZATOR: UMG, Synexus, Fundacja Sztuka Życia Niepokonani, ECS 
WSTĘP: Bezpłatne wejściówki można odbierać w dniach 17 i 18 października, w godz. 8:30.00-10:00, 
Biuro Ogłoszeń Dziennika Bałtyckiego. Źródło: http://www.gdansk.pl/seniorzy/Gdanskie-dni-Seniora,a,89873  

GDAŃSKIE DNI SENIORA 

http://www.mhmg.pl/
http://www.gdansk.pl/seniorzy/Gdanskie-dni-Seniora,a,89873


 

Oferta specjalna dla Słuchaczy 

Uniwersytetu III Wieku 

 
Mamy przyjemność zaprosić  Państwa na specjalne zajęcia, tylko dla studentów 
Uniwersytetu III wieku. Ćwiczenia będą się odbywać w Fitness Klubie AKADEMOS,  
który mieści się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ulica 
Kazimierza Górskiego 1. 
 
 
Zapraszamy na:  
- ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha, kończyn górnych i kończyn 
dolnych,  
- streaching,  
- ćwiczenia z wykorzystaniem dużych i małych piłek,  
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne,  
- ćwiczenia – zdrowy kręgosłup itd.  
 
Sprzęt którym dysponujemy gwarantuje bezpieczny i efektywny trening co w 
połączeniu z opieką doświadczonych instruktorów - fizjoterapeutów, gwarantuje 
ćwiczącym pełną satysfakcję i bezpieczeństwo. 
Cena zajęć: 
- jednorazowe wejście na godzinę ćwiczeń 15 zł 
- jednorazowe wejście na godzinę ćwiczeń + sauna 20 zł 
- cena za karnet miesięczny 40 zł. ( za 4 wejścia w miesiącu) 
- cena za karnet miesięczny 68 zł. ( za 8 wejść w miesiącu) 
 
Zajęcia będą odbywać się w środę i piątek – o godzinie 11.00 (dzień zajęć i 
godzinę możemy ustalić pod potrzeby zorganizowanej grupy) 
Dodatkowo dla uczestników zajęć i studentów Uniwersytetu III Wieku mamy 
specjalną promocję na rehabilitację i masaże – 20% zniżki, przy przedłużającej 
się rehabilitacji – możemy ustalić indywidualne ceny.  
 
Chcielibyśmy również zaznaczyć, że dla naszych klientów jest bezpłatny parking na 
zamkniętym terenie. 
Pytania prosimy kierować do Joanny Benedict-Kleszczewska 509-734-711 
Zapisy na zajęcia: 
- Joanna Benedict – Kleszczewska 509-734-711 
- Fitness Klub Akademos teren AWFiS ul. K. Górskiego 1 
- Biuro Uniwersytetu III Wieku 

 
 
 

OFERTA DLA SŁUCHACZY GUTW 



 

Pragniemy zaprosić Państwa do 
uczestnictwa w pierwszych w Polsce 

rozgrywkach piłki nożnej chodzonej. Jest 
to wersja piłki nożnej dostosowana do 

potrzeb osób mających problemy z 
poruszaniem się. Stanowi wspaniałą formę 

aktywności dla osób w każdym wieku. 
 

Proponujemy 8 treningów pod okiem 
trenerów specjalistów, w tym p. Wojciecha 

Łazarka i Józefa Gładysza. 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

Zapraszamy drużynę 8 osobową (5 grających + 3 rezerwowych). Każda opcja jest 
dozwolona – męska, damsko-męska czy damska. 

 
Zasady gry są proste i pozwalają na wyrównywanie szans. Dzięki temu mogą grać ze 

sobą dzieci, rodzice, dziadkowie, kobiety, mężczyźni czy osoby z problemami w 
poruszaniu się. 

 
Czym różni się od tradycyjnej piłki nożnej? To proste, nie można: 

 
- biegać – przynajmniej jedna noga zawsze na murawie 

- kopać piłki powyżej pasa 
- skakać – nie ma zresztą takiej potrzeby 

- używać rąk. 
 

Treningi piłki chodzonej będą prowadzone przez gwiazdy trenerskie -  Wojciecha 
Łazarka oraz Józefa Gładysza. Trener Łazarek prowadził z sukcesami drużyny 

reprezentacji narodowych oraz drużyny klubowe w pięciu krajach. Trener Gładysz po 
długiej karierze piłkarskiej prowadził drużyny Lechii Gdańsk w każdej kategorii 
wiekowej. Zajęcia prowadzone będą także przez lokalnych animatorów sportu 

gdańskich boisk. 
 

Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: retrotempo@arenagdansk.com 
 

Więcej szczegółów na stronie www.RetroTempo.pl 
Wojciech Dąbrowski 

+48 58 76 88 465 
+48 690 300 531 

 
 
 

LIGA PIŁKI CHODZONEJ 



 
 

POLSKA AKADEMIA NAUK ZAPRASZA NA WYKŁADY 



 
Po raz kolejny na Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Gdańsku startujemy z bezpłatnymi 

zajęciami siłowymi dla Seniorów. 

 

Do projektu mamy przyjemność 

zaprosić KOBIETY w wieku 65-70 lat. 

Będą  one mogły bezpłatnie, przez okres 

6 miesięcy  korzystać z treningów na 

przyrządach na siłowni.  

Treningi będą  odbywały się 2 razy 

w tygodniu i będą prowadzone przez 

wykwalifikowanego trenera, 

w porozumieniu z fizjoterapeutą.  

Oprócz treningów, osoby 

zakwalifikowane otrzymają pakiet 

bezpłatnych badań, przed jak i po 

zakończeniu procesu treningowego.  

 

 

Będą  to badania krwi, badania na analizatorze składu ciała, a także rezonans 

magnetyczny mięśnia uda oraz funkcjonalny rezonans mózgu.  

Przeciwwskazaniem do udziału jest palenie tytoniu, cukrzyca oraz choroby 

uniemożliwiające podjecie aktywności fizycznej.  

Celem niniejszego projektu jest wzmocnienie siły mięśni szkieletowych u kobiet w 

starszym wieku, które szczególnie narażone są na jej utratę, a także sprawdzenie 

wpływu treningu siłowego na funkcje poznawcze u osób starszych. 

Projekt rusza na początku listopada.  

Zapisy pod numerem telefonu: 888-266-064. 

Szczerze zachęcam do kontaktu! 

 
 

BEZPŁATNE TRENINGI DLA SENIORÓW 



 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza na ekspozycję poświęconą 

Franciszkowi Sędzickiemu oraz wystawę fotografii Edmunda Kamińskiego 

„Kaszuby bliskie sercu”.  

 

 

Franciszek Sędzicki (1882-1957) - 

piewca ziemi kaszubskiej 

Biblioteka Gdańska wystawą o 

Franciszku Sędzickim, w 60. 

rocznicę jego śmierci, pragnie 

przypomnieć sylwetkę zasłużonego 

poety, działacza regionalnego i 

bibliotekarza, przywołać  jego 

działalność literacką, społeczną i 

zawodową, a tym samym 

upamiętnić zasługi dla polskiej 

kultury. Materiał zgromadzony na 

wystawie pochodzi ze zbiorów PAN 

Biblioteki Gdańskiej. Pokażemy 

autografy wierszy, rękopisy, 

maszynopisy i drukowane wiersze, 

opowiadania oraz artykuły 

zamieszczane w prasie pomorskiej.  

Ekspozycji towarzyszy wystawa 

fotografii Kaszuby bliskie sercu 

autorstwa Edmunda Kamińskiego, znanego i cenionego fotografika, działacza 

kaszubskiego, emerytowanego pracownika Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Na jego zdjęciach ukazane są  krajobrazy, 

zabytki, uroczystości publiczne i życie powszednie na Pomorzu.  

Wystawa będzie czynna od 24 października do 30 listopada 2017 r. 

(nowy budynek PAN BG, ul. Wałowa 24). Na otwarcie zapraszamy 

we wtorek 24 października o godz. 13:00. 

 

 

WYSTAWA W BIBLIOTECE PAN 



Mitologia i religia starożytnej Grecji 
prowadząca: dr Magdalena Nowakowska 

Na zajęcia zapraszam każdego, kogo interesują takie zagadnienia jak: 

 Czym jest mit? 

 Jak według Greków został stworzony świat i ludzie?  

 Jak Grecy czcili bogów?  

 Jak wyobrażali sobie „życie po śmierci” i krainę umarłych?  

 Kim byli herosi?  

Na zajęciach spotkamy się też z greckimi kapłanami i kapłankami, wieszczkami i wyroczniami, 

postaciami niektórych bogów, opowiemy o nowych koncepcjach duszy i pobocznych nurtach religii 

greckiej. Sięgniemy po literaturę źródłową i współczesną, a całość wzbogacimy materiałem 

ilustracyjnym.  

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 9:30-11:00 

Opłata za zajęcia: 80 zł 

 

Spotkania z Kulturą Japonii na Uniwersytecie III Wieku 
w Gdańsku. 

 

Wykłady prowadzi tancerka butoh Anna Brałkowska / TO-EN 

Od 2011 r. prowadzę zajęcia z Kultury Japonii na Uniwersytecie III Wieku w Gdańsku. „Japonia 

jest jak nigdy nie gasnący fajerwerk albo wiecznie kwitnący kwiat wiśni…” Nieustannie zadziwia 

barwnością obyczajów, tak odmiennych od europejskiego kręgu kulturowego. Moje spotkania są 

okazją do poznania niezwykłej egzotyki Kraju Kwitnącej Wiśni. Słuchaczom opowiadam historię 

obyczajów mieszkańców archipelagu Wysp Japońskich. Poznajemy unikalne ogrody japońskie, 

kulinaria, sztukę kaligrafii, malarstwa, architektury. Nierzadko poruszamy tematy aktualne, 

społecznie ważne. Na naszych spotkaniach goszczą również znawcy tradycji, wybitni kulturoznawcy, 

pisarze, teatrolodzy. 

Gorąco zapraszam!!!  

O prowadzącej: 

Anna Brałkowska / TO-EN jest tancerką butoh. Butoh to nazwa współczesnej formy tańca, który 

narodził się w Japonii pod koniec lat 50-tych XX w. TO-EN oznacza „Ogród – Ziemski” i jest imieniem 

artystycznym Anny Brałkowskiej.  Tancerka swą drogę artystyczną rozpoczęła w Szwecji w zespole 

tańca butoh SU-EN Butoh Company. Od momentu powrotu do Polski w 2009 r., TO-EN prowadzi 

aktywną działalność sceniczną, promując zarówno taniec butoh, jak i kulturę Japonii. 

Więcej informacji: www.toenbutoh.com 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki co dwa tygodnie. w godz: 16:45-18:30 
Opłata za zajęcia: 50 zł 
 
 

PROPOZYCJA NOWYCH ZAJĘĆ 

http://www.toenbutoh.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPUS OLIWA – BUDYNKI  


