
 
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 , 

a także na profil GUTW UG na portalu społecznościowym  >>Facebook UTW<< .  
 

z poważaniem 
Agnieszka Nikodem 

Kierownik Biura GUTW 

 

ŚRODA, 15 marca  
 godz. 15:00 Spotkanie z przedstawicielami Krajowej Izby 

Gospodarczej, projekt „Edukacja cyfrowa osób dorosłych w 
województwie pomorskim”.  

 godz. 15:30 – 17:00 
mgr Jerzy Snakowski 
 Z rodziną najlepiej na zdjęciu „Gianni Schicchi” Pucciniego. 

 godz. 17:10 – 18:10  
mgr  Maciej Stafiej 
Kurs na herbatę – wyprawa na Sri Lankę, w poszukiwaniu herbaty. 

 
CZWARTEK, 16 marca  

 godz. 15:30 – 17:00 
dr hab. Marcin Wiszowaty 
O ustroju i instytucjach 

 godz. 17:10 – 18:10 
mgr Piotr Mazurek 
Orunia – najważniejsza z gdańskich wsi – w kontekście walki o polskość  
w XIX i XX wieku. 

 
 
 
 

Gdańsk, 9 marca 2017 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU! 

AUDYTORIUM B 

AULA 

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


 

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

 

 

AKTUALNOŚCI, BIEŻĄCE KOMUNIKATY: kliknij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

PO ODBIÓR INDEKSU  
ZAPRASZAMY  

DO BIURA GUTW 

ul. Bażyńskiego 1a 
I piętro, pokój 119 

 
 

   

 
 

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

SEMESTR LETNI, OFERTA EDUKACYJNA 

INFORMACJE, BIEŻĄCE KOMUNIKATY 

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
http://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/59328/komunikaty_biezace_aktualnosci_zmiany
mailto:trzeciwiek@ug.edu.pl


 

 

 
 

 

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UG ALTERNATOR ZAPRASZA! 

KIEDY? PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 17:00-20:00 

 GDZIE? W AULI 1.43 , Wydział Filologiczny  

KOSZT?  POJEDYNCZE SPOTKANIE TO 20 ZŁ.       

 CYKL 8 SPOTKAŃ TO 120 ZŁ.  
 

GRUPA MOŻE LICZYĆ OD 8 DO 15 OSÓB.  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!  
Zapisy są możliwe przed zajęciami lub mailowo: jacek@grupa3m.pl 

 
Terminy i propozycje programowe: 

13.03 - obsługa aparatu cyfrowego (ustawienia manualne); podstawy 
fotografii omówienie tematyki zajęć; zapoznanie się ze sprzętem 
fotograficznym – studio fotograficzne; zasady wykonywania dobrej 
fotografii; głębia ostrości; fotografia kreatywna artystyczna; (historia dawnej 
fotografii XIX wiek);  
27.03 - fotografia w ekstremalnych warunkach oświetleniowych; 
wielokrotna ekspozycja; fotografia w ruchu; (historia fotografii 
artystycznej)  
3.04 - portret w fotografii; historia fotografii portretowej; makijaż, podstawy 
wizażu, kosmetyki; portret psychologiczny; fotografia natury i pejzażu; 
(historia fotografii portretowej) 
10.04 - makrofotografia i fotografia produktowa; martwa natura; fotografia 
reklamowa; (historia fotografii reklamowej) 
24.04 – warsztaty w ciemni fotograficznej - wykonywanie fotogramów; 
camera obscura; 
8.04 - fotografia mody; sesja fotograficzna (historia fotografii modowej) 
15.05 - przygotowanie postprodukcji; obróbka zdjęć w Photoshopie; 
fotomontaż; 
22.05 - fotografia artystyczna lub reportażowa; utrwalenie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej. 
 
 

FOTOwarsztaty z Jackiem Michałowskim 

http://www.ack.ug.edu.pl/inter/warsztaty/f
otowarsztaty-z-jackiem-michalowskim/ 
 

https://poczta.ug.edu.pl/src/compose.php?send_to=jacek@grupa3m.pl
http://www.ack.ug.edu.pl/inter/warsztaty/fotowarsztaty-z-jackiem-michalowskim/
http://www.ack.ug.edu.pl/inter/warsztaty/fotowarsztaty-z-jackiem-michalowskim/


 
 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 
 

31 marca, piątek 

godz. 16:00 
 

Sala teatralna, Wydział Neofilologii 
 

 

Wystąpią: 
 

Dariusz Stanisław Wójcik – bas 
Artur Sychowski – pianino 

 
Spotkanie poprowadzi: 
 Stanisława Grażyńska 

 
 

W programie: 
 

Muzyka Żydowska 
Muzyka dwudziestolecia międzywojennego 

 
 

 
 
 
 
 
 

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 



• • • ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO 2016/2017 • • • 
 

20 marca 
Dzień Rektorski wolny od zajęć (święto UG) 

 
13 – 18 kwietnia – wakacje wiosenne (przerwa świąteczna), 
19 kwietnia – zajęcia zgodnie z planem, 
1-3 maja – weekend majowy, dni wolne od zajęć, 
31 maja – Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
(ostatni dzień zajęć dodatkowych!). 
 

  

PRZYPOMINAMY 

SAMOOBRONA  DLA SENIORÓW 



Spotkania z Kulturą Japonii 

 Drodzy Słuchacze Uniwersytetu III Wieku, Miłośnicy Kraju Kwitnącej Wiśni, 

Od 2011 r. prowadzę zajęcia z Kultury Japonii. To już 6 lat, a jeszcze tyle 

do odkrycia przed nami! Nasze spotkania od początku były okazją do poznania 

niezwykłych historii i obyczajów mieszkańców archipelagu Wysp Japońskich. 

Zgłębialiśmy tajemnice ogrodów japońskich, poznawaliśmy sztukę kaligrafii, 

malarstwa, architektury. Wkroczyliśmy na chwilę na drogę herbaty i drogę kwiatów, by 

na koniec semestru zawsze sycić oczy i apetyt urokliwą kuchnią azjatycką 

w restauracjach sushi. Na naszych spotkaniach gościli znawcy obyczajów, wybitni 

kulturoznawcy, pisarze, teatrolodzy. 

W nadchodzącym semestrze zapraszam do zapisów Wszystkich Słuchaczy.  

Grupa będzie spotykać się w poniedziałki (co dwa tygodnie) w godz. 16:45-18:15. 

Zapraszam gorąco! 

TO-EN (Anna Brałkowska), autorka spotkań z Kulturą Japonii.  

 Wybrane tematy: 

 Przyroda w kulturze Japonii 

 Sztuka ogrodów 

 Kaligrafia – magia pędzla - warsztaty 

 Sztuka parzenia herbaty 

 Płynące obrazy - drzeworyty japońskie 

 Niezwykłe tradycje kulinarne Japonii 

 Ceramika japońska - warsztaty w plenerze i… wiele innych niespodzianek! 

 *** 

O prowadzącej: 

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 po japońsku „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 butoh, jak i kulturę Japonii. 

Więcej informacji: www.toenbutoh.com 

 

Słuchacze, którzy są zainteresowani dopisaniem się do zajęć z Kultury Japonii proszeni są 

o kontakt z Biurem GUTW tel. 58 523 23 54. 

  

KULTURA JAPONII 

http://www.toenbutoh.com/


 
 
 
 
 
 
 

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 
 

DATA Temat spaceru Miejsce zbiórki 

14.03.2017 Dwór i park zakoniczyński  przystanek na pętli Wilanowska 

21.03.2017 
Spacer do Czarnego Mostu-Olszynka bez 
tajemnic- 

spotkanie pod Dolną Bramą 

28.03.2017 W poszukiwaniu Wolnego Miasta Gdańska    
zwiedzanie Muzeum Strefa  
Historyczna Wolnego Miasta Gdańska 

04.04.2017 
Modro na Modrej-gdańskie tereny 
rekreacyjne Olszynki.  

przystanek przy rynku ul. Elbląska 

11.04.2017 
Którędy do Cielątkowa??? - tajemnice 
jelitkowskich uliczek. 

spotkanie na pętli tramwajowej w 
Jelitkowie 

18.04.2017 Brzeźnieńskie Klimaty   
spotkanie na przystanku   przy 
stadionie piłkarskim ENERGA Gdańsk 

25.04.2017 Tajemniczy Nowy Port  spotkanie przy Dawnym Domu Kultury 

02.05.2017 Z wizytą w Twierdzy Wisłoujście  spotkanie przed wejściem do twierdzy 

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 

 

Proszę zwrócić uwagę na podane terminy, gdyż w poprzednim Biuletynie 
zostały podane błędne daty spacerów w marcu i maja. Daty zaznaczone na 

niebiesko są datami poprawnymi. 
 Za pomyłkę przepraszamy. 

  

SPACERY Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ GDAŃSKA 



 

17 i 18 marca 2017 r. odbędzie się  
7. edycja trójmiejskich obchodów  

Światowego Tygodnia Mózgu.  
Akcja będzie miała miejsce na Wydziale Biologii 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dni Mózgu w Trójmieście skierowane są do wszystkich 
zainteresowanych budową i funkcjonowaniem najbardziej złożonego organu jakim jest 
mózg. Wykłady i warsztaty będą doskonałą okazją na pogłębienie wiedzy na temat 
mózgu, a także poznanie pracy neurobiologów, neurochirurgów i neuropsychologów, 
zajrzenia do laboratoriów i własnoręcznego poeksperymentowania. 

W programie Dni Mózgu znalazły się atrakcje zarówno dla dorosłych, młodzieży, 
jak i najmłodszych. 

W ramach tegorocznych Dni Mózgu przygotowaliśmy kilkanaście wykładów 
oraz blisko 150 warsztatów i pokazów laboratoryjnych oraz seminariów, podczas 
których będzie można m.in. popracować w laboratorium neurobiologicznym 
i prześledzić każdy z etapów badań nad mózgiem, poddać się badaniu EEG, sprawdzić 
jak w praktyce mózg porozumiewa się z mięśniami, jak działa każdy ze zmysłów i jak 
można je oszukać, zmierzyć czas odruchu kolanowego, zobaczyć pokaz mózgu 
w trójwymiarze, sprawdzić płeć swojego mózgu, dać się oszukać własnym zmysłom, 
zobaczyć jakim sprzętem podczas operacji posługują się neurochirurdzy i wiele, wiele 
więcej. Podczas wykładów będzie można dowiedzieć wielu ciekawych informacji 
o funkcjonowaniu mózgu zarówno w zdrowiu, jak i chorobie. 

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych takich jak warsztaty 
o funkcjonowaniu mózgu i zmysłów, specjalny wykład dla dzieci o tym jak działa mózg 
oraz konkursy z nagrodami. 

Organizatorem akcji jest Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
a wykłady i warsztat prowadzić będą pracownicy, doktoranci i studenci m.in. z Katedry 
Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG, Studenckiego Koła Naukowego ‘Homunculus’ UG, 
Koła Nauk Psychologicznych ‘Anima’, Studenckiego Koła Naukowego Neurochirurgii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i wielu innych. 

Wstęp na wszystkie wykłady oraz warsztaty i pokazy jest wolny. Na niektóre 
warsztaty obowiązuje wstępna rezerwacja miejsc. 

Wszystkie informacje o Dniach Mózgu, w tym szczegółowy program akcji, 
znajdują się na stronie internetowej akcji: http://www.dnimozgu.ug.edu.pl 

Facebook: http://www.facebook.com/dni.mozgu.trojmiasto 

 

DNI MÓZGU NA UG 

http://www.dnimozgu.ug.edu.pl/
http://www.facebook.com/dni.mozgu.trojmiasto


 
 

 

 

 

 

 

23 marca 2017 (czwartek) godz. 18.30 

Wstęp wolny! 

sala 1.43 Wydział Filologiczny 

Projekcja organizowana przy wsparciu 

 Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie. 

Dni Frankofonii z Alliance Française w Gdańsku:  

ZUPEŁNIE NOWY TESTAMENT (2015) 
reż. Jaco Van Dormael, Belgia, Francja, Luksemburg, 113 min. 

Reżyser: Jaco Van Dormael 

Obsada: Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve, Anna Tenta, Pili 
Groyne 

prod.: Belgia, Francja, Luksemburg 

Gdzie mieszka Pan Bóg? W Brukseli. Z rodziną, którą tyranizuje. Największą 
przyjemność sprawia mu bezmyślne oglądanie telewizji, dokuczanie żonie i 

wymyślanie praw, które coraz bardziej komplikują ludziom życie. Do czasu. Jego córka 
Ea nie może go już znieść i postanawia się zbuntować. Wykrada ojcu z komputera hasła 

i wszystkie tajemnice, dzięki którym będzie mogła urządzić świat zupełnie od nowa. 

„Zupełnie Nowy Testament” to pełna gagów i absurdalnego humoru komedia 
utrzymana w stylu „Amelii”, w reżyserii Jaco Van Dormaela („Mr. Nobody”, „Ósmy 

dzień”) z Benoît Poelvoorde („Nic do oclenia”), Yolande Moreau („Serafina”) i Catherine 
Deneuve w rolach głównych. 

 

  

Dni Frankofonii - Zupełnie Nowy Testament 

http://www.ack.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/logo-gdansk_kolor.jpg
http://www.ack.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/WBI_LOGO_delegation-Varsovie_BLACK_officielFR.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18 marca 2017 (czwartek- sobota) 

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,Ul. Wita Stwosza 55 

Gdańsk Oliwa 

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKF REPERTUAR NA MARZEC 

Shalom Polin 4. Gdański Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej 

SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE 

kliknij tutaj! 

http://www.ack.ug.edu.pl/film/dkf/shalom-polin-4-gdanski-przeglad-filmow-o-temtyce-zydowskiej/
http://www.ack.ug.edu.pl/film/dkf/shalom-polin-4-gdanski-przeglad-filmow-o-temtyce-zydowskiej/
http://www.ack.ug.edu.pl/film/dkf/shalom-polin-4-gdanski-przeglad-filmow-o-temtyce-zydowskiej/


Wracasz na uczelnię po przerwie?  
Zamieniasz zawód lub stanowisko?  

Uczysz się, by się doskonalić?  
Nie jesteś typowym studentem?  

Jesteś Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku? 
Podziel się swoim doświadczeniem? 

 
Kto: Starsi studenci (23+), osoby powracające na uczelnię, by zdobyć kolejny dyplom, 
osoby uczęszczające na zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego i emeryci. 
 
Co: Projekt badawczy mający służyć zrozumieniu sytuacji osób doświadczających 
awansu poziomego, kontynuujących zdobywanie wykształcenia zawodowego 
(zwłaszcza po przerwie, niezależnie od jej przyczyn) lub uczęszczających na zajęcia 
w celu samodoskonalenia, a nie zdobycia dyplomu. 
 
Po co: Celem Badania jest zyskanie wglądu w doświadczenie niestandardowych 
studentów w Polsce. Wasze doświadczenia mogą byś źródłem wartościowych 
informacji dla przyszłych studentów przewartościowujących swoje cele edukacyjne. 
Wyniki badania mogą posłużyć uczelniom do zapewniania skuteczniejszego wsparcia 
studentom niestandardowym. 
 
Jak: Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy z Sarah Flamminio 
c.e.research.gdansk@gmail.com w celu ustalenia terminu wywiadu. 

 
 

Katedra Żywienia Klinicznego i Klinika Geriatrii zapraszają na badania 
przeznaczone dla mężczyzn 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 badań: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 

Budynek nr 15 (Katedra Żywienia Klinicznego mieści się na prawo od windy na 
półpiętrze).  

 Zapisy przyjmuje Dr Anna Dardzińska mail: annadar@gumed.edu.pl  
tel.: 660 08 22 99 (zgłoszenia tylko SMSem) lub Edyta Wernio 
tel.: 509 672 414.  

Wolne są następujące terminy:  
czwartek 16 marzec- 8.30   

 
 

POSZUKIWANI UCZESTNICY BADAŃ 

mailto:c.e.research.gdansk@gmail.com
mailto:annadar@gumed.edu.pl


 

WOLONTARIAT 



 

 

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 

BIBLIOTECZKA JAPOŃSKA 

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


 
Zbliża się czas, kiedy musimy złożyć roczne deklaracje podatkowe do urzędu 

skarbowego i oddać podatek na nasze Państwo. Ale to jest też czas i okazja, kiedy 
możemy zrobić coś dobrego i pożytecznego. Dlatego też zwracamy się z prośbą do 
Wszystkich  Słuchaczy GUTW o przekazanie 1% swojego podatku na rehabilitację 
małego Stasia – Wnuczka Słuchaczki Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 

1% PODATKU – pomoc dla Stasia 



 

Centrum Medyczne Synexus  zaprasza na bezpłatne badania: 
 

1. Osoby po 50 roku życia na badanie densytometryczne (badanie 
gęstości kości). 

2. Osoby, które mają cukrzycę i są po 40 roku życia, na bezpłatny pakiet 

badań krwi, w którego skład wchodzą : 

 Lipidogram, 

 Morfologia, 

 Kreatynina, 

 Glukoza, 

 Hemoglobina glikowana. 

3. Osoby, które miały zdarzenia kardiologiczne (zawał serca, udar 

mózgu, zabieg lub operację na naczyniach wieńcowych balonikowanie- 

PTCA, PCI (angipolastyka); by passy- CABG, wszczepienie stentu, 

rewaskularyzację naczyń, zabieg lub operację na tętnicach kończyn 

dolnych (by passy/stenty/balonikowanie/rewaskularyzację naczyń) 

lub tętnicach szyjnych (wszczepienie stentów/ Endarterektomia)) 

otrzymają bezpłatny pakiet badania krwi, w którego skład wchodzą : 

 Lipidogram, 

 Morfologia, 

 Kreatynina, 

 Glukoza. 

 

Więcej informacji oraz rejestracja telefoniczna 

bezpośrednio w Centrum Medycznym Synexus 

pod nr:  58 882 01 78 

w godzinach 8:00-18:00 (poniedziałek-piątek) 

HASŁO:  „KLUB SENIORA” 

 
 
 

BEZPŁATNE BADANIA  



 

KAMPUS OLIWA – BUDYNKI  


