
DNI SENIORA pełne atrakcji w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach przygotowanych dla Seniorów przez Dolnośląską 
Bibliotekę Publiczną. Odbędą się one w dniach od 20 do 29 września 2014 r. Wśród nich każdy z 
pewnością znajdzie coś dla siebie i nikt nie będzie się nudził, ponieważ biblioteka przygotowała dla 
Seniorów szereg atrakcji.  

Senioralia zapowiadają się następująco: 20.09. będzie można wziąć udział w warsztatach tworzenia 
biżuterii z filcu, a później cieszyć się własnoręcznie zrobioną ozdobą. W tym dniu będzie również 
można wysłuchać wierszy haiku w języku polskim i esperanto, a także wziąć udział w warsztatach 
origami. 27.09 odbędzie się kurs tańca latino, czyli doskonała okazja, aby na własnej skórze przekonać 
się, że ruch to zdrowie (obowiązuje rezerwacja telefoniczna). Później będzie można poznać tajniki 
smacznej i zdrowej kuchni roślinnej (również obowiązuje rezerwacja), a następnie przeżyć duchową 
ucztę podczas spektaklu pt. "Różewicz" Teatru Wśród Książek. Ostatniego dnia Senioraliów warto 
wziąć udział w wystawie fotografii wykonanych dzięki wykorzystaniu puszek po orzeszkach, czyli tzw. 
Camera Obscura. Autorami prac są seniorzy, którzy w wykonanie tych zdjęć włożyli całe serce, 
dlatego warto zobaczyć ich fotografii.  

Życzymy wspaniałych wrażeń! 

Poniżej cały program: 

SENIORALIA 2014 - DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU 

HARMONOGRAM OBCHODÓW 

20 września 2014 r. (sobota) 

9.00-11.00 Pracownia Rękodzieła – Warsztaty tworzenia biżuterii z filcu (II piętro, American Corner). 
Obowiązują zapisy – osobiście w Fonotece (I piętro) lub pod nr tel. 71 33 52 203 

11.00-13.00 Spotkanie Sekcji Haiku przy Uniwersytecie III Wieku (Akademia Ekonomiczna we 
Wrocławiu). Wiersze haiku w wersji polskiej i esperanto. Sztuka origami. (III piętro, Alliance Français), 
wstęp wolny 

27 września 2014 r. (sobota) 

9.00-11.00 Warsztaty tańca Latino (III piętro, sala 35). Obowiązują zapisy – osobiście w Fonotece (I 
piętro) lub pod nr tel. 71 33 52 203 

12.30-14.30 Warsztaty zdrowej kuchni roślinnej - poprowadzi szef „Latającej Kuchni Kapitana Chilli” 
(III piętro, sala 35). Obowiązują zapisy – osobiście w Fonotece (I piętro) lub pod nr tel. 71 33 52 203 

15.30 Występ działającego przy Bibliotece „Ikara” (Filia Nr 23 MBP we Wrocławiu) Teatru Wśród 
Książek według pomysłu aktora Tomasza Kwietko-Bębnowskiego w przedstawieniu „Różewicz” na 
motywach twórczości poety. (III piętro, sala 35), wstęp wolny 

29 września 2014 r. (poniedziałek) 

Przez otworek – wystawa prac fotograficznych wykonanych za pomocą Camera Obscura. Autorami są 
Seniorzy – uczestnicy warsztatów fotograficznych. Czarno-białe fotografie powstały przez 
wykorzystanie … puszek po orzeszkach.  
Zapraszamy na wystawę, która będzie prezentowana w Galerii pod Plafonem (parter)  
w dniach 29.09.2014 r. – 12.10.2014 r. 
Wernisaż i otwarcie wystawy 29.09.2014 r. o godzinie 17.00, wstęp wolny 



Więcej informacji: 

www.wbp.wroc.pl 

 
www.dniseniora.pl i www.seniorzy.wroclaw.pl 
oraz w siedzibie: 
Wrocławskie Centrum Seniora 
pl. Dominikański 6 (pok. 20), 50-159 Wrocław  
tel. (71) 772 49 13, czynny w godz. 09.00-15.00 
mail: wcs.mjamroz@gmail.com  
osobiście: pok. 20 

Materiał organizatora 
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