
SENIORALIA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

Zapraszamy do udziału w Senioraliach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we 
Wrocławiu w dniach 17-27.09 br. Jest to cykl wydarzeń przygotowanych specjalnie dla 
Seniorów, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Program zawiera następujące 
wydarzenia: warsztaty quillingu (tworzenie ozdób z wąskich kawałków papieru) odbędzie się 
w dniach 17.09 i 24.09. Zdobienie świec metodą decoupage i wystawa zdjęć, widokówek i 
książek planowane są na 19.09. Wystawa prac malarskich Seniorek odbędzie się w dniach od 
22.09 do 22.10, a 23.09 będzie można po wcześniejszej rezerwacji zwiedzić Teatr Muzyczny 
Capitol, nauczyć się obsługi komunikatora internetowego Skype, poznać techniki decoupage 
w drewnie, wziąć udział w warzywno-owocowym festiwalu działkowym lub w prelekcji 
wygłoszonej przez dr Zygmunta Pośpiecha poświęconej tematyce bólu, cierpienia, choroby  
i śmierci. Następnego dnia (24.09) zapraszamy na przedstawienie teatru Wśród Książek pt. 
"Jaskinia Werteba", warsztaty plastyczne, a wieczorem karaoke dla Seniorów o nazwie "Od 
Opola do Seniora". Następnie 25.09 będzie można się dowiedzieć co warto przeczytać, 
ponieważ Seniorzy polecą swoim rówieśnikom dobre książki oraz będzie okazja do ćwiczeń 
praktycznych na komunikatorze Skype. Ostatniego dnia Senioraliów w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej  zapraszamy na spacer literacki pt. "Od Pana Tadeusza do Eberharda Mocka" oraz 
wspólne śpiewanie piosenek przy akompaniamencie, czyli "Lista przebojów dla Oldboy'ów".  

Gwarantujemy wspaniałą zabawę! 

 

OFERTA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
SENIORALIA – Wrocław 2014 

17.09.2014 
Warsztaty quillingu (technika służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru 
zwiniętych w kształt sprężyny i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych 
warstw papieru) dla seniorek z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3, prowadzone 
przez Małgorzatę Tomaszewską i Jadwigę Petlic. Zapraszamy również inne chętne osoby 
zainteresowane tą techniką. 
Filia 10, ul. Jelenia 7, godz. 10.00-12.00 
 

19.09.2014 
„Decoupage serwetkowy na świecach – jakie to proste!” (technika zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub 
serwetki papierowej). Zapisy telefoniczne pod nr 71 364 69 62, 
mailowe mbp18@biblioteka.wroc.pl. Prosimy o przyniesienie szerokich jasnych świec. 
Filia 18, ul. Grabiszyńska 236a, godz. 12.00 

„Podróże retro” – wystawa zdjęć, widokówek i książek, na którą zapraszamy od 19 do 30 
września. 
Filia 42, ul. Serbska 5 a 
 

22.09.2014 
„Kwiaty, kwiaty, kwiaty...” – prezentacja malarstwa seniorek z "Grupy Twórczej 2", na którą 
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zapraszamy od 22 września do 22 października. 
Filia 28, ul. Roosevelta 22 
 

23.09.2014 
Zwiedzanie Teatru Muzycznego Capitol. Obowiązują wcześniejsze zapisy i wpłata 5 zł/osoba 
w bibliotece ul. Sztabowa 98. Zwiedzanie odbędzie się jeśli do 17.09.2014 r. zbierze się min. 
20 osób. 
Filia 01, ul. Sztabowa 98, godz. 11.00 

Skype – nauka instalacji i obsługi komunikatora. 
Filia 04, ul. Wieczysta 105, godz. 11.00-14.00. Zapisy telefoniczne pod nr 71 364 69 70.  
Filia 06, ul. Lwowska 21, godz. 11.00-14.00. Zapisy telefoniczne pod nr 71 364 69 65.  
Filia 34, ul. Wyszyńskiego 75, godz. 11.00-14.00. Zapisy telefoniczne pod nr 71 326 60 60. 

„Decoupage na drewnie – drugie wtajemniczenie” (technika zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub 
serwetki papierowej). Zapisy telefoniczne pod nr 71 364 69 62, 
mailowe mbp18@biblioteka.wroc.pl. Prosimy o przyniesienie drewnianych przedmiotów 
(pojemniczki, korale, bransoletki, deseczki), które zamierzamy ozdobić. 
Filia 18, ul. Grabiszyńska 236a, godz. 16.00 

„Andrzej Szczeklik o chorobie, bólu, cierpieniu i śmierci”. Prelekcję wygłosi dr Zygmunt 
Pośpiech. 
Filia 23, Bulwar Ikara 29-31, godz. 18.00 

„Astry, kasztany, deszcz ...” – warsztaty decoupage pod kierunkiem Sylwii Norwisz-
Soczyńskiej (technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną 
powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej). Zapisy telefoniczne pod 
nr 71 354 72 62. 
Filia 28, ul. Roosevelta 22, godz.12.00 

„Warzywno-Owocowy Festiwal Działkowy. Brochów 2014”, a w nim: 
wystawa jesiennych plonów wyhodowanych przez brochowskich działkowców oraz konkurs 
na Brochowskie Warzywo i Owoc Roku. 
Filia 47, ul. Polna 4, godz. 16.00 
 

24.09.2014 
Teatr Wśród Książek zaprasza na „Jaskinię Werteba” – według pomysłu Tomasza Kwietko-
Bębnowskiego zaczerpniętego z tomiku poezji Ryszarda Turkiewicza.   
Filia 07, ul. Suwalska 3, godz. 17.00 

Warsztaty quillingu (technika służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru 
zwiniętych w kształt sprężyny i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych 
warstw papieru) dla seniorek z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3, prowadzone 
przez Małgorzatę Tomaszewską i Jadwigę Petlic. Zapraszamy również inne chętne osoby 
zainteresowane tą techniką. 
Filia 10, ul. Jelenia 7, godz. 10.00-12.00 
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„Od przedszkola do seniora” – karaoke dla Seniorów spotkanie  
w ramach Klubu Muzyki. 
Filia 22, ul. Chociebuska 8-10, godz. 17.00-19.00 

„Malować każdy może" – warsztaty plastyczne pod kierunkiem Zofii Szydłowskiej. Zapisy 
telefoniczne pod nr 71 354 72 62. 
Filia 28, ul. Roosevelta 22, godz.12.00 

25.09.2014 
Skype – ćwiczenia praktyczne: "Dobra książka" – seniorzy polecają rówieśnikom ciekawą 
lekturę. 
Filia 04, ul. Wieczysta 105, godz. 11.00-14.00. Zapisy telefoniczne pod nr 71 364 69 70.  
Filia 06, ul. Lwowska 21, godz. 11.00-14.00. Zapisy telefoniczne pod nr 71 364 69 65.  
Filia 34, ul. Wyszyńskiego 75, godz. 11.00-14.00. Zapisy telefoniczne pod nr 71 326 60 60. 

27.09.2014 
„Od Pana Tadeusza do Eberharda Mocka” – spacer literacki. Zbiórka przed biblioteką. 
Filia 57, ul. Szewska 78, godz. 11.00 

„Lista przebojów dla Oldboy'ów” - śpiewamy przy akompaniamencie gitary. 
Filia 57, ul. Szewska 78, godz. 15.30 

 

Więcej informacji: 

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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