DNI SENIORA WROCŁAW 2017 zbliżają się wielkimi krokami...
W tym roku to wspaniałe Święto Seniorów będzie trwało od 15 września do 13 października.
Zapowiada się czas wielu, różnorodnych i interesujących wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych,
prozdrowotnych, rekreacyjnych i międzypokoleniowych. Nie zabraknie stałych punktów w
harmonogramie wydarzeń wrocławskich Dni Seniora, takich jak: Marsz Kapeluszy, Przegląd
Chórów Senioralnych, Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów, Przegląd Kapel Ludowych
i Zespołów Folklorystycznych, Targi Senioralne, Festiwal Filmowy Si Senior czy Igrzyska
Sportowe dla Seniorów.
W ciągu miesiąca seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, warsztatach,
badaniach i konsultacjach ze specjalistami oraz lekarzami. Osoby, które chciałyby poszerzyć
swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności również znajdą atrakcyjne oferty w ramach:
Akademii Zdrowia Seniora, Akademii Bezpiecznego Seniora, Akademii Finansów Seniora czy
Akademii Urody i Pielęgnacji Seniora. Polecamy Państwa uwadze zajęcia gimnastyczne,
taneczne i integracyjne. Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w specjalnie na tę okazję
przygotowanych konkursach.
Konkurs kapeluszowy:
Dla osób, które pragną zaprezentować swoje pomysły i rękodzielnicze wytwory, Wrocławskie
Centrum Seniora ogłasza trzy kategorie konkursowe:
1. Kapeluszy kreatywny
2. Kapelusz ekologiczny
3. Duet kapeluszowy (może być rodzinny, np.: wnuczek i babcia, mąż i żona, syn i ojciec
bądź duet towarzyski, np.: dwie koleżanki, przyjaciele, wolontariusze).
W każdej kategorii przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody. Zdjęcia przygotowanych kapeluszy należy nadsyłać lub dostarczać
osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, pokój 22, od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 do dnia 8 września 2017 r.
mail: wcs.polanska@gmail.com tel. 71 772 49 13
Każda osoba może zgłosić tylko jeden kapelusz.
Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w Marszu Kapeluszy ze zgłoszonym
wcześniej do konkursu kapeluszem. Nagrody i wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone na
scenie w Rynku, przy pl. Gołębim w dniu 15 września 2017 r. Fundatorem nagród będzie m.in.:
Mennica Wrocławska przy. ul. Krawieckiej 1.
Konkurs poetycki pt. „W ramionach Odry moje życie płynie”
Organizator: Koło Literatów Polskich im. Zb. Herberta Oddział we Wrocławiu i Wrocławskie
Centrum Seniora. Prace konkursowe w czterech egzemplarzach, od 3 do 5 wierszy, o łącznej
ilości do 90 wersów, podpisane godłami (w środku koperta z nazwiskiem, imieniem i adresem)
należy przesyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. na adres: Anna Paciorek Koło
Literatów Polskich im. Zb. Herberta, ul. Grabiszyńska 315/72, 53-236 Wrocław z dopiskiem –
Konkurs na Dni Seniora Wrocław 2017. Jury w składzie: Przewodnicząca - Elżbieta Anna
Kołodziejczyk – poetka, piosenkarka, kompozytorka; z ramienia WCS Ilona Zakowicz kulturoznawczyni, gerontolożka, doktorantka w Instytucie Pedagogiki UWr, koordynatorka
zdziałań w zakresie polityki informacyjnej i kontaktu z mediami; z ramienia Katolickiego Klubu
Literackiego „ ŹRÓDŁO” - Zofia Fajkowska prezes klubu i poetka; z ramienia Saloniku
Literackiego „Pociąg do Pióra” – Eliza Danilczuk; z ramienia Koła Literatów Polskich im. Zb.
Herberta Oddział we Wrocławiu Anna Paciorek - kanclerz i poetka oraz Bronisław

Wojciechowski- wicekanclerz i poeta. Jury będzie zwracało uwagę przede wszystkim na walory
artystyczne nadesłanych utworów (świeżość i oryginalność metafor oraz pomysłów poetyckich,
prawda przeżycia, kompozycja, spoistość zestawów, klarowność własnego języka i stylu etc.).
Po szczegółowe informacje na temat idei oraz warunków uczestnictwa w konkursie
adresowanym do debiutantów, poetów nieznanych bądź mało znanych - należy się zwracać do:
a) koordynatora jury – Anny Paciorek, tel. 604 540 354, mail: herbertiada.wroc@wp.pl
b) ze strony Wrocławskiego Centrum Seniora: Ilona Zakowicz– tel. 71 772 49 13,
mail:wcs.zakowicz@gmail.com
Ogłoszenie wyników konkursu przez Jury, nastąpi w dniu 2 października 2017 r. o godz. 16:00,
z udziałem Elżbiety Anny Kołodziejczyk, podczas spotkania poetycko-muzycznego we
Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Dominikańskim 6, sala 210.
Przewidywane jest wydanie (jako pokłosia po konkursie) antologii.
Konkurs fotograficzny, pt. „Wakacje z Wrocławską Kartą Seniora”
Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do nadsyłania zdjęć lub dostarczania ich osobiście do
siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, pokój 29, od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00 do 16:00 do dnia 8 września 2017 r., mail: wcs.zakowicz@gmail.com
tel. 71 772 49 13.
Format i stylistyka zdjęć dowolna. Uwaga! Na zdjęciu musi być widoczna Wrocławska
Karta Seniora. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody! Finał 28 września o
godz.13:00, w sali 210 na pl. Dominikańskim 6, w trakcie spotkania autorskiego z wokalistką
zespołu Tercet Egzotyczny – Panią Izabelą Skrybant-Dziewiątkowską. Fundatorem nagród jest:
Laboratorium Fotografii Cyfrowej HQ FOTOLAB, przy ul. Jerzego Bajana 1 lok. 119 (I
piętro)Hala Tęcza we Wrocławiu.
Seniorzy koniecznie bądźcie z nami w trakcie tegorocznej edycji Dni Seniora Wrocław 2017.
Nadchodzi Pora na Seniora!

