
WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ 
1.10 -2.10.2022 

LP. TERMIN 
WYDARZENIA 

NAZWA WYDARZENIA/ 
SZCZEGÓŁY 
ORGANIZACYJNE 

MIEJSCE KRÓTKI OPIS WYDARZENIA ORGANIZATOR 

1.  1.10.2022 
godz. 9.00 

Spotkanie Klubu 
Miłośników Dobrej 
Książki / 
Wstęp wolny 

WIMBP , Filia nr 
1, ul. Bohaterów 
5 

Prezentacja książek z serii "Duży, wygodny druk", 
dyskusja o książkach. 

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Rzeszowie 

2.  1.10.2022 
godz. 10-14 

„Zamień się książką” /  
Wstęp wolny 

WIMBP Filia nr 3, 
ul. 
Krzyżanowskiego 
6 

Jesienna akcja Bookcrossing dla seniorów Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Rzeszowie 

3.  1.10.2022 
godz. 14.00-
16.00 

Kurs komputerowy dla 
seniorów/ 
Zapisy pod numerem tel. 
178669421 

WIMBP  Filia nr 3, 
ul. 
Krzyżanowskiego 
6 

Kurs prowadzony przez Izabelę Kamińską -  grafika 
komputerowego, przeszukiwanie witryn 
internetowych wybranych instytucji kultury 
w mieście i regionie (muzeów, teatrów, 
filharmonii) w celu pozyskania informacji 
dotyczących m.in.: bieżących wydarzeń 
kulturalnych, ogłoszeń związanych z formami 
aktywności kulturalnych, poznanie zasad 
zamawiana e-biletów na film, spektakl teatralny, 
czy inne wydarzenie kulturalne, wirtualne 
zwiedzanie ciekawych miejsc nie tylko w Polsce. 
 

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Rzeszowie 

4.  1.10.2022 
godz. 10.00-
14.00 

„Z półki na półkę”/ 
Wstęp wolny 

WIMBP, Filia nr 4, 
ul. Ofiar Katynia 
15 

Bookcrossing dla seniorów Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Rzeszowie 

5.  1.10.2022 
godz.11.00 

„Przy kawce i herbatce 
porozmawiajmy o 
książkach”/ 
Wstęp wolny 

WIMBP, Filia nr 
17, ul. 
Paderewskiego 
154 

Spotkanie dla seniorów, promujące nowości 
książkowe i książki dostępne w zbiorach biblioteki, 
a także rozmowy na temat interesujących książek. 

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Rzeszowie 

6.  1.10.2022 
godz. 19.00 

„Etno potańcówka”/ 
Wstęp wolny 

RDK filia 
Przybyszówka,   
ul. Dębickiej 170 

Zabawa taneczna utrzymana w konwencji 
folkowej. 
 

Rzeszowski Dom Kultury 
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7.  1.10.2022-
2.10.2022 
godz.12.00-
16.00 

Spotkanie „Powrót do 
starych telewizorków”/ 
Na spotkanie nie 
obejmują zapisy. Czas 
trwania 30 min. 
Wstęp bezpłatny 

Muzeum 
Dobranocek ze 
zbiorów W. Jamy 
w Rzeszowie, 
ul. Mickiewicza 
13 
 

Spotkanie podczas, którego  zostaną 
zaprezentowane  stare projektory, odbędzie się 
pokaz przeźroczy oraz slajdów z dobranockowymi 
bohaterami. Uczestnicy dowiedzą się, jak 
powstaje animacja poprzez użycie urządzeń takich 
jak thaumatrop oraz zoetrop.  
 

Muzeum Dobranocek  ze 
zbiorów W.Jamy w 
Rzeszowie 

8.  1.10.2022-
2.10.2022 
11.00-15.00 

Zwiedzanie z 
przewodnikiem/ 
Czas trwania 30-40 min. 
Bilet wstępu ulgowy (dla 
seniorów/ emerytów/ 
rencistów) – 2 zł 

Muzeum 
Dobranocek  ze 
zbiorów W. Jamy 
w Rzeszowie, 
ul. Mickiewicza 
13 

Oprowadzanie po  stałej i czasowej ekspozycji 
Muzeum Dobranocek. Nie obowiązują zapisy. 
Zwiedzaniu towarzyszyć będzie bezpłatna 
projekcja różnych filmów animowanych. 

Muzeum Dobranocek  ze 
zbiorów W.Jamy w 
Rzeszowie 

9.  1.10.2022 
godz. 12:00 

„Co na to Morfeusz czyli 
nowe fakty w sprawie 
śpiulkolotu”/ Wstęp 1 zł 

Teatr Maska 
Scena Kacperek,  
ul. Mickiewicza 
13 

Pokaz etiudy przygotowanej przez uczestników 
warsztatów międzypokoleniowych. Po pokazie 
odbędzie się spotkanie podsumowujące działania 
realizowane w ramach projektu.  Projekt 
dofinansowano przez Narodowe Centrum Kultury 
w ramach projektu „Ojczysty – dodaj do 
ulubionych”. 
 

Teatr Maska 

10.  2.10.2022 
godz. 12:00 

Warsztaty 
międzypokoleniowe 
„Czas to tylko 
rzeczownik”/ 
czas trwania: 1 h 
wiek: 2 + 
wstęp: 5 zł (senior + 
dziecko) 
liczba uczestników do 15 
osób 

Teatr Maska, 
ul. Mickiewicza 
13 

„Warsztaty kreatywno-ruchowe” 
Warsztaty oparte będą na ruchu kreatywnym, 
którego najdoskonalszym wykonawcą i odbiorcą 
są najmłodsze dzieci. Dla nich komunikacja poza 
słowami, poprzez prosty, intuicyjny język ciała jest 
czymś naturalnym. Dla opiekunów natomiast 
będzie to świetna okazja do obserwacji dzieci oraz 
czynnego odkrywania wspaniałych możliwości 
porozumiewania się bez słów. Warsztaty są także 
zaproszeniem w świat rytmu, ruchu i dźwięku. 
 

Teatr Maska 
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11.  2.10.2022 
godz. 15:00 

Warsztaty 
międzypokoleniowe 
„Czas to tylko 
rzeczownik”/ 
czas trwania: 1 h 
wiek: 5 + 
wstęp: 5 zł (senior + 
dziecko) 
liczba uczestników do 15 
osób 

Teatr Maska,  
ul. Mickiewicza 
13 
 

Warsztat aktora lalkarza 
Podczas wizyty w Muzeum Lalek Teatralnych 
aktor lalkarz odkryje przed uczestnikami niektóre 
sekrety animacji lalki teatralnej oraz udowodni, że 
świat lalek jest bardzo różnorodny. Wśród 
bohaterów spotkania znajdzie się nieśmiały 
Beniamin, sporych rozmiarów Pies, dostojny Król 
oraz sympatyczne grono krasnoludków. 

Teatr Maska 

12.  2.10.2022  
godz. 16:30 

Spektakl „Czterej 
muzykanci z Bremy” na 
podstawie baśni braci 
Grimm/  
Czas trwania: 50 minut 
wiek: od 5 do 105 lat 
bilety: 
bilet ulgowy 20 zł (dzieci i 
seniorzy) 
bilet normalny 25 zł 
bilet grupowy 18 zł 
(grupa od 10 osób) 

Teatr Maska – 
Duża scena, 
ul. Mickiewicza 
13 

„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, tam dobre 
serca mają” –  jak pisał Goethe współczesny 
braciom Grimm. Każdy ma swoją melodię i ma 
prawo ją grać, śpiewać, niezależnie od wieku. 
A jeśli znajdzie się dwie lub kilka osób, które chcą 
się nawzajem słuchać, to mogą razem stworzyć 
najwspanialszą życiową piosenkę, która wspiera w 
każdych okolicznościach – a nazywa się PRZYJAŹŃ.  
Adaptacja i reżyseria: Katarzyna Hora, 
scenografia: Janek Głąb, muzyka: Katarzyna Bem. 
 

Teatr Maska 

13.  1 i 2.10.2022  
godz. 11.00 - 
19.00 

Międzynarodowe 
Triennale Malarstwa 
Regionu Karpat - Srebrny 
Czworokąt 2021./ 
Wstęp dla seniorów 
bezpłatny 

Biuro Wystaw 
Artystycznych w 
Rzeszowie, 
ul. Jana III 
Sobieskiego 18 

Prezentacja współczesnej twórczości artystów 
polskich, rumuńskich, słowackich, ukraińskich 
i węgierskich jest wyjątkową okazją do określenia 
własnego miejsca i tożsamości w sztuce 
współczesnej, szczególnie w sytuacji związanej 
z pandemią i tym wszystkim, co przyniosła ta 
wyjątkowa dla wszystkich sytuacja. 
Międzynarodowe Triennale Malarstwa - Srebrny 
Czworokąt jest dzisiaj bez wątpienia największym 
międzynarodowym przeglądem współczesnego 
malarstwa tej części Europy, organizowanym pod 

Biuro Wystaw 
Artystycznych w 
Rzeszowie 
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patronatem Prezydenta RP, przy wsparciu 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Przemyśla, 
a także Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
i galerii w Rzeszowie, Przemyślu i Kielcach. 

14.  1.10.2022 
godz. 12:00-
18:00 

IV Rzeszowski Weekend 
Fotografii  
Tomasz Tomaszewski 
"Świat jest tam, gdzie się 
zatrzymałeś" – wystawa 
fotografii /  
Wstęp wolny 

Galeria Fotografii 
Miasta Rzeszowa, 
ul. 3-go maja 9  

Zwiedzania wystawy fotografii Tomasza 
Tomaszewskiego połączone z projekcją filmu - 
wywiadu z fotografem (ok 70 min - materiał 
odtwarzany w sposób ciągły).  
 

Galeria Fotografii Miasta 
Rzeszowa 

15.  1.10.2022- 
2.10.2022 

Zwiedzanie ekspozycji 
stałej/  
Obniżona cena biletów 
dla seniorów 20 zł 

Rzeszowskie 
Piwnice, 
ul. Rynek 26 

„Rzeszowskie Piwnice” : trasa turystyczna  
przebiegająca przez podziemne pomieszczenia 
piwnic i korytarzy – położonych pod powierzchnią 
Rynku 

Estrada 
Rzeszowska/Rzeszowskie 
Piwnice 

 

 


