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KLUB SENIORA
I 2.01. - PONIEDZIAŁEK - godz. 14.00

Kontra i  rekontra - turniej brydżowy sekcji „Szlemik”

I 3.01. - WTOREK - godz. 15.00
„Tysiącem” otwieramy Nowy Rok – rozgrywki, cz. I

I 4.01. - ŚRODA - godz. 16.00
„Słońce oświeca świat, wiedza oświeca ludzi” 
– konkurs wiedzy  „Wiem wszystko”

I 5.01. - CZWARTEK - godz. 9.00
Trendy babcia i cool dziadek – plastyczne zajęcia inte-
gracyjne w świetlicy SP nr 2

I 5.01. - CZWARTEK - godz. 15.00
Rozgrywki bilardowe sekcji „Czarna bila” -  kobiet,  cz. I 

I 7.01. - SOBOTA - godz. 16.00
„Karnawał czas zacząć” – zabawa taneczna 

I 9.01. - PONIEDZIAŁEK - godz. 14.00
Inwit czy rebit? rozgrywki brydżowe sekcji „Szlemik”

I 10.01. - WTOREK - godz. 16.00
„Jak o zdrowie dbasz, tak masz” – porady farmaceu-
tyczne dla seniorów

I 11.01. - ŚRODA - godz. 16.00
„Ile wart jest DART?” – rozgrywki

I12.01 - CZWARTEK - godz. 15.00
Scrabblomania , cz. 1

I12.01 - CZWARTEK - godz. 15.00
„Miłośnicy 64 pól na start” – rozgrywki szachowe

I 13.01. - PIĄTEK - godz. 16.00
Pilskie skandale małe i duże – gawęda historyczna

I 14.01. - SOBOTA - godz. 16.00
Karnawałowe spotkanie z sekcją kulinarną SMAK

I 15.01. - NIEDZIELA - godz. 15.00
25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– gramy również dla siebie  

I 16.01. - PONIEDZIAŁEK - godz. 14.00
„Nie bądź przechera wistuj w kolor partnera” 
– rozgrywki brydżowe sekcji „Szlemik”

I 17.01. - WTOREK - godz. 15.00
„Remibrydża czas zacząć” – inauguracja całorocznych 
rozgrywek – cz. I

I 18.01. - ŚRODA - godz. 15.00
Scrabblomanii ciąg dalszy – rozgrywki, cz. II

I 18.01. - ŚRODA - godz. 15.00
Otwierając kuferek różności – zajęcia rękodzielnicze

I 19.01. - CZWARTEK - godz. 15.00
„Bila to nie  petarda każdy może grać w bilarda”
 – rozgrywki mężczyzn, cz. I

I 20.01. - PIĄTEK - godz. 15.00
„Bile do łuzy” – rozgrywki bilardowe kobiet, cz. II 

I 21.01. - SOBOTA - godz. 16.00
Dzień Babci i Dziadka z kabaretem SKLEROZA

I 23.01. - PONIEDZIAŁEK - godz. 15.00
„Szlem albo szlemik” – rozgrywki brydżowe sekcji 
„Szlemik”

I 24.01. - WTOREK - godz. 15.00
„1000” raz jeszcze – rozgrywki, cz. II

I 25.01. - ŚRODA - godz. 16.00
„Salon fotograficzny” dla babci i dziadka – stylizowane  
zdjęcia dla wnuka 

I 26.01. - CZWARTEK - godz. 15.00
Remi z brydżem się spotkają...” – rozgrywki 
w remibrydża, cz. II

I 27.01. - PIĄTEK - godz. 16.00
Konkurs fotograficzny – jakie to miejsce, jaka to ulica?

I 28.01. - SOBOTA - od godz. 16.00
„W karnawale, w karnawale młodzi czy starzy idą na 
bale” -  zabawa karnawałowa

I 30.01. - PONIEDZIAŁEK - godz. 14.00
„Prawie noworoczny turniej” – rozgrywki brydżowe 
sekcji „Szlemik”

I 31.01. - WTOREK - godz. 15.00
„Bila to nie petarda każdy może grać w bilarda”  
– rozgrywki mężczyzn, cz. II
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16.00 I Plac StaSzica

ARKA NOEGO
koncert kolęd w wykonaniu dziecięcego zespołu 
muzycznego wieńczący Orszak Trzech Króli 

17.30 I koszt: 450 zł

KURS FOTOGRAFII
Rozpoczęcie kursu fotografii studyjnej

17.30 I koszt: 450 zł

KURS FOTOGRAFII
Rozpoczęcie kursu - Photoshop Elements

18.00 I hol RcK
FOTOGRAFJA
Wernisaż wystawy zdjęć uczniów Kursu Fotograficznego

18.00 I sala kameralna, bilet: 15 zł

Strefa Inspiracji i Rozwoju
Koncert gongów i mis tybetańskich

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 40 zł

EDWARD CZERNY – SWING I JAZZ
koncert jubileuszowy z okazji 100. urodzin artysty
Wykonawcy: Eljazz Big Band, Anna Serafińska – wokali-
zy, improwizacje, piosenki, Marysia Warsztocka (8 lat) - 
śpiew, Dawid Czernik – improwizacje skrzypcowe i kon-
trabasowe. Koncert noworoczny z okazji 100. rocznicy 
urodzin Edwarda Czernego, króla swingu i ojca polskich 
big bandów. W wykonaniu 17-osobowego Eljazz Big Ban-
du pod dyrekcją bandleadera Józefa Eliasza zabrzmią be-
guiny, walce, boogie, bebopy i fokstroty  w oryginalnych 
instrumentacjach kompozytora., jak również standardy 
jazzowe skomponowane przez artystę dla własnego big 
bandu, występującego pod nazwą Orkiestra Taneczna 
Polskiego Radia pod dyrekcją Edwarda Czernego.

20.15 I sala widowiskowa, bilet: 55 zł

KABARET SMILE
w najnowszym programie: To Ci tłumaczę

17.30 I koszt: 450 zł

KURS FOTOGRAFII
Rozpoczęcie kursu - podstawy fotografii

12.00, 13.30 I Sala widowiSKowa

Ofelie i Hamlety
spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Wirtualnego

19.00 I kościół pw. świętej rodziny w pile, ul. św. jana bosko 1; 
cegiełka: 10 zł do nabycia w kasie rck
SKALDOWIE
koncert kolęd w wykonaniu zespołu SKALDOWIE

18.00 I sala widowiskowa; bilet: 60 zł

KONCERT NOWOROCZNY „Y VIVA ESPAÑA”
Koncert w wykonaniu Orkiestry „Sinfonietta Polonia” 
pod dyrekcją Cheunga Chau. W dziesiątej - jubileuszo-
wej serii koncertów noworocznych Sinfonietty Polonii 
zaprezentujemy najbardziej atrakcyjne  utwory, arie, 
pieśni i tańce, które powstały właśnie z fascynacji Hisz-
panią, a od lat porywają, wzruszają i bawią odbiorców 
na całym globie. Znakomite grono wykonawców gwa-
rantuje wspaniały wieczór z wieloma niespodziankami.

9.30; 11.00 I Sala widowiSKowa

EDUKACJA MUZYCZNA - „Poznajemy instrumenty”
cykl koncertów wprowadzających dzieci w świat muzyki 
klasycznej i nie tylko

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 95 zł

NOWOROCZNA GALA OPERETKOWA 
Gala Najpiękniejszych Arii Operetkowych i Operowych  
w wykonaniu Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy. 
W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych 
arii operowych i operetkowych oraz tradycyjnych pieśni 
narodowych Ukrainy. Publiczność bawić będzie również 
repertuar musicalowy wzbogacony cudownymi strojami 
oraz tańcem baletu. Czy może być coś piękniejszego niż 
uczucia wyrażane tańcem, muzyką i śpiewem? Na to pyta-
nie odpowie Państwu właśnie ten koncert. Niezapomnia-
na podróż muzyczna przez wszystkie historie miłosne ope-
retki i musicalu, na której nie może Państwa zabraknąć!

KINO KORAL
11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Już za tobą tęsknię”
komediodramat, Wielka Brytania (112 min.)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Powrót”
Australia (96 min.)

10.00 I bilet:  12 zł - normalny,10 zł - ulgowy

„Magiczne święta”
familijny, Norwegia (93 min.)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Obiecujący początek”
komediodramat, Francja (90 min.)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Witajcie w Norwegii”
komediodramat, Norwegia (90 min.)

18.00 I bilety: dwa filmy: 20 zł; jeden film: 15 zł

WIECZÓR DOBREGO KINA W RCK
2 x KINO AMERYKAŃSKIE
„Przełęcz ocalonych“
biograficzny, dramat, wojenny, Australia, USA (139 min.)
„Dziewczyna z pociągu“
thriller, USA (112 min.)

18.00 I bilety: dwa filmy: 20 zł; jeden film: 15 zł

WIECZÓR DOBREGO KINA W RCK
„Egzamin”
dramat, Belgia, Francja, Rumunia (128 min.)
„Zaćma“
dramat, Polska (109 min.)

18.00 I bilety: dwa filmy: 20 zł; jeden film: 15 zł

WIECZÓR DOBREGO KINA W RCK
„Służąca”
dramat, Korea Południowa (144 min.)
„Plac zabaw“
dramat, Polska (82 min.)

18.00 I bilety: dwa filmy: 20 zł; jeden film: 15 zł

WIECZÓR DOBREGO KINA W RCK
„Paterson”
komediodramat, Francja, Niemcy, USA (113 min.)
„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie“
komediodramat, Włochy (107 min.)
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14.30 - 20.00 I Sala widowiSKowa

25. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
pokazy zespołów tanecznych, występy wokalne, pokazy 
sztuk walki, pokazy sprzętu kryminalistycznego, wysta-
wa mundurów, gabinet fryzjerski, licytacje.

18.00 I sala widowiskowa, wstęp wolny

wejściówki do odbioru w kasie rck
Teatr w Kinie
spektakle: „Zrzędność i przekora” – reż. Mikołaj Grabowski,
„Świeczka zgasła” – reż. Jerzy Stuhr
Drodzy widzowie! Nowy cykl wydarzeń kulturalnych pt.:
TEATR W KINIE to najznakomitsze spektakle znane  
z teatru telewizji. Cyklicznie, w każdą ostatnią środę mie-
siąca zapraszamy na kinową wersję teatru w najszlachet-
niejszym wydaniu. We współpracy z archiwum NINAteki 
zapraszamy na wybitne dzieła teatralne do kina

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 45 zł

CIAO CIAO BAMBINA
„Ciao, Ciao Bambina” to muzyczny spektakl prezentujący 
najsłynniejsze włoskie piosenki w autorskiej interpretacji 
musicalowego aktora rodem z Rzymu, to również podróż 
przez historię włoskiej piosenki. Bohater wspomina swoje 
życie i drogę artystyczną, prowadząc nas przez trzy deka-
dy XX wieku.
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ANONSUJEMY
11.02.2017 I Polski Teatr Tańca

12.02.2017 I GIERmania

18.02.2017 I Koncert JANUSZA RADKA


