
LUTY
Data Godz. Rodzaj imprezy
2.02. 
pon. 14.oo Ze SZLEMIKIEM za pan brat

3.02. 
wtorek 16.oo Popołudnie gier i zabaw umysłowych 

(kalambury, krzyżówki i inne)
4.02. 
środa 16.oo Konkurs wiedzy powszechnej pt. Jeden z ...

5.02.
czwartek 16.oo Muzyczne anegdoty – ciekawostki o wielkich 

twórcach muzyki
6.02. 

piątek 15.oo Tysiące dla każdego – cz. 1, 
rozgrywki miesięczne 

7.02. 
sobota 15.oo  Rozgrywki w Scrabble - cz. 1, edycja lutowa

9.02. 
pon. 14.oo Seniorski turniej brydżowy

10.02. 
wtorek 15.oo Klubowe rozgrywki  w remibrydża, cz. 1

11.02. 
środa 16.oo Lutowy konkurs rzutek DART

12.02. 
czwartek 16.oo Popołudnie z BALLADĄ

13.02. 
piątek

8.3o Integracyjne zajęcia plastyczne w Szkole nr 2, 
„Walentynkowe życzenia”

15.oo Turniej warcabowy –  cz. 1
14.02.
sobota Walentynkowy Bal w lokalu WODNIK

16.02. 
pon.

10.oo Ferie u Seniora – zajęcia plastyczne, filcowanie 
na sucho (robienie zwierzątek z filcu)

14.oo Brydż dla każdego - rozgrywki
17.02. 
wtorek 16-21 Podkoziołek, czyli wielkopolski śledzik

19.02. 
czwartek

10.oo Ferie u Seniora – tworzenie biżuterii i masek na 
„Bal u Seniora”

15.oo Tysiąc dla każdego – cz. 2 

20.02. 
piątek

10.oo
Ferie u Seniora – maskowy bal z niespodzian-
kami (gry i zabawy zręcznościowe, malowanie 

twarzy, zagadki, kalambury)
14.oo CZARNA BILA – edycja kobieca, cz. 1

21.02. 
sobota 16.oo Wielkopostne spotkanie z poezją i muzyką w 

wykonaniu teatru UBU 
23.02. 
pon. 14.oo Trzy bez atu ze SZLEMIKIEM

24.02. 
wtorek 15.oo Remibrydż – cz. 2

25.02. 
środa 15.oo Rozgrywki w Scrabble – cz. 2
26.02. 

czwartek 15.oo Biało – czarne szaleństwo – warcaby, cz. 2
27.02. 
piątek 14.oo CZARNA BILA – kobiety, cz. 2
28.02.
sobota 16.oo Seniorski przegląd piosenek pt. Jaka to melodia? 

19.02.
czw. 18:00

WDK w RCK
„Mandarynki”, dramat, wojenny, 
Estonia, Gruzja (90 min.)

przerwa na kawę
„Czarny węgiel, kruchy lód”, 
kryminał, dramat, Chiny (106 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

20.02.
piątek

11:00 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-
lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

16:30 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-
lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

21.02.
sobota 16:00 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-

lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)
12 zł

10 zł – ulg.
22.02.
niedz. 11:00 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-

lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)
12 zł

10 zł – ulg.
23.02.
pon. 10:00 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-

lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)
12 zł

10 zł – ulg.

24.02.
wtorek

10:00 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-
lijny, Wielka Brytania, Francja  (95 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

16:30 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-
lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

26.02.
czw.

11:00 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-
lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

16:00 „Paddington“, animacja, przygodowy, fami-
lijny, Wielka Brytania, Francja (95 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

18:00

WDK w RCK
„Wielkie oczy”, dramat, biograficzny, 
USA (106 min.)

przerwa na kawę
„Mów mi Vincent”, komedia, USA 
(103 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

Anonsujemy:

Grupa MoCarta, 
czyli wyprawa smyczkiem po mapie
Teatr Miejski pl. Staszica 1
10 marca 2015, godz. 19:30

Diabełek Pawełek
Teatr Miejski pl. Staszica 1
22 marca 2015, godz. 17:00

Kiedy kota nie ma...
Teatr Miejski pl. Staszica 1
11 marca 2015, godz. 17:30 i 20:30

Katarzyna Groniec
Teatr Miejski pl. Staszica 1
29 marca 2015, godz. 18:00

Klub Seniora
ul. Bydgoska 68 • 64-920 Piła



Data Godz. Tytuł Miejsce

6.02.
piątek 18:00

Klub „Dialog” 
spotkanie z twórczością pilskiej po-
etki Krystyny Fatygi oraz promocja 

tomiku „Bez makijażu” 
zawierającego wiersze refleksyjno-li-
ryczne mówiące prawdę o człowieku 

w różnych aspektach życia

sala 
kameralna

wstęp wolny

8.02.
niedz.

13:20-
-14:20 Medytacja z misą kryształową sala kameralna

bilet: 10 zł

17:00

Koncert „Solidarni z Ukrainą” 
pod patronatem Senatora RP  

Mieczysława Augustyna podsumowu-
jący zbiórkę charytatywną w progra-

mie:  zespoły: „Sloviansk’y”  
i „Czeremcha” Szkoła Tańca „Mam-

borico Latin Club”, Studio Tańca 
„Beezone”

sala 
widowiskowa

wstęp wolny

9.02.
pon.

18:00-
-20:30

Z cyklu „Nowymi Ścieżkami”
„Magia kobiecości” warsztaty  

z elementami life coachingu spotkanie 4: 
„Potęga kobiecości – jak obudzić  

w sobie boginię”

s. widowiskowa
bilet: 30 zł

w dniu 
warsztatu:  

35 zł zapisy 
67 210-5015

10.02.
wtorek

9:30
11:00

EDUKACJA MUZYCZNA 
„Poznajemy instrumenty”

sala
widowiskowa

18:00

Klub „Dialog”  
spotkanie autorskie 

z JOANNĄ SZCZEPKOWSKĄ oraz 
promocja książek „Kto ty jesteś. Po-
czątek sagi rodzinnej”, „Wygrasz, jak 

przegrasz”

sala
kameralna

wstęp wolny

18;00 Otwarcie wystawy fotografii Romana 
Zaranka  „Gruzy. Piła 1947-1950” hol

12.02.
czw. 17:00 Jubileusz 45-lecia Szkoły Muzycznej 

im. Fryderyka Chopina w Pile
sala 

widowiskowa

14.02.
sobota

17:00
19:30

WALENTYNKI W TEATRZE 
spektakl „Intryga” 

w reż. Jana Englerta, Joanna KORO-
NIEWSKA, Beata ŚCIBAKÓWNA, 

Szymon BOBROWSKI, Tomasz 
STOCKINGER, Zbigniew ZAMA-

CHOWSKI 
wielka miłość, zdrada, tajemnica, 
która nie może wyjść na jaw oraz 

zagadkowe morderstwo

sala 
widowiskowa

bilet: 85 zł 
i 75 zł 

(balkon)

15.02.
niedz. 18:00 Koncert gongów i mis tybetańskich s. widowiskowa

bilet: 10 zł

16.02.
pon.

10:00 FERIE ZIMOWE Z RCK
film familijny „Bella i Sebastian” (104 min)   

s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

10:30 „Ferie z aikido” wiek 4-7 lat 
(Pilskie Centrum Aikido)

sala baletowa 59, 
wstęp wolny

11:00 zajęcia plastyczne 
„Kolorowe zwierzaki”

sala 31,
wstęp wolny

16.02.
pon. 16:30 film familijny „Bella i Sebastian” (104 min) s. widowiskowa

bilet: 10 i 12 zł

17.02.
wtorek

9:30 warsztaty modelowania balonów s. kameralna, 
wstęp wolny

10:00 film familijny „Bella i Sebastian” (104 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

11:00 warsztaty modelowania balonów s. kameralna, 
wstęp wolny

16:30 zajęcia wokalne dla młodzieży 14 + s. kameralna, 
wstęp wolny

19:00

Koncert 
PIOTRA BUKARTYKA 

z zespołem, znany z programu  
„Kocham to, co lubię” Wojciecha Man-
na, jest autorem takich piosenek jak 

„Kobiety jak te kwiaty” czy  
„Z tylu chmur”, która stała się hym-

nem festiwalu „Woodstock”

s. widowiskowa, 
bilet: 35 zł

18.02.
środa

10:00 film familijny „Bella i Sebastian” (104 min) s. widowiskowa
bilet: 10 i 12 zł

10:30 „Ferie z aikido” 
wiek 4-7 lat (Pilskie Centrum Aikido)

sala baletowa 59,
wstęp wolny

11:00 konkurs rysunkowy „Odlotowe ferie” sala 31, 
wstę wolny

16:30 warsztaty teatralne dla młodzieży w 
wieku 16+

sala 31, 
wstę wolny

18:00

TEATR BOLSZOJ 
na ekranie kina „Koral“ RCK 

„Jezioro łabędzie“ 
muzyka: Piotr Czajkowski, choreogra-

fia: Jurij Grogorowicz, retransmisja 
spektaklu z Teatru Bolszoj w Moskwie

sala 
widowiskowa

bilet: 40 zł 
i 30 zł 

(ulgowy)

19.02.
czw.

10:00 film familijny „Bella i Sebastian” (104 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 z

11:00 karaoke dla dzieci i młodzieży sala kameralna
wstęp wolny

16:00 film familijny „Bella i Sebastian” (104 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

20.02.
piątek

9:30 spektakl teatralny „Wilk i zając na 
wakacjach” (50 min)

s. widowiskowa
bilet 2 zł

11:00 zajęcia plastyczne „Kolorowe zwie-
rzaki” 

sala 31
wstęp wolny

11:00 film animowany „Paddington” (95 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

16:30 film animowany „Paddington” (95 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

21.02.
sobota  17:00

Koncert tenora 
KRZYSZTOFA MARCINIAKA 
solisty współpracującego z najwięk-
szymi operami i teatrami muzyczny-

mi w Polsce, z programem:
„Najpiękniejsze arie i pieśni tenorowe”

SALA 
MIEJSKA

ul. Dabrow-
skiego 8

bilet: 18 zł 
(kasa RCK)

22.02.
niedz. 18:00

Koncert
ANDRZEJA KOŁAKOWSKIEGO 

„Piosenki o żołnierzach wyklętych” 
inspiracją dla twórczości Andrzeja 
Kołakowskiego są rzeczy, które nie 

przemijają i są zawsze obecne w życiu 
człowieka

sala
widowiskowa

bilet 10 zł

23.02.
pon.

10:00 film animowany „Paddington” (95 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

10:30 „Ferie z aikido” wiek 8-13 lat 
(Pilskie Centrum Aikido)

sala baletowa 59,
wstęp wolny

11:00 zajęcia plastyczne 
„Bączki z surowców wtórnych”

sala 31
wstęp wolny

16:30 zajęcia rytmiczno - ruchowe dla dzieci sala 31
wstęp wolny

24.02.
wtorek

10:00 film animowany „Paddington” (95 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

11:00 zajęcia plastyczne – „Quilling” sala 31
wstęp wolny

11:00 feryjny festiwal tańca i śpiewu sala kameralna
wstęp wolny

16:30 film animowany „Paddington” (95 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 zł

25.02.
środa

10:30 „Ferie z aikido” wiek 8-13 lat 
(Pilskie Centrum Aikido)

sala baletowa 59, 
wstęp wolny

11:00 zajęcia tańca hip-hop  
(Szkoła Tańca „Beezone”)

sala kameralna
wstęp wolny

16:30 warsztaty teatralne dla młodzieży  
w wieku 16+

sala 31
wstęp wolny

19:00

3 x POLSKI TEATR TAŃCA
trzy najnowsze spektakle teatru zaskoczą 

widza aranżacjami scenicznymi, perfekcją 
ruchu, efektami multimedialnymi

„Efekt halo” choreografia i video: 
Daniel Stryjecki (15 min)

„SUMO” choreografia: 
Agnieszka Fertała (22 min)
„Open Field” choreografia: 

Nadar Rosano (30 min)

sala
widowiskowa

bilet: 15 zł

26.02
czw.

9:30 spektakl teatralny „Jaś i drzewo fasoli” 
(50 min)

s. widowiskowa
bilet: 2 zł

11:00 zajęcia plastyczne „Papierowe lampiony”  sala 31,
wstęp wolny

11:00 film animowany „Paddington” (95 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 z

16:00 film animowany „Paddington” (95 min) s. widowiskowa, 
bilet: 10 i 12 z

26.02.
czw. 19:00

Klub „Dialog”
spotkanie poetyckie 

z Jerzym Utkinem oraz promocja 
tomiku „Samotność liścia”

sala kameralna
wstęp wolny

27.02.
piątek

10:00 konkurs rysunkowy 
„Zimowa przygoda”

hol
wstęp wolny

11:00 zajęcia plastyczne 
„Abstrakcyjne obrazy”

sala 66
wstęp wolny

16:30 warsztaty z kreatywności dla dzieci i 
młodzieży

sala 66
wstęp wolny

28.02.
sobota 19:00

SYRIUSZE 2015
doroczne Nagrody 

Prezydenta Miasta Piły 
przyznawane za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury

oraz za osiągnięcia sportowe

sala 
widowiskowa
zaproszenia

Data Godz. Tytuł Cena biletu

1.02. 
niedz. 11:00

NIEDZIELNE KINO RODZINNE
„Królowa śniegu 2“ 3D, animacja, 
przygodowy, Rosja (80 min.)

12 zł + 5 zł 
(okulary)

10 zł + 5 zł 
(okulary)

5.02.
czw. 

11:00
KINO SENIORA w RCK
„Scenariusz na miłość”, 
komedia, romans, USA (106 min.)

8 zł

18:00

WDK w RCK
„Dzikie historie”, komedia, thriller, 
Argentyna, Hiszpania (122 min.)                                                                                                                          

przerwa na kawę
„Obywatel”, komediodramat, Polska 
(108 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

8.02. 
niedz. 11:00

dzieciaki na horyzoncie
NIEDZIELNE KINO RODZINNE
„Sekret Eleonory“, animacja, familij-
ny, Francja, Włochy (73 min.)

8 zł

13.02.
piątek 16:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 

familijny, Francja, Niemcy (104 min.)
12 zł

10 zł – ulg.

15.02
niedz.

11:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 
familijny, Francja, Niemcy (104 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

16:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 
familijny, Francja, Niemcy (104 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

16.02
pon.

10:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 
familijny, Francja, Niemcy (104 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

16:30 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 
familijny, Francja, Niemcy (104 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

17.02.
wtorek 10:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 

familijny, Francja, Niemcy (104 min.)
12 zł

10 zł – ulg.

18.02.
środa

10:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 
familijny, Francja, Niemcy (104 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

18.00

TEATR BOLSZOJ na ekranie kina 
„Koral“ RCK
„Jezioro łabędzie“
 muzyka: Piotr Czajkowski,
 choreografia: Jurij Grogorowicz                         
(160 min.)
Retransmisja spektaklu z Teatru Bol-
szoj w Moskwie

40 zł
30 zł – ulg

19.02.
czw.

10:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 
familijny, Francja, Niemcy (104 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

16:00 „Bella i Sebastian“, przygodowy, 
familijny, Francja, Niemcy (104 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

12:00
KINO SENIORA w RCK
„Dla ciebie wszystko”, 
dramat, romans, USA (117 min.)

8 zł
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