
Kwiecień 2015

Data Godz. Rodzaj imprezy
1.04. 
środa 16.oo Extra ekstremalny Quiz – wiem wszystko!

2.04. 
czwartek 15.oo 1000. w tysiąca, cz. 1

3.04. 
piątek 10.oo

Wielkanocno-Wiosenna aranżacja wystroju 
sal klubowych w wykonaniu sekcji plastycz-

nej PLAMA, rękodzielniczej KUFEREK 
RÓŻNOŚCI, ceramiki AMFORA

7.04.
wtorek 16.oo

Podsumowanie i wręczenie nagród w kon-
kursie na najoryginalniejszą palmę i stroik 

wielkanocny
8.04. 
środa 15.oo Zabawy słówkami Scrabble, cz. 1

9.04,
czwartek 16.oo Inauguracja strzeleckiego sezonu sekcji  

im. Janka Kosa
10.04. 
piątek 15.oo Rozgrywki CZARNA BILA – kobiet, cz. 1

11.04. 
sobota 16.oo Wiosenne pląsy z zespołem PILANKI

13.04. 
pon. 14.oo Szlem z Szlemikiem

14.04. 
wtorek 15.oo Remibrydż, cz. 1

15.04. 
środa 15.oo Zabawy słówkami Scrabble, cz. 2

16.04. 
czwartek

 9.oo

Wiosenna inauguracja sekcji wycieczek rowe-
rowych SREBRNA SZPRYCHA na trasie: Piła 
– Kaczory – Kalina – Piła: „Szukamy pierw-

szych oznak wiosny”

16.oo

„Druga młodość naszych domowych przed-
miotów”. Artystyczna transformacja starych 
domowych przedmiotów z sekcją rękodziel-

niczą KUFEREK RÓŻNOŚCI

17.04.
piątek 15.oo 64. pola na biało – czarnej szachownicy – 

rozgrywki warcabowe, cz. 1

19.04. 
niedziela 12.oo

Występy klubowych zespołów w trakcie 
trwania imprezy florystycznej „Piła miasto 

ogród” w Parku na Wyspie

20.04. 
pon.

11.oo Nowa aranżacja klubowego ogródka – sadze-
nie i sianie kwiatów, wiosenne grillowanie

14.oo Szlemikowe rozdanie – rozgrywki
21.04. 
wtorek 15.oo W „tysiąca” raźniej, cz. 2
22.04. 
środa 15.oo CZARNA BILA – kobiet, cz. 2

23.04. 
czwartek

9.oo Wycieczka rowerowa na trasie Piła – Płotki –  
– Zelgniewo – Piła

12.oo Zebranie programowe

16.oo
Każdy kto z nami strzela ma w sobie coś  

z Wilhelma Tella – konkurs sekcji  
im. Janka Kosa

24.04. 
piątek 16.oo Dart dla każdego – konkurs rzutek

25.04. 
sobota 16.oo BALLADA zaprasza na…

27.04.
pon. 14.oo Turniej brydżowy

28.04.
wtorek 15.oo Remibrydż, cz. 2
29.04. 
środa 15.oo Warcabowe rozgrywki, cz. 2

Klub Seniora
ul. Bydgoska 68 • 64-920 Piła

KASA BILETOWA
tel. 602 252 675 • e-mail: kasa@rck.pila.pl
Kasa biletowa czynna jest w dniach: pn –pt: od 08:00 do 20:00,  
sb – nd: od 14:00 do 20:00

Rezerwacje mailowe są realizowane w godzinach pracy Kasy.

REZERWACJE
Rezerwacja będzie potwierdzona najpóźniej w dniu następnym od 
otrzymania maila. Rezerwacje nie wykupione w ciągu 7 dni po zleceniu 
rezerwacji automatycznie wracają do sprzedaży.

UWAGA! WIDZOWIE SPÓŹNIENI
będą wpuszczani na widownię po przerwie. Wyjątek stanowią spektakle 
grane bez przerwy, na które spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani. 
W takich przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.

ZWROTY BILETÓW
Przyjmujemy zwroty biletów najpóźniej 1 dzień przed wydarzeniem.
Zwrot tylko z dowodem zakupu (paragon + bilet)

KARTA DUŻEJ RODZINY
30% zniżki na bilety wstępu na imprezy i warsztaty wskazane przez RCK

Igraszki z bajką
Teatr Miejski pl. Staszica 1
17 kwietnia 2015, godz. 11:00
sala widowiskowa, bilet 12 zł

Michał Bajor
Teatr Miejski pl. Staszica 1
12 kwietnia 2015, godz. 18:00
sala widowiskowa, bilet 50 zł



Data Godz. Tytuł Miejsce

9.04.
czw. 17:00

Koncert 

TANGO FOGG –  
zapomniana piosenka 

piosenki autorstwa polskich kom-
pozytorów (m.in. Jerzy Petersburski, 
Artur Gold) i poetów (m.in. Andrzej 
Włast, Marian Hemar, Julian Tuwim) 
oraz z repertuaru Mieczysława Fogga

SALA 
MIEJSKA, 

ul. Dąbrow-
skiego 8

bilety: 25 zł 
do nabycia  

w kasie RCK

10.04.
piątek 19:00

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIE-
GO RADIA AMADEUS

orkiestra prowadzi działalność 
koncertową w większości krajów 

europejskich oraz w USA, Kanadzie, 
Meksyku, Brazylii, Kuwejcie, Tajwa-
nie i Japonii, współpracując często ze 
światowej sławy solistami. Amadeus 

to wyjątkowe brzmienie, wspaniałe le-
gato i niezrównany dyrygent w osobie 

Agnieszki Duczmal

sala 
widowiskowa, 

 
bilet: 30 zł 

11.04.
sobota

„Strefa Inspiracji i Rozwoju” 
zaprasza na

warsztaty szycia z „FabryQ” – szyje-
my do wyboru:

sala 30, inwestycja: 
150 zł  (nauka + 
wszystkie mate-

riały)
Ilość miejsc: 10

Zapisy: 602-252-675
Płatne do 9.04  
(w kasie RCK)

10:00- 
-13:00 torby XL

13:30-
-16:30 spódnice z tiulem

12.04.
niedz.

10:00-
-14:00

„Strefa Inspiracji i Rozwoju”  
zaprasza na

warsztaty z Anną Kiestrzyn 
sala kameralna: 
warsztaty: 60 zł 
(misa w cenie)

sama misa: 10 zł
zapisy: 

602-252-675

11:00- 
-13:00 „Relacje z rodziną”
13:10-
-14:10 seans z dźwiękiem misy kryształowej

18:00

Koncert „Moje podróże”
MICHAŁ BAJOR

piękne, mądre teksty Wojciecha 
Młynarskiego, niepowtarzalna mu-
zyka autorstwa m.in. Włodzimierza 
Korcza, Włodzimierza Nahornego,  
świetni muzycy: Paweł Stankiewicz, 
Maciej Szczyciński, Tomasz Krezy-

mon i Marcin Olak

sala 
kameralna, 
bilet: 10 zł

13.04.
pon.

18:00- 
-20:30

„Strefa Inspiracji i Rozwoju”  
zaprasza na

warsztaty z cyklu 
MAGIA KOBIECOŚCI

 „Jak poskromić wewnętrznego krytyka
i pozbyć się blokujących przekonań”

sala 31, bilet: 
30 zł 

35 zł w dniu 
warsztatów

zapisy: 
602-252-675

14.04.
wtorek

9:30
11:00

EDUKACJA MUZYCZNA
„Poznajemy instrumenty”

sala
widowiskowa

16.04.
czw.

III Festiwal Kryminału - 
KRYMINALNA PIŁA 2015

12:00 Kryminalna Gra Miejska –  
dla grup szkolnych

start: 
hol RCK

18:00 spotkanie pt.  
„Owadzi świat kryminalistyki”

sala kameralna, 
wstęp wolny

18:00 WDK w RCK – 2 x kryminał

sala widowi-
skowa, 16 zł 

- 2 filmy,  
12 zł - 1 film

19:00 spotkanie autorskie  
z Wojciechem Chmielarzem

sala kameralna, 
wstęp wolny

17.04
piątek

11:00

Spektakl familijny „Igraszki z bajką”
w wykonaniu Słupskiego Teatru Lalki 

i Aktora „Tęcza” wesoła zabawa dla 
wszystkich - dzieci i rodziców. Sztuka, 

która  bawi i uczy odpowiedniego 
postępowania z książkami!

sala widowi-
skowa, bilet: 

12 zł
czas trwania: 

65 min. z 
przerwą

18:00 III Festiwal Kryminału - 
KRYMINALNA PIŁA 2015

sala 
kameralna

wstęp wolny

12:00 „Jak to się robi w Chicago” spotkanie  
z Maciejem Żytowieckim

18:00 „Umarli nigdy nie milczą” spotkanie  
z medykiem sądowym

19:00 Vincent V. Severski – spotkanie 
autorskie „Szpieg w mieście”

18.04
sobota

10:00

PILSKIE DYKTANDO 500 
III edycja konkursu ortograficznego  

o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi 
Pilskiej pod honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Piły oraz Rady 
Języka Polskiego przy Prezydium PAN;

autorem tekstu dyktanda jest  
prof. Andrzej Markowski

sala 
widowiskowa,
 zgłoszenia do 

12 kwietnia
na stronie:

www.pila500.
pl/dyktando/

Regionalne Centrum Kultury i Fun-
dacja Cotango zapraszają na

sala 
kameralna, 

wstęp wolny

11:30- 
-12:30 Lekcję otwartą tanga oraz
13:00- 
-14:30

dwudniowe warsztaty tanga Argen-
tino dla debiutantów

14:45- 
-16:5

warsztaty prowadzi toruński tanguero 
Osito Marino

17:30

III Festiwal Kryminału - 
KRYMINALNA PIŁA 2015

wręczenie Nagrody Kryminalnej 
Piły dla najlepszej polskiej miejskiej 

powieści kryminalnej roku 2014
oraz Ballada Nocnego Stróża – kon-

cert zespołu Slovan’sky.

sala 
kameralna,

wstęp wolny

19.04.
niedz.

11:00- 
-12:30

Warsztaty tanga Argentino 
dla debiutantów cz. 2

sala kameralna,  
zapisy: 

602-252-675, 
4 lekcje warsz-
tatowe – 60 zł, 

ilość miejsc 
ograniczona, 
termin wpłat: 

15.04

12:45- 
-14:15 lekcja pierwsza i druga

14:30- 
-16:00 oraz praktyka

20.04.
pon.

9:00- 
-12:00 EDUKACJA PLASTYCZNA sala 

widowiskowa

21.04.
wtorek 19:00

Koncert ELENI
jedna z najpopularniejszych w Polsce 

piosenkarek trzykrotnie wygrywa-
ła plebiscyt „Lata z Radiem”, za co 

uhonorowano ją tytułem „Królowej 
Polskiej Piosenki”, otrzymała również 
bardzo prestiżową nagrodę „Victora”

sala  
widowiskowa, 

bilet: 45 zł  
i 40 zł  

(balkon)

24.04.
piątek 18:00

Czytanie wojennego dziennika
PIETE KUHR ( JO MIHALY) uro-

dzonego w 1902 r. w Pile 

sala 
kameralna,

wstęp wolny

25.04
sobota 18:00

NA BIS
Spektakl „Opowiem ci, skąd się biorą sny” 
w wykonaniu aktorów Teatru Wirtual-

nego poetycka opowieść osnuta na wier-
szach Papuszy i współczesnych poetów 

romskich. Zupełnie nieznany świat.  

sala
widowiskowa,

wstęp
wolny

26.04.
niedz.

17:00

Pokaz specjalny filmu dokumentalnego 
 „Solidarność według kobiet” 

po seansie spotkanie z twórcami 
filmu

sala 
widowiskowa

bilet: 5 zł 

18:00

„Strefa Inspiracji i Rozwoju” 
zaprasza na

koncert gongów i mis – prowadzi 
Sławek Puchała

sala 
kameralna, 
bilet: 10 zł

28.04.
wtorek 18:00

Klub „Dialog”
spotkanie z pilskim poetą Bogu-

sławem Chmielem oraz promocja 
tomiku „W matni świata”

sala 
kameralna,

wstęp wolny

Data Godz. Tytuł Cena biletu

9.04.
czw. 

11:00
KINO SENIORA w RCK
„Magia w blasku księżyca”, 
komedia, romans, USA (97 min.)

8 zł

18:00

WDK w RCK
„Ida”, dramt, Polska (80 min.)

przerwa na kawę
„Gloria”, dramat, Chile, Hiszpania 
(109 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

15.04.
piątek 18:00

PILSKA PREMIERA, 
„Uciec na Pitcairn”, 
dokument podróżniczy, Polska (67 min.)
Po seansie spotkanie z twórcami filmu:
Mateuszem Konopackim i Markiem 
Ułan-Szymańskim

6 zł

16.04. 
czw. 18:00

WDK w RCK
2xKRYMINAŁ
„Fotograf ”, 
dramat, kryminał, Polska (117 min.)

przerwa na kawę
„Druga szansa”, 
dramat, thriller, Dania (105 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

23.04.
czw.

11:00
KINO SENIORA w RCK
„Piąte: nie odchodź”,  
dramat, Polska (75 min.)

8 zł

18:00

WDK w RCK
„Samba”, 
komediodramat, Francja (120 min.)

przerwa na kawę
„Głosy”, czarna komedia, thriller, 
USA, Niemcy (107 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

26.04.
niedz. 17:00

POKAZ SPECJALNY
„Solidarność według kobiet”, 
dokument, Polska (103 min.).  
Po seansie spotkanie z twórcami filmu

5 zł

30.04.
czw. 

11:00

KINO SENIORA w RCK
„Bezwstydny Mortdecai”, 
kryminał, komedia, akcja, USA  
(106 min.)

8 zł

18:00

WDK w RCK 
„Body / Ciało”, dramat, Polska (90 min.)

przerwa na kawę
„Dwa dni, jedna noc”, dramat,  
Francja, Belgia, Włochy (95 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film


