
Maj 2015

Data Godz. Rodzaj imprezy

1-3.05. Wg 
prog. Pilska Majówka na Wyspie, wg programu

1.05. 
piątek 7.oo

Sekcja wędkarska MOCZYKIJ zaprasza na 
zawody wędkarskie nad j. Żwirkowym organi-

zowanym przez KW Złota Kaczka
4.05. 
pon. 14.oo Majówka w 3 bez atu – turniej brydżowy
5.05.

wtorek 15.oo W 1000 siła – majowe rozgrywki, cz. 1
6.05. 
środa 16.oo Tęgiej głowie dość po słowie – quiz wiedzy

7.05.
czwartek

9.oo Wycieczka rowerowa na trasie Piła – Motylewo 
– Byszki – Piła

16.oo Wiatrówkowe strzelanie do tarczy
8.05. 

piątek 15.oo Czarnej bili czar – edycja kobiet, cz. 1

9.05. 
sobota 16.oo Majówkowe tańce z chórem SREBRNA NUTA

11.05. 
pon. 14.oo Szlemikowe rozdania – rozgrywki brydżowe

12.05. 
wtorek 15.oo Brydż z remi – cz. 1

13.05. 
środa 15.oo Zabawa słówkami, czyli Scrabble, cz. 1

14.05.
czwartek

9.oo Rowerowa wędrówka ze Srebrną Szprychą na 
trasie: Piła – Kotuń –Zawada – Piła

15.oo Zabawy na 64 polach – rozgrywki warcabowe, 
cz. 1

15.05. 
piątek 16-18

Dzień Niezapominajki w galerii Vivo; prezen-
tacje artystyczne klubowych zespołów i sekcji 

zainteresowań

18.05. 
pon. 14.oo Turniej brydża sportowego

19.05. 
wtorek 15.oo W 1000 siła – majowe rozgrywki, cz. 2

20.05. 
środa 16.oo Majowe rozgrywki DARTA

21.05. 
czwartek

9.oo Rowerem pilskimi szlakami – Piła – Skórka – 
Dobrzyca – Piła

15.oo Brydż z remi, cz. 2

22.05. 
piątek

9.oo Plastyczne zajęcia integracyjne seniorów i 
dzieci S.P nr 2

15.oo Czarnej bili czar – edycja kobiet, cz. 2

23.05. 
sobota

10-16 Majówkowy piknik w... (do ustalenia)

Występ zespołu BALLADA i SKLEROZA  
w Pokrzywnicy

25.05. 
pon. 14.oo Popołudnie ze szlemikiem – rozgrywki 

26.05. 
wtorek 16.oo Dzień Matki – program w wykonaniu zespołów 

BALLADA i SKLEROZA /z poczęstunkiem/
27.05. 
środa 15.oo Zabawa słówkami, czyli Scrabble, cz. 2

28.05. 
czwartek

9.oo Wyprawa po zielone runo, krajoznawcza wy-
cieczka rowerowa; Piła – Kalina – Byszki – Piła

12.oo Zebranie programowe

16.oo Konkurs strzelecki im. Janka Kosa

29.05. 
piątek 15.oo Zabawy na 64 polach – rozgrywki warcabowe, 

cz. 2
30.05. 
sobota

Do 
ustal.

Wycieczka do dzikiej zagrody k. Mirosławca – 
oglądanie żubrów i innych dzikich zwierząt

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 wydarze-
niem. Zwrot tylko z dowodem zakupu (paragon + bilet)

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

ALOSZA AWDIEJEW
Teatr Miejski pl. Staszica 1
22 maja 2015, godz. 19:00
sala widowiskowa, bilet 50 zł

Teatr Miejski pl. Staszica 1
15 maja 2015, godz. 19:00
sala widowiskowa, bilet 80 zł, 
70 zł (balkon)

„Dowód na istnienie 
drugiego”

Teatr Miejski pl. Staszica 1
25 maja 2015, godz. 19:00
sala widowiskowa, bilet 75 zł, 70 zł (balkon)



Data Godz. Tytuł Miejsce

1.05.
piątek

18:00- 
-22:00

PILSKA MAJÓWKA 
piknik rodzinny (w programie atrakcje dla 

dzieci i dorosłych, place zabaw, stoiska han-
dlowe i gastronomiczne, rozgrywki sportowe, 

pokazy) oraz koncert zespołu

FARBA

Park na 
Wyspie

2.05. 
sobota

14:00- 
-18:00

PILSKA MAJÓWKA
Puchar Polski STRONGMAN Park na 

Wyspie18:00- 
-22:00

piknik rodzinny oraz koncert zespołu

MEGA DANCE
3.05. 

niedz.
18:00- 
-22:00

PILSKA MAJÓWKA
piknik rodzinny oraz koncert zespołu

RED LIPS
Park na 
Wyspie

10.05. 
niedz. 17:00

Koncert multimedialny
M JAK MOZART

Sensacyjne dociekania wzbogacone będą de-
monstracjami multimedialnymi, projekcjami 

filmowymi zrealizowanymi specjalnie na 
potrzeby projektu we Wiedniu oraz wypo-
wiedziami uznanych znawców przedmiotu.
W programie znajdą się arie i duety z „Cza-

rodziejskiego fletu”, „Wesela Figara”, „Don 
Giovanniego”.

SALA 
MIEJSKA

ul.  Dąbrow-
skiego 8

bilet: 10 zł

12.05.
wtorek

9:30
11:00

EDUKACJA MUZYCZNA
„Poznajemy instrumenty”

sala 
widowiskowa

18:00

Klub „Dialog”
spotkanie autorskie z Jerzym Kisielewskim 
oraz promocja książki „Pierwsza woda po 

KISIELU”

sala 
kameralna, 

wstęp wolny

15.05. 
piątek 19:00

Spektakl
 „KLIMAKTERIUM 2 

czyli menopauzy szał”
„Klimakterium 2” powstało na wyraźną 

prośbę publiczności, która chciała poznać 
dalsze losy bohaterek – już nie młodych, ale 

jakże młodych

sala 
widowiskowa, 
bilet: 80 zł i 

70 zł (balkon)

16.05. 
sobota 16:00

KABARET  
MŁODYCH PANÓW

Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą 
dawką ironii i dystansu do tego co aktualnie 
się dzieje sprawia, że zyskują nie tylko coraz 

szersze grono wiernych fanów, ale także 
uznanie krytyków. 

sala 
widowiskowa, 

bilet: 50 zł

16.05. 
sobota

18:00

NOC MUZEÓW
widowisko plenerowe „Akcja Burza” 
Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfi-

kacyjne „Przedmoście”

Bulwary 
Chattelerault 

teren nad 
rzeką za 
Muzeum 

Okręgowym

18:30

Wspomnień czar „Poetycki autobus”
przejazd ulicami miasta zabytkowym 

historycznym autobusem zwanym 
„Ogórkiem”

start:  
Bulwary 

Chattelerault

20:00
projekcje filmów „Pieskie życie” i 

„Pielgrzym”
 reż.. Charles Chaplin

Teatr Miejski, 
plac Staszica 1
wstęp wolny

18.05. 
pon.

18:00- 
-20:30

„Strefa Inspiracji i Rozwoju”  
zaprasza na warsztaty z cyklu 
MAGIA KOBIECOŚCI

 „Jak zapanować nad emocjami i sku-
tecznie nimi zarządzać?”

sala 75,  
bilet: 30 zł, 

35 zł (w dniu 
warsztatów)

zapisy:  
602-252-675

19.05. 
wtorek 17:00

OD PRZEDSZKOLA NA ESTRADĘ
program wokalny z udziałem dzieci  

z pilskich przedszkoli  
nr 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 18

sala 
widowiskowa,
 wstęp wolny

20.05. 
środa

9:00
10:15
11:15

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
„Ruch w malarstwie, rzeźba, architek-

tura”, prowadzenie – Joanna Bryl z 
Muzeum Narodowego w Poznaniu

sala 
widowiskowa

22.05. 
piątek 19:00

Koncert ALOSZY AWDIEJEWA 
Człowiek-instytucja, człowiek-orkiestra. 

Człowiek kultury i nauki,  wyjątkowy  artysta 
estradowy i jednocześnie wybitny naukowiec 

– profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

sala 
widowiskowa

bilet: 50 zł

23.05. 
sobota

11:00- 
-14:00

„Strefa Inspiracji i Rozwoju” zaprasza 
na warsztaty tworzenia biżuterii tech-

niką SUTASZ 
prowadzi: Marta Kawczyńska

sala 30,  
bilet: 30 zł

zapisy: 602-
252-675 

płatność do 
21 maja

19:00

Koncert  
GENIALNI ROMANTYCY
w wykonaniu Orkiestry Filharmonii 

Poznańskiej, Maximilian Hornung - wio-
lonczela, Marek Pijarowski – dyrygent.

W programie: Robert Schumann - Kon-
cert wiolonczelowy op. 129 a-moll, Piotr 

Czajkowski - Suita Jezioro  
łabędzie op. 20a

Poznańscy Filharmonicy należą do 
grona najbardziej znanych i cenionych 

polskich orkiestr symfonicznych. 

sala 
widowiskowa

bilet: 30 zł

23.05. 
sobota

19:00
JUWENALIA 2015
koncerty zespołów
Dom na drzewie Park na 

Wyspie20:00 BUKA

21:30 HAPPY SAD

24.05. 
niedz. 18:00

„Strefa Inspiracji i Rozwoju” zaprasza 
na koncert gongów i mis – prowadzi 

Sławek Puchała

sala  
kameralna
bilet: 10 zł 

25.05. 
pon. 19:00

Spektakl 
„Dowód na istnienie drugiego”
w wykonaniu aktorów TEATRU NARODO-

WEGO  z Warszawy
występują: Monika Dryl, Dominika 

Kluźniak, Patrycja Soliman, Kamilla Baar, 
Grzegorz Kwiecień Marcin Przybylski, Jan 

Englert, Cezary Kosiński
Co jest do powiedzenia, a co do przemilcze-

nia między pisarzami? Maciej Wojtyszko zde-
rza Witolda Gombrowicza ze Sławomirem 

Mrożkiem. To prawdziwa eksplozja!

sala  
widowiskowa,

 bilet:  
75 zł,  

70 zł (balkon)

29.05. 
piątek

18:00

Spektakl z okazji 
DNIA DZIECKA

„Dwie Doroty”
w wykonaniu aktorów Teatru Wirtualnego. 
Historia 2 dziewczynek, z których jedna jest 
pracowita, a druga - jak to w bajkach bywa - 
już nie. Spektakl oparty na motywach znanej 

baśni Janiny Porazińskiej

sala  
widowiskowa, 
wstęp wolny

18:00- 
-22:00

WARSZTATY TANGA – cz. 1
lekcje dla osób początkujących 

sala 
kameralna,  
60 zł/osoby 

 termin wpłat 
do 22.05

30.05. 
sobota

10:30- 
-13:30

WARSZTATY TANGA – cz.2 
lekcje dla osób początkujących/za-

awansowanych

sala 
kameralna, 
60 zł/osoby 

 termin wpłat 
do 22.05

15:00-
-18:00 lekcje dla osób zaawansowanych

31.05. 
niedz.

11:00
FILHARMONIA MALUSZKA 

koncert dla maluchów, niemowląt oraz 
dzieci w brzuszkach

sala 
widowiskowa

bilet:  
dorośli 15 zł, 
dzieci powy-

żej 1 roku 
10 zł

17:00

DZIEŃ DZIECKA w RCK
spektakl „Cudowna lampa Aladyna”  
w wykonaniu  aktorów Bałtyckiego 

Teatru Dramatycznego w Koszalinie
Spektakl z użyciem bajecznego teatru 
cieni i wizualizacji piaskowej wraz ze 

wschodnią muzyką przeniesie widza w 
świat magicznego orientu.

sala  
widowiskowa
bilet: dzieci 
8 zł, dorośli 

15 zł

Data Godz. Tytuł Cena biletu

7.05.
czw. 

11:00
KINO SENIORA w RCK
„Rozdzieleni”, 
dramat, wojenny, Francja, Gruzja (149 min.)

8 zł

18:00

WDK w RCK 2xAFRYKA
„Timbuktu”, 
dramt, Francja, Mauretania (100 min.)

przerwa na kawę
„Difret”, dramat, Etiopia (99 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

14.05.
czw.

11:00
KINO SENIORA w RCK
„Druga strona muru”, 
dramat, Niemcy (102 min.)

8 zł

18:00

TEATR BOLSZOJ 
na ekranie kina „Koral” RCK
„Iwan Groźny”
muzyka: Sergiej Prokofiew
choreografia: Jurij Grigorowicz
Retransmisja spektaklu z Teatru Bolszoj 
w Moskwie

40 zł
30 zł - ulg.

16.05. 
sobota 20:00

NOC MUZEÓW
„Pieskie życie”, 
komedia, USA, 1918 (33 min.)
„Pielgrzym”, 
komedia, USA, 1923 (59 min.)

21.05.
czw. 18:00

WDK w RCK
„Złota klatka”, 
dramat, Meksyk (110 min.)

przerwa na kawę
„Sils Maria”, 
dramat, USA, Francja (124 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

28.05. 
czw. 20:00

WDK w RCK
TYLKO JEDEN SEANS 
„Selma”, 
dramat, biograficzny, historyczny, USA 
(128 min.)

12 zł

1.06. 
pon. 10:00

Dzień Dziecka
„Fru!” 3D, 
animacja, przygodowy, familijny, 
Francja (90 min.)

12 zł + 5 zł 
(okulary)

10 zł + 5 zł 
(okulary)


