
Czerwiec 2015

Data Godz. Rodzaj imprezy
1.06. 
pon. 14.oo Czerwcowe 3 bez atu – turniej brydżowy
2.06. 

wtorek 15.oo W 1000 siła – cz. 1
3.06.  
środa 16.oo Trudny quiz, dla wybranych pt. Wiem wszystko!!!
5.06. 

piątek 15.oo Warcabowe rozgrywki, cz. 1
6.06. 

sobota 16.oo Skleroza w tańcu nam nie grozi – popołudnie z tańcem
8.06.
pon. 14.oo Ze szlemikiem raźniej – turniej brydżowy
9.06. 

wtorek 14.oo Remibrydż, cz. 1
10.06. 
środa 15.oo Z scrabble w czerwcu, cz. 1

11.06.  
czw.

9.oo Krajoznawcza wycieczka rowerowa: 
Piła-Dobrzyca-Krępsko-St. Łubianka-Piła

16.oo Strzelecki konkurs sekcji Janka Kosa
12.06. 
piątek 15.oo Czarnej bili czar – cz. 1 /edycja kobiet/

13.06. 
sobota 16.oo Popołudnie z humorem i piosenką. Program  

z okazji Dnia Strażaka w wykonaniu UBU
15.06. 
pon. 14.oo Sekcja SZLEMIK zaprasza

16.06. 
wtorek 15.oo W 1000 siła – cz. 2
17.06. 
środa 15.oo Z scrabble w czerwcu, cz. 2

18.06.  
czw.

9.oo Wycieczka rowerowa na trasie: Piła-Kotuń-Kłoda-Piła
14.oo Remibrydż, cz. 2

19.06. 
piątek 16.oo Dartowe rzutki
20.06. 
sobota Do ust. Czerwcowy piknik rekreacyjny w ośrodku nad j. Płotki

22.06. 
pon.

Do ust. Wycieczka krajoznawcza:  
Piła – Pelplin – Malbork – Tczew – Piła

14.oo Szlem ze Szlemikiem – rozgrywki brydżowe
23.06. 
wtorek 15.oo Warcabowe rozgrywki, cz. 2
24.06. 
środa 15.oo Czarnej bili czar – cz. 2 /edycja kobiet/

25.06.  
czw.

12.oo Miesięczne zebranie programowe RCK-Klub Seniora

16.oo
Uroczyste podsumowanie i wręczenie certyfikatów 
ukończenia całorocznego kursu I i II stopnia sekcji 

komputerowej „e-senior”
26.06. 
piątek 16.oo Popołudnie Łamigłowy /konkursy, szarady, łamigłówki/
27.06. 
sobota 16.oo Sobotnie spotkanie w klubowym ogródku  

/rzutki, wiatrówka, ringo i inne atrakcje/
29.06.
pon 14.oo Szlemikowe rozdanie, turniej

30.06. 
wtorek 16.oo Wielki film małego ekranu

Klub Seniora
ul. Bydgoska 68 • 64-920 Piła



Data Godz. Tytuł Miejsce

5.06.
piątek 10:30

Spektakl „na bis”
 „Dwie Doroty” w wykonaniu akto-

rów Teatru Wirtualnego 
bajka o dwóch siostrach, dobrej i złej  oraz o 
tym jaka czeka je  nagroda za swoje sprawo-

wanie. Spektakl dla całej rodziny.

sala 
widowiskowa

wstęp  
wolny

6.06. 
sobota 19:00

Koncert zespołu 

B4 MUSICAL MAGIC
„City Lights – 1000 Miles Live”
wielkie show, nowoczesna sala, 

potężne nagłośnienie i wizualizacje. 
Przyjdź, posłuchaj, baw się, a później 

zobaczysz siebie na filmie!

Sala Miejska, 
ul. Dąbrow-

skiego 8
zaproszenia 
do odbioru 

w kasie RCK, 
plac Staszica 1

9.06. 
wtorek 18:00

PILSKA PREMIERA
„Ekspedycja podwodna planeta”, 

dokument, Polska (43 min.)
przed seansem spotkanie z twórcą 
filmu: Radosławem Maciejewskim

sala 
widowiskowa, 
wejściówki do 

odbioru  
w kasie RCK

10.06. 
środa 10:00

Uroczyste podsumowanie kampanii 
edukacyjnej dla szkół Związku Mię-

dzygminnego „Pilski Region Gospoda-
rowania Odpadami Komunalnymi”  

pt. „Jestem asem segregacji”

sala 
widowiskowa

11.06. 
czw.

17:00
i

20:00
(prze-
rwa)

Spektakl 
„Berek czyli upiór w moherze” 

Marcina Szczygielskiego
Obsada: Ewa Kasprzyk, Paweł Ma-

łaszyński, Ilona Chojnowska / Marta 
Żmuda Trzebiatowska,  Marcin Kwa-
śny / Sebastian Cybulski (gościnnie)

„Berek czyli upiór w moherze” stał się 
sztandarowym spektaklem w repertuarze 

warszawskiego Teatru Kwadrat. Grany 
od lat wzbudza wiele emocji, nieustannie 

przyciągając tłumy spragnionych teatralnych 
uniesień widzów

sala 
widowiskowa

bilety: 120 zł, 
95 zł, 80 zł

12.06.
piątek

16:00- 
-17:30

Teatr Pantomimy „Dar”
spektakl plenerowy / klaunada 

„Wieczna bańka i puzzle”
ul. Śródmiejska

13.06. 
sobota

Strefa Inspiracji i Rozwoju
„Warsztaty szycia dla każdego”. 

Do wyboru dwa moduły:

sala 30, koszt: 
150 zł (mate-
riały wliczone 
w cenę) przy 
dwóch mo-

dułach zniżka 
30 zł na drugi, 
wpłaty do 8.06 
zapisy:  602-

252-675

10:00- 
-13:00 szyjemy modne tuniki

13:30- 
-16:30 szyjemy spodenki dla dziecka

14.06. 
niedz. 18:00

PARKOWE SPOTKANIA
koncert tradycyjnej muzyki żydow-

skiej „Pieśni nadziei” 
w wykonaniu zespołu HAGADA  

z Krotoszyna 
w języku hebrajskim ‘hagada‘ znaczy ‘opowieść’ 

– zatem pozwólmy opowieści wybrzmieć, a 
przez śpiew i taniec przenieśmy się do świata, 

który miał przeminąć bezpowrotnie.

Park
Miejski

obok
altany

20.06. 
sobota

10:00- 
-16:00

Strefa Inspiracji i Rozwoju
kurs tworzenia mozaiki artystycznej

Pracownia 
ceramiczna

koszt: 50 zł (do 
15.06) 

60 zł po 15.06

21.06. 
niedz.

10:00 JOGA W PARKU Park
Miejski

17:00
WIECZÓR BALETOWY 

w wykonaniu Dziewczęcego Zespołu 
Baletowego „Szafirki”

sala 
widowiskowa, 

bilet: 10 zł

18:00
PARKOWE SPOTKANIA 
koncert pt. „Chopin w Parku” 

w wykonaniu Piotra Grelowskiego

Park
Miejski

obok
altany

24.06. 
środa 17:00

JARMARK ŚWIĘTYCH JANÓW
PATRONÓW MIASTA PIŁY 

24-28.06.2015 r.
stoiska z rzemiosłem, rękodziełem 
i naturalnymi wyrobami, warsztaty 

garncarskie, pokazy wypiekania chle-
ba, warsztaty cyrkowe, spektakle dla 

dzieci, koncerty

ul. Śródmiejska

26.06. 
piątek

17:00

XXVI Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny

„Bukowińskie Spotkania” 
otwarcie festiwalu – prezentacje festi-
walowe zespołów z Rumunii, Ukrainy, 

Mołdawii i Polski

ul. Śródmiejska

20:00

KONCERT NA POWITANIE LATA 
PATRYCJA NOWICKA – Must Be The Music 

MATEUSZ GUZOWSKI – Mam Talent 

M A R G A R E T 
znana polska piosenkarka i blogerka modowa, 
serca słuchaczy podbiła debiutanckim singlem 
„Thank you very much”, nominowana do wie-

lu nagród, w tym do ESKA Music Awards

Plac Staszica

27.06. 
sobota 19:00

XXVI MFF „Bukowińskie Spotkania”
prezentacje festiwalowe zespołów z:

 Ukrainy, Rumunii, Mołdawii i Polski
ul. Śródmiejska

Data Godz. Tytuł Cena 
biletu

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)

2.06.
wtorek 18:00

WDK w RCK 
„Onirica”, 
dramat, poetycki, Polska (97 min.)

przerwa na kawę

„Wędrówka na Zachód”, 
dramat, Tanzania (56 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

3.06.
środa 11:00

KINO SENIORA w RCK
„Źródło nadziei”, 
dramat, wojenny, 
Australia, Turcja, USA (111 min.)

8 zł

9.06. 
wtorek 18:00

PILSKA PREMIERA 
„Ekspedycja podwodna planeta”,
dokument, Polska
Po projekcji spotkanie z twórcą filmu: 
Radosławem Maciejewskim

18.06.
czw.

11:00

KINO SENIORA w RCK
„Optymistki”, 
dokument
Norwegia (90 min.)

8 zł

18:00

WDK w RCK
„Biały cień”, 
dramat, Tanzania (117 min.)

przerwa na kawę

„Party Girl”, 
dramat, Francja (96 min.)

16 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

27.06. 
sobota 21:00

PILSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Teatr Ognia LOS FUEGOS

niezwykłe widowisko plenerowe, w którym 
główną rolę gra ogień. Ekspresyjna muzyka, 

dopracowana choreografia, wyjątkowe, płonące 
rekwizyty oraz zadziwiające kuglarskie sztucz-
ki, urozmaicane efektami pirotechnicznymi.

Park  
na Wyspie

28.06. 
niedz.

15:30

XXVI MFF „Bukowińskie Spotkania”
koncert finałowy festiwalu 

prezentacje wszystkich zespołów 
uczestniczących w festiwalu

ul. Śródmiejska

18:00 Strefa Inspiracji i Rozwoju
koncert gongów i mis tybetańskich

sala kameral-
na, bilet: 10 zł


