
Klub Seniora
ul. Bydgoska 68 • 64-920 Piła

Data Godz. Rodzaj imprezy
1.10. 

czwartek 15.00 Warsztaty kulinarne sekcji SMAK

3.10. 
pon.

12.00 Zebranie programowe

14.00 „Karo wróg bez – atu”,
rozgrywki brydżowe sekcji „Szlemik”

4.10. 
wtorek 16.00 „1000 po raz pierwszy” - rozgrywki, cz. I

5.10. 
środa 16.00 „Masz w życiu farta to zagraj w DARTA” - 

rozgrywki
6.10. 

czwartek 16.00 Remibrydż dla każdego – rozgrywki, cz. I

7.10. 
piątek 16.00 Słówko do słówka – SCRABBLE, cz. I

8.10. 
sobota 16.00 W rytmie „Bajo-bongo” - zabawa taneczna

10.10. 
pon. 14.00 „Szlem czy szlemik?” - rozgrywki brydżowe

11.10. 
wtorek 16.00 „Szach-mat”, „Pionki i damki”

- rozgrywki szachowe i warcabowe
12.10. 
środa 15.00 „Bile wchodzą do łuz, gdy gracz poczuje pełny 

luz” - czarna bila kobiet, cz. I

13.10. 
czwartek

9.00 Inauguracja projektu „Trendy Babcia i cool 
Dziadek” - zajęcia plastyczne z dziećmi z SP 2

16.00 Barok w muzyce - wykład

14.10. 
piątek 12.00 Spotkanie sekcji fotograficznej „Migawka”

15.10. 
sobota 16.00 Całoroczne podsumowanie działań

sekcji strzeleckiej im. J. Kosa
17.10. 
pon. 14.00 „Czterech do brydża” 

- rozgrywki sekcji „Szlemik”
18.10. 
wtorek 16.00 „1000 po raz drugi” – rozgrywki, cz. II

19.10. 
środa 16.00 „Wytęż umysł” 

– quiz wiedzy powszechnej „Tęga Głowa”
20.10. 

czwartek 16.00 Remibrydż dla każdego – rozgrywki, cz. II

21.10. 
piątek 16.00 Słówko do słówka – SCRABBLE, cz. II 

22.10. 
sobota 16.00 Z klubowej filmoteki

24.10. 
pon. 14.00 Rozgrywki sekcji brydżowej „Szlemik”

25.10. 
wtorek 16.00 Historia nazw pilskich ulic, cz. II

Październik 2016

26.10. 
środa 15.00 „Bile wchodzą do łuz, gdy gracz poczuje pełny 

luz” - czarna bila kobiet, cz II
27.10. 

czwartek 16.00 „Jaka to piosenka?”
– konkurs dot. znajomości polskich piosenek

28.10. 
piątek 16.00 Seniorzy w obiektywie - pokaz zdjęć klubowych

29.10. 
sobota 16.00 „Pamiętasz, była jesień…”

 - wspomnienia przy muzyce
31.10. 
pon. 14.00 Rozgrywki sekcji brydżowej „Szlemik”

Inne zamierzenia: 
Inauguracja zajęć gimnastycznych•	
Opracowanie programu DNI SENIORA 2016•	
1.10.2016r. do 31.10.2016 r. wystawa prac plastycznych sekcji •	
PLAMA, w ramach projektu „Trendy Babcia i cool Dziadek” w 
filii nr 4 i nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej



15.10
sob.

11:00 - 
13:45;
14:00 - 
15:00

Strefa Inspiracji i Rozwoju
warsztaty z Anną Kiestrzyn

seans w dźwiękach Misy Kryształowej

sala kameralna
warsztaty: 

80 zł 
misa: 20 zł

16.10. 
nd. 19:00

CYNICZNE CÓRY ZURYCHU
recital Artura Andrusa

tureckie rytmy, polski tekst i efektowne 
wokalizy „Mistrza Mowy Polskiej…”

sala
widowiskowa

bilet: 60 zł

18.10. 
wt. 19:00

unCHAINed
Projekt unCHAINed to seria czterech 
wydarzeń muzycznych o charakterze 
edukacyjnym, przygotowanym przez 
zespół CHAIN ENSEMBLE. Każde 

z wydarzeń – to spotkanie z uczestni-
kami mające na celu wprowadzenie ich 

w świat muzyki współczesnej. Chain 
Ensmeble – orkiestra kameralna two-
rzona pod patronatem Towarzystwa 
im. Witolda Lutosławskiego, specjali-
zująca się w graniu nowej muzyki na 
najwyższym światowym poziomie.

Sala Miejska
ul. Dąbrowskiego 8
wejściówki do 

odbioru
w kasie RCK

21.09. 
pt.

18:00
- 

22:00

XVII PRZEGLĄD FILMÓW GROZY
kolejna edycja przeglądu dla widzów 

lubiących dreszcz emocji
filmy: „Summer Camp”, „Neon 

Demon”

Kino KORAL

22.10. 
pt.

11:00 - 
18:00

CZAS KOBIET.
WARSZTATY ROZWOJOWE Teatr Miejski

16:00 - 
22:00

XVII PRZEGLĄD FILMÓW GROZY
filmy: „Zanim się obudzę”, „Blair 

Witch”, „Obecność 2”
Kino KORAL

19:00

Koncert Jazzowy
KAMIL PIOTROWICZ SEXTET

Zespół powstał w 2014 roku, w nie-
spełna rok działalności wygrał trzy 
konkursy jazzowe o zasięgu krajo-

wym i międzynarodowym. Nagrana 
w 2015 roku płyta sprzedaje się

w niemal 20 krajach. 
Wyjątkowa okazja do posłuchania 

światowej klasy muzyków jazzowych.

Sala Miejska
ul. Dąbrowskiego 8

bilet: 25 zł

25.10
wt.

9:00,
11:00

EDUKACJA MUZYCZNA
„Poznajemy instrumenty”

sala
widowiskowa

29.10
sob.

12:00 - 
18:00

CZAS KOBIET.
WARSZTATY ROZWOJOWE Teatr Miejski

Data Godz. Tytuł Cena biletu

6.10.
czw.

11:00
KINO PRZED HEJNAŁEM
„Noc w Ville – Marie”, 
dramat, Kanada (101 min.) 

10 zł

18:00

WDK w RCK •   2x HIT 
„Julieta”, 
melodramat, Hiszpania (96 min.)

przerwa na kawę
„Śmietanka towarzyska”,
komedia, romans, USA (96 min.)

20 zł – 
dwa filmy

15 zł – 
jeden film

13.10.
czw.

11:00
KINO PRZED HEJNAŁEM
„Chocolat”,  dramat, Francja (101 min.) 

10 zł

18:00

WDK w RCK • 
„Komuna”, 
dramat, Szwecja, Dania, Holandia  (111 min.)

przerwa na kawę
„Co przynosi przyszłość”,
dramat, Francja, Niemcy (100 min.)

20 zł – 
dwa filmy

15 zł – 
jeden film

20.10.
czw.

11:00
KINO PRZED HEJNAŁEM
„Jak zostać kotem”, 
komedia, Francja, Chiny (90 min.) 

10 zł

18:00

WDK w RCK •   2x KRYMINAŁ 
„Czerwony Kapitan”, 
thriller, kryminał, Czechy, Słowacja, Polska  
(115 min.)

przerwa na kawę
„Aż do piekła”,
kryminał, dramat, USA (102 min.)

20 zł – 
dwa filmy

15 zł – 
jeden film

XVII  PRZEGLĄD FILMÓW GROZY

21.10. 
pt.

18:00

20:00

„Summer Camp”,
horror, USA, Hiszpania (87 min.)
„Neon Demon”,
thriller, Francja, Dania, USA (117 min.)

18 zł – 
dwa filmy

12 zł – 
jeden film

22.10. 
sob.

16:00

18:00

20:00

„Zanim się obudzę”,
horror, USA (97 min.)
„Blair Witch”,
horror, thriller, USA (89 min.)
„Obecność 2”,
horror, USA, Kanada (133 min.)

25 zł – 
trzy filmy

12 zł – 
jeden film

27.10.
czw.

11:00
KINO PRZED HEJNAŁEM
„Kwiat wiśni i czerwona fasola”, 
dramat, Japonia, Francja, Niemcy (113 min.) 

10 zł

18:00

WDK w RCK
„Blokada”, 
dramat, Francja, Katar, Turcja (119 min.)

przerwa na kawę
„Wróble”,
dramat, Islandia, Dania, Chorwacja (99 min.)

20 zł – 
dwa filmy

15 zł – 
jeden film

Data Godz. Tytuł Miejsce

1.10. 
sob. 13:00

PRZYGARNIJ BURKA
7 edycja akcji adopcyjnej psów  

z pilskiego schroniska: konkursy, 
zabawy, pokazy umiejętności psów.
Pamiętajcie również, że w schroni-

sku na dom czeka wiele innych bez-
domnych psów i kotów. Zachęcamy 

- nie kupuj, adoptuj!

Park na
Wyspie

2.10. 
nd. 18:00

Strefa Inspiracji i Rozwoju
„Relaksacyjny koncert gongów 

i mis tybetańskich” 

sala 
kameralna
bilet: 15 zł

3.10. 
pon. 18:00

KORTEZ
koncert kompozytora i wokalisty po-

chodzącego z  Iwonicza,
zaśpiewa utwory z debiutanckiej płyty 

„Bumerang”, która jest intymnym zbio-
rem opowiadań o miłości i jej braku

sala
widowiskowa, 

bilet: 55 zł

5.10
śr.

17:00 Casting do Teatru TAK! sala widowiskowa

19:00
„Herbatka z… Białorusią”

spektakl na bis w wykonaniu
aktorów Teatru TAK!

sala
widowiskowa
zaproszenia do 
odbioru w kasie 

RCK

7.10
pt. 19.00

OPERETKI CZAR
w wykonaniu artystów Teatru Naro-

dowego Operetki Kijowskiej
niezapomniana podróż muzyczna 
przez wszystkie historie miłosne 

operetki i musicalu.

sala
widowiskowa, 

bilet: 90 zł

9.10. 
nd. 19:00

GALA OPEROWA 
Po raz kolejny będziemy mieli okazję 

posłuchać najpiękniejsze arie operowe 
w wykonaniu Orkiestry i Solistów 
Teatru Wielkiego w Poznaniu pod 

przewodnictwem Aleksandra Grefa
w programie m.in.:  „Człowiek z 

La Manchy” – pieśń Don Kichota, 
„Kraina uśmiechu” – aria Su Czonga 

Twoim jest serce me

sala
widowiskowa, 

bilet: 30 zł

14.10
pt 19:00

ZACZAROWANE SKRZYPCE.
WIENIAWSKI: PROSTO Z KONKURSU 

koncert w wykonaniu uczestnika kon-
kursu skrzypcowego im. H. Wieniaw-
skiego, Orkiestry Filharmonii Poznań-

skiej w programie: II koncert skrzypcowy 
d-moll op. 22 Wieniawskiego, VII 

Symfonia A-dur op. 92 Beethovena

sala
widowiskowa

bilet: 20  zł Anonsujemy: 
05.11.2016 – ZADUSZKI POETYCKIE – koncert recytatorski
11-30.11.2016 – 17 FESTIWAL TEATRALNY „TEATR – PASJA 
RODZINNA”


