
STYCZEŃ 2020

Teatr Miejski
Plac Staszica 1
64-920 PIŁA
tel. 67 210 50 04
www.rck.pila.pl
sekretariat@rck.pila.pl

Klub Seniora
ul. Bydgoska 68
64-920 PIŁA
tel. 67 215 74 28
klubseniora.rck.pila.pl
klubseniora@rck.pila.pl

MOSiR
ul. Bydgoska 76
64-920 PIŁA
tel. 67 213 27 83
www.mosir.pila.pl
sekretariat@mosir.pila.pl

Muzeum Stanisława 
Staszica w Pile
ul. Browarna 18
64-920 PIŁA
tel. 67 213 15 67
www.muzeumstaszica.pl
biuro@muzeumstaszica.pl

I 2.1.- CZWARTEK  
 - godz. 11.30 - Rozśpiewany  
poranek z zespołem BALLADA

  - godz. 13.00 - „SKLEROZA nam 
nie grozi” – próba kabaretu

I  3.1.- PIĄTEK   
  - godz. 10.00 - „Zmalujmy coś 
razem - sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

 - godz. 15.00  -  „Zabawa słów-
kami” – rozgrywki  
w SCRABBLE, cz. I

I 4.1.- SOBOTA 
- godz. 16.00 - „W karnawale, w 
karnawale, młodzi  
i starzy chodzą na bale”- za-
bawa seniorska pod auspicjami 
zespołów BALLADA i SKLE-
ROZA /zapisy, ilość miejsc 
ograniczona/

I 7.1.- WTOREK  
- godz. 10.00 - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” - warsztaty

 - godz. 11.00 - „Teatr ma w 
sobie magię” - próba UBU

 - godz. 15.00 - „Tysiącem” 
otwieramy Nowy Rok  
– rozgrywki, cz. I

I 8.1.- ŚRODA  
- godz. 9.00 - „Na dzień dobry 
Pilanki i Srebrna Nuta” – próba 
zespołów

 - godz. 10.00 - „Zatrzymane w 
czasie” - zajęcia sekcji ceramiki 
artystycznej AMFORA

 - godz. 16.00 - Popołudnie dla 
umysłu z nagrodami!– krzyżów-
ki, rebusy

I 9.1.- CZWARTEK  
 - godz. 11.30 - Rozśpiewany  
poranek z zespołem BALLADA

  - godz. 13.00 - „SKLEROZA nam 
nie grozi” – próba kabaretu

 - godz. 15.00 - „Bile do łuzy” - 
CZARNA BILA mężczyzn, cz. I

I  10.1.- PIĄTEK   
  - godz. 10.00 - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

 - godz. 16.00  - Rzutem w DAR-
T’a w 2020 rok! 

I 11.1.- SOBOTA  
- godz. 15.00 - „Gotujemy dla 
WOŚP z sekcją SMAK” - warsz-
taty kulinarne /zapisy/

I 12.1.- NIEDZIELA  
- godz. 15.00 - 28 finał WOŚP /
gościnny występ teatru UBU/

I 13.1.- PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - SZLEMIK gra! - 
rozgrywki brydżowe

I 14.1.- WTOREK  
- godz. 10.00 -  „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

 - godz. 11.00 - „Teatr ma w 
sobie magię…” - próba UBU

 - godz. 15.00 - „Remi z brydżem 
się spotkają…” - rozgrywki w 
remibrydża, cz. I

I 15.1.- ŚRODA  
- godz. 9.00 - „Na dzień dobry 
Pilanki i Srebrna Nuta” – próba 
zespołów

 - godz. 10.00 - „Zatrzymane w 
czasie” - zajęcia sekcji ceramiki 
artystycznej AMFORA

 - godz. 16.00 - Spotkanie sekcji 
multimedialnej STUDIO 68

I 16.1.- CZWARTEK  
  - godz. 9.30 - „Trendy babcia 
i cool dziadek” - warsztaty 
plastyczne z sekcją KUFEREK 
RÓŻNOŚCI i klasą IIIb z SP2

  - godz. 11.30 - Rozśpiewany 
poranek z zespołem BALLADA

 - godz. 13.00 - „SKLEROZA nam 
nie grozi” - próba kabaretu

 - godz. 15.00 - CZARNA BILA 
kobiet – rozgrywki, cz. I

I 17.1.- PIĄTEK   
- godz. 10.00  - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

 - godz. 16.00  - Dzień babci  
i dziadka z PILANKAMI – po-
południe muzyczne

I 18.1.- SOBOTA   
- godz. 16.00  - Noworoczny 
pokaz zdjęć

I 20.1.- PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - Longer w pikach 
– gramy w brydża

I 21.1.- WTOREK  
- godz. 10.00 - „Zmalujmy coś 
razem - sekcja PLAMA zapra-
sza” - warsztaty

 - godz. 11.00 - „Teatr ma w 
sobie magię!” - próba UBU

 - godz. 15.00 - „Tysiącem” 
otwieramy Nowy Rok – roz-
grywki, cz. II

I  22.1.- ŚRODA  
- godz. 9.00 - „Na dzień dobry 
Pilanki i Srebrna Nuta” – pró-
ba zespołów

  - godz. 10.00 - „Zatrzymane w 
czasie” - zajęcia sekcji ceramiki 
artystycznej AMFORA

  - godz. 16.00 - „Słońce oświeca 
świat, wiedza oświeca ludzi” - 
konkurs wiedzy powszechnej 
TĘGA GŁOWA

I 23.1.- CZWARTEK   
 - godz. 11.30 - Rozśpiewany 
poranek z zespołem BALLA-
DA

 - godz. 13.00 - „SKLEROZA 
nam nie grozi!” - próba kaba-
retu

 - godz. 15.00 - „Bile do łuzy” - 
CZARNA BILA mężczyzn, cz. II

I  24.1.- PIĄTEK   
- godz. 10.00  - Dzień Babci 
i Dziadka w przedszkolu 
terapeutycznym „Miś Wojtek” 
- warsztaty plastyczne /zapisy, 
ilość miejsc ograniczona/

 - godz. 15.00  - „Zabawa słów-
kami” – rozgrywki w SCRAB-
BLE, cz. II

I 25.1.- SOBOTA   
- godz. 15.00 - Popołudnie z 
rękodziełem – zapisy /ilość 
miejsc ograniczona/

I 27.1.- PONIEDZIAŁEK  
- godz. 10.00 - FERIE U SENIO-
RA - Z BABCINEGO KUFERKA 
„W krainie filcu” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci /zapisy, 
ilość miejsc ograniczona/

 - godz. 15.00 - Szlemik w po-
niedziałek!

I 28.1.- WTOREK  
- godz. 10.00 - „Zmalujmy coś 
razem - sekcja PLAMA zapra-
sza” - warsztaty

 - godz. 11.00 - „Teatr ma w 
sobie magię…” - próba UBU

 - godz. 15.00 - „Remi z 
brydżem się spotkają…” - 
rozgrywki w remibrydża, cz. II

I 29.1.- ŚRODA  
- godz. 9.00 - „Na dzień dobry 
Pilanki i Srebrna Nuta” – pró-
ba zespołów

 - godz. 10.00 - „Zatrzymane w 
czasie” – zajęcia sekcji cerami-
ki artystycznej AMFORA

 - godz. 16.00 - „Tajemnica 64. 
pól” - rozgrywki warcabowe

I 30.1.- CZWARTEK 
- godz. 10.00 - FERIE U 
SENIORA - Z BABCINEGO 
KUFERKA „Malowanie na 
tkaninie” – zajęcia plastyczne 
dla dzieci /zapisy, ilość miejsc 
ograniczona/

 - godz. 13.00 - „SKLEROZA 
nam nie grozi!” - próba kaba-
retu

 - godz. 15.00 - CZARNA BILA 
kobiet – rozgrywki, cz. II

I 31.1.- PIĄTEK   
- godz. 10.00  - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

 - godz. 16.00  - Pogadanka 
historyczna

KLUB SENIORA



TEATR MIEJSKI

9.1.
CZW

23.1.
CZW

29.1.
ŚR

2.1.
CZW

16.1.
CZW

30.1.
CZW

22.1.
ŚR

10.1.
PT

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2  x  MUZYKA, MOJA MIŁOŚĆ
„Kult. Film”, dokumentalny, Polska  (80 mIn.)

„Marianne i Leonard: Słowa miłości”, dokumentalny 
USA (120 mIn.) 

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2  x  RODZINA
„Historia małżeńska”, komediodramat, USA   (136 mIn.)

„Nie ma nas w domu”, dramat, Belgia, Francja, UK (100 mIn.) 

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Niewidoczne życie sióstr Gusmao”, dramat, 
Brazylia (145 mIn)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Błąd systemu”, dramat, niemcy  (118 mIn)

18.00 I wejściówki w kasie  Rck
TEATR w KINIE

18.00 I bilet: 15 zł

WIECZÓR DOBREGO KINA
TYLKO JEDEN SEANS
„Irlandczyk”, biograficzny, dramat, kryminał, USA (210 mIn.)

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2  x  HIT
„Oficer i szpieg”, biograficzny, polityczny,
 dramat historyczny, Francja, Włochy  (126 mIn.)

„Supernova”, dramat, Polska (78 mIn.)

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2  x  K, JAK…
„Na noże”, kryminał, USA  (130 mIn.)

„Tam gdzieś musi być niebo, komedia, Francja, Kanada (97 mIn.)

18:00 I bilet: 15 zł

KOBIECY WIECZÓR FILMOWY
„(Nie)znajomi” komediodramat, Polska  (103 mIn.) 

10.00 I seans zamknięty

„Magiczne Święta Ewy”, familijny, Estonia (90 mIn.)

KINO „KORAL”
3.01.
PT

27.01.
PON

28.01.
WT

29.01.
ŚR

30.01.
CZW

31.01.
PT

24.01.
PT

25.01.
SOB

6.01.
PN

7.01.
WT

11.01.
SOB

12.01.
ND

18.01.
SOB

19.01.
ND

21.01.
WT

22.01.
ŚR

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 70 zł

XIII WIEDEŃSKI KONCERT NOWOROCZNY  
„Z biegiem Dunaju” 
Sopranistka – Barbara Gutaj monowid, Hubert Stolarski 
Dyrygent - Cheung Chau
Sinfonietta Polonia

10.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

10.00 I klub senioRa, ul. bydgoska 68  
Zajęcia rękodzielnicze W KRAInIE FILCU (od 7 lat, 15 osób)

11.00 I sala kameRalna, wstęp wolny

Pogadanka + zajęcia plastyczne - bezpieczne i zdrowe ferie 
zimowe

16.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”  

10.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

11.00 I sala kameRalna, zapisy

Zajęcia przyrodnicze - Goście w karmniku

16.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”  

10.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

11.00 I sala 66, zapisy

Zajęcia plastyczne – DECOUPAGE, 15 osób, od 7 lat

16.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”  

10.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

10.00 I klub senioRa, ul. bydgoska 68  
Zajęcia plastyczne – malowanie na tkaninie, od lat 7, 15 osób

11.00 I sala kameRalna, zapisy

Zajęcia teatralne – PIERWSZA PRÓBA, od lat 12

16.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”  

18.00 I kino „koRal”, wejściówki do odbioRu w kasie Rck
TEATR W KINIE - czyli najznakomitsze spektakle znane z teatru 
telewizji, retransmisja spektaklu

10.00 I sala widowiskowa, bilet: 9 zł  
Spektakl teatralny „BLUE SHOW”
Interaktywne przedstawienia wzbogacone elementami żonglerki 
łączące pantomimę z clownadą. Teatr Kubika - Szczecin

12.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Śnieżna paczka”, film animowany

16.00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł, 12 zł ulgowy, 10 zł zbioRowy

„Śnieżna paczka”, film animowany

19.00 I  sala widowiskowa, bilet: 55 zł 
Koncert 10 sekretów Marilyn Monroe
SONIA BOHOSIEWICZ
Koncert ten, złożony nie tylko z fenomenalnych piosenek 
w znakomitym wykonaniu Soni Bohosiewicz, ale także 
opowieści o największej gwieździe Hollywood, cieszy się 
ogromnym powodzeniem wśród publiczności.

18.00 I zapisy: 511 304 212, koszt: 600 zł / 12 zajęć

Początek kursu fotograficznego „Fotografia studyjna”

14.00 I zapisy: 511 304 212, koszt: 600 zł / 12 zajęć

Początek kursu fotograficznego „Fotografia od podstaw”

19.00 I sala widowiskowa,  bilet: 35 zł

Koncert CISZA TAKA JAK TA
Wyjątkowe zjawisko na scenach Krainy Łagodności. nawiązują 
do najlepszych tradycji poezji śpiewanej, rodem z poetyckiego 
świata wrażliwości Starego Dobrego małżeństwa, Raz Dwa Trzy 
czy Wolnej Grupy Bukowina. Swą muzyką niosą radość i uśmiech, 
ale także refleksję i zadumę.15.00 I z pl. zwycięstwa na plac staszica

ORSZAK TRZECH KRÓLI  
Wymarsz Orszaku z udziałem kapeli góralskiej OnDRASZKI.
Trzej Królowie składają dary Dzieciątku.
Koncert kapeli góralskiej OnDRASZKI.
Koncert zespołu EXODUS 15

14.30 - 20.00 I plac staszica, sala widowiskowa, hol

28. Finał  WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
Występy zespołów tanecznych, wokalnych, licytacje,
prezentacja motocykli, pokazy sztuk walki, pokaz sprzętu 
kryminalistycznego, gabinet fryzjerski, weterynaryjny, punkt 
udzielania pierwszej pomocy, stoiska i wiele innych atrakcji. 

19.00 I sala widowiskowa, bilety: 120 zł, 110 zł

Koncert „Piosenki z górnej półki”
OSIECKA. MŁYNARSKI. PRZYBORA…
Prowadzenie: Andrzej Strzelecki
Wystąpią: Piotr Machalica, Marcin Januszkiewicz, Katarzyna 
Dąbrowska, Magda Andres, Robert Mróz
Zespół marka Stefankiewicza.

15.00 i 18.00 I sala widowiskowa, bilet: 10 zł

SZLIFOWAnIE DIAmEnTÓW
Przegląd zespołów tanecznych Szkoły Tańca BEEZOnE

9.30 i 11.00 I sala widowiskowa, dla uczniów klas 3 sp
EDUKACJA mUZYCZnA 
„Poznajemy instrumenty”

18.00 I sala widowiskowa, bilet: 15 zł

KOBIECY WIECZÓR FILMOWY
Spotkanie z gościem, losowanie nagród
oraz projekcja filmu „(nie)znajomi”

19.00 I kościół pw. świętej Rodziny, ul. jana bosko,   
 cegiełka 10 zł  do nabycia w kasie Rck oRaz w kościele 
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK i nie tylko.
STANISŁAWA CELIŃSKA
Koncert z zespołem pod kierownictwem macieja muraszko

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 130 zł, 120 zł

Noworoczna Gala Operetkowa
narodowy Teatr Operetki Kijowskiej
Zapraszamy Państwa na niezapomnianą podróż muzyczną 
przez najpiękniejsze historie miłosne operetki i musicalu.


