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I 2.-31.03. 
Wystawa prac p. Alicji Lesiń-
skiej „PURING - wylewane 
obrazy” w filii nr 4 PiMBP  
w Pile, Al. Powst. Wlkp. 62

I 2.03.- PONIEDZIAŁEK  
 - godz. 15.00 - SZLEMIK gra – 
rozgrywki brydżowe

I 3.03.- 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 - Tysiąc w sam raz! – 
rozgrywki, cz. I

I 4.03.- ŚRODA  
 - godz. 10.00 - „Zatrzymane w 
czasie” - zajęcia sekcji ceramiki 
artystycznej AMFORA

 - godz. 10.00 - Śpiewanie na 
wszystkie troski – próba chóru 
SREBRNA NUTA i zespołu 
PILANKI

 - godz. 16.00 - 64. pola biało-
czarnej szachownicy – rozgryw-
ki w warcaby

I 5.03.- CZWARTEK  
 - godz. 10.00 - DZIEŃ KOBIET z 
zespołem BALLADA w DDP w 
Pile

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

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

I  6.03.- PIĄTEK   
  - godz. 10.00 - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

 - godz. 16.00  - Spotkanie z die-
tetykiem, analiza składu ciała

I 7.03.- SOBOTA  
- godz. 16.00 - „W święto na-
szych Pań” - muzyczny DZIEŃ 

KOBIET z zespołem Zaułek 
Puchaczy

I 9.03.- PONIEDZIAŁEK  
- godz. 9.30 - Występ teatru 
UBU z okazji DNIA KOBIET w 
Dziennym Domu Pomocy w 
Pile

 - godz. 15.00 - Marcowe 
rozgrywki brydżowe sekcji 
SZLEMIK

I 10.03.- WTOREK  
- godz. 10.00 -  „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

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

 - godz. 16.00 - FLORYSTYKA dla 
miłośników piękna – warsztaty 
florystyczne

I 11.03.- ŚRODA  
- godz. 10.00 - Śpiewanie na 
wszystkie troski – próba chóru 
SREBRNA NUTA i zespołu 
PILANKI

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

 - godz. 15.00 - Przy Remiku 
emocji bez liku! – rozgrywki 
remibrydża, cz. I

I 12.03.- CZWARTEK  
  - godz. 11.30 - Rozśpiewany 
poranek z zespołem BALLADA

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

 - godz. 15.00 - „Literka do literki” 
– zagrajmy w SCRABBLE, cz. II

I 13.03.- PIĄTEK   
- godz. 10.00  - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

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

I 14.03.- SOBOTA   
- godz. 16.00 - Wiosenny pokaz 
klubowych zdjęć z sekcją mul-
timedialną STUDIO 68

I 16.03.- PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - SZLEMIK – roz-
grywki brydżowe

I 17.03.- 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 - Tysiąc w sam 
raz! – rozgrywki, cz. II

I  18.03.- ŚRODA  
- godz. 10.00 - Śpiewanie na 
wszystkie troski – próba chó-
ru SREBRNA NUTA i zespołu 
PILANKI

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

  - godz. 16.00 - Czy na pewno 
wiesz wszystko? - quiz wiedzy 
powszechnej

I 19.03.- CZWARTEK   
 - godz. 13.00 - „SKLEROZA 
nam nie grozi!” - próba kaba-
retu

 - godz. 15.00 - Tłusty czwartek 
– warsztaty kulinarne sekcji 
SMAK

I  20.03.- PIĄTEK   
- godz. 10.00  - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza”, warsztaty plastyczne

 - godz. 15.00  - DART udziału 
wart! - rozgrywki

I 21.03.- SOBOTA   
- godz. 7.00 - 20.00 - Artystycz-
ne powitanie wiosny w ośrod-
ku wypoczynkowym FLORYN 
w Unieściu /zapisy/

I 23.03.- PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - „SZLEM albo 
SZLEMIK” - rozgrywki!

I 24.03.- WTOREK  
- godz. 10.00 - „Zmalujmy coś 
razem - sekcja PLAMA zapra-
sza” - warsztaty

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

 - godz. 16.00 - Kwietny wtorek 
– zajęcia florystyczne

I 25.03.- ŚRODA  
- godz. 10.00 - Śpiewanie na 
wszystkie troski – próba chó-
ru SREBRNA NUTA i zespołu 
PILANKI

  - godz. 15.00 - Przy Remiku 
emocji bez liku! – rozgrywki 
remibrydża, cz. II

I 26.03.- CZWARTEK 
- godz. 11.30 - Rozśpiewany 
poranek z zespołem BALLADA

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

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

I 27.03.- PIĄTEK   
- godz. 10.00  - „Zmalujmy coś 
razem – sekcja PLAMA zapra-
sza” – warsztaty

 - godz. 15.00  - Konkurs strze-
lecki im. Janka Kosa

I 28.03.- SOBOTA   
- godz. 15.00  - Zajęcia ręko-
dzielnicze /zapisy/

I 30.03.- PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - SZLEMIKowe 
rozdanie w marcu - rozgrywki

 Inauguracja konkursu „PALMA 
WIELKANOCNA” /zbiór prac/

I 31.03.- 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 - Literka do liter-
ki” – zagrajmy w SCRABBLE, 
cz. II

KLUB SENIORA



TEATR MIEJSKI

5.03.
CZW

12.03.
CZW

19.03.
CZW

26.03.
CZW

18.03.
ŚR

3.03.
WT

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2x  A GDY NIEBA NIE MOŻNA ODRÓŻNIĆ OD ZIEMI…
„1917”, dramat, wojenny, USA, Wielka Brytania (119 mIn.)

„Biały, biały dzień”, dramat, Dania, Islandia, Szwecja (109 mIn.) 

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2x  POGODNIE
„Miłość mojego brata”, komediodramat, Kanada (117 mIn.)

„Deerskin”, komedia, Francja (77 mIn.) 

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2x  MŁODZI I MŁODSI
„Monos”, dramat, Argentyna, Holandia, niemcy, Szwecja, 
Kolumbia, Urugwaj (102 mIn.)

„Głupie, młode serce”, dramat, Finlandia, Holandia,  
Szwecja  (102 mIn.) 

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2x  WŚRÓD BLISKICH
„Matthias i Maxime”, dramat, Kanada  (119 mIn.)

„Ojciec”, komediodramat, Bułgaria, Grecja (87 mIn.) 

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Boże Ciało”, dramat obyczajowy, Polska (115 mIn)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Parasite”, komedia, thriller, Korea Południowa (132 mIn)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Ból i blask”, dramat, Hiszpania (113 mIn)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Młody Ahmed”, dramat, Belgia, Francja (90 mIn)

18:00 I bilet: 15 zł

KOBIECY WIECZÓR FILMOWY
„Gorący temat”, biograficzny, dramat, USA (108 mIn.) 

18:00 I bilet: 5 zł

13 GRAND OFF  - NAJLEPSZE NIEZALEŻNE KRÓTKIE 
FILMY ŚWIATA 2019

KINO „KORAL”
1.03.
ND

4.03.
ŚR

7.03.
PT

9.03.
PON

10.03.
WT

14.03.
SOB

2.03.
PON

3.03.
WT

16.03.
PON

18.03.
ŚR

17.03.
WT

21.03.
SOB

22.03.
ND

24.03.
WT

25.03.
CZW

28.03.
SOB

29.03.
ND

30.03.
PON

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 10 zł

Koncert ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI - PODZIEMNA ARMIA  
POWRACA. W programie „Rapsodia drugowojenna”. 
Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk

12.00 I sala miejska, ul. dąbrowskiego 8
Uroczysta Sesja Rady Miasta Piły z okazji 
507. rocznicy nadania miastu Piła praw miejskich

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 90 zł, 85 zł balkon

TEATRALNY DZIEŃ KOBIET
Spektakl „Dobry wieczór kawalerski, czyli na drugą nóżkę” .
Dwie obsady aktorskie (wymiennie): Michał Żurawski, Michał 
Piela, Tomasz Borkowski, Piotr Nowak, Andrzej Andrzejewski, 
Waldemar Błaszczyk, Michał Sitarski, Piotr Miazga, Marcin 
Rogacewicz, Piotr Ligenza. nasi bohaterowie mają za sobą 
zaskakujące życiowe doświadczenia z kobietami i wyciągają z 
nich odmienne wnioski na temat relacji damsko-męskich. Co 
wyniknie ze skonfrontowania tak różnych punktów widzenia  
w przeddzień ślubu jednego z nich?

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

KONCERT „10 Tenorów” - najbardziej ekscytująca grupa wokal-
na 10 TEnORÓW zaśpiewa dosłownie wszystko - od najlep-
szych piosenek romantyczny pop, ballad rockowych po utwory 
ludowe aż do arii operowej.

18.30 I sala widowiskowa, bilet: 75 zł, 65 zł balkon

TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY 
- zwyciężczyni programu „mam Talent”, zaprasza na rodzinną 
odsłonę tej ponadczasowej historii, opowiedzianej śniegiem, 
piaskiem i światłem. Spektakl polecany jest dla dorosłych oraz 
dzieci od 5-ego roku życia. Trwa 70 minut bez przerwy.

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 60 zł

KONCERT Z GWIAZDĄ - RUDI SCHUBERTH z udziałem Orkie-
stry Rozrywkowej pod kierownictwem Andrzeja Prokopowicza. 
Usłyszymy największe przeboje artysty: „Córka rybaka”, „Moni-
ka – dziewczyna ratownika”, „Wars wita”, „Tylko mi ciebie brak”

18.00 I sala kameralna, wstęp wolny

Klub „Dialog” zaprasza na spotkanie z JERZYm ILLGIEm,  
redaktorem naczelnym Wydawnictwa ZnAK

18.00 I kino „koral”, bilet: 5 zł

GRAnD OFF - nAJLEPSZE nIEZALEŻnE KRÓTKIE FILmY ŚWIATA 
2019 - Pokaz filmów nagrodzonych 

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 120 zł, 90 zł balkon

Koncert RAZ DWA TRZY - „30 lat jak jeden koncert…”
- historia zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował 
ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów – od 
małych klubów po wielkie sale koncertowe. Te 30 lat minęło 
nam jak jeden koncert!

18.00 I sala widowiskowa, bilet: 15 zł

KOBIECY WIECZÓR FILMOWY
w programie: Spotkanie z gościem,  losowanie 
nagród oraz projekcja filmu „Gorący temat”

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

19.30 I sala widowiskowa, bilet: 39 zł

STAND UP COMEDY - BŁAŻEJ KRAJEWSKI
„Komedia Pomyłek” rozbawia do łez historiami z rodzinnej Byd-
goszczy, wieloma wpadkami, które Błażej przyciąga do siebie jak 
magnes oraz imitacjami głosów znanych postaci. 

19.00 I sala kameralna, wstęp wolny

Klub „Dialog” zaprasza na spotkanie z Jerzym Utkinem
i promocję książki „Po drugiej stronie ciszy”

16.00 i 19.00 I sala widowiskowa, bilet: 119 zł, 99 zł balkon

Koncert QUEEN SYMFONICZNIE w wykonaniu Chóru i Orkiestry 
Alla Vienna + śpiewający aktor jako FREDDIE MERKURY.
Kierownictwo artystyczne Jan niedźwiecki.
QUEEn SYmFOnICZnIE to absolutny fenomen – zaplanowany 
pierwotnie jednorazowy występ przerodził się w wielką trasę 
koncertową w największych salach w kraju.

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 95 zł, 90 zł balkon

ŚWIĘTO TEATRU - Spektakl „Czarno to widzę czyli wymieszani posor-
towani”. Reżyseria: Ewa Kasprzyk, Autor: Marcin Szczygielski
Koordynator artystyczny: Olaf Lubaszenko. Obsada: Anna Korcz, 
Laura Samojłowicz, Ifi Ude, Bartosz Obuchowicz, Damian Kulec, 
Wojciech Medyński. W Polsce podzielonej bardziej niż kiedykol-
wiek w historii, w tym królestewku bigoterii, hipokryzji, nienawiści i 
hejtu, grupa nietuzinkowych osób bardzo chce być Polakami. 

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 15 zł, 10 zł ulgowy

POLSKI TEATR TAŃCA

18.00 I sala widowiskowa, wejściówki do odbioru w kasie rck
TEATR W KINIE  - „Karski” - spektakl w reż. magdaleny Łazarkiewicz

19.00 I sala widowiskowa, bilet: 50 zł

Koncert PAWEŁ WÓJCIK I TOMASZ SARNIAK 
Paweł Wójcik jest zdobywcą nagrody im. Wojciecha Bellona na 48. 
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, nagrody publiczno-
ści na festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego „nadzieja”, laureatem 
Grand Prix i nagrody publiczności na festiwalu piosenki kabare-
towej OSPA w Ostrołęce oraz Grand Prix im. Jonasza Kofty w 
międzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA w Warszawie. Pisze  
o sprawach, które wszystkich nas dotyczą, ale nie zawsze potrafi-
my o nich mówić.

12.00 I sala widowiskowa, zgłoszenia do 13 marca

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje miejskie i Rejonowe

18.00 I kino „koral”, bilet: 15 zł

SALON KULTURALNY


