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I 1.12. - NIEDZIELA 
- godz. 16.00 - „Dobry czas” 
– spotkanie poświęcone 
pamięci Bogusława Urlika, 
założyciela zespołu ZAUŁEK 
PUCHACZY, autora tekstów 
i muzyki

I 2.12. - PONIEDZIAŁEK 
 -godz. 14.00 - „Trendy babcia 
i cool dziadek - Święta tuż, 
tuż…”, warsztaty rękodziel-
nicze dla nauczycieli z sekcją 
KUFEREK RÓŻNOŚCI

I 3.12. - WTOREK  
- godz. 10.00 - „Zmalujmy 
coś razem – sekcja PLAMA 
zaprasza” - warsztaty

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

 - godz. 16.00 - „Trendy babcia 
i cool dziadek – Święta tuż, 
tuż…”, warsztaty rękodziel-
nicze dla nauczycieli  
z sekcją KUFEREK RÓŻNO-
ŚCI

I 4.12. - ŚRODA  
- godz. 9.00 - Na dzień dobry 
PILANKI – próba zespołu

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

 - godz. 11.00 - Chóralne 
śpiewanie na wszystkie tro-
ski - próba chóru SREBRNA 
NUTA

 - godz. 17.00 - Jubileusz 
XXV-lecia żeńskiego ze-
społu wokalnego PILANKI 
/Sala Kameralna RCK, plac 
Staszica 1/

I 5.12. - CZWARTEK  
 - godz. 11.30 - Rozśpiewany 
poranek z zespołem BALLA-
DA

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

 - godz. 16.00 - „Skarby Egip-
tu” - opowieść o starożyt-
nym Egipcie – spektakl w 
wykonaniu aktorów scen 
krakowskich

I  6.12. - PIĄTEK   
  - godz. 10.00 - „Zmalujmy 
coś razem - sekcja PLAMA 
zaprasza” – warsztaty

 - godz. 15.00  -  Mikołajki z 
rękodziełem /zapisy/

I 7.12. - SOBOTA  
- godz. 15.00 - Zakończenie 
DNI SENIORA 2019 – 
podsumowanie całorocznej 
działalności Klubu Seniora 
RCK, omówienie planów 
pracy na 2020 r., koncert 
„Przeboje międzywojenne” 
w wykonaniu Perełek Studia 
Eska /Sala Kameralna RCK, 
plac Staszica 1/

I 9.12. - PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - SZLEMIK - mi-
kołajkowy turniej brydżowy

I 10.12. - WTOREK  
- godz. 10.00  -  „Zmalujmy 
coś razem – sekcja PLAMA 
zaprasza” – warsztaty

 - godz. 15.00 - Mikołajkowy 
TYSIĄC!

I 11.12. - ŚRODA  
- godz. 9.00 - Na dzień dobry 
PILANKI – próba zespołu

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

 - godz. 11.00 - Chóralne 
śpiewanie na wszystkie tro-
ski – próba chóru SREBRNA 
NUTA

 - godz. 16.00 - Na szacho-
wym mikołajowym polu 
– grudniowe rozgrywki w 
warcaby

I 12.12. - CZWARTEK  
  - godz. 11.30 - Rozśpiewany 
poranek z zespołem BAL-
LADA

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

 - godz. 15.00 - Mikołajkowa 
CZARNA BILA mężczyzn

 I13.12. - PIĄTEK   
- godz. 10.00  - „Zmalujmy 
coś razem - sekcja PLAMA 
zaprasza” - warsztaty

 - godz. 11.00  - Warsztaty 
kulinarne sekcji SMAK – 
ciasto na Moto-Mikołaje

 - godz. 15.00  - Mikołajkowa 
CZARNA BILA kobiet

I 14.12. - SOBOTA   
- godz. 7.30  - „Najpiękniej-
szym miesiącem w roku 
jest grudzień!” - wyjazdo-
we warsztaty rękodzieła 
artystycznego w fabryce 
bombek GNIEZNO 2019

I 16.12. - PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - SZLEMIK – 
grudniowy turniej brydżo-
wy

I 17.12. - WTOREK  
- godz. 10.00 - „Zmalujmy 
coś razem - sekcja PLAMA 
zaprasza” - warsztaty

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

 - godz. 15.00 - Remibrydż z 
czekoladowym Mikołajem

I  18.12. - ŚRODA  
- godz. 9.00 - Na dzień dobry 
PILANKI – próba zespołu

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

 - godz. 11.00 - Chóralne 
śpiewanie na wszystkie tro-
ski – próba chóru SREBRNA 
NUTA

 - godz. 16.00 - Tęga Głowa w 
czapce Św. Mikołaja

I 19.12. - CZWARTEK   
 - godz. 11.30 - Rozśpiewany 
poranek z zespołem BAL-
LADA

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

 - godz. 17.00 - Klubowy 
opłatek bożonarodzeniowy 
/RCK – Sala Kameralna/ 
zapisy

I  20.12. - PIĄTEK   
- godz. 10.00  - Zmalujmy 
coś razem - sekcja PLAMA 
zaprasza” - warsztaty

 - godz. 15.00  - SCRABBLO-
MANIA z Mikołajem w 
„słowie”!

I 21.12. - SOBOTA   
- godz. 16.00 - Pokaz zdjęć 
„DNI SENIORA 2019”

I 23.12. - PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - SZLEMIK – 
rozgrywki sekcji brydżowej

I  27.12. - PIĄTEK   
- godz. 16.00 - Rzutka do 
tarczy Mikołajowi wystar-
czy – świąteczny turniej 
DART’a

I  28.12. - SOBOTA   
- godz. 16.00 - Róbta co 
chceta!

I 30.12. - PONIEDZIAŁEK  
- godz. 15.00 - SZLEMIK gra!

I 31.12. - WTOREK  
- godz. 10.00 - „Zmalujmy 
coś razem - sekcja PLAMA 
zaprasza” - warsztaty

KLUB SENIORA



TEATR MIEJSKI

5.12.
CZW

12.12.
CZW

19.12.
CZW

4.12.
ŚR

9.12.
PON

6.12.
PT

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2  x  KINO FRANCUSKIE
„Portret kobiety w ogniu”, dramat historyczny,  
Francja (120 mIn.)

„Tajemnica Henriego Picka”, komediodramat kryminal-
ny, Francja, Belgia (100 mIn.) 

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2  x  O POTRZEBIE MIŁOŚCI
„Młody Ahmed”, dramat, Belgia, Francja  (84 mIn.)

„Błąd systemu”, dramat, niemcy  (118 mIn.) 

18.00 I bilety: 15 zł za jeden film

WIECZÓR DOBREGO KINA
2  x  KINO POLSKIE
„Obywatel Jones”, thriller polityczny, Polska (119 mIn.)

„Ikar. Legenda Mietka Kosza”, biograficzny, Polska (119 mIn.) 

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Dogonić marzenia”, biograficzny, dramat, sportowy, 
Australia (98 mIn)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Miłość i miłosierdzie”, religijny, dramat historyczny, 
fabularyzowany dokument, Polska  (90 mIn)

11.00 I bilet: 10 zł

KINO PRZED HEJNAŁEM
„Aspromonte”, dramat, Włochy  (89 mIn)

18.00 I bilet: 15 zł

KOBIECY WIECZÓR FILMOWY
„Ślicznotki”, dramat, USA (107 mIn.)

18:00 I bilet: 15 zł

SALON KULTURALNY
„1800 GRAMÓW” dramat obyczajowy, Polska (100 mIn.) 

Po projekcji spotkanie z Piotrem Głowackim, rozmowę 
poprowadzi dziennikarka Kinga Burzyńska

10.00 I bilet: 12 zł

MIKOŁAJKI W KINIE
„Jak zostać Świętym Mikołajem?”, familijny, Dania (92 mIn.)

Po seansie: spotkanie ze Świętym Mikołajem

KINO „KORAL”
3.12.
WT

4.12.
ŚR

6.12.
PT

9.12.
PON

10.12.
WT

7.12.
SOB

10.12.
WT

15.12.
ND

11.12.
ŚR

12.12.
ŚR

13.12.
CZW

14.12.
PT

19:00 I sala widowiskowa, bilet: 130 zł, 110 zł (balkon)
Koncert: 10 TENORÓW oraz orkiestra pod batutą Igora 
Jaroszenki
najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 TEnORÓW zaśpiewa 
dosłownie wszystko - od najlepszych piosenek romantyczny 
pop, ballad rockowych po utwory ludowe aż do arii operowej

18:00 I kino „koRal”, bilet: 15 zł

KOBIECY WIECZÓR FILMOWY
W programie rozmowa z gościem, losowanie 
nagród oraz projekcja filmu „Ślicznotki”

10:00 I kino „koRal” bilet: 12 zł 
(w cenę wliczona jest słodka niespodzianka)
MIKOŁAJKI W KINIE
Projekcja filmu  „Jak zostać Świętym mikołajem” (92 min)
po seansie spotkanie z mikołajem 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM Z ROVANIEMI

15:40 I namiot, plac staszica 
Animacje dla dzieci ze Studiem Kreatywnym „Okrzyk Radości”

16:15 I namiot, plac staszica 
Spotkanie z mikołajem

17:00 I plac staszica 
Rozświetlenie choinki

17:15 I z placu staszica na plac konstytucji 3 maja

Orszak mikołaja i przejazd ulicami miasta

18:10 I namiot

Koncert: „najpiękniejsze melodie z filmów dla dzieci”  
w wykonaniu solistów scen polskich 

9:30 i 11:00 I sala widowiskowa, dla uczniów klas 3 sp
EDUKACJA mUZYCZnA 
„Poznajemy instrumenty”

18:00 I kino „koRal” bilet: 15 zł

SALON KULTURALNY
Projekcja filmu „1800 GRAMÓW” oraz spotkanie z Piotrem Gło-
wackim, rozmowę poprowadzi dziennikarka Kinga Burzyńska

15:00 I sala kameRalna

Zakończenie Dni Seniora

18:00 I sala widowiskowa, wstęp wolny ilość miejsc ogRaniczona

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tanga zapraszamy na pokaz 
oraz lekcję tanga z Dorotą i Adrianem Grygier

17:00 I sala widowiskowa

UROCZYSTA GALA WOLOnTARIATU

18:00 I „galeRia na piętRze”
Wernisaż wystawy „nie tak dawno w Ameryce” 
- autor prac WOJCIECH LIEDKE

19:00 I sala widowiskowa, bilet: 130 zł i 120 zł balkon

Widowisko baletowe „Dziadek do orzechów” z towarzyszeniem 
orkiestry w dwóch aktach. muzyka: Piotr Czajkowski
UKRAIŃSKI BALET KLASYCZNY Z KIJOWA

WIGILIA MIEJSKA

14:30 I plac staszica, namiot

„największe przeboje muzyki świątecznej”, koncert w wykonaniu 
Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją Andrzeja Prokopo-
wicza

16:15 I plac staszica, namiot

Gotowanie na ekranie

17.00 I plac staszica, namiot

Koncert pt. „Góralskie kolędowanie” 
w wykonaniu Kapeli HAJDUKI

18.10 I plac staszica, namiot

Życzenia Prezydenta Miasta Piły

18.15 I plac staszica, namiot

Wieczerza Wigilijna przygotowana przez pilskich restauratorów

19:00 I sala widowiskowa bilet: 15 zł i 10 zł ulgowy  
(młodzież ucząca się, emeRyci i Renciści)
Spektakl „45” w wykonaniu tancerzy Polskiego Teatru Tańca  
w Poznaniu. Twórcy pragną pokazać moment, w którym obecnie 
znajduje się zespół najstarszego teatru tańca w Polsce. Spektakl 
współorganizowany przez Instytut muzyki i Tańca w ramach Pro-
gramu Zamówienia choreograficzne 2019

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
17:00 I plac staszica

Otwarcie Jarmarku

17:00 - 19:00 I plac staszica, namiot

Koncert pt. „Magia Świąt” w wykonaniu „Talenciaków” 
ze Szkoły Śpiewu Estradowego „Esti”

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

12:50 I plac staszica

mOTOmIKOŁAJE – wjazd orszaku Św. mikołaja 
-  Klub motocyklowy KTm „Husaria” Piła

13:30 - 14:30 I plac staszica

Strojenie choinek w wykonaniu uczniów pilskich szkół

14:30 - 17.25 I plac staszica, namiot

Przegląd twórczości uczniów z uczniów pilskich szkół 
pt. „Wigilie polskie”

17.30 I plac staszica, namiot

Koncert „najpiękniejsza muzyka filmowa z bajek i baśni, które 
znają dzieci i dorośli”  w wykonaniu absolwentów Akademii mu-
zycznej w Bydgoszczy

20:00 I sala widowiskowa bilet: 80 zł

Widowisko multimedialne „Pink Floyd Muzyka Live”
Zespół SPARE BRICKS funduje publiczności widowisko, które 
z jednej strony jest sentymentalnym powrotem do kultowych 
przebojów w nowych aranżacjach, z drugiej – fantastyczną przy-
godą z poezją. A to dlatego, że utwory z płyty „The Wall” zostaną 
zaprezentowane w polskiej wersji.

17:00 I kino „koRal”, wejściówki do odbioRu  w kasie Rck
Projekcja filmu „Echo”  wyprodukowanego przez TV ASTA i SEmiF
Scenariusz i reżyseria: Tomasz Janczar. Obsada: Anna Bieżyńska, 
Robert Gulaczyk, michał Krzywicki, magdalena Biegańska, Dagma-
ra Brodziak i Rafał Cieluch.
Opowieść o młodej kobiecie, która po przebytej chorobie próbuje 
odnaleźć się w zastanej rzeczywistości. Zdjęcia do filmu zrealizo-
wane zostały w całości na terenie miasta Piły.


