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miejsce, które od blisko 60 lat mieni się całą paletą barwnej działalności animacyjnej, artystycznej i edukacyjnej. Wspieramy 

i aktywnie współpracujemy z lokalnymi środowiskami, odpowiadając na potrzeby nie tylko kulturalne, ale również 

społeczne. Inicjujemy także nowe projekty integrujące artystycznie naszą dzielnicę. ŚWIT to miejsce, które stymuluje do 

aktywności oraz rozwoju różne środowiska i grupy wiekowe. 

 

 

16.10.2017 

NADZCHODZĄCE WYDARZENIA: 

Smykofonia „Skarby jesieni” 

21 oraz 22.10.2017/godz.10:00, 11:15, 

12:30/ 

Bilety do nabycia w salonach Empik lub 

na stronie ebilet.pl 

Jesień jest niezwykłą porą roku. Świat 
wokół nas nabiera barw a w kolorach 
jesiennych liści kryją się różne uczucia: 
radość, smutek, melancholia, strach 
i złość. W opisaniu różnych jesiennych 
nastrojów pomogą nam trzy instrumenty: 
obój, kontrabas i gitara. Który z nich 
śmieje się najgłośniej a który najpiękniej 
opowiada jesienne bajki? A może w ich 
wnętrzach kryją się zwierzęta jesiennego 
lasu – wiewiórka, lis i jeżyk? Posłuchajcie 
sami. 

 

Wieczorek z piosenkami Starszych Panów 
21.10.2017/godz.16:00 oraz 19:30/Bilety: 
10 zł 
 
Tegoroczna wieczorowa aura pomoże nam 
spojrzeć z uśmiechem na nasze życie 
codzienne, które zadziwiająco podobnie 
jak w epoce Starszych Panów, tak i dziś 
stawia przed nami liczne banalne 
wyzwania, ale i pozwala cieszyć się z 
niepomiernej ilości drobnych rozkoszy 
tego świata. Mamy nadzieję, że wieczorek 

okaże się kolejnym niezapomnianym 
doświadczeniem, a to nasze wspólne 
spotkanie pomoże nam z dystansem i 
uśmiechem zmierzyć się z życiem 
codziennym, którym już być może nie 
zawsze umiemy się zadziwić. 
 
Kabaret Łowcy.B 
22.10.2017/godz.19:00/Bilety: 40 zł 
normalny, 30 zł ulgowy 
 
Łowcy.B to kabaret, tudzież teatr absurdu, 
który stworzyła grupa studentów (zresztą 
długoletnich) Uniwersytetu Śląskiego a 
konkretnie jego filii w Cieszynie. Tam 
właśnie, na południowym cyplu naszego 
pięknego kraju, grupę przyjaciół połączył 
niezwykły sposób obserwowania 
rzeczywistości i parabolizowania jej na 
scenie. Aktualnie Kabaret Łowcy.B 
funkcjonuje w składzie czteroosobowym: 
Bartosz Gajda, Maciek Szczęch, Sławek 
Szczęch i Bartek Góra. Musisz zobaczyć ich 
Show na żywo! 
 
Triathlon Story – czyli chłopaki z żelaza 
23.10.2017/godz.19:00/Bilety: 75 zł 
 
W hotelowym pokoju, wieczorem,  
przypadkowo spotykają się czterej 
uczestnicy tych najbardziej prestiżowych 
triathlonowych zmagań. „Triathlon story” 
rozbraja szczerością, uwodzi potężną 
dawką dobrego humoru i nie zwalnia 
tempa ani na chwilę. Bawi widzów od 
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pierwszej do ostatniej minuty spektaklu. 
Nieoczekiwane zwroty akcji, brawurowe 
sytuacje i mistrzowska gra aktorska: 
Bartłomieja Topy, Leszka Lichoty, 
Waldemara Błaszczyka oraz Piotra 
Nowaka, który jest jednocześnie 
reżyserem sztuki, gwarantują doskonałą, 
pełną pozytywnych emocji rozrywkę. 

http://www.dkswit.com.pl/
http://www.kinoswit.pl/
https://www.facebook.com/dkswit/

