
wrzesień 2018
PROGRAM
Regionalny Ośrodek Kultury 
w Zatorze



1 września – Kino plenerowe, projekcja filmu „La 
La Land”, godz.21.00, CAZ
8 września – Dzień Seniora na Bugaju, kon-
cert Wojciecha Paciorka, DL Bugaj, godz.15.00
9 września  - Gminne Dożynki w Rudzach
godz. 11.40 – Zbiórka Delegacji Dożynkowych na placu Pił-
sudskiego w Zatorze
godz. 12.00 – Msza św. w Kościele parafialnym w Zatorze
godz. 13.00 – Przejazd korowodu na plac dożynkowy przy 
Domu Ludowym w Rudzach
godz. 13.40 - Poczęstunek dożynkowy 
godz. 14.00-  Koncert Orkiestry Dętej ROK Zator 
godz. 14.30-  Ceremonia wręczenia symbolicznego bochna 
chleba
godz. 14.45 – Przekazanie wieńców dożynkowych
godz. 16.15 – Część artystyczna w wykonaniu dzieci ze szko-
ły i przedszkola w Rudzach
godz. 16.45 – Koncert zespołu śpiewaczego „Podolszanka”
godz. 17.00 -  Koncert zespołu ROKBand ROK Zator 
godz. 18.00 – Zabawa taneczna 
Stoiska i atrakcje:
- Ogródek zabaw „Biało- czerwoni”,  robienie biało-czerwo-
nych warkoczy i bransolet, malowanie twarzy, gigantyczne 
cegły, magnetyczne klocki, zamek do skakania
- stoiska rękodzielników
- produkty regionalne
- dożynkowy poczęstunek 
- bufet plenerowy
14 września – Narodowe czytanie „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego, czytać będą stu-
denci UTW oraz zaproszeni goście, godz.9.00-14.00, CAZ
15 września - Piknik Patriotyczny z okazji 
100-lecia Niepodległości Polski 
 z gościnnym udziałem miast partnerskich pod patronatem 
Burmistrza Zatora,15 września, godz.14.30-18.00, Łowisko 
Podolsze (przy drodze do Smolic) 
godz.14.30-14.45- Uroczyste otwarcie, przekazanie ziemi na 
sypanie Kopca Niepodległości
godz.14.45-15.20 – Koncert zespołu ROKBand
godz.15.30-16.15- Koncert Zatorskiej Orkiestry Dętej 
godz.16.15-17.45-  Węgierski folklor – prezentacje zespołów 
z Berekfurdo 
Nordic Walking- kopcami pamięci 
godz.15.15 zbiórka przy piknikowej scenie na Łowisku Po-
dolsze, trasa: miejsce sypania Kopca Niepodległości – Ko-
piec Grunwald- Łowisko, dla uczestników przewidziany jest 
poczęstunek, zgłoszenie uczestnictwa do 13 września, ROK 
Zator (telefonicznie 338412166 lub mailowo sekretariat@
rokzator.pl)



Stoisko historyczne
- Ruch legionowy i  niepodległościowy na Zatorszczyźnie, dr 
Przemysław Stanko
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej 
Ogródek zabaw dla dzieci i młodzieży “Biało- Czerwoni”
- malowanie koszulek, plecaków, zaplatanie biało-czerwonych 
warkoczy i bransolet,
- “ Z legendą przez Polskę”, układanie puzzli, malowanie postaci 
z legend, quiz 
- wyklejanie flagi 
- malowanie ceramicznych sylwet Polski 
- malowanie twarzy 
- gigantyczne cegły, magnetyczne klocki, suchy basen, zamek do 
skakania
Wioska Harcerska (gry, zabawy)
Stoiska kulinarne
- polskie i węgierskie smaki 
Stoiska rękodzielnicze
Stoisko Fundacji Wiedza- sprzedaż cegiełek na sypanie Kopca 
Niepodległości 
16 września - Wielkie Zatorskie Żniwa Karpio-
we 2018, Łowisko Wędkarskie „Podolsze” (przy drodze do 
Smolic)
W programie sceny nad stawami:
godz.11.00 - Uroczyste otwarcie Żniw Karpiowych
Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych w przyrządzaniu potraw z 
karpia, otwarcie konkursu
godz.11.10 – Koncert Zespołu Ludowego „Radoczanki” z Gmi-
ny Tomice
godz.11.30 – Koncert Chóru „Osieczanie” z Gminy Osiek
godz.12.00 – Pokaz taneczny w wykonaniu zespołów: Mażoret-
ki Queen Step, One Step, Duet Twins  z Polanki Wielkiej  
godz.12.20 – Koncert Zespołu Regionalnego z Gminy Spytkowi-
ce
godz.12.45 – Koncert Chóru „Perfectum” z Gminy Przeciszów
godz.13.15 – Koncert Zespołu Ludowego „Tańczące Kumoszki” 
z Gminy Brzeźnica 
godz.13.40 – „Mozaika artystyczna” koncerty zagranicznych ze-
społów  z Miast Partnerskich 
godz.15.00– Rozstrzygnięcie Mistrzostw Szkół Gastronomicz-
nych, zakończenie Zawodów wędkarskich  o Puchar „Łowiska 
Podolsze”, wręczenie nagród
godz.15.15–  Uroczyste Zakończenie Żniw Karpiowych
Atrakcje Zatorskich Żniw Karpiowych:
Stragan kulinarny „Przysmaki karpiowe”
- Stoiska kulinarne KGW z Zatorszczyzny,
- Produkty Tradycyjne Doliny Karpia- degustacje
- Przysmaki słowackie 
- Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych w przyrządzaniu po



traw z karpia, org. Stowarzyszenie Dolina Karpia 
Zawody wędkarskie  o Puchar „Łowiska Podolsze”, start za-
wodów 14 września godz.16.00, zakończenie i rozdanie na-
gród 16 września godz.15.00, org. Łowisko Podolsze 
Stoiska promocyjne zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup 
Działania
Kraina rękodzieła- stoisko ARTDoKa, 
Ogródek zabaw dla dzieci, 
Pocztówka z Doliny Karpia – malowanie gigantycznych 
pocztówek i układanie puzzli z Doliny Karpia
21 września – Wystawa „Malarskie Selfie- 
Autoportret Doliny Karpia”, wernisaż godz.18.00, 
Galeria Rynek 2
22 września – Święto pieczonego ziemnia-
ka w Podolszu 
24 września - Wyjazdowe warsztaty histo-
ryczne dla UTW- „Szlakiem Niepodległości 
po Krakowie”, wyjazd godz.8.00, zbiórka przy kościele, 
koszt 25 zł 
26 września – „Zabawa na pełnym Mroż-
ku”, spektakl Teatru Bez Rzędów, godz. 20:00, ROK ZA-
TOR, wstęp wolny
27 września – „Co wiecie o koncercie” -kwartet 
smyczkowy Archi + F, koncert to nie tylko wydarzenie mu-
zyczne, ale i forma muzyczna. Fragmenty różnych koncer-
tów smyczkowych- przypomnienie ogólne o muzyce sym-
fonicznej. Audycja dla dzieci i młodzieży prowadzona przez 
muzyków z Filharmonii im.Karola Szymanowskiego z Kra-
kowa, prelegent -Krzysztof Cyran, godz.12.30, ROK Zator
29 września – Turniej sołectw, godz.14.00, koncert 
zespołu Retrospekcja godz.15.30
30 września – Międzykontynentalny Mecz 
Charytatywny dla Helenki z Podolsza, 
LKS Palczowice 
godz.12.00-14.00 – Piłkarski Turniej  – Orlik w Palczowicach
godz.13.00 – 17.00 Piknik Rodzinny
godz.13.00 - Pokazy strażackie, policyjne
godz.13.15 – Koncert Katarzyny Szybisty
godz.13.45 – Koncert zespołu ROKBand 
godz.16.00 – Recital Małgorzaty Szybisty 
Atrakcje i stoiska: 
Przejażdżki konne 
Warsztaty bębniarskie 
Wioska afrykańska
Ogródek zabaw dla najmłodszych: klockomania, basen z 
kulkami, zamek do skakania malowanie twarzy, malowanie 





kubków i koszulek
Herbaty afrykańskie, smaki zatorskie
Loteria fantowa dla Helenki
Happy balls i inne atrakcje
godz.14.30 -  Międzykontynentalny Mecz Charytatywny o 
Puchar Burmistrza Zatora  
i Dyrektora TVP Kraków
DOLINA KARPIA ENGLISH SCHOOL i przyjaciele contra 
TVP KRAKÓW i przyjaciele 
organizatorzy: Dolina Karpia English School, Fundacja 
Przywołaj Uśmiech Łowiczki,
partnerzy: Gmina Zator, ROK Zator, LKS Palczowice, WZS 
Zator, KGW Palczowice, Przyjaciele „Dla Helenki”
Dochód z meczu przeznaczony zostanie na leczenie chorej 
na białaczkę 5-letniej Helenki z Podolsza

Regionalny Ośrodek 
Kultury Doliny Karpia 
prowadzi zapisy do dnia 
14 września na zajęcia 
stałe w sezonie arty-
stycznym 2018/2019


