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nografię zadbała Marta Tyrpa. Godz. 16.00, ROK Zator, 
wejściówki do nabycia w sekretariacie

25 listopada
Andrzejkowe tradycje  „Kocie oko” zabawy muzyczne, 
plastyczne połączone z andrzejkowymi wróżbami. Dzieci 
w wieku szkolnym godz.14:50 do 15:50, dzieci w wieku 
przedszkolnym godz. od 16:00 do 16:45

27 listopada
Twórczy UTW warsztaty plastyczne dla studentów 
UTW – tworzenie ekologicznej torby na zakupy z filcową 
aplikacją. Zapisy wraz z wpłatą do 22 listopada, koszt 10 
zł, godz. 9.30 do godz.11.00

28 listopada
Kreatywna Mama warsztaty rękodzielnicze dla mam 
z dziećmi (0-3 r.ż.), dzieci w tym czasie bawią się pod 
opieką instruktorów. Na zajęciach będziemy wykony-
wać drewniane klocki w kształcie domku. Zapisy wraz z 
wpłatą do 24 listopada, koszt 15zł, godz. 9.30 do 11.00,  
ROK Zator 
Andrzejkowe tradycje - „Kocie oko” zabawy muzyczne, 
plastyczne połączone z andrzejkowymi wróżbami, org. 
Rada Sołecka Smolic, KGW Smolice, godz.16.00-18.00, 
DS Smolice 

29 listopada
W modnym stylu  kreatywne warsztaty dla młodzieży 
i dorosłych, tworzenie oryginalnych ubrań, ozdób. Na 
zajęciach będziemy „Dawać drugie życie jeansom” - na-
szywanie aplikacji, perełek itp. Zapisy wraz z wpłatą do 25 
listopada, koszt 15zł, godz. 18.00-20.00, ROK Zator 

30 listopada
Z tamtych lat biesiada, godz.18.00-21.30, cena biletu 20 
zł,  dla UTW 10 zł, ROK Zator 

Dom Ludowy w Rudzach
5 listopada - „Koci świat”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.00 – 15.00
12 listopada - „Oj lisku, lisku..” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.00 – 15.00
19 listopada - „Jesienna impresja”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne , godz. 14.00 – 15.00
26 listopada - „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00

Dom Ludowy w Palczowicach
5 listopada - „Koci świat”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
12 listopada - „Oj lisku, lisku..” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
19 listopada - „Jesienna impresja”- zajęcia świetlicowe-

-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
26 listopada - „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Graboszycach
5 listopada - „Koci świat”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
12 listopada - „Oj lisku, lisku..” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
19 listopada - „Jesienna impresja”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
26 listopada - „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Szkoła w Smolicach
6 listopada - „Koci świat”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
13 listopada - „Oj lisku, lisku..” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
20 listopada - „Jesienna impresja”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne , godz. 14.30 – 15.30
27 listopada - „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Podolszu
6 listopada - „Koci świat”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
13 listopada - „Oj lisku, lisku..” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
20 listopada - „Jesienna impresja”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
27 listopada - „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Łowiczkach
6 listopada - „Koci świat”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
13 listopada - „Oj lisku, lisku..” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
20 listopada - „Jesienna impresja”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
27 listopada - „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

zajęcia stałe wdł.harmonogramu 



5 listopada
Muzyczne Poranki zajęcia muzyczne z przedszkolakami 
z SP w Laskowej, godz.9.30, ROK Zator 
Sztuka w ROKu zajęcia plastyczne dla grupy „Żabek” z 
PS w Zatorze, godz. 9.40, ROK Zator 
Historia Polski pędzlem malowana otwarte spotkanie 
UTW - wykład z zakresu literatury i sztuki prowadzi 
Wiesława Molik-Bąk, zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych, godz.16.30 ROK Zator  

6 listopada
Sztuka w ROKu zajęcia plastyczne dla przedszkolaków z 
ZSO w Zatorze, godz. 9.15, ROK Zator

7 listopada
Muzykujące brzdące zajęcia umuzykalniające dla nie-
mowląt i małych dzieci wraz z rodzicami (dziadkami), 
śpiewanki, pokazywanki, muzyczne wyliczanki..., Zapisy 
wraz z wpłatą do 4 listopada, koszt 10 zł, godz. 9.30, ROK 
Zator 

8 listopada
Bajkowisko dla przedszkolaków ze „Złotej Rybki”, 
godz.9.30, ROK Zator

Akademia Rysunku, godz.16.30-18.00, ROK Zator 
10 listopada

Z dziejów naszych … Uroczyste obchody Święta Nie-
podległości i 727 rocznicy lokacji Zatora
godz.12.00 – Msza Święta w intencji  mieszkańców Za-
torszczyzny  w  Kościele parafialnym w Zatorze
godz.13.30 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zatorze. 
Wręczenie wyróżnień Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej 
oraz Honorowy Obywatel Gminy Zator, CAZ Zator, 
ul.Słowackiego 15
godz.14.30 - „Muzyka zmysłów” - recital fortepianowy 
Janusza Bieleckiego, kompozytora, promotora i mecenasa 
sztuki, twórcy muzyki solowej, kameralnej i symfonicz-
nej, CAZ Zator, ul. Słowackiego 15 

11 listopada 
Z dziejów naszych … Uroczyste obchody Święta Niepod-
ległości i 727 rocznicy lokacji Zatora
godz.10.30 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w  Kościele 
parafialnym w Zatorze, przemarsz i złożenie kwiatów 
przy mogile na cmentarzu
godz.11.30-15.30 - „Dzieje Ziemi Zatorskiej”- prezentacja 
zbiorów historycznych Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zatorskiej, Rynek 2 I piętro 
godz.16.00- “Piękna Niepodległa”-  śpiewajmy dla Oj-
czyzny, koncert zawiera najważniejsze polskie piosenki 
o i dla Ojczyzny, od współczesności po lata dwudziesto-
lecia międzywojennego. Usłyszymy m.in. „Nie pytaj o 

Polskę”, „Dziwny jest ten świat”, „Biały Krzyż” czy „Mury” 
a wspólnie zaśpiewamy wiązankę utworów patriotycz-
nych. W drugiej części koncertu  zabrzmią utwory lat 
20-30-tych tj. „Ach, jak przyjemnie” „Miłość ci wszystko 
wybaczy”  czy „Już nie zapomnisz mnie”. Śpiew: Krzysztof 
Bigaj, akompaniament klawiszowy: Mateusz Zastawny. 
Duet wystąpi z gościnnym udziałem zespołu śpiewaczego 
Podolszanka. ROK Zator 

12 listopada
Malinowa Kuchnia Malucha warsztaty kulinarne dla 
dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami. Zapisy wraz z 
wpłatą do 8 listopada, koszt 15 zł, godz. 16.30-18.00,  DL 
Palczowice

13 listopada
Podróże przez wieki wyjazdowe warsztaty historyczne  
dla UTW - zwiedzanie Muzeum Zamek w Oświęcimiu i 
oddział Ratusz, wyjazd godz.9.00, zbiórka przy kościele 
w Zatorze
Bajkowisko dla przedszkolaków, godz.10.00, ROK Zator

14 listopada
Bracia Słowianie muzyka wielkich kompozytorów po-
chodzących z bliskich nam krajów słowiańskich. Audycja 
dla dzieci i młodzieży prowadzona przez muzyków z 
Filharmonii im.Karola Szymanowskiego z Krakowa, pre-
legent -Krzysztof Cyran, godz.12.30, ROK Zator
Mała Akademia Ceramiki - warsztaty ceramiczne dla 
dzieci w wieku szkolnym, poznanie technik sztuki cera-
micznej – modelowanie, zdobienie, a następnie wyko-
nywanie własnych prac ceramicznych, koszt 15 zł, godz. 
15.00-15.45, ROK Zator 

16 listopada
Zatorski Uniwersytet Dziecięcy godz.9.30-10.30 - robo-
tyka dla dzieci młodszych, godz.11.25-12.25 - robotyka dla 
dzieci starszych, Laboratorium Młodego Naukowca dla 
dzieci wieku od 6 do 13 lat, godz.10.35-11.20, ROK Zator 
Koncert  Gooroleska & Kwartet Galicyjski Gooroleska 
to pięć osobowości, pięć instrumentów, pasja i chęć do 
działania. Muzyka, tworzona przez nich to mieszanka 
pop-rock-folk z elementami elektroniki. Zespół tworzą: 
Bogusław Nawara - wokal, skrzypce, Krzysztof Ogórek 
- bas, Dawid Buras - klawisze, sample, Paweł Święs - 
perkusja, Maciej Piotrowicz - gitara. 
Kwartet Galicyjski to kameralny zespół smyczkowy, wy-
konujący muzykę klasyczną, współczesną oraz autorskie 
utwory inspirowane muzyką ludową.  Martyna Bulzak 
– skrzypce, Joanna Kiełbasa- skrzypce, Ewa Borcz- altów-
ka, Gabriela Szczepaniak- wiolonczela, godz.18.00, cena 
biletu 20 zł, ROK Zator 

17 listopada
Czarnoksiężnik z Krainy Oz spektakl dla dzieci w 
wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek, cena biletu 8 zł, 
godz.15.00, ROK Zator  

19 listopada
Muzyczne Poranki zajęcia muzyczne z przedszkolakami 
z PS „Złota Rybka” grupa „Kaczuszki”, godz.9.30, ROK 
Zator
Ukłon dla Wodeckiego - UTW muzycznie otwarte spo-
tkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia prowadzi 
Bartosz Gacia, ROK Zator godz.17.00 

20 listopada 
Muzyczne Poranki zajęcia muzyczne z przedszkolakami 
z PS „Złota Rybka” grupa „Biedronki”,  godz.9.30, ROK 
Zator

21 listopada
Muzykujące brzdące zajęcia umuzykalniające dla nie-
mowląt i małych dzieci wraz z rodzicami (dziadkami), 
śpiewanki, pokazywanki, muzyczne wyliczanki..., Zapisy 
wraz z wpłatą do 18 listopada, koszt 10 zł, godz. 9.30, 
ROK Zator 
Kuchnia Mistrza „Słodko i słono” warsztaty kulinarne 
dla dorosłych. Zapisy wraz z wpłatą do 18 listopada, koszt 
25 zł, godz. 16.30-18.00, DL Palczowice
Mali Majsterkowicze zajęcia  dla dzieci w wieku szkol-
nym, zapisy wraz z wpłatą 15 zł do 18 listopada, 15:00- 
16:00, ROK Zator 

22 listopada
Akademia Rysunku godz.16.30-18.00, ROK Zator 

23 listopada
Zatorski Uniwersytet Dziecięcy godz.9.30-10.30 - robo-
tyka dla dzieci młodszych, godz.11.25-12.25 - robotyka 
dla dzieci starszych, Laboratorium Młodego Naukowca 
dla dzieci wieku od 6 do 13 lat, godz.10.35-11.20, ROK 
Zator 
ROKoteka gier planszowych doskonała zabawa dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, przyjdź zagraj, rozwijaj 
wyobraźnię, logiczne myślenie i baw się dobrze, godz. 
9.00-13.00,  ROK Zator
Kłącza cykl z muzyką improwizowaną, elektroniczną 
i eksperymentalną, Bouchons d’oreilles - duet dwóch 
znakomitych muzyków elektronicznych Łukasza Kacper-
czyka i Mateusza Wysockiego. Wstęp wolny,  godz.18.00, 
ROK Zator 

24 listopada
Dom z Kryształu monodram w wykonaniu aktorki 
Teatru Maska - Joanny Gądek. Autorami scenariusza są 
Andrzej Morawa i Joanna Gądek. O charakteryzację i sce-


