
kuglarze, żonglerzy, grupa Locomotora z Krakowa
11.50-12.00 -  Artystyczne prezentacje uczniów szkół 
podstawowych z Gminy Zator
13.10-14.15 – Koncert Zespołu Saint Joseph Band, gru-
py muzycznej z Libiąża. Panowie prywatnie są ojcami i 
mężami, górnikami, inżynierami, informatykami, ma-
nagerami, prawnikami. Chrześcijaństwo to ich religia, 
a muzyka to ich pasja. Nagrali płytę pt. “Przemienie-
nie”. 
14.15-14.30 - Pokaz taneczny w wykonaniu zespołów 
z ROK Zator 
14.30-15.00 – Koncert Zespołu Śpiewaczego Podol-
szanka z Podolsza
Kiermasz odpustowy- Rynek w Zatorze i Plac Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego
- Wioska rękodzieła - zabawki ludowe ze Stryszawy, 
rękodzieło z Doliny Karpia, zabawki drewniane z Fa-
bryki „Jasio”, pracownie artystyczne,
- Odpustowe drzewko - malowanie kwiatków z drew-
na, kolorowanie zabawek odpustowych
- Odpustowe serca piernikowe – zdobienie ciastek
- Kolorowy stragan zabaw dla dzieci: ogródek zabaw 
dla najmłodszych, malowanie twarzy, basen z kulkami, 
zamek do skakania, klockomania 
- Stragany odpustowe
29 kwietnia „Wiosenny koncert na wiersze”- Gmin-
ny konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawo-
wych, zgłoszenie uczestnictwa do 23 kwietnia, ROK 
godz.9:00
Dom Ludowy w Rudzach:
2 kwietnia „Kwiecień plecień”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.15 – 15.15
9 kwietnia „Na zielonej łące” - zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.15 – 15.15
16 kwietnia „Wielkanocne cudeńka”- zajęcia świetli-
cowe-muzyczne, godz.14.15 – 15.15
30 kwietnia „Rytmiczne echo” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz.14.15 – 15.15
Zajęcia świetlicowe SP Smolice
2 kwietnia „Kwiecień plecień”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.45 – 16.45
9 kwietnia „Rytmiczne echo”- zajęcia świetlicowe-
-muzyczne, godz.14.45 – 16.45
16 kwietnia  „Na zielonej łące”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.45 – 16.45

30 kwietnia „Kolorowe i pachnące”- zajęcia świetli-
cowe-plastyczne, godz.14.45 – 16.45
Dom Ludowy w Graboszycach:
2 kwietnia „Rytmiczne echo” -  zajęcia świetlicowe-
-muzyczne, godz.14.30 – 15.30
9 kwietnia „Kwiecień plecień” zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
16 kwietnia „ Na zielonej łące” - zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
30 kwietnia „Kolorowe i pachnące” - zajęcia świetli-
cowe-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
Dom Ludowy w Podolszu:
3 kwietnia  „Kwiecień plecień” -  zajęcia świetlico-
we-muzyczne, godz.14.30 – 15.30
10 kwietnia „Na zielonej łące”-zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
17 kwietnia „Rytmiczne echo ”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
24 kwietnia „Kolorowe i pachnące”- zajęcia świetli-
cowe-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
Dom Ludowy Łowiczki:
3 kwietnia „Kwiecień plecień”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30-15.00 gr.I; 15.00 – 16.00 gr.II
10 kwietnia „Na zielonej łące” - zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30-15.00 gr.I; 15.00 – 16.00 gr.II
17 kwietnia „Wielkanocne cudeńka” - zajęcia świe-
tlicowe-plastyczne, godz.14.30-15.00 gr.I; 15.00 – 16.00 
gr.II
24 kwietnia „Rytmiczne echo” zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30-15.00 gr.I; 15.00 – 16.00 gr. II
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2 kwietnia Muzyczne Poranki- zajęcia muzycz-
ne z przedszkolakami z Przedszkola „Złota Rybka”,  
godz.9.30, ROK Zator 
3 kwietnia Muzyczne Poranki- zajęcia muzycz-
ne z przedszkolakami z Przedszkola „Złota Rybka”, 
godz.9.30, ROK Zator 
3 kwietnia „Obóz przetrwania” – komedia w wy-
konaniu Teatru Old Timers Garage. Występują: Olga 
Borys/ Monika Dryl, Lesław Żurek/ Marcin Sztabiń-
ski, Marek Pituch, Jakub Wons. Reżyseria: Jakub Eh-
rlich. Muzyka: Szymon Suchoń. Bilety w cenie 50 zł, 
godz.18.30, ROK Zator 
4 kwietnia „Słodko i słono” - warsztaty kulinarne 
dla dorosłych, zgłoszenie uczestnictwa do 3 kwietnia, 
koszt 25 zł , godz.16.30-18.00, DL Graboszyce 
5 kwietnia Akademia rysunku, godz.16.30, ROK 
Zator
5 kwietnia Wystawa „Grupa Nadskawie”. Wernisaż 
godz. 18.00, Galeria Szklana ROK Zator
6 kwietnia ROKoteka gier planszowych, doskonała 
zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przyjdź za-
graj, rozwijaj wyobraźnię, logiczne myślenie i baw się 
dobrze, godz.9.00-13.00, ROK Zator 
7 kwietnia  „Bajka o rybaku i złotej rybce” Studio 
Japa - ostatni spektakl dla dzieci w tym sezonie. Cena 
biletu 7 zł, godz.15.00,  ROK Zator
9 kwietnia Sztuka w ROKu – zajęcia z przedszko-
lakami z Przedszkola „Złota Rybka”, godz.9.00, ROK 
Zator 
9 kwietnia Muzyczne Poranki- zajęcia muzyczne z 
przedszkolakami  ze Szkoły Podstawowej w Zatorze, 
godz.9.30, ROK Zator 
9 kwietnia Sztuka w ROKu – zajęcia z przedszko-
lakami z Przedszkola „Złota Rybka”, godz.10.00, ROK 
Zator 
9 kwietnia „Malinowa kuchnia malucha” - warsztaty 
kulinarne dla dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami, 
zgłoszenie uczestnictwa do 8 kwietnia, koszt 15 zł, 
godz. 16.30-18.00, 
DL Łowiczki
9 kwietnia Debata o bezpieczeństwie Seniorów, org. 
Komisariat Policji w Zatorze, otwarte Spotkanie UTW, 
godz.16.30, ROK Zator 
11 kwietnia „Muzykujące Brzdące” - zajęcia umuzy-

kalniające dla niemowląt i małych dzieci wraz z rodzi-
cami (dziadkami), śpiewanki, muzyczne wyliczanki..., 
zgłoszenie uczestnictwa do 10 kwietnia, zajęcia bez-
płatne, godz. 9.30, sala widowiskowa, ROK Zator 
11 kwietnia „Stanisław Moniuszko, w 200 rocznicę 
urodzin”, sopran, mezzosopran, baryton  +  F, tancerze. 
Przypomnienie postaci jednego z najbardziej zasłużo-
nych w historii muzyki polskiej kompozytora. Audycja 
dla dzieci i młodzieży prowadzona przez muzyków z 
Filharmonii im.Karola Szymanowskiego z Krakowa, 
prelegent - Krzysztof Cyran, godz.12.30, ROK Zator
11 kwietnia Mała Akademia Ceramiki – warsztaty 
ceramiczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, poznanie 
technik sztuki ceramicznej – modelowanie, zdobienie, 
a następnie wykonywanie własnych prac ceramicz-
nych, koszt 15 zł, godz.15.00-15.45, ROK Zator 
12 kwietnia Bajkowisko dla przedszkolaków, 
godz.10.00, ROK Zator 
13 kwietnia Grupowe warsztaty z robotyki dla dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat, godz.9.30-10.30, godz.10.35-
11.35
Laboratorium Młodego Naukowca dla dzieci wieku od 
6 do 13 lat, godz.11.40-12.40  
13-14 kwietnia XIV Mistrzostwa Doliny Karpia w 
Scrabble, współorganizator Stowarzyszenie Dolina 
Karpia, Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy, Karpik 
w Graboszycach
14 kwietnia Zatorski Jarmark Wielkanocny, Rynek 
w Zatorze godz.10.00-14.00, współorganizacja TMZZ, 
w programie.
- XX Tradycyjna Prezentacja Wielkanocna, org. TMZZ
- Stragany kulinarne- pełne święconek, wypieków i po-
traw świątecznych
- Stragany rękodzieła – pełne stroików, palm, pisanek i 
ozdób wielkanocnych
- Kuźnia Wielkanocna- warsztaty plastyczne, ozdoby 
wielkanocne,
- Rodzinny Konkurs na „Wielkanocnego zająca”, zło-
żenie prac w dniu Jarmarku do godz.11.00, Rynek w 
Zatorze
- Rozstrzygnięcie Konkursu na „Wielkanocnego zają-
ca” i wręczenie nagród, godz.12.30
16 kwietnia Sztuka w ROKu – Dzień Ziemi- zajęcia 
z przedszkolakami z Rudz, godz.9.30, DL Rudze
17 kwietnia Sztuka w ROKu – Dzień Ziemi- zajęcia 

z przedszkolakami z Graboszyc, godz.9.30, ROK Zator 
24 kwietnia Przegląd Filmowy „Echa Katynia”
26 kwietnia „Historia Podgórza- spacerem po Kra-
kowie”- Fort Św. Benedykta, Kopiec Krakusa, Getto 
krakowskie- przewodnik Bartosz Wencel, otwarte wy-
jazdowe warsztaty dla UTW,  zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, koszt 30 zł, zbiórka przy kościele, 
godz.8.15 
26 kwietnia Akademia rysunku, godz.16.30, ROK 
Zator
27 kwietnia Grupowe warsztaty z robotyki dla dzie-
ci w wieku od 6 do 13 lat, godz.9.30-10.30, godz.10.35-
11.35
Laboratorium Młodego Naukowca dla dzieci wieku od 
6 do 13 lat, godz.11.40-12.40  
27 kwietnia Warsztaty wokalne z Anią Brodą 
godz.10.00-11.30 - „Lepsze śpiewanie niż gadanie”- ak-
tywne warsztaty z głosem (emisja śpiewu tradycyjnego 
zwanego śpiewem białym) oraz prostymi instrumen-
tami rytmicznymi. Odkrywanie magicznej siły śpiewu  
wspólnotowego, harmonizowanie oddechu, dynamika 
oraz relaksacja pozwolą na przeżycie niezwykłej przy-
gody w Krainie Sztuki, warsztaty dla zespołu śpiewa-
czego Podolszanka
godz.12.00-13.00 - „Między folkiem a piosenką” - ćwi-
czenia emisyjne i oddechowe, nauka śpiewu techniką 
białego głosu/naturalnego, praca z głosem, otwieranie 
przestrzeni dźwiękowej, 
strojenie głosu, wspólna nauka i granie na prostych 
instrumentach rytmicznych, repertuar tradycyjny i 
autorski: ballady, pieśni obrzędowe wiosenne, miłosne, 
muzyczna interpretacja poezji 
improwizacja, warsztaty wokalne dla młodzieży, zapisy 
do 16 kwietnia, ilość miejsc ograniczona 
27 kwietnia Koncert „Ania Broda - Jankiel w spód-
nicy z Zatorza”. Wstęp wolny, godz.19.00, ROK Zator 
28 kwietnia  Jarmark Zatorskie Odpusty, Rynek w 
Zatorze, godz.10.00-15.00
Scena Jarmarku Muzycznego- Rynek w Zatorze
- oprawa muzyczna całego Odpustu i Mszy Św. o 
godz.12.00 - Orkiestra Dęta ROK Zator 
10.10-10.30 - Artystyczne prezentacje uczniów szkół 
podstawowych z Gminy Zator
11.40-11.50 - Pokaz taneczny w wykonaniu zespołu 
„Mini mix” i „MIX” z ZS w Graboszycach
11.30- 15.00 – Odpustowy teatr uliczny, szczudlarze, 


