
10 ’1929 października Otwarte spotkanie UTW-  prezenta-
cja muzyczno-etnograficzna  „Szlakiem Poloneza i innych 
tańców polskich”. Spotkanie ma charakter prelekcji Witka 
Brody  na temat historii Poloneza oraz innych tańców pol-
skich oraz prezentacja muzyczna  na skrzypce i lirę korbową, 
zapraszamy studentów UTW i wszystkich zainteresowanych, 
godz.16.30, ROK Zator 

Dom Ludowy w Rudzach
1 października - „Świetlicowe ABC”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.00 – 15.00
8 października - „Pod czerwonym kapeluszem” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00
15 października - „Kiedy pajączek z nicią wyruszy”- zajęcia 
świetlicowe-muzyczne, godz. 14.00 – 15.00
22 października - „Kroplą deszczu” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.00 – 15.00
29 października - „W jesiennych barwach” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00

Dom Ludowy w Palczowicach
1 października - „Świetlicowe ABC”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
8 października - „Pod czerwonym kapeluszem” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
15 października - „Kiedy pajączek z nicią wyruszy”- zajęcia 
świetlicowe-muzyczne, godz. 14.30 – 15.30
22 października - „Kroplą deszczu” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
29 października - „W jesiennych barwach” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Zajęcia świetlicowe w szkole w Smolicach
2 października - „Świetlicowe ABC”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
9 października - „Pod czerwonym kapeluszem” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
16 października - „Kiedy pajączek z nicią wyruszy”- zajęcia 
świetlicowe-muzyczne, godz. 14.30 – 15.30
23 października - „Kroplą deszczu” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
30 października - „W jesiennych barwach” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Graboszycach
1 października - „Świetlicowe ABC”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
8 października -.„Pod czerwonym kapeluszem” - zajęcia 

świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
15 października - „Kiedy pajączek z nicią wyruszy”- zajęcia 
świetlicowe-muzyczne, godz. 14.30 – 15.30
22 października - „Kroplą deszczu” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
29 października - „W jesiennych barwach” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Podolszu
2 października - „Świetlicowe ABC”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
9 października  -„Pod czerwonym kapeluszem” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
16 października - „Kiedy pajączek z nicią wyruszy”- zajęcia 
świetlicowe-muzyczne, godz. 14.30 – 15.30
23 października - „Kroplą deszczu” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
30 października - „W jesiennych barwach” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Łowiczkach
2 października - „Świetlicowe ABC”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
9 października - „Pod czerwonym kapeluszem” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
16 października - „Kiedy pajączek z nicią wyruszy”- zajęcia 
świetlicowe-muzyczne, godz. 14.30 – 15.30
23 października - „Kroplą deszczu” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
30 października - „W jesiennych barwach” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30

zajęcia stałe wdł.harmonogramu

więcej na 
rokzator.pl



4 października Kabaret Jurki, godz.20.00, cena biletu 50 
zł, ROK Zator
5 października Zatorski Uniwersytet Dziecięcy: godz.9.30-
10.30 - robotyka 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 
6 października Wycieczka dla uczestników Turnieju 
Sołectw 
6 października Dzień Seniora w Palczowicach, recital Julii 
Śmiech, godz.15.00, DL Palczowice
8 października Malinowa Kuchnia Malucha- warsztaty 
kulinarnie dla dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami. Zapisy 
wraz z wpłatą do 4 października, koszt 15 zł, godz. 16.30-
18.00,  DL Palczowice 
8 października Spotkanie organizacyjne UTW, godz.16.30, 
ROK Zator  
9 października Bajkowisko dla przedszkolaków, 
godz.10.00, ROK Zator
10 października Mała Akademia Ceramiki - warsztaty 
ceramiczne dla dzieci w wieku szkolnym, poznanie technik 
sztuki ceramicznej – modelowanie, zdobienie, a następnie 
wykonywanie własnych prac ceramicznych, koszt 15 zł, godz. 
15.00-15.45, ROK Zator 
10 października Muzykujące brzdące - zajęcia umuzy-
kalniające dla niemowląt i małych dzieci wraz z rodzicami 
(dziadkami), śpiewanki, pokazywanki, muzyczne wyliczanki..., 
Zapisy wraz z wpłatą do 30 września, koszt 10 zł, godz. 
9.30, ROK Zator 
10 października Kuchnia Mistrza „Słodko i słono” warsz-
taty kulinarne dla dorosłych. Zapisy wraz z wpłatą do 8 
października, koszt 25 zł, godz. 16.30-18.00, DL Palczowice
11 października Bajkowisko dla przedszkolaków, godz.9.30, 
ROK Zator
11 października  Akademia Rysunku, godz.16.30-18.00, 
ROK Zator 
11 października  Wystawa „Moje marzenia” malarstwo 
Małgorzaty Wójtowicz-Cichoń, wernisaż godz.18.00, Galeria 
Szklana ROK Zator 
12 października Zatorski Uniwersytet Dziecięcy: godz.9.30-
10.30 - robotyka 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  
13 października Niedzielny spektakl dla dzieci pt.„Dobre 
rady lisa Witalisa” w wykonaniu aktorów O Teatr, cena 
biletu 8 zł, godz.15.00, ROK Zator 

14 – 21 października Plener z udziałem studentów Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie 
15 października Sztuka w ROKu - zajęcia plastyczne dla  
grupy  III „Kaczuszki” PS w Zatorze, godz. 9.40, ROK Zator 
15 października Wizyta studyjna UTW z Chrzanowa
16 października Sztuka w ROKu -  zajęcia plastyczne dla  
grupy II „Biedronki” PS w Zatorze, godz. 9.40, ROK Zator 
17 października „Jedwabnym szlakiem do Chin” – muzyka 
z krajów, którymi w minionych wiekach karawany kupieckie 
podążały do tajemniczych Chin. Audycja dla dzieci i mło-
dzieży prowadzona przez muzyków z Filharmonii im.Karola 
Szymanowskiego z Krakowa, prelegent -Krzysztof Cyran, 
godz.12.30, ROK Zator
17 października Mali Majsterkowicze, zajęcia  dla dzieci w 
wieku szkolnym, zapisy wraz z wpłata 15 zł do 11 październi-
ka, ROK Zator 
19 października Zatorski Uniwersytet Dziecięcy: godz.9.30-
10.30 - robotyka 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 
19 października Dzień Seniora w Rudzach, prezentacje 
artystyczne w wykonaniu dzieci przedszkolnych i szkolnych, 
godz.16.00, DL Rudze 
22 października Muzyczne Poranki- zajęcia muzyczne 
z przedszkolakami z PS „Złota Rybka”, godz.10.00, ROK 
Zator 
22 października Muzyczne Poranki- zajęcia muzyczne 
z przedszkolakami z PS „Złota Rybka”, godz.10.00, ROK 
Zator 
23 października Muzyczne Poranki- zajęcia muzyczne z 
przedszkolakami z ZSO Zator, godz.9.15, ROK Zator 
24 października Kreatywna Mama - warsztaty ręko-
dzielnicze dla mam z dziećmi (0-3 r.ż.), dzieci w tym czasie 
bawią się pod opieką instruktorów. Na zajęciach będziemy 
wykonywać drewnianą miarkę do pokoju dziecka. Zapisy 
wraz z wpłatą do 21 października, koszt 15zł, godz. 9.30 do 
11.00, ROK Zator 
25 października Akademia Rysunku, godz.16.30-18.00, 
ROK Zator 
25 października W modnym stylu – kreatywne warsztaty 
dla młodzieży i dorosłych, tworzenie oryginalnych ubrań, 
ozdób. Na zajęciach będziemy przerabiać gładki  T-shirt na 
taki z własnoręcznie wykonaną aplikacją lub printem. Zapisy 
wraz z wpłatą do 21 października, koszt 15zł, godz. 18.00-
20.00, ROK Zator 
26 października ROKoteka gier planszowych doskonała 

zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przyjdź zagraj, roz-
wijaj wyobraźnię, logiczne myślenie i baw się dobrze, godz. 
9.00-13.00,  ROK Zator 
26 października Dzień Seniora dla Osiedla Centrum, 
koncert Cecylii Wyroby, godz.16.00, ROK Zator 
27 października „Cinema Paradiso” - koncert przebo-
jów filmowych” – największe polskie i światowe przeboje 
srebrnego ekranu w specjalnych aranżacjach Joanny Trafas 
i Aleksandra Brzezińskiego, przy ciekawej wizualizacji Jacka 
Pasternaka. Usłyszymy m.in. melodie z takich filmów jak: 
„Władca Pierścieni”, „Batman”, „Dziewiąte wrota”, „James 
Bond” „Cinema Paradiso”, „Żądło”, „Trędowata”, „07 zgłoś się” 
czy „Prawo i pięść”. Joanna Trafas  – sopranistka, absolwent-
ka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w 
Krakowie oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Na scenie debiutowała jeszcze w trakcie studiów 
głównymi rolami w musicalach „My Fair Lady” (Teatr 
Muzyczny Capitol we Wrocławiu) i „West Side Story” (Teatr 
Rozrywki w Chorzowie). Jest dwukrotną laureatką Konkursu 
Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. I. 
Borowickiej w Krakowie (2004,2010) a także Kiwanis Solo 
Vocal Scholarship Competition (USA, 1997) i Konkursu Arii i 
Pieśni K. Kurpińskiego we Włoszakowicach (1999). Gościn-
na solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, 
Gliwickiego Teatru Muzycznego,  Od kilku lat ściśle współ-
pracuje z Filharmonią Krakowską jako solistka i prelegent. 
Bierze udział w różnych projektach kameralnych. Elastyczna 
technika wokalna pozwala jej śpiewać muzykę różnych epok 
i stylów, od średniowiecznych pieśni aż po współczesność, w 
tym musical i jazz. 
Solistce towarzyszy  Aleksander Brzeziński -autor muzyki 
do spektakli teatralnych, teatru telewizji, baletu, filmów 
dokumentalnych, piosenek, performance’ów plastycznych. 
Współpracował z teatrami krakowskimi: Teatrem Ludowym, 
Teatrem Łaźnia Nowa, Teatrem im. Juliusza Słowackie-
go, teatrami szczecińskimi: Teatrem.Współczesnym, Teatrem 
Krypta oraz z Teatrem Ateneum w Warszawie, Teatrem im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatrem Nowym w Zabrzu, 
Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrem im. Heleny Modrzejew-
skiej w Legnicy. Współpracuje z Filharmonią Krakowską i 
Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego utwory wykony-
wali: Marta Bizoń, Joanna Trafas, Barbara Stępniak-Wilk, 
Joanna Liszowska, Justyna Szafran, Anna Szałapak, Artur 
Andrus, Amedeo Minghi, Jacek Wójcicki, Wojciech Brze-
ziński, Janusz Radek, Grzegorz Turnau, Marek Bałata czy 
Kabaret Chatelet. godz. 16.00, ROK Zator, wejściówki do 
nabycia w sekretariacie


