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ROK Zator
3 stycznia  „Sztuka w ROK-u” – warsztaty pla-
styczne dla przedszkolaków z ZSP w Graboszycach, 
godz.9.30, ROK Zator
5 stycznia „Kolędować małemu... ” - XI Konkurs 
kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych. Na zgło-
szenia czekamy do 28 grudnia 2018 r. Pamiętajcie! 
Śpiewamy wyłącznie w języku polskim!, ROK Zator
6 stycznia Uroczyste zakończenie Obchodów 100 
– lecia Odzyskania Niepodległości - Koncert Świą-
teczno - Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Wa-
dowicach, Kościół parafialny w Zatorze, godz.16.00, 
wstęp wolny
8 stycznia „Sztuka w ROK-u”–warsztaty plastycz-
ne dla klasy I i II z ZSP w Graboszycach, godz.9.00, 
ROK Zator
8 stycznia „Słodko i słono” - warsztaty kulinarne 
dla dorosłych, zgłoszenie uczestnictwa do 5 stycznia, 
koszt 25 zł , godz.16.30-18.00, DL Palczowice 
10 stycznia „Muzykujące Brzdące” - zajęcia umu-
zykalniające dla niemowląt i małych dzieci wraz z 
rodzicami (dziadkami), śpiewanki, muzyczne wyli-
czanki..., zgłoszenie uczestnictwa do 7 stycznia, zajęcia 
bezpłatne, godz. 9.30, ROK Zator 
10 stycznia 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 
11 stycznia Wystawa „Tak daleko i tak blisko”- 
malarstwo Jolanty Zygmunt, wernisaż godz.18.00, 
Galeria Szklana ROK Zator 
12 stycznia Przegląd Przedstawień Jasełkowych. 
Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia. ROK Zator
13 stycznia XXVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
godz.7.30 – 20.00 - Zbiórka uliczna na rzecz WOŚP
godz.18.30 - Orkiestrowo na Zatorskim Rynku: ogni-
sko, licytacja, żurek, wspólne śpiewanie, zimne ognie, 
Rynek w Zatorze. Organizator: Zatorski sztab WOŚP
13 stycznia „Zimowa Kraina Czarów” - spek-
takl dla dzieci w wykonaniu TEATRU W RUCHU, 
godz.15.00, cena biletu 7 zł, ROK 



15 stycznia „Sen Aniołów”-  spektakl świąteczny 
w wykonaniu aktorów Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Skawinie, otwarte spotkanie UTW, za-
praszamy wszystkich zainteresowanych, wstęp wolny, 
godz.16.30,  ROK Zator  
19 stycznia Zatorski Koncert Noworoczny z 
udziałem Orkiestry Dętej ROK Zator, Chóru Adore-
mus, zespołu wokalnego Co słychać, godz.19.00 Ko-
ściół parafialny w Zatorze, organizator Parafia śśw. 
Wojciecha i Jerzego w Zatorze, 
26 stycznia Noworocznie w ROK, czyli ”Karna-
wał na Dworze Jagiellonów”- Zespół Muzyki Dawnej 
FLORIPARI - Muzycy Wawelscy. W programie:  pol-
ska i europejska muzyka renesansowa - pieśni i tańce 
XVI-XVII wieku, gościnnie wystąpią tancerze Baletu 
Dworskiego „Sotto le stelle”. Obsada: Joanna Trafas – 
sopran, Justyna Grabowska – wirginał, Maria Klich 
- lira korbowa, Violetta Szopa-Tomczyk – skrzypce, 
Mateusz Kowalski - viola da gamba, Aleksander Tom-
czyk - instrumentu dęte, perkusjonalia, kier. artystycz-
ne Katarzyna Borstyn, Konrad Wierzchucki – taniec. 
Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru w sekretariacie, 
godz.19.00, ROK Zator
29 stycznia Muzyczne Poranki- zajęcia muzycz-
ne z przedszkolakami z PS „Złota Rybka”, godz.10.00, 
ROK Zator 
29 stycznia „Estonia, czyli podróż do krainy 
Ugrofinów”- spotkanie z Jakubem Zygmuntem. Jakub 
Zygmunt -  z pochodzenia Sądeczanin, z wykształcenia 
geolog, z pasji miłośnik państw bałtyckich; lubi podró-
żować gdzieś na dłużej by poznać duszę miejsca, prefe-
ruje bardziej powolne poznawanie niż wyjazdy pełne 
adrenaliny; odwiedził ponad 30 krajów europejskich, 
a dłużej pomieszkiwał w kilku z nich: Estonii, Łotwie i 
Albanii. Otwarte spotkanie UTW, zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych, godz.16.30, ROK Zator 
30 stycznia Plastyka dla malucha „Kolorowa Kra-
ina” - farby, kredki i różnorodne materiały plastyczne 
w rekach najmłodszych stworzą kolorową krainę, za-
jęcia dla dzieci 3-4 letnich, zapisy do 28 stycznia, koszt 
warsztatów 7 zł, godz. 16.00-16.45, ROK Zator 
31 stycznia „W krainie Czardasza”- sopran, tenor, 
skrzypce, cymbały. Wątki węgierskie i cygańskie w 
operetkach. Audycja dla dzieci i młodzieży prowadzo-
na przez muzyków z Filharmonii im.Karola Szyma-
nowskiego z Krakowa, prelegent -Krzysztof Cyran, 



godz.12.30, ROK Zator
Dom Ludowy w Palczowicach
7 stycznia „Ulepimy dziś bałwana...” - zajęcia świe-
tlicowe-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00
28 stycznia „Śnieżne inspiracje” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00
Dom Ludowy w Rudzach
8 stycznia „Ulepimy dziś bałwana...” - zajęcia świe-
tlicowe-plastyczne, godz. 14.15 – 15.15
29 stycznia „Śnieżne inspiracje” - zajęcia świetli-
cowe-plastyczne, godz. 14.15 – 15.15
Zajęcia świetlicowe SP Smolice
8 stycznia „Zimowe melodie”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.45 – 15.45
29 stycznia „Śnieżne inspiracje”- zajęcia świetlico-
we-muzyczne, godz. 14.45 – 15.45
Dom Ludowy w Graboszycach
8 stycznia „Ulepimy dziś bałwana...””-  zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
29 stycznia „Śnieżne inspiracje”- zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
Dom Ludowy w Podolszu
2 stycznia „Ulepimy dziś bałwana...”-  zajęcia świe-
tlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
9 stycznia „Śnieżne inspiracje”-zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
30 stycznia „Zimowe melodie”- zajęcia świetlico-
we-muzyczne, godz. 14.30 – 15.30
Dom Ludowy Łowiczki
2 stycznia „Ulepimy dziś bałwana...”- zajęcia świe-
tlicowe-plastyczne, Gr I godz. 14.30 – 15.00, Gr II 15.00 
– 16.00
9 stycznia „Zimowe melodie”- zajęcia świetlico-
we-plastyczne, Gr I godz. 14.30 – 15.00, Gr II 15.00 – 
16.00
30 stycznia Śnieżne inspiracje - zajęcia świetlico-
we-muzyczne, Gr I godz. 14.30 – 15.00, Gr II 15.00 – 
16.00
14-25 stycznia 
FERIE ZIMOWE Z ROK-iem 
14 stycznia „Ferie z RoboTim’em”., Zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci i młodzieży w formie bloku składają



cego się z trzech zagadnień tematycznych: 1.Robotyka 
2.Laboratorium Młodego Naukowca- „Jak samodziel-
nie zrobić modelinę Play Dho” 3.Warsztat konstrukto-
rów- „Katapulta oblega zamek”. Zajęcia są organizowa-
ne tak, aby każde dziecko uczestniczyło we wszystkich 
warsztatach. Ilość miejsc ograniczona. Koszt zajęć 20 
zł. Zapisy do 9 stycznia w sekretariacie ROK Zator lub 
pod nr tel. 33 8412 166, godz.10.00-13.00, ROK Zator 
15 stycznia „Nagrywamy słuchowisko” cześć I - 
tworzymy scenariusz i nagrywamy efekty specjalne, za-
jęcia adresowane do dzieci (od 8 r.ż) i młodzieży, zapi-
sy do 9 stycznia w sekretariacie ROK Zator lub pod nr 
tel. (33) 8412 166 , zajęcia bezpłatne, godz.10.00-13.00 
ROK Zator 
16 stycznia „Nagrywamy słuchowisko” część II - 
nagrywamy głosy,  godz.10.00-13.00 ROK Zator 
17 stycznia „Pysznie i zdrowo” – warsztaty kuli-
narne dla dzieci i młodzieży. Zapisy do 9 stycznia w 
sekretariacie ROK Zator lub pod nr tel. (33) 8412 166  
zajęcia bezpłatne, godz.10.00-13.00 ROK Zator 
18 stycznia „Kreatywnie dla wytrwałych czyli 
maraton artystyczny”- warsztaty wyjazdowe w Cen-
trum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. W programie: 
„Zumba Kids”- warsztaty taneczne,”Włoskie sma-
ki”- warsztaty kulinarne, „Kocia kraina”- warsztaty 
ceramiczne. Zajęcia adresowane są do dzieci powyżej 
8 roku życia, zapewniamy opiekę. Ilość miejsc ograni-
czona, zapisy do 9 stycznia w sekretariacie ROK Zator 
lub pod nr tel. (33) 8412 166, koszt 20 zł, 
21 stycznia „Mali majsterkowicze” – warsztaty 
stolarskie dla dzieci i młodzieży. Zapisy do 9 stycznia w 
sekretariacie ROK Zator lub pod nr tel. (33) 8412 166, 
zajęcia bezpłatne, godz.10.00-13.00, ROK Zator 
22 stycznia „Skarpetkowelove” - warsztaty pla-
styczne dla dzieci i młodzieży, tworzenie skarpetko-
wego stwora, zapisy do 9 stycznia w sekretariacie ROK 
Zator lub pod nr tel. (33) 8412 166, zajęcia bezpłatne, 
godz.10.00-13.00, ROK Zator 
23 stycznia „Bal Króla i Królowej” – karnawa-
łowa zabawa dla najmłodszych, bal przebierańców, 
kolorowe szaleństwa, zabawy taneczne, gry, konkursy, 
godz.16.00-17.30, ROK Zator, 
24 stycznia Wyjazd do Kopalni Soli „Wieliczka” 
– magiczna opowieść o człowieku i naturze, zwiedza-
nie Kopalni Soli. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do 



17 stycznia w sekretariacie ROK Zator lub pod nr tel. 
(33) 8412 166, koszt wyjazdu dla dzieci: 55 zł (zapew-
niamy opiekę), koszt dla dorosłych: 80 zł, wyjazd o 
godz.9.15, powrót ok.godz.17.00
25 stycznia „Strażacy w akcji”- czyli ciekawe spo-
tkanie ze strażakami OSP Zator. Zapisy do 9 stycznia w 
sekretariacie ROK Zator lub pod nr tel. (33) 8412 166, 
zajęcia bezpłatne, godz.10.00-  zbiórka w ROK Zator, 
przejście do strażnicy, godz.13.00 – powrót do ROK 
Zator
Dom Ludowy w Podolszu
16 stycznia „Mrozem malowane na oknach” zaję-
cia świetlicowe-plastyczne, godz.10.00 – 11.00 
23 stycznia „W białym puchu” zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.10.00 – 11.00
Dom Ludowy w Palczowicach
16 stycznia „Mrozem malowane na oknach” zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz.10.00 – 11.00
23 stycznia „Wystukując rytm” zajęcia świetlico-
we-muzyczne, godz.10.00 – 11.00
Dom Ludowy w Graboszycach
16 stycznia „Mrozem malowane na oknach”-  zaję-
cia świetlicowe-plastyczne, godz.10.00 – 11.00
23 stycznia „W białym puchu”-   zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz.10.00 – 11.00
Dom Ludowy w Rudzach
16 stycznia „Mrozem malowane na oknach”-  zaję-
cia świetlicowe-plastyczne, godz.10.00 – 11.00
23 stycznia „Wystukując rytm” - zajęcia świetlico-
we-muzyczne, godz.10.00 – 11.00
Dom Ludowy w  Trzebieńczycach
16 stycznia „Mrozem malowane na oknach”-  zaję-
cia świetlicowe-plastyczne, godz.12.00 – 13.00
23 stycznia „W białym puchu”-   zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz.10.00 – 11.00
w budynku szkoły w Łowiczkach
16 stycznia „Mrozem malowane na oknach” - zaję-
cia świetlicowe-plastyczne, godz.12.00 – 13.00
23 stycznia  „Wystukując rytm” - zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz.10.00 – 11.00

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku szkolnym, 
a młodsze dzieci zapraszamy wraz z opiekunem.


