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oraz Wielozawodowy Zespół Szkół z Gminy Zator, degustacje 
Kiermasz świąteczny:
- Stoiska rękodzielnicze z tradycyjnymi ozdobami bożonarodze-
niowymi
- „Świąteczne gwiazdki”- warsztaty rękodzielnicze dla dzieci
organizatorzy: Gmina Zator, Powiat Oświęcimski, ROK Zator 
15 grudnia
ZATORSKI JARMARK KARPIOWY, Rynek w Zatorze
godz.10.00-14.00 - „Świąteczne przysmaki” - stoiska kulinarne 
Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
godz.10.00-14.00- „Święta w zatorskiej kuchni”- przyrządzanie 
potraw świątecznych, pokaz kulinarny w wykonaniu kucharzy ze 
Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników 
godz.11.30-14.00- „Świąteczne dekoracje”- rodzinne warsztaty 
rękodzielnicze,
godz.10.00-14.00 - Świąteczny Kiermasz Artystyczny- zimowa 
scena,
„Tuż za rogiem ” plenerowe widowisko teatralne z gościnnym 
kolędowaniem: Drużyny Harcerskiej z Zatora, zespołu z ROK 
Zator, uczniów szkół z Gminy Zator, Scholi z Parafii Świętych 
Wojciecha i Jerzego w Zatorze, zespołu śpiewaczego Podolszanka 
z Podolsza
16 grudnia
„Świąteczna Skrzatolandia” - świąteczne spotkanie dla przedszko-
laków, godz.10.00, ROK Zator  
17 grudnia
Warsztaty regionalne, plastyczno-kulinarne pt.„ Wigilijny stół”, 
współfinansowane przez Powiat Oświęcimski, prowadzą: Angeli-
ka Kubas i Anna Momot godz.16.30, ROK Zator
19 grudnia
Mali Majsterkowicze, zajęcia  dla dzieci w wieku szkolnym, zapisy 
wraz z wpłatą 
15 zł do 16 grudnia, ROK Zator 
20 grudnia
Wigilia UTW, godz.11.00, ROK Zator 
zajęcia stałe wdł. harmonogramu

Dom Ludowy w Rudzach
3 grudnia - „Z czerwonym nosem”- zajęcia świetlicowe-plastycz-
ne, godz. 14.00 – 15.00
10 grudnia - „Kolędowanie, muzykowanie” - zajęcia świetlicowe-
-muzyczne, godz. 14.00 – 15.00
17 grudnia - „Świąteczny czas”- zajęcia świetlicowe-plastyczne , 
godz. 14.00 – 15.00

Dom Ludowy w Palczowicach
3 grudnia - „Z czerwonym nosem”- zajęcia świetlicowe-plastycz-
ne, godz. 14.30 – 15.30

10 grudnia - „Otulony śniegiem”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
17 grudnia - „Świąteczny czas”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Graboszycach
3 grudnia - „Z czerwonym nosem”- zajęcia świetlicowe-plastycz-
ne, godz. 14.30 – 15.30
10 grudnia - „Otulony śniegiem”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
17 grudnia - „Świąteczny czas”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30

Zajęcia świetlicowe w szkole w Smolicach
4 grudnia - „Z czerwonym nosem”- zajęcia świetlicowe-plastycz-
ne, godz. 14.30 – 15.30
11 grudnia -„Otulony śniegiem”  - zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
18 grudnia - „Świąteczny czas”- zajęcia świetlicowe-plastyczne , 
godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Podolszu
4 grudnia - „Z czerwonym nosem”- zajęcia świetlicowe-plastycz-
ne, godz. 14.30 – 15.30
11 grudnia -„Otulony śniegiem” - zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
18 grudnia -„Świąteczny czas” - zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Łowiczkach
4 grudnia- „Kolędowanie, muzykowanie”- zajęcia świetlicowe-
-muzyczne, godz. 14.30 – 15.30
11 grudnia - „Otulony śniegiem”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
18 grudnia -„Świąteczny czas” - zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30



1 grudnia
CIUCHCIA - konkurs recytatorski dla przedszkolaków i zerów-
kowiczów, zgłoszenie uczestnictwa do 27 listopada, godz.15.00, 
ROK Zator
3 grudnia
Wykład Wiesławy Molik-Bąk”Małopolskie Zwyczaje świątecz-
ne”. Otwarte spotkanie UTW. Współfinansowane przez Powiat 
Oświęcimski, godz.16.30, ROK Zator
Malinowa Kuchnia Malucha - warsztaty kulinarne dla dzieci wraz 
z rodzicami lub dziadkami. Zapisy wraz z wpłatą do 2 grudnia, 
koszt 15 zł, godz. 16.30-18.00,  DL Palczowice
4 grudnia
Muzyczne Poranki – zajęcia muzyczne z przedszkolakami z ZSO 
Zator, godz.9.15, 
Spotkanie promujące książkę pt.„Za matową szybą. W drodze do 
utraconej tożsamości” autorstwa  Agnieszki Smreczyńskiej-Gąbki
w programie:
- fragment filmu – spotkania ze świadkami czasów pogardy 
(materiał MDSM, którego bohaterem jest śp Tadeusz Smreczyń-
ski (1924-2018),
- „Czy wszyscy ocaleni znaleźli siłę, aby dzielić się słowem 
pojednania?” – rozmowa z Dyrektorem MDSM w Oświęcimiu 
o osobie śp Tadeusza Smreczyńskiego nt. publikacji „Za matową 
szybą. W drodze do utraconej tożsamości” – prowadzi Pan 
Łukasz Dziedzic, redaktor naczelny Życia Zatora
- „Historia, której nie można było nie opisać” – rozmowa z 
Piotrem Smreczyńskim (wnukiem śp Tadeusza Smreczyńskiego i 
autorką książki Agnieszką Smreczyńską-Gąbką nt. drogi powsta-
wania prezentowanej książki,
- krótki recital Natalii Sroki
- pytania, rozmowy... 
godz.17.00, ROK Zator 
5 grudnia
Muzykujące brzdące - zajęcia umuzykalniające dla niemow-
ląt i małych dzieci wraz z rodzicami (dziadkami), śpiewanki, 
pokazywanki, muzyczne wyliczanki..., Zapisy wraz z wpłatą do 2 
grudnia, koszt 10 zł, godz. 9.30, ROK Zator 
Sztuka w ROKu -  zajęcia plastyczne dla grupy przedszkolnej z 
ZSP w Graboszycach, godz. 11.00, ROK Zator 
„Jaś i Małgosia” – operowa bajka na święta. Audycja dla dzieci i 
młodzieży prowadzona przez muzyków z Filharmonii im.Karola 
Szymanowskiego z Krakowa, godz.12.30, ROK Zator
6 grudnia
Filmowe Mikołajki w ROKu, zgłoszenie uczestnictwa do 2 grud-
nia, godz.8.15, ROK Zator 
Filmowe Mikołajki w ROKu dla dzieci z SP w Grodzisku, 
godz.10.00, ROK Zator  
Sztuka w ROKu -  świąteczne zajęcia plastyczne dla dzieci z SP w 

Grodzisku, godz. 11.30, ROK Zator 
Akademia Rysunku, godz.16.30-18.00, ROK Zator 
7 grudnia
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
„Ho ho ho...zgadnij kto?” - spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, impreza dla dzieci z Graboszyc, org. Rada 
Sołecka, KGW, OSP Graboszyce, ROK Zator, godz.11.00, Dom 
Ludowy w Graboszycach 
„Świąteczne spotkanie”, spektakl dla dzieci i młodzieży uczęszcza-
jącej na zajęcia stałe do ROK Zator, godz.13.30, ROK Zator 
„Ho ho ho...zgadnij kto?” - spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, impreza dla dzieci do 10 r.ż.  z Osiedla 
Bugaj, rodziców prosimy o zapisanie  dzieci na Mikołajki do dn. 
26 listopada u Pań: Zofia Kuśpik Maria Mika i Agnieszka Kuzia, 
organizator Zarząd Osiedla Bugaj, ROK Zator, godz.15.30, Dom 
Ludowy na Bugaju 
„Ho ho ho...zgadnij kto?” - spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, impreza dla dzieci z osiedla Morysina i Pal-
czowic, org. ROK Zator, Zarząd Osiedla Morysina, Rada Sołecka 
Palczowic, godz.17.30, Dom Ludowy w Palczowicach,  
8 grudnia
„Ho ho ho...zgadnij kto?” - spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, sala zabaw dla maluchów, impreza dla dzieci 
w wieku od 2 do 12 lat z Osiedla Centrum,  organizator Zarząd 
Osiedla Centrum, ROK Zator,  godz.13.30, ROK Zator 
„Ho ho ho...zgadnij kto?” - spektakl dla dzieci, spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem, sala zabaw dla maluchów, impreza dla dzieci do 
12 r.ż z Osiedla Królewiec oraz dla wszystkich zainteresowanych, 
którzy chcą wręczyć prezenty- podpisane paczki należy złożyć do 
14.45, organizator Zarząd Osiedla Królewiec, godz.15.15, ROK 
Zator, 
9 grudnia
„Ho ho ho...zgadnij kto?” -  spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem oraz pyszny poczęstunek dla dzieci z Łowi-
czek,  godz.17.00 w budynku szkoły, org. Sołtys i Rada Sołecka 
Łowiczek, KGW Łowiczki , ROK Zator
10 grudnia
Sztuka w ROKu- zajęcia plastyczne dla uczniów klasy IIIb ZSO 
Zator, godz.8.00, ROK Zator
Wykład „Bezpieczny Senior”- Komenda Powiatowa Policji w 
Oświęcimiu. Otwarte spotkanie UTW, , godz.16.30, ROK Zator 
11 grudnia
Sztuka w ROKu- zajęcia plastyczne dla uczniów klasy IIIa ZSO 
Zator, godz.9.00, ROK Zator
ROKoteka gier planszowych doskonała zabawa dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych, przyjdź zagraj, rozwijaj wyobraźnię, logiczne 
myślenie i baw się dobrze, godz.14.00-17.00,  ROK Zator 
Koncert zespołu Sikorowscy Andrzej i Maja Sikorowscy.Cena 
biletu 60 zł, godz.19.00, ROK Zator 
12 grudnia
Kreatywna Mama - warsztaty rękodzielnicze dla mam z dziećmi 
(0-3 r.ż.), dzieci w tym czasie bawią się pod opieką instruktorów. 
Na zajęciach będziemy wykonywać wielkoformatowego świątecz-
nego bałwanka z materiału. Zapisy wraz z wpłatą do 9 grudnia, 
koszt 15zł, godz. 9.30 do 11.00, ROK Zator
Mała Akademia Ceramiki - warsztaty ceramiczne dla dzieci w 
wieku szkolnym, poznanie technik sztuki ceramicznej – mo-
delowanie, zdobienie, a następnie wykonywanie własnych prac 
ceramicznych, koszt 15 zł, godz. 15.00-15.45, ROK Zator 
Kuchnia Mistrza „Słodko i słono” warsztaty kulinarne dla 
dorosłych. Zapisy wraz z wpłatą do 11 grudnia, koszt 25 zł, godz. 
16.30-18.00, DL Palczowice
13 grudnia
Bajkowisko dla przedszkolaków ze „Złotej Rybki”, godz.9.30, 
ROK Zator
Akademia Rysunku, godz.16.30-18.00, ROK Zator 
W modnym stylu – kreatywne  warsztaty dla młodzieży i 
dorosłych, tworzenie oryginalnych ubrań, ozdób, dekoracji. Na 
zajęciach będziemy tworzyć wielkoformatowego skrzata świątecz-
nego z różnych materiałów i ścinków. Zapisy wraz z wpłatą do 11 
grudnia, koszt 15zł, godz. 18.00-20.00, ROK Zator 
„Jesień w Dolinie Karpia”- wystawa poplenerowa prac studentów 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie oraz studentów Uniwersytetu Pedagodzicz-
nego w Krakowie, wernisaż  godz.18.00, Galeria Szklana ROK 
Zator
14 grudnia
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 
14 grudnia
Zatorski Karp na Świątecznym Stole- Powiatowy Przegląd Stołów 
Wigilijnych
Ośrodek Rekreacyjno-wypoczynkowy „KARPIK” w Graboszy-
cach, godz.16.00 
- DIP Acoustic Trio – koncert świąteczny
Prezentacje stołów wigilijnych
- „Przysmaki świąteczne” - kulinarne prezentacje potraw przy-
gotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu 
Oświęcimskiego, degustacje 
- „Przysmaki z Doliny Karpia”- kulinarne prezentacje potraw 
przygotowanych przez Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 


