
1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Uroczystość odsłonięcia napisu upamiętniającego działaczy ZWZ, 
AK, WiN Wiesławy Jarosz i Jana Jarosza, org.TMZZ, oddział ZNP w 
Zatorze, ZSCKU w Radoczy, godz.15.00 na Cmentarzu Komunal-
nym w Zatorze
2 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„ZAPORA” - film dokumentalny, „Zapora” to film o jednym z 
najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepod-
ległościowego, cichociemnym - majorze Hieronimie Dekutowskim. 
Jest to przede wszystkim zapis wspomnień podkomendnych mjr. 
„Zapory”, kolegów, przyjaciół i członków rodziny. Z ich opowieści 
wyłania się obraz człowieka wymagającego i upartego, a jedno-
cześnie wrażliwego i tęskniącego za normalnym życiem. Historie 
opowiadane przez dawnych podkomendnych Dekutowskiego 
uzupełniają liczne zdjęcia, dokumenty i animacje przedstawiające 
najważniejsze akcje „Zaporczyków”. Mjr Dekutowski, podobnie 
jak inni żołnierze wyklęci, skazany został przez komunistów na 
wieczną niepamięć. Powrócił jako bohater. Seanse dla młodzieży 
szkolnej: godz.8.30, godz.10.00, prosimy o rezerwację terminu do 
27 lutego, ROK Zator 
3 marca Sztuka w ROKu - zajęcia plastyczne dla gr. I z Przedszko-
la Złota Rybka w Zatorze, godz. 10.00, ROK Zator 
3 marca Spektakl pt.„Apetyt na życie” w wykonaniu Kabaretu 
„Czarna Rękawiczka” UTW przy OCK w Oświęcimiu, otwarte 
spotkanie UTW Zator, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, 
wstęp wolny, godz.16.30, ROK Zator
4 marca Bajkowisko dla dzieci z Przedszkola „Tęcza”, godz. 10.00, 
ROK Zator
6 marca Akademia rysunku, godz.16.30, ROK Zator
7 marca Koncert BARANOVSKIEGO - „...Zobaczyłem w nim 
weselszy odpowiednik Korteza. Może też potencjalnego konkuren-
ta dla Dawida Podsiadły...”. Za projektem Baranovski stoi Wojtek 
Baranowski, którego można pamiętać z udziału w programie The 
Voice Of Poland oraz takich przebojów jak „Dym” czy „Luźno”.  
Kiedy w 2018 r. Baranovski odkrywał pierwsze karty, nie mógł 
spodziewać się, ile wydarzy się wokół niego w kolejnych dwunastu 
miesiącach. Tymczasem, już w debiutanckim sezonie udało mu się 
dwukrotnie wejść do top 20 najczęściej granych piosenek w radiu 
w Polsce! Najpierw popularność zdobył singiel „Dym”, który do 
dziś nie schodzi z wysokich rotacji wielu polskich rozgłośni. Jeszcze 
lepiej poradziła sobie kolejna piosenka Baranovskiego pt.„Luźno”, 
która minionej jesieni spośród utworów śpiewanych po polsku 
w radiu ustępowała jedynie przebojom Dawida Podsiadło, Pawła 
Domagały i Orkiestry Męskiego Grania. Dodając do tego występy 
na scenach najważniejszych koncertowych wydarzeń w Polsce, na 
czele z Open’erem, Orange Warsaw Festivalem i Męskim Graniem 
śmiało można mówić o jednym z najbardziej udanych debiutów 

ubiegłego roku. Najlepszym potwierdzeniem tego nominacja do 
Fryderyka w kategorii „fonograficzny debiut roku”. W 2019 rok 
BARANOVSKI wszedł z kolejnym singlem zapowiadającym jego 
debiutancką płytę. Nie mniej chwytliwym i przyjaznym radiu, jak 
dotychczasowe propozycje, acz utrzymanym w zupełnie innym 
tonie. „Zbiór” to łagodna i nastrojowa piosenka, w której BARA-
NOVSKI prezentuje się jako romantyczny wrażliwiec. Dzisiaj utwór 
pt.“Czułe miejsce” bije rekordy popularności. Cena biletu 60 zł 
(bilety.rokzator.pl), godz.19.00, ROK Zator
8 marca Koncert „Ach te Baby”... Krzysztof Bigaj wcieli się w rolę 
Eugeniusza Bodo i zaśpiewa jego przeboje tj. „Już taki jestem 
zimny drań”, „Sex appeal”, „Ach, śpij kochanie”, „Ach, te baby”, 
„O’key” i wiele innych. Wstęp bezpłatny, wejściówki do odbioru w 
sekretariacie, godz.17.00, ROK Zator
10 marca Sztuka w ROKu - zajęcia plastyczne dla gr. II z Przed-
szkola „Złota Rybka” w Zatorze, godz. 10.00, ROK Zator
Malinowa Kuchnia Malucha- warsztaty kulinarne dla dzieci wraz z 
rodzicami lub dziadkami. Zapisy wraz z wpłatą do 9 marca, koszt 
15 zł, godz. 16.30-18.00, DL Palczowice
11 marca Muzyczne poranki – warsztaty dla przedszkolaków z 
Rudz, godz.10, DL Rudze 
11 marca „Bum Bum Rurki- w edukacji dzieci i młodzieży”- szko-
lenie dla animatorów, instruktorów, nauczycieli. W programie: 
tematyczne show, gry muzyczne, tańce i hulanki, zabawy sporto-
we..., cena 150 zł, 230 zł z kompletem rurek, godz.16.00-20.00, 
ROK Zator
12 marca Kreatywna Mama- warsztaty rękodzielnicze dla mam 
z dziećmi (0-3 r.ż.), dzieci w tym czasie bawią się pod opieką in-
struktorów. Na zajęciach będziemy wykonywać półeczkę do pokoju 
dziecięcego w kształcie chmurki. Zapisy wraz z wpłatą do 9 marca, 
koszt 30zł, godz. 9.30 do 11.00, ROK Zator
12 marca Mała Akademia Ceramiki - warsztaty ceramiczne dla 
dzieci w wieku szkolnym, modelowanie, zdobienie, a następnie 
wykonywanie własnych prac ceramicznych, koszt 15 zł, godz. 
15.00-15.45, ROK Zator
13 marca Bajkowisko dla przedszkolaków, godz.9.30, ROK Zator
14 marca Zatorski Uniwersytet Dziecięcy: godz.9.30-10.30 - ro-
botyka 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
15 marca „Dzwonnik z Notre Dame ” - spektakl dla dzieci w 
wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek, cena biletu 8 zł,  godz.15.00, 
ROK Zator
17 marca „Bezpieczny Senior”- otwarte spotkanie UTW Zator, za-
praszamy wszystkich zainteresowanych, wstęp wolny, godz.16.30, 
ROK Zator
18 marca Muzyczne poranki – warsztaty dla przedszkolaków z 

Rudz, godz.10, DL Rudze 
19 marca „Żywioły w muzyce”- koncerty muzyki ilustracyjnej – 
jak muzyką można przedstawić 4 główne żywioły naszego świata: 
wodę, ogień, powietrze i ziemię. Audycja dla dzieci i młodzieży 
prowadzona przez muzyków z Filharmonii im. Karola Szymanow-
skiego z Krakowa, godz.12.30, ROK Zator
19 marca Mali Majsterkowicze, zajęcia  dla dzieci w wieku szkol-
nym, zapisy wraz z wpłatą 15 zł do 17 marca, ROK Zator
20 marca Akademia rysunku, godz.16.30, ROK Zator
21-22 marca Festiwal Tańca Zator 2020, ROK Zator
25 marca Twórcze UTW – warsztaty tworzenia wielkanocnej de-
koracji, zapisy wraz z wpłatą do 17 marca, koszt 15 zł, godz.10.00, 
ROK Zator
25 marca „Muzyczni akrobaci” koncert The Three X, zespół w 
swoim najnowszym programie zaprasza do świata wirtuoze-
rii i humoru, w którym z lekkością i fantazją żongluje stylami i 
rozbawia publiczność w elegancki sposób. The Three X nie boi się 
bawić muzyką i łatwością przekonuje do tego słuchaczy. Orygi-
nalny skład zespołu – dwoje skrzypiec i fortepian –  od począt-
ku był impulsem do tworzenia własnych aranżacji i utworów, 
a z czasem, kompletnych autorskich programów. W skład tria 
wchodzą laureaci międzynarodowych konkursów, absolwenci 
renomowanego  Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu, którzy 
mimo młodego wieku współpracują z największymi nazwiskami 
branży muzycznej. Różnorodność charakterów, obycie sceniczne i 
profesjonalizm jaki prezentują w każdym aspekcie gry, sytuują The 
Three X w światowej czołówce zespołów kameralnych tego typu, 
czego dowodem jest zdobycie złotego medalu na Osaka Chamber 
Music Competition&Festa w Japonii oraz ponad 250 występów 
na całym świecie. Cena biletu 35 zł (bilety.rokzator.pl), godz.19.00, 
ROK Zator
26 marca Muzykujące brzdące- zajęcia umuzykalniające dla nie-
mowląt i małych dzieci wraz z rodzicami (dziadkami), śpiewanki, 
pokazywanki, muzyczne wyliczanki..., Zapisy wraz z wpłatą do 24 
marca, koszt 10 zł, godz. 9.30, ROK Zator
26 marca Kuchnia Mistrza „Słodko i słono” - warsztaty kulinarne 
dla dorosłych. Zapisy wraz z wpłatą do 24 marca, koszt 25 zł, godz. 
16.30-18.00, DL Palczowice
27 marca W modnym stylu -  kreatywne warsztaty dla młodzieży 
i dorosłych, tworzenie oryginalnych ubrań, ozdób, dekoracji. Na 
zajęciach będziemy tworzyć wielkoformatową pisankę z drewna 
zdobiona naturalnymi dekoracjami. Zapisy wraz z wpłatą do 24 
marca, koszt 35 zł, godz. 18.00-20.00, ROK Zator
28 marca Zatorski Uniwersytet Dziecięcy: godz.9.30-10.30 - ro-
botyka 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



31 marca „Irena Santor - królowa polskiej estrady”- otwar-
te muzyczne spotkanie dla UTW, prowadzi Bartosz Gacia, 
godz.16.30, ROK Zator   
zajęcia stałe wdł. harmonogramu
w terenie:
Dom Ludowy w Rudzach
3 marca - „Z guzikiem w środku” – zajęcia świetlicowe-pla-
styczne , godz.14.00-15.00
10 marca - „Z papieru składane”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne , godz. 13.00 – 14.00
17 marca - „W poszukiwaniu wiosny”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 13.00 – 14.00
24 marca - „Brokatowo”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 13.00 – 14.00
31 marca - „Z puszystym ogonkiem”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 13.00 – 14.00
Dom Ludowy w Palczowicach
3 marca – „Z guzikiem w środku” – zajęcia świetlicowe-pla-
styczne , godz.14.30-15.30
10 marca - „Z papieru składane” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
17 marca - „W poszukiwaniu wiosny”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
24 marca - „Brokatowo”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
31 marca -  „Z puszystym ogonkiem”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
Dom Ludowy w Graboszycach
3 marca – „Z guzikiem w środku” – zajęcia świetlicowe-pla-
styczne , godz.14.30-15.30
10 marca - „Z papieru składane” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
17 marca - „W poszukiwaniu wiosny”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
24 marca - „Brokatowo”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
31 marca -  „Z puszystym ogonkiem”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
Zajęcia świetlicowe w szkole w Smolicach
4 marca – „Z guzikiem w środku” – zajęcia świetlicowe-pla-
styczne , godz.14.30-15.30
11 marca - „Z papieru składane” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
18 marca - „W poszukiwaniu wiosny”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
25 marca - „Brokatowo”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Podolszu
4 marca – „Z guzikiem w środku” – zajęcia świetlicowe-pla-
styczne , godz.14.30-15.30
11 marca - „Z papieru składane” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
18 marca - „W poszukiwaniu wiosny”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
25 marca - „Brokatowo”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
Dom Ludowy w Łowiczkach
4 marca – „Z guzikiem w środku” – zajęcia świetlicowe-pla-
styczne , godz.14.30-15.30
11 marca - „Z papieru składane” - zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz. 14.30 – 15.30
18 marca - „W poszukiwaniu wiosny”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
25 marca - „Brokatowo”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, 
godz. 14.30 – 15.30
Dom Ludowy w Trzebieńczycach
14 marca – „W poszukiwaniu wiosny” – zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 9.30-10.30 BA
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