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1 marca Akademia rysunku, godz.16.30, ROK Zator
2 marca 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  
2 marca udział Zespołu Śpiewaczego Podolszanka w 
obchodach 60-lecia KGW Polanka Wielka
4 marca „Koncert patriotyczny- Zator pamięta“ w 
wykonaniu Bartasa Szymoniaka, koncert poświęcony 
Narodowemu Dniu Pamięci   Żołnierzy Wyklętych, 
widowisko jest  ilustracją muzyczną Artysty do słów 
najważniejszych poetów Pokolenia Kolumbów. Teksty 
T.Gajcego, K.K.Baczyńskiego czy A.Słonimskiego zo-
stały ukazane w nowatorakich aranżacjach beatrocke-
ra. Koncert dla młodzieży, godz.11.00, ROK Zator 
5 marca „W kraju Kannadygów w południowych  
Indiach”- relacja podróżnika Pawła Kowalczyka.  Pod-
czas spotkania publiczność odbędzie wirtualną podróż 
z wielkomiejskiej metropolii Bangalore do dwóch ma-
leńkich wiosek, które na mapach Google ukazały się 
dopiero w 2016 roku. W czasie prezentacji przedstawię 
dwie indyjskie rodziny, będzie czas na legendy i histo-
rie, opowieść o odkrytym całkiem niedawno tysiąclet-
nim kamieniu sati oraz o tym, jak produkuje się cu-
kier jaggery. Gospodarze, u których się zatrzymałem, 
opowiedzą o swoim życiu oraz udowodnią, że wieś 
indyjska ciągle może być praktycznie samowystarczal-
na.  Otwarte spotkanie UTW, zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, godz.16.30, ROK Zator
8 marca Bajkowisko dla przedszkolaków, godz.9.30, 
ROK Zator 
8 marca Wystawa “rzekabug”- Jarosław Roma-
niuk, artysta urodził się we Włodawie nad Bugiem. 
Jest absolwent Studium PSKO „ Specjalizacja Teatr” 
w Kaliszu, praktykę teatralną zaliczył w Teatrze Hen-
ryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Studiował na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na kierunku Wychowanie Plastyczne filia w Kaliszu. 
Dyplom zrobił w pracowni malarstwa prof. Andrze-
ja Niekrasza. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek i 
fotografie.  Pracował w Muzeum Okręgowym Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu, na stanowisku adiunkt muzealny, 
plastyk-projektant, dokumentalista. Obecnie pracuje 
jako projektant-designer w firmie projektowej Studio 
Eurocomfort - Galeria Selva w Kaliszu. Zajmuje się 



projektowaniem, malarstwem i aranżacją wystaw arty-
stycznych. Wernisaż godz.18.00, Galeria Szklana ROK 
Zator 
10 marca Koncert z okazji Dnia Kobiet “Kryształo-
wy Hippie-Pop” KALINA. Kalina to Nowa Dziewczyna 
w Mieście, tak ją przedstawił po raz pierwszy Marek 
Niedźwiecki na antenie Trójki. We wrześniu 2016 roku 
wydała singiel “Nawet Jeśli”, który dotarł do pierwszych 
miejsc list przebojów hipnotyzując słuchaczy roman-
tycznym dream popowym brzmieniem. Kolejne single 
“Pamiętam Cię” oraz “Biuro rzeczy znalezionych” rów-
nież znalazły się na playlistach radiowych, wprowadza-
jąc w znane rejony popu łobuzerski uśmiech miejskiej 
poezji. Pod koniec września 2017 roku ukazał się al-
bum KALINY p.t. “Czyste Szumienie”. Ta muzyka to 
stan umysłu. Przebojowość i melancholia,  Autorem 
większości utworów jest KALINA, a wyprodukował i 
zaaranżował je Max Skiba znany z polsko-brytyjskiego 
duetu KDMS. KALINA wraz zespołem zagrała m.in. w 
Studiu Koncertowym Trójki im.Agnieszki Osieckiej, 
na festiwalu Enea Spring Breake 2018 i w Klubie SPA-
TiF. KALINA (Kalina Hlimi-Pawlukiewicz) absolwent-
ka PWST we Wrocławiu, PWSFTViT w Łodzi i Wajda 
School w Warszawie. Jako aktorka debiutowała na de-
skach Łaźni Nowej w Krakowie. Od wielu lat z powo-
dzeniem występuje w produkcjach telewizyjnych (Bar-
wy Szczęscia, W rytmie serca), kinowych i teatralnych. 
Ma na koncie m.in. role w Teatrze Studio i Teatrze Dra-
matycznym w Warszawie.  Wstęp wolny, wejściówki do 
odbioru w sekretariacie, godz.16.00, ROK Zator
12 marca  Sztuka w ROKu – zajęcia z przedszkola-
kami z Zatora, godz.9.30, ROK Zator
13 marca Muzyczne Poranki- zajęcia muzyczne z 
przedszkolakami z Graboszyc godz.9.30, ROK Zator 
14 marca „Muzykujące Brzdące” - zajęcia umuzykal-
niające dla niemowląt i małych dzieci wraz z rodzicami 
(dziadkami), śpiewanki, muzyczne wyliczanki..., zgło-
szenie uczestnictwa do 12 marca, zajęcia bezpłatne, 
godz. 9.30, sala widowiskowa, ROK Zator 
14 marca  “O Ameryce inaczej”- skrzypce, trąbka, 
banjo + F. Muzyka, która narodziła się na kontynen-
cie amerykańskim, od melodii filmowych Gershwina 
przez muzykę westernową i country do wpływów mek-
sykańskich. 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
14 marca  Mała Akademia Ceramiki – warsztaty ce-
ramiczne 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 
14 marca „Słodko i słono” - warsztaty kulinarne dla 
dorosłych ,zgłoszenie uczestnictwa do 11 marca, koszt 
25 zł , godz. 16.30-18.00, DL Podolsze
15 marca Akademia rysunku, godz.16.30, ROK Za-
tor
16 marca ROKoteka gier planszowych, doskonała 
zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przydź za-
graj, rozwijaj wyobraźnię, logiczne myślenie i baw się 
dobrze, godz.9.00-13.00, ROK Zator 
17 marca „Twój szczęśliwy numerek”- widowisko 
o tragedii dzieci w KL Auschwitz-Birkenau, spektakl 
przygotowany został przez aktorów - uczestników 
warsztatów w CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 
aktorów  Teatru Młodych im. Rudolfa Warzechy ze 
Stryszowa. Do szpitala trafia młodzieniec, który zosta-
je w jednej sali z byłą więźniarką KL Auschwitz. Ona 
również była podobnie rozwydrzona, gdy trafiła do 
obozu, co jej kompan z sali szpitalnej. Wspomnienia 
więźnia obozu śmierci i przedstawiciela młodego po-
kolenia rozjeżdżają się, ale pointa może być tylko jed-
na – TY TO MASZ SZCZĘŚCIE! Spektakl jest hołdem 
złożonym tym ludziom, którzy musieli przejść przez 
fabrykę Śmierci i jednocześnie apelem o to, by nigdy 
więcej nie powtórzyła się podobna zbrodnia. Wstęp 
wolny, godz.16.00, ROK Zator
18 marca Koncert Stanisława Soyki, śpiewak, instru-
mentalista, kompozytor – już od lat należy do grona 
największych artystów polskiej sceny muzycznej. Kom-
ponuje i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, pieśni 
o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka przed wielkimi 
problemami współczesności. W jego dorobku znaj-
dziemy ponad 30 albumów, z których kilka osiągnęło 
multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał się modom 
i trendom. Wypracował swój własny język muzyczny 
przez co należy do grona artystów, których styl rozpo-
znaje się od pierwszych dźwięków a bogactwo reper-
tuaru może przyprawiać o zawrót głowy. Posiada na 
koncie dziesiątki autorskich pieśni lecz trudno pomi-
nąć fakt, że skomponował muzykę do wielu wierszy 
poetów polskich i ...nie tylko. Mówi się o nim „zwie



rzę muzyczne”. Ciągle się zmienia, dużo improwizuje, a 
mimo to jego kompozycje można poznać już po kilku 
pierwszych dźwiękach. Jest niezwykle charyzmatyczny 
i z łatwością podbija serca zgromadzonej publiczności. 
Uważa się za człowieka szczęśliwego. Twierdzi, że z 
wiekiem muzyka sprawia mu jeszcze większą radość, 
którą chce się dzielić z słuchaczami.
Cena biletu 60 zł, godz.19.00, ROK Zator 
19 marca Kuchnia Malucha „Malinowa kuchnia 
malucha” - warsztaty kulinarne dla dzieci wraz z ro-
dzicami lub dziadkami, zgłoszenie uczestnictwa do 18 
marca, koszt 15 zł, godz. 16.30-18.00, DL Bugaj
19 marca „Jak się zmotywować do twórczego życia” 
otwarte spotkanie UTW, godz.16.30, ROK Zator  
20 marca Muzyczne Poranki- zajęcia muzyczne z 
przedszkolakami z Rudz godz.10.00, DL Rudze
20 marca Sztuka w ROKu – zajęcia z przedszkola-
kami z Zatora, godz.9.30, ROK Zator
21 marca Kreatywna mama – warsztaty rękodziel-
niczce dla mam ( 0-3 r.ż)dzieci w tym czasie bawią się 
pod opieką instruktorów, zapisy do 18 marca, koszt 
warsztatów 20 zł, godz. 9.30, ROK Zator 
22-25 marca Udział zespołu ROKBand w Między-
narodowym Wiosennym Festiwalu Słodkości w Berek-
furdo
24 marca  “Kot w butach” - spektakl dla dzieci  w 
wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek, cena biletu 7 zł,  
godz.15.00, ROK Zator 
30 marca 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, Rynek 2 
30-31 marca  Festiwal Tańca Zator 2019, ROK Za-
tor 
Dom Ludowy w Rudzach
5 marca „Kle, kle... Boćku”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz.14.15 – 15.15
12 marca „Maszeruje wiosna” - zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.15 – 15.15
19 marca „Ptasie radio”- zajęcia świetlicowe-mu-
zyczne, godz.14.15 – 15.15
26 marca  „Witaj wiosno, wiosno miła” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz.14.15 – 15.15



Zajęcia świetlicowe SP Smolice
5 marca „Kle, kle... Boćku”- zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, godz.14.45 – 16.45
12 marca „Ptasie radio”- zajęcia świetlicowe-mu-
zyczne, godz.14.45 – 16.45
19 marca „Maszeruje wiosna”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.45 – 16.45
26 marca „Witaj wiosno, wiosno miła”- zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz.14.45 – 16.45

Dom Ludowy w Graboszycach
5 marca „Ptasie radio” -  zajęcia świetlicowe-mu-
zyczne, godz.14.30 – 15.30
12 marca „Kle, kle... Boćku”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
19 marca „Maszeruje wiosna ” - zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
26 marca „Witaj wiosno, wiosno miła” - zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz.14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Podolszu
6 marca „Ptasie radio” -  zajęcia świetlicowe-mu-
zyczne, godz.14.30 – 15.30
13 marca  „Kle, kle... Boćku”- zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
20 marca „Maszeruje wiosna ”- zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz.14.30 – 15.30
27 marca „Witaj wiosno, wiosno miła”- zajęcia świe-
tlicowe-plastyczne, godz.14.30 – 15.30

Dom Ludowy w Łowiczkach
6 marca „Witaj wiosno, wiosno miła”- zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, gr.I godz.14.30-15.00, gr. II 
godz.15.00 – 16.00 
13 marca „Kle, kle... Boćku” - zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, gr.I godz.14.30-15.00, gr. II godz. 15.00 – 
16.00 
20 marca „Maszeruje wiosna ”- zajęcia świetlico-
we-plastyczne, gr.I godz.14.30-15.00, gr. II godz.15.00 
– 16.00 
27 marca „Ptasie radio” zajęcia świetlicowe-pla-
styczne, gr.I godz.14.30-15.00, gr. II godz.15.00 – 16.00


