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SPRAWOZDANIE
z działalności

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Nadarzyński Ośrodek Kultury, zwany w skrócie NOK jest gminną instytucją kultury i działa
na podstawie:
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 ze zm.);
•  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.);
• ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr  15 poz. 148
ze zm.);
• uchwały Nr VI/59/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 1999r.w sprawie utworzenia
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz zatwierdzenia Statutu (z późn. zm.).
•  Statutu  NOK,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  nr  XXIV.295.2016  Rady  Gminy
Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XV.195.2019 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r.  (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019 r. poz.13078,
z dnia 18 listopada 2019
NOK,  jako  samorządowa  instytucja  kultury  wspiera  i  animuje  społeczno  –  kulturalną
aktywność  mieszkańców  gminy  realizując  zadania  w  dziedzinie  wychowania,  edukacji
i upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej. 
Działalność  merytoryczna  adresowana  jest  do  odbiorców  w  różnym  wieku,  o  różnych
potrzebach i zainteresowaniach. Celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców, prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę
oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. 

W  2020  roku  Nadarzyński  Ośrodek  Kultury  z   powodu  pandemii
koronawirusa  zmuszony  był  ograniczyć  swoją  działalność.  W terminach
13.03  –  1.06,  oraz  od  5.11  do  końca  roku  działalność,  w  oparciu  o
Rozporządzenia Rady Ministrów, była całkowicie zawieszona.
I.  ZAJĘCIA,  SEKCJE,  KLUBY,  ZESPOŁY prowadzone  przez  instruktorów
zatrudnionych w NOK na umowę zlecenie – odbywające się w siedzibie NOK:
1.  Taneczny  mix  -  elementy  teatru  tańca,  taniec  jazzowy,  prowadzi  Paulina  Piśkiewicz,
w zajęciach  uczestniczyły  do  marca  -  63  osoby,  czerwiec  –  sierpień  –  38,  wrzesień  -  5
listopada – 60 osób;
2. Zajęcia baletowe (2 grupy: dzieci w wieku 3-5 lat i dzieci 6 -11 lat), 2 razy w tygodniu,
instruktor Agnieszka Biedrzycka, w  zajęciach do marca uczestniczyło średnio 34, sierpień -
22 dzieci, wrzesień – 5 listopada – 37 dzieci;
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3.Zajęcia ceramiczno-plastyczne i Plastyka dla małych i dużych – instruktorki: Elżbieta Baur i
Olga Cieślak, prowadzone dla dzieci w wieku 3 -13 lat – do marca 65 uczestników; wrzesień
– 5 listopada – 61 osób
4.  Pracownia  modelarska  -  instruktor  Włodzimierz  Wencel.  Z  zajęć  korzystało  5  osób  –
odbywały się do marca;.
5. Akademia Rękodzieła (dla dorosłych) – instruktor Marzena Latoszek. Z zajęć korzystało do
marca -  7 osób, od września do 5 listopada – 8 osób;
6.  Warsztaty  Fotograficzne  (dot.  fotografii  cyfrowej)  –  1  raz  w tygodniu,  8  uczestników,
prowadzi Marek Zdrzyłowski – do marca (NOK), październik (Parole);
7. Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD BAND – prowadzi Marek Rejnowicz, 5 osób,
raz w tygodniu – zajęcia nieodpłatne;
8.  Destination  Imagination  -  Oczyma  Wyobraźni  -  zajęcia  dla  dzieci  w  wieku  11-15  lat
skierowane na kreatywne rozwiązywanie problemów, raz w tygodniu, płatne, prowadzą pani
Dobromiła Lachendro Fruga i Anita Szopa – 13 osób – do marca;

II. ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez instruktorów na
zasadzie  wynajmu sal:
1. Nauka gry na gitarze, 1 raz w tygodniu - instruktor Bogdan Roszczyk – do marca;
2. Nauka języka angielskiego 3 razy w tygodniu - lektor Marzena Wiącek – do marca i od
września do 5 listopada;
3. Studio wokalne Bożeny Zalewskiej – raz w tygodniu – do marca.

III. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Na zajęcia do czerwca zapisanych było 96 osób (w tym 3 osoby spoza Gminy Nadarzyn).
Studenci korzystali z poniższej oferty zajęć:

1. Zajęcia komputerowe (2 grupy) – 20 osób
2. Język angielski (3 grupy) – 25 osób
3. Akademia pamięci – 9 osób (od lutego) - grupa początkująca

Akademia pamięci – 13 osób (od lutego) - grupa zaawansowana
4. Malarstwo – (2 grupy) - 18 osób 
5. Zajęcia artystyczne z Markiem – 6 osób
6. Tai chi (2 grupy) – 46 osób
7. Gimnastyka – 56 osób. Od stycznia zwiększyła się liczba zajęć gimnastyki z dwóch do

trzech spotkań w tygodniu.
8. Zumba – 25 osób

W związku z zawieszeniem zajęć z uwagi na pandemię, studenci UTW mogli korzystać z
pomocy pracowników NOK:

-  w robieniu podstawowych zakupów (wolontariat) – zgłoszenia telefonicznie (współpraca z
GOPS);

- otrzymaniu maseczek uszytych przez pracowników NOK;

-  uzyskaniu  informacji  o  zajęciach  on-line  dla  seniorów  (język  angielski,
cyberbezpieczeństwo, trening pamięci);
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-   przekazaniu  informacji  o  wsparciu  telefonicznym  dla  osób  starszych  przez
wyspecjalizowaną instytucję;

- przekazaniu informacji o ochronie przed koronawirusem.

- gotowość pracowników NOK do reagowania na telefoniczne prośby seniorów o pomoc.

- upieczenie seniorowi pozostającemu w izolacji ciasta na święta Bożego Narodzenia

-  dostarczanie  seniorom  do  skrzynek  kartek  z  pozytywnym  przesłaniem  (wykonanie  i
dystrybucja: pracownicy NOK)

-  dostarczanie  seniorom  do  skrzynek  aniołków  z  masy  solnej  (wykonanie  i  dystrybucja:
pracownicy NOK)

W okresie lipiec-wrzesień: zapisanych na UTW było 30 osób

(stan z 15 lipca 2021)

LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ – prowadzono zajęcia zgodnie z tabelką poniżej.

Nazwa zajęć Liczba grup Częstotliwość
w tyg.

Liczba uczestników

tai chi 2 2 20
gimnastyka 3 3 15
zumba 1 1 11
malarstwo 1 1 7

Na rok akademicki 2020/2021 zapisało się 54 studentów

(stan na 1 października 2021)

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD
Nazwa zajęć Liczba grup Częstotliwość

w tyg.
Liczba uczestników

zajęcia komputerowe 2 3 3
Akademia Pamięci 2 1 14
język angielski 1 1 8
tai chi 2 2 19
joga 1 2 19

gimnastyka 3 3 35
zumba 1 1 18
zajęcia artystyczne z Markiem 1 1 6
malarstwo 2 1 12

Od października wprowadzone zostały do oferty nowe zajęcia: joga.

17 października – wystawa prac studentów UTW „Słoneczne malarstwo”
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IV. IMPREZY

Styczeń:

6.01 - Orszak Trzech Króli , współpraca z Parafią Św. Klemensa w Nadarzynie, 300 osób

12.01 - Nadarzyn gra z WOŚP!!! 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 450 osób

17.01 - Kino Nokowe, film „Jak pies z kotem", gość aktorka Bożena Stachura, 60 osób

17.01 – Spotkania z Muzyką „Muzyczne portrety” - Marek Grechuta/Historie pisane 
dźwiękami, LO Nadarzyn, 200 osób

18.01 - Galeria 52m2 „Krzywe jest piękne” - wystawa prac uczestników zajęć ceramicznych 
świetlic NOK, 60 osób

19.01 - Koncert Czesława Mozila i NOK PĘD BAND „Grajkowie Przyszłości”, 180 osób

26.01 - Salon Poezji K40 „Cohen”, czytał: Daniel Olbrychski, 160 osób

26.01 - Teatrzyk w walizce „Calineczka na marionetki i fortepian”, 80 osób

Luty:

2.02 – „A miał być cud” - Spektakl z piosenkami Agnieszki Osieckiej, 140 osób

7.02 - Spotkania z Muzyką „W stronę Nowego Świata/Opowiem Ci bajkę…” - Szkoła 
Podstawowa  w Ruścu, 200 osób

10 - 21.02, w godz. 8.00 - 16.00 - Zimowe Warsztaty Artystyczne - połączenie różnych form 
rozrywki dla dzieci w wieku 7-12 lat, (grupa liczyła 30 osób tygodniowo). Dzieci 
uczestniczyły w warsztatach plastycznych, warsztatach kreatywnego myślenia, zabawach 
integracyjnych, oraz w zajęciach sportowych. Dodatkową atrakcją były wycieczki 
(Klockownia, Centrum Rozrywki, sala Zabaw Fikołki, Telewizja Polska, sala zabaw 
Eldorado, Muzeum Iluzji). Każdy tydzień był zakończony pokazem filmowym w sali 
widowiskowej w Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. 

28.02 – wyjazd do Teatru Narodowego na spektakl „Łysa śpiewaczka”

29.02 - Smykofonia na Mazowszu - koncert dla dzieci pt.„Muzzle”, 40 osób – finansowany 
przez Starostwo powiatowe

29.02 – „Ptaki niebieskie… i w innych kolorach”, wystawa fotografii Stefana Kłosiewicza, 25
osób

Marzec:

1.03 - Salon Poezji K40 „Kwiaty Polskie”, czytała: Anna Romantowska, 100 osób

6.03 - młodzież z nadarzyńskiego liceum pod opieką pani Małgorzaty Olszewskiej-Pietrzyk 
wzięła udział w wydarzeniu przygotowanym przez Fundację Wielozmysły. Punktem wyjścia 
były prezentowane w galerii NOK prace Stefana Kłosiewicza. Warsztaty rozpoczął krótki 
wykład dotyczący roli zmysłów w kulturze, następnie odbyły się zajęcia pozwalające skupić 
się na poszczególnych zmysłach (słuchu, węchu, dotyku); doświadczyć rzeczywistości i 
sztuki za ich pośrednictwem. Licealiści rozpoznawali zapachy; wsłuchiwali się w muzykę 
inspirowaną śpiewem ptaków; skupiali na otaczających ich odgłosach;  poznawali świat, w 

4

https://nok.pl/news/salon-poezji-k40-12
https://nok.pl/news/smykofonia-na-mazowszu-1
https://nok.pl/news/teatrzyk-w-walizce-15
https://nok.pl/news/salon-poezji-k40-11
https://nok.pl/news/koncert-czeslawa-mozila-i-nok-ped-band
https://nok.pl/news/nadarzyn-gra-z-wosp


którym żyją przedstawione na zdjęciach ptaki przy pomocy węchu i dotyku a także „oglądali”
dzieła sztuki używając dłoni (pozwoliły na to przyniesione przez organizatorki z 
Wielozmysłów tyflografiki). A wszystko to przy wyłączeniu wiodącego dla współczesnego 
człowieka zmysłu wzroku (poprzez zamknięcie oczu lub zasłonięcie), co wyostrzyło słuch, 
węch i dotyk. W części praktycznej prowadzące wraz z młodzieżą zastanawiały się, jak 
przełożyć to, co wizualne (a konkretnie świat przedstawiony na fotografiach) na dźwięki, 
faktury, smaki i zapachy. W efekcie powstało pięć tyflografik wykonanych przez licealistów. 

7.03 - Darcie pierza, nie kotów, czyli Dzień Kobiet w NOK Prezentacja mieszkanek gminy 
Nadarzyn, Recital „Kobieta do zjedzenia” w wykonaniu Magdaleny Smalary, 60 osób.

Lipiec:

25.07 – kino plenerowe na Pastewniku – współpraca z PH Hetman

Sierpień:

8.08 - koncert familijny z cyklu Smykofonia na Mazowszu – „ Najkrótsza droga do Chin” – 
finansowany przez Powiat Pruszkowski

29.08 - kino plenerowe na Pastewniku – współpraca z PH Hetman

Wrzesień:

05. – Narodowe czytanie – współorg. z Biblioteką Publiczną

25.09.- Kino Nokowe  - „Cud nad Wisłą” i  muzyka na żywo, 20 uczestników

27.09. – „Barokowe odcienie lutni – koncert w kościele w Młochowie – współpraca z MIK

 Październik:

9.10. – Kino Nokowe „Mała zagłada” – 20 uczestników 

10.10.- NOK! Teatr „Baba Chanel” Nikołaja Kolady

17.10. – „Słoneczne malarstwo” - wystawa prac studentów UTW, 12 uczestników 
18.10. – Salon Poezji K40, „Piaf” - 
Grudzień:

Wraz z firmą P.U Hetman przeprowadzono konkurs plastyczny EKO Szopka 
Bożonarodzeniowa, pokonkursowa wystawa prac „Eko Szopka” odbyła się online.

V. ŚWIETLICE

Świetlica w Rozalinie

I. ZAJĘCIA STAŁE

Ceramika, instruktor Katarzyna Przywecka, zajęcia płatne
dla dorosłych, 13 osób

„Malowane Łapki” dla dzieci w wieku 1-3, instruktor Olga Cieślak (zajęcia bezpłatne)
5 dzieci + rodzice
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„Technika Bazgrolenia” dla dzieci w wieku 7-14 (zajęcia bezpłatne), instruktor Olga Cieślak
15 osób.
 
Robotyka z Lego WeDo dla dzieci od 7 roku życia, instruktor Anna Machnacz,
po 3 osoby w grupie do końca semestru. 

Zajęcia wokalne „La la la”, dzieci 7-15 lat, zajęcia bezpłatne, instruktorki Katarzyna 
Przywecka i Anna Machnacz, 7 osób

Konwersacje z Języka Angielskiego dla dorosłych, grupa zaawansowana (zajęcia bezpłatne), 
instruktor Anna Machnacz,  6-8 osób

Konwersacje z języka Angielskiego dla dorosłych, grupa podstawowa (zajęcia bezpłatne), 
instruktor Anna Machnacz, 9 osób, wystartowały w marcu

Konwersacje z Języka Angielskiego dla młodzieży (zajęcia bezpłatne), instruktor Anna 
Machnacz, 4 osoby

Klub Gier Planszowych dla wszystkich (zajęcia bezpłatne), instruktor Anna Machnacz z 
pomocą Marka Misiaka (miłośnik oraz posiadacz wielu gier planszowych)

w miesiącach marzec-czerwiec odbywały się zajęcia online:
Konwersacje z Języka Angielskiego dla dorosłych, grupa zaawansowana (zajęcia bezpłatne), 
instruktor Anna Machnacz, 5 osób
Konwersacje z Języka Angielskiego dla dorosłych, grupa podstawowa (zajęcia bezpłatne), 
instruktor Anna Machnacz,  4 osoby
Od 16.06 wznowienie działalności:
Fitness Strong by Zumba
wtorek i piątek, w godz. 19-20
10 – 28.08.2020 – wakacyjne warsztaty twórcze 
w miesiącach lipiec - wrzesień odbywały się:
Ceramika dla dorosłych – lipiec, sierpień – 8 osób
Dwa tygodnie z plastyką – 1-15 lipca
Konwersacje z angielskiego grupa podstawowa  
Konwersacje z angielskiego grupa zaawansowana
Fitness strong by Zumba
Akcja Animacja 
8.07. – pokaz fizyczno-chemiczny
15.07. – warsztaty florystyczne z Suchym Badylem
17.07. – spektakl dla dzieci „Wesoły Pociąg”
24.07. – warsztaty Etno Indie
19.08. – warsztaty życiodajne pszczoła
w październiku odbywały się:
-„Technika Bazgrolenia” dla dzieci w wieku 7-14 (zajęcia bezpłatne), instruktor Olga Cieślak;
- Ceramika, instruktor Katarzyna Przywecka, dla dorosłych
-„Malowane Łapki” dla dzieci w wieku 1-3, instruktor Olga Cieślak (zajęcia bezpłatne)
-Fitness Strong by Zumba
- warsztaty z „Linorytu”, instruktor Olga Cieślak (zajęcia bezpłatne)

II IMPREZY
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22.02.2020 r. - Bal Karnawałowy organizowany przez Radnego Sylwestra Karolaka i Sołtys 
Agnieszkę Palmowską, wspierany przez NOK
29.02.2020 r. - Kino Roza, pokaz filmu „Robinson                                

III WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
 10-14.02.- Ferie Zimowe z wycieczką do Ogrodu rzeźb Juana Soriano, 15 osób  
 
 8.03. - Dzień Kobiet – warsztaty makijażu, instruktor Dorota Ałaszewska, 15 osób

1-19.04. - Akcja „Żonkile” - świetlica dołączyła do akcji społeczno - edukacyjnej 
organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

4.11. – pokazowe zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 1-3 prowadzone przez p. Darię Kosiak-
Migdę
IV POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
19.02 – otwarcie w NOK wystawy prac uczestników zajęć ceramicznych w świetlicy 
„Krzywe jest piękne”

Podczas zawieszenia działalności świetlicy, na Facebooku pojawiały się różne materiały:
jak radzić sobie z nudą, piosenki „ku pokrzepieniu serc”, nagrywane przez instruktorkę 
świetlicy i panią Katarzynę Przywecką - zebrały ok.400 wyświetleń na YouTubie,
budowanie robota Słonia, udział w akcji „N.U.D.A.”, materiały dotyczące aktualnych 
informacji związanych z pandemią.

Prace nad przygotowaniem ekspozycji poświęconej mieszkańcowi Rozalina Eugeniuszowi 
Mławińskiemu  – opracowanie tekstów, zredagowanie wywiadu, przygotowanie gablot ze 
zdjęciami i tekstami, obróbka materiałów.

Remont w świetlicy: malowanie dużej sali, holu i klatki schodowej, wymiana oświetlenia. 
Prace porządkowe po wykonanym remoncie.

Od 15.10.2020 objęcie obowiązków instruktora przez nowego pracownika panią Ireną Grzyb
• sprzątanie i porządkowanie wyposażenia świetlicy
• pomalowanie mebli (dwa regały), przygotowanie nowej aranżacji świetlicy
• dbanie o kontakt z obserwatorami strony Facebook -owej świetlicy:
• przygotowanie podkładek pod kubek: z koralików prasowanych i wykonanych na 

szydełku do akcji NOK „ Uśmiech seniora”
•  pomoc w przygotowaniu kartek do ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Powstańca”
• przygotowanie pierniczków dla uczestników zajęć i warsztatów świetlicy i ich 

dystrybucja wśród mieszkańców Rozalina, oraz do imprezy plenerowej z Mikołajem
• przygotowanie propozycji zabaw w reżimie sanitarnym dla dzieci z Rozalina na okres 

ferii
• zlecanie drobnych napraw związanych z utrzymaniem świetlicy w dobrym stanie 

technicznym,
• przygotowywanie tekstów na stronę oraz fb.

Świetlica w Młochowie
I. ZAJĘCIA STAŁE

- teatralno - kabaretowe dla dzieci- prowadziła Anna Balsam,  raz w tygodniu, liczba 
uczestników 8 
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- Akademia prawie teatralna, prowadziła Anna Balsam, raz w tygodniu, liczba uczestników 8

- Komputerowe dla początkujących, prowadził Marcin Szwed, raz w tygodniu, liczba 
uczestników 4

- Smartfon dla seniora, prowadził Marcin Szwed, raz w tygodniu, liczba uczestników 2

- Rysunek i malarstwo dla dzieci, prowadziła Olga Cieślak, raz w tygodniu, liczba 
uczestników 3

- Robotyka, prowadziła Anna Machnacz, raz w tygodniu, liczba uczestników 2

II. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE 

 - Generalne porządki w świetlicy

-  Pomysł oraz koordynacja akcji N.U.D.A w tym:

Stworzenie filmu mającego zachęcić mieszkańców Gminy do podzielenia się twórczymi 
sposobami walki z nudą w czasie epidemii;

Koordynowanie wszelkich działań związanych z umieszczaniem na Facebooku NOK filmów 
nadesłanych przez mieszkańców

- realizacja pomysłu nagrania czytania online książki Doroty Suwalskiej pt,,Iwo z 
Nudolandii” - koordynowanie działań związanych z nagrywaniem oraz przesyłaniem filmów 
przed ich publikacją, montaż filmowy.

- Nakręcenie oraz montaż filmu dot. szycia maseczek przez pracowników Ośrodka Kultury

- Udział w szkoleniu online ,,Artystyczna kreatywność dla każdego”, którego celem było 
uzyskanie wiedzy dotyczącej artystycznej kreatywności, a także zapoznanie z czynnikami 
hamującymi ten potencjał.

- Nauka programu służącego do edycji oraz montażu filmowego celem wprowadzenia 
tematycznych zajęć w pracy świetlicy.

Świetlica w Parolach
I. ZAJĘCIA STAŁE

– zajęcia ceramiczne dla dzieci, prowadziła: Katarzyna Przywecka, 1 raz w tygodniu/ 
liczba osób 3-5 osób,

– zajęcia komputerowe dla dorosłych, prowadził: Marcin Szwed,1 raz w tygodniu/ 
liczba osób od 1 do 3,

– wykłady, spotkania, wyjazdy w ramach programu „Seniorzy na start: realizowanego z 
Towarzystwem Kulturalno-Teatralnym Kurtyna, spotkania 2 razy w miesiącu/ liczba 
osób 15/ projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego/

– ferie w świetlicy/Zimowe Warsztaty Artystyczne/ liczba osób od 10 do 15/
Od września dodatkowo
-  Zajęcia komputerowe dla początkujących – prowadził Marcin Szwed, raz w tygodniu, 
liczba uczestników 3 osoby. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z elementarnymi 
zasadami obsługi komputera - obsługa klawiatury, myszki, obsługi podstawowych narzędzi 
do tworzenia i edycji tekstu, obsługa wyszukiwarki Google, obsługa aplikacji „Mapy 
Google”, obsługa poczty elektronicznej i portali społecznościowych;
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-  Dance mix dla dzieci 3-5 lat - zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych, raz w tygodniu,
liczba uczestników 5 osób;

-  „Ladies Latino”  - zajęcia taneczne dla kobiet, raz w tygodniu, liczba uczestników 8 osób

-  Kurs tańca dla dorosłych - raz w tygodniu, liczba uczestników 4 osoby

-  „Smartfon dla seniora”, prowadził Marcin Szwed, raz w tygodniu,  liczba uczestników 2 
osoby. Zajęcie skierowane do osób potrzebujących  pomocy w zapoznaniu się ze swoim  
smartfonem - obsługa urządzenia, komunikacja poprzez rozmowy telefoniczne, SMS, e-mail, 
WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram, bakowość mobilna itp.

Zajęcia Grupy Teatralno-kabaretowej Biedronki dla dzieci 8-14 lat - prowadzi Anna 
Balsam, raz w tygodniu, liczba uczestników 8 osób. Dzięki uczestnictwu w zajęciach 
teatralnych dzieci rozwijają swoją kreatywność i wyobraźnię. Uczą się wyzwalać emocje 
i wykorzystywać je w sposób twórczy. Zajęcia teatralne uczą zachowań społecznych i pracy 
w zespole. Dzieci wspierają się, pomagają sobie, a rola każdego z nich stanowi ważną 
cząstkę, która tworzy całość jaką jest spektakl. Zajęcia mają również działanie terapeutyczne -
dodają odwagi, przełamują lęki i bariery, wzmacniają poczucie wartości własnej.

„Akademia prawie teatralna”- prowadzi Anna Balsam, odbywają się raz w tygodniu, liczba
uczestników 5 osób. Zajęcia  przeznaczone dla  dzieci  od 9 r.ż.  Uczestnicy poznają  tajniki
teatru improwizowanego, bawią się dramą, spotkają się z teatrem fizycznym i kukiełkowym.
Dodatkowo uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia
do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych,
różnorodnych rozwiązań. 

„Warsztaty fotograficzne” Prowadzący Marek Zdrzyłowski, raz w tygodniu – odbywały się
tylko w październiku. 

II. IMPREZY
07.01 - spotkanie opłatkowe /liczba osób 50/
20.01 -  Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nadarzyna/ liczba osób ok 50/
07.07 -  Brzuchomówca, liczba uczestników  22
14.07 -  Szczudlarze, liczba uczestników 4
21.07 -  Sensoplastyka, liczba uczestników 21
28.07 -  Teatr „Dur Moll”  ,,Niezwykła podróż” liczba uczestników 2 osoby
8.08 -  Smykofonia liczba uczestników 13 osób
11.08 -  Teatr „Dur Moll” animacje liczba osób 6
18.08 -  Zumba dla dzieci 
25.08 -  Iluzjonista liczba uczestników 10 osób.
03-14.08 -  Warsztaty twórcze, liczba uczestników 6 osób
Uczestnicy „Warsztatów Twórczych” uczyli się generowania oryginalnych pomysłów, 
niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w 
pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań. Podczas zajęć zobaczyliśmy 
zróżnicowane ćwiczenia, które pozwoliły nam unikać "myślowych schematów". Uczestnicy 
poznali krótkie formy improwizacji teatralnej, rozwinęli umiejętności współpracy w grupie, a 
przede wszystkim wydobyli i uaktywnili zdolności do działań twórczych. Warsztaty Twórcze 
w świetlicy NOK w Parolach. Warsztaty pokazały uczestnikom, że kreatywność to siła 
napędowa rozwoju, pozwala szybko myśleć i generować niekonwencjonalne pomysły.
Podczas zajęć  dzieci  nauczyły  się  jak unikać "myślowych schematów",  ponadto  poznały
krótkie formy improwizacji teatralnej.
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III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
10.03 - warsztaty florystyczne dla dorosłych KGW /liczba osób 13/
25.02 - spotkanie kulinarne – pączki / liczba osób 8/
22.10 - warsztaty „Ziołolecznictwo” liczba uczestników 9 osób. Podczas warsztatów 
uczestnicy poznali dziko rosnące zioła, które można z powodzeniem wykorzystywać 
do domowego wytwarzania kosmetyków. Dowiedzieli się kiedy zioła mogą szkodzić, poznali 
ich podział ze względu na działanie, oraz receptury zielarskie na wybrane choroby.

IV. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
Odbyły się również:

– spotkania KGW średnio 1 raz w miesiącu w tym spotkania organizacyjne jak również 
poświęcone różnym zagadnieniom np. wspólne śpiewanie, sprzątanie świata,

– Akcja „Szczepionka na zimę czyli zjedz jabłko” trwa od wielu lat i jest możliwa 
dzięki Państwu Chruściakom, którzy dostarczają do świetlicy zupełnie nieodpłatnie 
jabłka. Akcja propaguje zdrowy styl życia,

– Akademia Umysłowa – układanie puzzli poświęconych pracom słynnych malarzy, tak 
powstałe obrazy zostają powieszone w świetlicy a słowo o autorze i obrazie pojawia 
się na stronie świetlicy, powstaje galeria puzzli,

– Ping – pong spotkania 3x w tygodniu/ liczba osób od 4 do 12/
 W czasie zawieszenia działalności świetlicy przeprowadzono drobne naprawy i remonty, 
porządki, zostały pomalowane ławki, przekopano ziemię w dwóch rabatach przed świetlicą.. 
Instruktor brał udział w następujących webinariach:
- Jak przygotować wniosek do BMK
- O roli animacji/edukacji kulturowej w czasach pandemii

Projekt „Seniorzy na start” - program skierowany do osób 55 + realizowany z Gminami 
Zabrodzie, Rząśnik i Nadarzyn,  Organizatorem projektu jest Towarzystwo 
teatralne ,,Kurtyna”, finansowany ze środków  samorządu województwa mazowieckiego.
W ramach projektu odbywają się warsztaty poświęcone różnej tematyce wyjazdy do kina, 
teatru, spotkania integracyjne, działania teatralne.

Od 8-30 grudnia online przeprowadzono konkurs „Kreatywne wyzwania” w którym udział 
wzięły 4 osoby.

Świetlica w Urzucie
I.ZAJĘCIA STAŁE 

Ceramika – K. Przywecka, 2x w tygodniu, łącznie 16 osób

Rysunek i malarstwo – O. Cieślak, 1x w tygodniu, 6 osób

Fitness dla dorosłych – Anna Dziekańska, 1 x w tygodniu, 10 osób

Sensoplastyka – A. Sokołowska, 2 x w miesiącu, 10 osób

Zumba KIDS – Katarzyna Sawiak,1 x w tygodniu, średnio 14 osób

Język angielski – Olton Academy, 1 x w tygodniu, piątek 6 osób   
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Od 10.09  do 31.10

ceramika – K. Przywecka, 2x w tygodniu, 2 grupy łącznie 12 osób

Rysunek 3D - „Szkoła szczęścia” 1 x w tygodniu,  wtorek – 12 osób

Zumba Kids Junior – K. Sawiak, 1x w tygodniu, czwartek – ok. 8 osób

Sensoplastyka – A. Sokołowska, 2 x w miesiącu, czwartek – średnio 8 osób   

II. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE

31.01 - makrama – 15 osób

22.02 – Teatr Wariacja „Brzydkie Kaczątko”  27 osób

23.07 – warsztaty etno - Chiny - 15 osób

30.07 – Teatr „Dur Moll”  - 12 osób

Kreatywne ferie – 10.02 – 14.02, 17.02 - 21.02.2020 – 15 osób 

WAKACYJNE WARSZTATY TWÓRCZE  - 29.06 -  03.07, 06.07 – 10.07, 13.07 – 18.07 –
W trakcie warsztatów m.in. odbyły się: występ brzuchomówcy, pokaz Mima, warsztaty 
kwiatowej biżuterii, pokazy chemiczne. Udział wzięło 15 osób.

POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

Projekt „Kuźnia kreatywności”

Od września do grudnia świetlica NOK w Urzucie brała udział w projekcie „Kuźnia 
kreatywności”, którego realizatorem było Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”. W projekcie 
brało udział 16 uczestników w wieku od 7 do 14 lat. Na projekt składały się różne zabawy - 
mobilny tor do gry w kręgle, warsztaty w tym: cyrkowe, muzyczne, teatralne, filozoficzne, 
online na Zamku Królewskim i wyjazdy - do gospodarstwa agroturystycznego „Cuda i 
Wianki” w Kicinach ( 10.10.2020 r.) - pozostałe plany wyjazdowe, w powodu obostrzeń 
zostały odwołane. 

5.12.2020 r. na zakończenie projektu -„Mikołajki w plenerze”. Na parkingu przed budynkiem 
świetlicy, w specjalnym samochodzie czekał na uczestników projektu Mikołaj z prezentami.

23.11– 11.12 –  zakupy potrzebnych do tego materiałów, planowanie i promowanie akcji 
„Świąteczne skrzatobranie”, szycie świątecznych skrzatów (20 sztuk.)

05.12 – 06.12.2020 – dostarczanie materiałów uczestnikom projektu „Kuźnia kreatywności” 
do samodzielnej pracy zdanej

13.12.2020 – akcja „Świąteczne skrzatobranie”, rozwożenie skrzatów, pilotowanie przebiegu 
akcji na FB

14.12 - 16.12.2020 – zdalne pilotowanie projektu, rozwożenie nagród uczestnikom za 
kontynuację zdalną projektu „Kuźnia kreatywności”

Ponadto w grudniu porządki, przeglądy, drobne naprawy utrzymujące dobry stan techniczny 
świetlicy i praca zdalna..
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Świetlica w Wolicy
I. ZAJĘCIA STAŁE

 -  Pilates

  - Zajęcia cykliczne jeden raz w miesiącu „Spotkanie z bajką”.

II. IMPREZY

10.01.- Zabawa karnawałowa połączona  ze spotkaniem mieszkańców - ok150 osób. 
organizowana wspólnie z przedszkolem, sołtysem i radą sołecką.

III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE

- 11, 17.i 18 01.- „Spotkanie z bajką” –„Czerwony Kapturek” połączone z warsztatami 
plastycznymi  -7 osób,12 osób i 6 osób.(średnio 8 osób).

  - 24. 25 i 31. 01. - Warsztaty rękodzieła artystycznego ”Bransoletki ze sznurka i koralików „ 
12 dzieci + 8 osób dorosłych,10 +5,7 +3 (średnio 15 osób).

- 07.08 i 15 .02.-  Warsztaty plastyczne „Serduszka na Walentynki”10 +4,11 i12 +5 (średnio 
14 osób).

-  21.02. Teatrzyk kukiełkowy „O kocie, wężu i żywej wodzie” w wykonaniu aktorów z 
„Teatrzyku Maluszek” z Otrębus .45 osób
 - 22.28  i 29.02 2020 r. Warsztaty plastyczne i rękodzieła artystycznego, kolorowanie 
ilustracji i lepienie postaci z plasteliny do bajki oraz prasowanie koralików. 8 osób.

- 06  i 07.03.2020 r. Spotkanie z bajką „Trzy świnki” i warsztaty plastyczne.9 osób.

Praca w czasie pandemii.

- wyszukiwanie i zamieszczanie na FB. tekstów, informacji, linków dot. pomysłów i inspiracji
zajęć plastycznych, różnych zabaw dla dzieci, postów NOK-u i Gminy dotyczących  sytuacji 
w czasie pandemii;

- codzienne sprawdzanie poczty świetlicowej,

- opracowanie tekstu dot. działalności świetlicy.

- realizacja projektu „Historia Szkoły Podstawowej w Wolicy”.

a. uzupełnianie wiadomości  w oparciu o dane uzyskane poprzez rozmowy telefoniczne z
osobami pamiętającymi historię szkoły;

b. uaktualnianie informacji dot. szkoły na stronie internetowej i Facebooku.
W okresie 22.05. -27.06.2020 r.  i od 02.07.do 18.07 2020 r. – pracownik świetlicy przebywał
na urlopie.

Od 20.07.2020 r.- 2.08.2020 r. pracownik dla zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego 
oddelegowany został do pracy w Świetlicy NOK w Urzucie.

Od 05.08.2020 r. do 31.12.2020 r. pracownik przebywał na  zwolnieniu lekarskim.
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VI. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

Od 13 marca do 1 czerwca 2020, z powodu pandemii koronawirusa, działalność NOK została 
zawieszona. W tym okresie, poza przeglądami zasobów, generalnymi porządkami i drobnymi 
naprawami pracownicy NOK angażowali się w następujące akcje:
- Szycie 1000 maseczek dla studentów UTW;

- Malowanie framug okien w budynku NOK przez pracowników NOK;

- pomoc osobom starszym w robieniu zakupów – współpraca z GOPS.

Działalność online:

- Pracownicy NOK nagrali czytanie baśni „Iwo z Nudolandii”, którą napisała pracowniczka 
NOK - pisarka i artystka - Dorota Suwalska, filmiki zamieszczono na stronie internetowej 
www.nok.pl, FB, YouTube

- Wirtualna wystawa fotografii „Ptaki niebieskie… i w innych kolorach”

- Moja kartka papieru – akcja plastyczna 

- Konkurs Recytatorski „Zarzuć Sieć Na Wiersz”, 4 osoby

- Konkurs Literacki „Dziwny jest ten świat", 8 osób

- akcja N.U.D.A. czyli Nasze Ulubione Domowe Aktywności, 5 osób

- projekt „ Historia Szkoły Podstawowej w Wolicy”- wszelkie informacje na naszej stronie 
www.nok.pl w zakładce świetlicy w Wolicy,

- złożono projekt do MKiDN w ramach programu "Kultura w sieci", który był elementem 
tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami 
w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii, 

- online odbywały się zajęcia grupy teatralno-kabaretowej Biedronki 

POZA TYM
Pracownicy brali udział w webinariach:
- Dostosowanie instytucji kultury do osób z niepełnosprawnością 

- Jak mądrze pracować z domu? 

- O roli animacji/edukacji w czasach pandemii  

I w szkoleniu online ,,Artystyczna kreatywność dla każdego” którego celem było uzyskanie 
wiedzy dotyczącej artystycznej kreatywności, a także zapoznanie z czynnikami hamującymi 
ten potencjał.

- instruktorka świetlicy NOK w Rozalinie prowadziła online konwersacje z języka 
angielskiego dla grupy zaawansowanej i podstawowej.

 - udział w projekcie „Archipelag pokoleń” - 6 tygodniowy projekt on-line, w którym 
wzięło udział dwóch instruktorów NOK, miał na celu uświadomienie/pokazanie/przybliżenie 
wartości działań międzypokoleniowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie lokalnych 
społeczności. W programie kursu była wymiana doświadczeń z osobami z całej Polski, 
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interesujące wywiady, inspirujące filmy, ukierunkowanie na różnorodne, wypracowane 
metody pracy, wskazówki jak przełamywać schematy i unikać stereotypów w 
działaniach. Kurs powstał w ramach 2-letniego partnerstwa strategicznego „Archipelag 
Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. 
Stworzyły go 3 organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland 
(Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy)

- przygotowano projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w NOK - siedem projekcji 
filmowych przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jednak z powodu 
zawieszenia działalności nie odbył się. 

- Prowadzony był blog  Galerii 51.m2 ( http://galeria51m2.blogspot.com/ ), gdzie można 
zobaczyć między innymi relacje z wystaw i warsztatów około wystawowych.

E19  stycznia  formacja  InMotion  wzięła  udział  w  Bielańskim  Turnieju  Tańca
Nowoczesnego i zdobyła IV miejsce na 8 formacji juniorów jazz/modern.

Przeprowadzono kolejną edycję Akcji Animacja - na terenie trzech świetlic 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (Parole, Rozalin, Urzut) w czasie wakacji odbywały się 
krótkie warsztaty plastyczne, pokazy iluzjonistyczne, pokazy brzuchomówcy, mima, 
szczudlarza. W ramach akcji odbyła się także prelekcja dotycząca pszczół oraz 3 spektakle 
teatralne dla dzieci.

Kartka dla Powstańca

Nadarzyński Ośrodek Kultury przyłączył się do akcji „Kartka dla Powstańca”, którego 
głównym organizatorem jest Fundacja SENSORIA. Akcja ma na celu upamiętnienie i 
uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także 
promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Ponadto pracownicy NOK stworzyli kartki świąteczne, które zostały przekazane do 
rozdystrybuowania wśród Powstańców. 

„Jeszcze będzie przepięknie”

Pracownicy NOK stworzyli kartki świąteczne, kartki z pozytywną sentencją oraz aniołki z 
masy solnej dla Seniorów Uniwersytety III Wieku w Nadarzynie. 

Mikołajki w plenerze

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania tradycyjnych Mikołajek w NOK, animatorzy 
(Mikołaj wraz ze Śnieżynką) rozdawali dzieciom na terenie parku w Młochowie i przed 
kościołem w Nadarzynie - książki i cukierki zakupione przez NOK.

Mikołaj w terenie

W przedświąteczny dzień animator- Mikołaj w okolicach Placu Poniatowskiego rozdawał 
przechodniom pierniki, które upiekły instruktorki NOK, oraz cukierki z logiem NOK.

Dezyderata 
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Pracownicy NOK nagrali poemat M. Ehrmanna „Dezyderata” - video życzenia świąteczne dla
wszystkich mieszkańców gminy Nadarzyn, które zamieszczono na stronie internetowej NOK 
i Fb.

Zastępca dyrektora NOK odbył szkolenie z zakresu zarządzania nieruchomościami – część 
teoretyczna

Aplikowano do następujących programów:

-  Infrastruktura Domów Kultury (MKiDN)

- Kultura Dostępna (NCK)

- Fundacja BGK – w ramach programu GENERACJA 6.0
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