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Pi�tnastolecie Nadarzy�skiego O�rodka Kultury to fantastyczna okazja do podzi�kowa�.

To, co osi�gn�� NOK w ci�gu 15 lat zawdzi�cza:

• w�adzy, a w szczególno�ci Wójtowi - Panu Januszowi Grzybowi, który tworzy� sprzyjaj�c�

atmosfer� do autonomicznego dzia�ania, i którego nigdy nie trzeba by�o przekonywa� o potrzebie

istnienia (i dotowania!!!) instytucji, jak� jest NOK;

• zespo�owi Pracowników i Wspó�pracowników, którzy prac� traktuj� w kategorii twórczo�ci,

nie z�a koniecznego;

• grupie oddanych Wolontariuszy - Osób, które swoimi pomys�ami i dzia�aniami, a czasem „tylko” 

dobrym s�owem, lub konstruktywn� krytyk� wspierali nas;

• Sponsorom - rzeczowym i finansowym;

• Wszystkim, którzy wspierali nas mentalnie;

• �yczliwym Ludziom, wiernej i wci�	 powi�kszaj�cej si� Publiczno�ci i Kibicom naszej dzia�alno�ci,

Dzieciom i Osobom Doros�ym korzystaj�cym z oferty NOK;

• naszym Zespo�om, So�tysom, Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom i... M�	om.

Kamila Michalska

(dyrektor NOK)





arzy�ski O�rodek Kultury jest samorz�dow� Nada �ski O� dek Kul y jest s orz�do
instytucj� kultury, dzia�aj�c� na podstawietytucj� ltury, d �aj�c� n podstaw
Uchwa�y Nr VI/59/99 Rady Gminy Nadarzyny ywa�y /59/9 dy Gm Nadar

z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie „utworzez a 24 lut o 1999 r u w spr wie „utw zenia 
arzy�skiego O�rodka KulNada y�skieg O�rodka ultury
oraz zatwierdzenia statutu”. zatw zenia utu”

02 roku mie�ci si� w zabytkowym budynkuOd 200 oku mi ci si� w bytkow m budyn
przy Placu Poniatowskiego 42.rzy P Ponia kiegop

W strukturze NOK dzia�a pi�� �wietlic: w M�ochowie, W s turze dzia�a � �wie w M� wiep �
arolach, Urzucie, Wolicy i Rozalinie.Pa ach, Urz e, Wolic Rozalin
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projekty

zaj�cia sta�e

imprezy

i nie tylko...

zespo�y



„Gratuluj� realizacji 
tylu ciekawych 

pomys�ów i projektów 
w ci�gu minionego roku. 

Jeste�cie super pod 
ka	dym wzgl�dem.”

(S.
. 29 grudnia 2010 r.)



„Pragn� (…) z�o	y� serdeczne 
podzi�kowania wszystkim 

pracownikom Nadarzy�skiego O�rodka 
Kultury za ubarwienie naszego 	ycia 

w mijaj�cym roku.”
(B. i K. Z. 25 grudnia 2010 r.)

„(...) wasza praca jest 
nieoceniona. Wie to ka	dy, 

kto cho� raz pracowa� 
z dzie�mi. Stworzy� z nimi 

co� pi�knego jest niezwykle 
trudne, ale te	 pozostaje na 
d�ugo w pami�ci. Doceniam 
bardzo Wasz� dzia�alno�� 

i troch� zazdroszcz� pr�	nie 
dzia�aj�cej i wspieraj�cej 

gminy.”
(A.R. 18 lutego 2014 r.)
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M�odzi DuchemM odz Duchem� i h

Generation’s Code
Generation s Codeod

NOKNONOK P�d BandP�d Band



Powsta� w 2011 roku z inicjatywy absolwenta Akademii Muzycznejmii Muzycolwenta z inicjatywa� w 2011

w Warszawie Marka Rejnowicza. Pomys� na zespó� graj�cy polsk� mgraj�cy polmys� na zesRejnowiczarszawie Mw muzyk�

ludow� dojrzewa� w nim przez kilka lat. Sam gra� kiedy� folk (m. in.edy� folk (mlat. Sam grnim przez kw� dojrzewal

na festiwalu w Jarocinie) i uwa	a, 	e ta, wci�	 niedoceniana w Polsce,ceniana wta, wci�	nie) i uwatiwalu w e

muzyka mo	e przyci�gn�� szerokie grono odbiorców, a graj�cym da�biorców, erokie grprzyci�gmuzyka cym da�

- pod warunkiem, 	e otrzyma oryginaln� opraw�. Prowln� opraw�otrzyma orwarunkiemrado�� - wadzenie

u to dla niego fantastyczna przygoda. Jak mówi:Jak mówi:czna przyga niego fanzespo�u mo	liwo�� pracyliwo�� pra

z tak �wietnymi „dzieciakami”, realizowania z nimi zwariowanych czasemz nimi zw”, realizowmi „dziecz tak �w anych cza

pomys�ów, swoboda w doborze repertuaru i na dodatek �wiadomo��,ek �wiadtuaru i naw doborze�ów, swo

	e za t� przyjemno�� dostaje si� pieni�dze, to szcz��cie, które spoty�cie, które ni�dze, to s� dostaje sit� przyjem	 ykaspoóre yk

niewielu muzyków - instruktorów.instruktoróelu muzykón

W repertuarze Zespo�u znajduj� si� m.in.: „Maryna gotuj pierogi”, „Kogutryna gotuj� si� m.inZespo�u W reper gi”, „Kogu

„Mucz� krowy”, „Mia�a Baba koguta”, „Czas do domu c„Czas do da Baba kogz� krowy”, i kura”, „ czas” -

kie w autorskich i, co niezwykle wa	ne, dowcipnych aran	acjachne, dowcipniezwykleautorskichwszystk aran	acjac

Marka Rejnowicza.cza.Marka 

Uczestnicy: Kasia Chemijewska, Paulina Pniak, Paulina Orzi�ska, Jan Kucharski,ka, Jan Kuchaak, Paulina Oewska, Paulitnicy: Kasia CU
Dawid Znamirowski, Anna Latoszek, Miko�aj Wójcik, Agnieszka Rybczyk, Tosia Wa Rybczyk, Taj Wójcik, Agna Latoszek, MZnamirowskD Wa�,
Mateussz Walter.M

Nagrody
XIII Ogólnopolski 

Festiwal Kol�d i Pastora�ek 
w Niepokalanowie - Nagroda 

specjalna (20.01.2013 r.)

Ogólnopolski Przegl�d Piosenki 
Dzieci�cej i M�odzie	owej 
„Rozta�czony Wawer” -– 

Wyró	nienie (23-25.02.2013 r.)

XI Konkurs Piosenkarski 
„Tulipanada” DK ARSUS - 
III miejsce (26.04.2013 r.)



NOKNONOK P�d BandP�d Band



„M�odzi duchem” to zespó� wokalny seniorów, który dzia�a przy NOK od 14dzia�a przeniorów,espó� wozi duchem od 14

lat. Przez te wszystkie lata, ci�	ko pracuj�c, a jednocze�nie dobrze scze�nie doracuj�c, a jkie lata, ci�	zez te wszl si�

bawi�c, osi�gn�li wiele sukcesów. Jednym z ostatnich jest II miejscech jest II mednym z osle sukcesó�c, osi�gn�b e, które 

wywalczyli 2 czerwca 2012 r. w Mrokowie, podczas I Festiwalu „PiosenkaFestiwaowie, poa 2012 r. wczyli 2 c enka

sprzed lat”. Warto podkre�li�, 	e rywalizowa�o ze sob� 20 zespo�ów!!!o ze sob�	e rywaliarto podksprzed spo�ów!!

o reprezentuj� nasz� gmin� na corocznym Przegl�dzie Twórczo�cinym Przeggmin� na coezentuj� naPonadto e Twórczo�

cznej Seniorów w Pruszkowie. „M�odzi duchem” to ludzie bardzozi duchem”szkowie. „MSeniorów wArtystyc dzie bardz

pogodni, ciekawi �wiata i smakuj�cy 	ycie.kuj�cy 	wi �wiatpogodn

Zespó� prowadzi Marek Rejnowicz, absolwent Akademii Muzycznejmii Muzycsolwent Aek Rejnow� prowadz

w Warrszawie.w

Sk�ad zespo�u: Janusz Bajerski, Tadeusz Bajerski, Rena Cie�lak, Janina Czapa, Irena k, Janina Czerski, Renajerski, Tadezespo�u: Jan na Golian,
Urszula Juch, Halina Klimkowska, Józef Kryszkiewicz, Janina Kryszkiewicz,y ,

a 
ochowska, Zofia Olszewska, Teresa Pajerczak, Teodozja Piotrkozak, Teodozjska, Teresa ska, Zofia OEl	bieta 
 kowicz,
�ustowska, Wanda Zakrzewska, Krystyna KK�pa.ewska, Kryswska, Wanda Jolanta T�

„Lubimy nasze zaj�cia 

�piewu, bo jednocze�nie 

�wiczymy pami��.”



M�odzi DuchemM odz Duchem� i h



Zacz��o si� tak...��o si� tak.Z

Byli sobie maniacy muzyki, nie znali nut, ale znali... Micha�a Stawarskicha�a Stawnut, ale znauzyki, nie zobie maniaB kiego,

mieszka�ca Nadarzyna, absolwenta Konserwatorium Wiede�skiego.Wiede�sonserwaa absolwa�ca Na

I tak od 2012 roku eksploruj� pod okiem profesora Stavara teoretycznesora Stavpod okiemoku eksplI tak od oretyczne

czne tajemnice muzyki. Zacz�li od Bacha - Jana Sebaacha - Janaki. Zacz�li tajemnice mi praktyc astiana

�cie, by w 2014 r., jako o zespó�y w 2014 roczywi� eneration’s Code,ion’s Code, Ge  gra� ww�asne

kompozycje i covery rockowe. W zespole graj� ludzie w wieku od 15-60� ludzieW zespovery rkompo u od 15

lat, ró	nych profesji: barman, ksi�gowy, informatyk, biznesmen i dwóchiznesmenwy, informabarman, ks	nych prof ch

ch�opaków ucz�cych si� w szko�achh �rednich.h si� w szkaków ucz�c

Uczestnicy: Wojtek Bie�kowski, Leszek D�browski, Maciej Chodze�, Jacek Kucharskidze�, Jacerowski, Maowski, Lesznicy: Wojte rski
Jacek Kuczewski, Adam Ryczkowski, Janek Walewski.ki, Janek, Adam RJacek K

„Mozolne poznawanie 
nut, skal, tonacji, rytmu, 

akordów, harmonii zacz��o 
przynosi� nale	yty skutek 
oraz rado�� i satysfakcj�.”



eneration’s Code
Generation s Cn s Code



Zaj�cia sta�e:
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Taniec nowoczesny

Balet

Taneczny mix

Akademia t�czowa - plastyka

Modelarstwo

Akademia r�kodzie�a
Warsztaty fotografii cyfrowej

Ponadto...



„Najbardziej na zaj�ciach modelarstwa podoba mi si�, 	e si� ucz� jak trzyma� nó	.”

„Pani Angelika 

pozwala 

wymy�la� w�asne 

kroki, w�asny 

uk�ad.”



„Najbardziej 
na zaj�ciach 
baletu lubi� 
ta�czy�.”



„Pani Paulina jest 

mi�a, cz�sto si� do nas 

u�miecha, ale jak jeste�my 

niegrzeczne to ka	e nam 

robi� m�skie pompki.”



„Dzi�ki takim 

osobowo�ciom jak pan 

Marek Zdrzy�owski mo	emy 

realizowa� swoje pasje 

	yciowe na najwy	szym 

poziomie.”

„Wystarczy przyj�� na zaj�cia r�kodzie�a, aby nabra� pozytywnej energii.”



„Pani jest mi�a i u�miechni�ta, ale nie 	artuje.”



Hip-hop

Instrumenty klawiszowe

Gitara

J�zyk angielski

Gimnastyka dla pa�

Ponadto...



Projekty
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NOK! teatr

Kino Nokowe

Klub Seniora

Lato na Wsi

Lubi�, bo...

Podziel si� talentem
Warsztaty Last Minute

Lato, Zima w NOK



(skoro jest Och-Teatr, mo	e by� NOK! Teatr)



Jest autorskim „wolontarystyczno-hobbystyczno-re	yserskim” projektemJest autor „wolontar zno-hobb zno-re	ys m” projekt
ki) Kamili Michalskiej, maj�cym na celu integrowanie spo�eczno�ci(dyrektork mili Michal , maj�cym n lu integrow spo�eczno

wokó� idei teatru. Narodzi� si�, jak to bywa z pomys�ami, w kuchni podczaswokó� idei ru. Narodzi� ak to bywa omys�ami, w chni podcz
rozmowy przy winie. We wrze�niu 2010 roku odby� si� „casting” do pierwszejozmowy winie. We niu 2010 by� si� „c ” do pierw
sztuki pt. „Dulska” na podstawie „Moralno�ci Pani Dulskiej” Gabrielis t. „Dulska odstawie no�ci Pa kiej” Gabr

apolskiej. Tak si� szcz��liwie z�o	y�o, 	e na spotkanie przysz�o tyle oZa kiej. Tak si� z��liwie z� o, 	e na spo ie przysz�o osób,
e... ról w dramacie. Premiera odby�a si� 5 listopada 201ile w dramaci emiera odby � 5 listopad 11 r.

W Teatrze graj� utalentowani ludzie ró	nych zawodów, m.in. przedsi�biorca,W ze graj� u owani lud nych zaw m.in. prz iorca,
anglistka, plastyczka i pisarka, instruktorki NOK, studentka, uczennica,anglistka czka i p nstrukto , student ennica,
emeryci, piel�gniarka, informatyk. 
�czy ich potrzeba wyra	ania ekspresjiemeryci, p niarka, info yk. 
�czy i trzeba wyr nia ekspres

r� aktorsk� i mi�o�� do teatru. Niektórzy tak bardzo kpoprzez gr torsk� i mi do teatru. N órzy tak ba kochaj�
NOK! Teatr, 	e bywaj� sk�onni do nie lada po�wi�ce� - Dorota SuwalskaNOK! Teatr ywaj� sk�o o nie lada i�ce� - Do uwalska
aktorka graj�ca Juliasiewiczow� w „Dulskiej” na potrzeby roli nauczy�a si�t k li i D tj� j y �
chodzi� w butach na baaardzo wysokich obcasach. Dla kogo�, kto na co ch  w butach aardzo wy ch obcasac kogo�, kto o dzie�

ega w martensach by� to prawdziwy bie w martensa y� to prawd wyczyn.

Dzia�ania teatru wspieraj� zaprzyja�nieni z O�rodkiem arty�ci, którzyDz ia teatru w aj� zaprzy eni z O�rod arty�ci, kt
s� 	yczliwym okiem zewn�trznym (Jacek Ró	a�ski), a czasemm o n�tr k Ró	 asey ( )
pomys�odawcami i wykonawcami dekoracji (Hanna Mys�owska)pomys�od mi i wykon ami dekora anna Mys ka).

m bez Ani Balsam i Joli Zalesi�skiej - kobiet od wszysA poza tym  Ani Balsam li Zalesi�sk kobiet od w stkiego 
nie by�oby NOK! Tnie by�oby Teatru.

„By�am w sobot� 

na obu sztukach 

i wysz�am zachwycona! 

W�ród aktorów - prawdziwe 

talenty, nie ró	ni�ce si� 

w�a�ciwie od zawodowców 

w tym fachu. Re	yseria - �wietna: 

wida� wspania�e pomys�y, 

znakomite rozwi�zania, proste, 

wspó�graj�ce i wspaniale 

wzmacniaj�ce tekst. Bardzo 

mi si� podoba�o i serdecznie 

gratuluj�!”

(I.M. 14 stycznia 2014 r.)





AKTORZY NOK! TEATRUK! TEAT
Katarzyna Akram, Janusz Bajerski, Anna Balsam, Sylwester Brzeczkowski, Grzegorz CallKatarzyna Janusz Baj nna Balsam ster Brzecz , Grzegorz 
Magdalena Drzewiecka, Magdalena Karpi�ska, Halina Klimkowska, Ewa Kulisiewicz-Singh,Magdalena D iecka, Magda Karpi�ska, Ha limkowska, ulisiewicz-S

alska, Marcin Szwed, Aleksandra Szyszko, Jaros�aw �wi�tochowski, Micha�Dorota Suwa Marcin Szwe ksandra Szy Jaros�aw �w howski, Mich
Wilczak, Danuta WoWilczak, Dan Wo�niak

RE�YSERE�YSER
Kamila MichalskaK chalska

PEKTAKLSPE LE
Dulska1. a 5 listo- premiera pada 2011 r.

2. Rozmówki (przed)ma�	e�2. ówki (przed) e�skie emiera 16 czerwca 2012 r.- prem 6 czerwca 2
 O�wiadczynyczyny
 ProblemProblem
3. Jestem Zabójc�3. Jestem Z � a 22 czerwca 2013 r.- premiera erwca 2013 r

NAGRODY
Nagroda Publiczno�ci za spektakl „DUNagroda Pub o�ci za spek ULSKA” IV Mazowieckim Przegl�dzie Teatralnymna IV wieckim Prz zie Teatralny
„Totalnie Teatralnie” 2012 r.Totalnie T ” 2012 r.
Nagroda za najlepsz� rol� 	e�sk� dla Anny BalsamN a najlepsz �sk� dla sam na IV Mazowieckim Przegl�dziena IV ckim Prz
eatralnym „Totalnie Teatralnie” 2012 r.Te ym „Totalnie lnie” 2012 r.

groda Aktorska dla Anny Balsam za rol� w spektaklu „O�wiadNag Aktorska dla Balsam za ro spektaklu „O dczyny” 0 Wadona 40 owickich
potkaniach Teatralnych 20Spo ach Teatraln 013 r.

Nagroda Aktorska dla Anny Balsam za rol� w spektaklu „O�wiadczNa Aktorska dl Balsam za r spektaklu „O czyny” a VIII Ogólno-na V no-
polskim Przegl�dzie Ma�ych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie 26.10.2013 r.l d T Ad W jh 13y y
Wyró	nienie dla Jaros�awa �wi�tochowskiego za rol� Iwana Iwanowicza 
omowaWyró	nieni ros�awa �w owskiego z wana Iwan  
omowa
w spektaklu „O�ww spektaklu wiadczyny” na XV Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Bia�o��ki”n estiwalu Tea Amatorskich eroba Bia�o��

2013 r.Warszawa 2
G�ówna Nagroda Aktorska dla Anny Balsam za rol� Natalii w spektaklu „O�wiadczyny”G�ówna Nag ktorska dla Balsam za ro alii w spekta �wiadczyny
na XV Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Bia�o��ki” Warszawa 2013 r.a XV Fest atrów Am „Gardero �ki” Wars 13 r.

„Dzi�kujemy za pi�tkow� uczt� 
humoru!”

(A.O. 26 lutego 2013 r.)



Kino

NOKowe

Cykl spotka� z kinem (fabu�a, dokument, animacja)ent, anima (fabu�a, dospotka� z kC

i jego twórc�. Pokazujemy filmy niedost�pnet�pnemy filmwórc� P

ltipleksach. Po projekcji zapraszamy widzdzówzapraszaach. Po prow multip

ow� z go�ciem. Bywali u nas re	yserrzy,ali u nas re	z go�ciem.na rozm

y, twórcy kina artystycznego, eksperci, a nawet i, a nawet cznego, ekcy kina artaktorzy,

bohater filmu dokumentalnego - najstarszy w Europie,Europienajstokumebohate

ponadosiemdziesi�cioletni paralotniarzrz.oletni paraosiemdzie

Wystartowali�my w lutym 2008 roku „Wielk� majówkk�” „Wielk� mutym 2008artowali�mW

(a jak	e	e!).

„Dzieckiem” Kina Nokowego jest Kino Nokusiowe,we,st Kino Nna Nokow„Dzieck

kliczne spotkania z filmem dla dzieci i rodzicówi i rodzicówilmem dla dne spotkanczyli cyk

owie, ciocie, wujkowie te	 s� mile wddziani...).e te	 s� miciocie, wujk(dziadko

Po projekcjach zapraszamy na zabawy plastyczne.yczne.a zabawy zapraszPo proje

Projekt koordynuje Dorota Suwalska.rota Suwat koordyn



„Witam Pani Doroto, 
chcia�bym bardzo podzi�kowa� 

za wczorajsze spotkanie w Kinie 
NOKowym. Dzi�ki Pani mia�em bardzo 

mi�y wieczór. Zawsze z wielkim 
zainteresowaniem wypatruj� 
kolejnych zapowiedzi imprez 

organizowanych przez Pani�. Wielkie 
dzi�ki!!!”

(M.W. 09 grudnia 2010 r.)



Klub Seniora
Klub Seniora dzia�a od 15 lat. Powsta� z my�l� 

o integracji osób starszych, niepracuj�cych 

zawodowo, pragn�cych mi�o sp�dzi� czas, 

oderwa� si� od codziennych obowi�zków. 

Seniorzy bior� udzia� w zaj�ciach: wokalnych, 

komputerowych, gimnastyce, r�kodziele 

artystycznym, imprezach kulturalnych. 

Uczestnicz� w organizowanych przez NOK 

wyjazdach. Wymieniaj� si� do�wiadczeniami, 

rozwijaj� swoje talenty. �yj� pe�n� piersi�, 

ciesz�c si� chwil� i dobrze si� bawi�c.

Jedna z nich - pani Danuta Wo�niak w 2013 r. 

otrzyma�a Wyró	nienie na XI Ogólnopolskim 

Przegl�dzie Amatorskiej Twórczo�ci Artystycznej 

Seniorów - Teraz My, organizowanym przez Dom 

Kultury W�ochy w Warszawie. To by� debiut 

estradowy pani Danuty - przy akompaniamencie 

pianisty Micha�a Stawarskiego brawurowo 

za�piewa�a piosenk� z musicalu My Fair Lady 

„Czekaj no, Higgi�szczaku”. Nad interpretacj� 

czuwa�a Kamila Michalska. Sukces Danuty 

Wo�niak zas�uguje na tym wi�kszy szacunek 

i uznanie, 	e do konkursu zg�osi�y si� 1354 osoby, 

w tym 31 solistów.





LLLLaaatttoooo nnnna
na wsi” to projekt Mazowieckiego Centrum 

„Lato na ” to projek wieckie Centr

y i Sztuki przygotowany dla dzieci i m�odzie	y

Kultury tuki przygo ny dla dzie �odzie	y 

azowieckich wsi i miasteczek. W ramach akcji od lat 

z maz ckich wsi i teczek. W r ch akcji od

organizowane s� warsztaty plastyczne. Przygotowane 

nizo e s� wa y plastycz rzygotowan

podczas warsztatów prace bior� udzia� w konkursie. 

dczas war ów prace zi onkursi

W roku 2012 zaj�cia odbywa�y si� mi�dzy innymi 

 roku 2012 cia odbywa � mi�dzy in

w �wietlicy NOK w M�ochowie. Wspó�organizatore

�wietlicy w M�ochow spó�organiz rem 

m�ochowskich warsztatów by� Nadarzy�ski O�rod

sztató adarzy�sk odek 

m� ki

ttttttltury.Kul

aa
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W letniej akcji wzi��y udzia� dzieci z 11 mazowieckich

etniej akcji �y udzia� dz z 11 mazow ch 

miejscowo�ci. Poziom wyselekcjonowanych na konkurs 
na konk

jscowo�ci. om wysele wanych
prac by� bardzo wysoki. Tym bardziej cieszy� f

y
bardziej c � fakt, 

by� bardz
	e dwoje uczestników m�ochowskich warsz

	e dwo estników m howskich w ztatów 
o si� na li�cie laureatów. Pierwsze miejsce zdoby� 

znalaz�o na li�cie laur w. Pierwsz ejsce zdob
z D�browski, a wyró	nienie otrzyma�a Natalia 

Grzegorz owski, a wy enie otrz
Majek. Zakwalifikowane do konkursu prace znalaz�y si

do konk prace znala si� 

Majek. Za kow folderze. By�y te	 prezentowane podczas fina�owej 

w ze. By�y te zentowane czas fina�o
ystawy w siedzibie MCKiS w Warszawie. NOK i �wietlica 

wys y w siedzib CKiS w War wie. NOK i �w a

M�ochowie zorganizowa�y te	 powarsztatowe 

w M owie zorga wa�y te	 p
at

WWWWWW
wystawy dla lo
wys dla lo

WWWWWWWW



Lubi�...,
bo…

„…jest uroczy.”
„…mieszkam tu od urodzenia,

nienawidz� miasta.”

Projekt spo�eczny realizowany w ramach warsztatów „Dom kultury jako 
rze�ba spo�eczna” organizowanych przez Laboratorium Edukacji Twórczej 
Centrum Sztuki Wspó�czesnej Zamek Ujazdowski.

Celem projektu by�o: wzmacnianie poczucia to	samo�ci lokalnej, 
integracja spo�eczna, uwra	liwianie na dobro i pi�kno, rozwijanie 
kreatywnego postrzegania rzeczywisto�ci (ka	dy mo	e by� 
twórc� i tworzywem), wzmacnianie poczucia warto�ci w�asnej.

Miejsce prowadzenia projektu: wsie z terenu gminy Nadarzyn, 
w których dzia�aj� �wietlice NOK - Parole, Rozalin, Wolica, Urzut 
i M�ochów. 

Projekt realizowa�a: m�odzie	 pod opiek� instruktora 
prowadz�cego �wietlic�.

„Grupa badana”: pe�noletni mieszka�cy poszczególnych wsi.

Termin: 16 wrze�nia 2010 r. - 2 pa�dziernika 2010 r.

Za�o	ony efekt:
• zamieszczenie zdj�� na stronie internetowej NOK: www.nok.pl;
• wystawa „w�druj�ca” w przestrzeni publicznej - sklepy, park, 

szko�a itp. (w roku 2011). 

Zasad� projektu by�o:
• zadanie pytania min. 20 osobom - mieszka�com 

poszczególnych wsi, dlaczego je lubi�, ka	dy „respondent” mia� 



„…tu mieszkam i jest mi tu dobrze.”
„…bo wspaniale nam si� tu mieszka, bo mamy 

fajnych s�siadów i mieszkamy w najbogatszej 
gminie na Mazowszu.”

 „...jest spokój, blisko las
i pi�kne dziewczyny.”

doko�czy� zdanie: Lubi� (np.) Rozalin, bo…. (analogicznie Lubi� 
Urzut, bo…, itd.);

• wykonanie fotografii osobie odpowiadaj�cej - ka	da 
fotografowana osoba musia�a podpisa� czytelnie zgod� na 
publiczne wykorzystanie jej wizerunku.

Projekt przeprowadzili:

Urzut:
Agnieszka Soko�owska - instruktorka �wietlicy oraz Aleksandra 
Powier	a, Marlena Powier	a, Ewelina Powier	a, Micha� Powier	a.
Parole:
Jolanta Ludwiniak - instruktorka �wietlicy oraz Jakub Fr�czak, 
Anna Borowska.

M�ochów:
Marzena Latoszek - instruktorka �wietlicy oraz Anna 
Wypyszewska, Beata Ponikiewska, Bartosz Tomaszewski.
Rozalin:
Barbara Kozie� - instruktorka �wietlicy oraz Micha� Miecznik 
i Tomasz Olczak.
Wolica:
Barbara Skrobisz - instruktorka �wietlicy oraz Malwina Górecka, 
Sylwia Koligot, Kasia Oprz�dek, Sandra Kalinowska, Klaudia 
Rowi�ska, Weronika Tomaszewska, Tomek Witkowski, Maciek 
Jakubiak, Dawid Jurek, Sebastian Krawczyk, Krzysztof Bia�ek, 
Pawe� Skrzeczy�ski, Jakub Tomaszewski, Natalia Pierzcha�a 
i Magda Krawczyk.



Podziel si� talentem

„Podziel si� talentem” to interaktywny projekt 

przygotowany przez Nadarzy�ski O�rodek 

Kultury.

Ka	dy, kto posiada jak�� wyj�tkow� umiej�tno��, 

talent, niebanalne zainteresowania, hobby, pasje, 

mo	e przeprowadzi� warsztaty lub przygotowa� 

pokaz dla bywalców Nadarzy�skiego O�rodka 

Kultury lub której� ze �wietlic.

Z kolei pracownicy NOK deklaruj� gotowo�� 

do dzielenia si� w�asnymi talentami 

i umiej�tno�ciami ze szko�ami, przedszkolami, 

�wietlicami oraz innymi instytucjami naszej 

gminy. 





W
arsztaty Last M

inute

To wakacyjna propozycja NOK dla 

dzieci i m�odzie	y w wieku od 8 lat. 

Cykl bardzo ró	nych, rozwijaj�cych 

wyobra�ni� warsztatów prowadzo-

nych w siedzibie NOK lub w plenerze 

dla tych, którzy chc� twórczo sp�dzi� 

czas wolny od szko�y. W ramach „Last 

Minute” odbywa�y si�:

• warsztaty z glin�;

• warsztaty kalkografii „Do czego 

s�u	y 	elazko”;

• warsztaty recyklingowe;

• „Z filcem za pan brat”;

• „Zbudujmy rakiet�”;

• „Sprayem malowanie”;

• warsztaty dramowe;

• warsztaty taneczne;

• czarny teatr;

• warsztaty ceramiczne;

• zabawa w cyrk;

• budowanie lalek;

• „ASCII-art w realu”.
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To dwutygodniowe akcje, rodzaj pó�-

kolonii, odbywaj�cych si�, ku rado�ci 

dzieci i rodziców, podczas waka-

cji i ferii. Codzienne zaj�cia s� tak 

u�o	one, aby nie by�o czasu na nud�. 

Dzieci bior� udzia� w ró	nego rodzaju 

zabawach integracyjnych, zaj�ciach 

sportowych i dzia�aniach plastycz-

nych. Organizowane s� wycieczki 

rekreacyjno-poznawcze np. na Stadion 

Narodowy, do Parku Linowego, Fabryki 

Krówek, czy Centrum Nauki Koper-

nik. Od kilku lat akcje prowadz� Anna 

Balsam i Angelika Sierpi�ska. One na-

prawd� lubi� dzieci!!!



Imprezy:
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NadarzynnarzNa



przedstawienia teatralne

wystawy

spotkania

bale...

koncerty



„Wyra	aj�c uznanie 
dla Nadarzyna za znakomite 

przeprowadzenie akcji 
Narodowego Czytania, 

ju	 teraz zapraszam Pa�stwa 
do przysz�orocznej lektury (…)”

(Bronis�aw Komorowski,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

16 grudnia, 2013 r.)



„BARDZO dzi�kuj� za spotkanie 
w Nadarzynie. By�o fajnie, 

kameralnie i na temat. Ludzie 
bardzo si� pootwierali. Wszystkie 

panie by�y super pomocne 
i bardzo mi�e. Krótko mówi�c - 
taka praca to przyjemno�� :)”

(K.M. 15 lutego 2013 r.)



Nadarzy�ski O�rodek Kultury 

od 2006 r. corocznie w��cza 

si� w fina� Wielkiej Orkiestry 

�wi�tecznej Pomocy. Wi�k-

szo�� wolontariuszy to gim-

nazjali�ci. W ci�gu dziewi�ciu edycji 

zebrali�my - 213171,28 z� (+ waluta obca). 

Podczas fina�u na naszej scenie wyst�puj�: lokalni 

arty�ci, zespo�y, uczestnicy zaj�� NOK. Co roku jest z nami 

Orkiestra D�ta OSP Nadarzyn z Miros�awem Chilmanowi-

czem na czele, który jest równie	 wspólnie z dyrektork� 

Kamil� Michalsk�, prowadz�cym licytacj�.

Ogromna liczba mieszka�ców (kwestuj�c, kupuj�c los 

na loterii, wrzucaj�c pieni�dze do puszek, czy poprzez  

udzia� w licytacji) dok�ada swoj� „cegie�k�”. Wspieraj� 

nas osoby prywatne i publiczne - w�adze gminy i powiatu, 

pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, instytucje 

oraz firmy prywatne. Mieszka�cy i firmy z 

terenu Gminy Nadarzyn podczas ka	dej edycji 

zaskakuj� nas swoimi pomys�ami: by�a ju	 

przeja	d	ka ci�gnikiem siod�owym bez nacze-

py, WO�Powy tort w kszta�cie serca, gigantycz-

na maskotka na licytacj� (Przedszkole Publiczne 

w Nadarzynie), Orkiestra w przebraniach su�ta�skich 

i wiele, wiele innych...

Rekordy jakie pad�y w sztabie Nadarzyn podczas WO�P:

- 3306,36 z� - najwi�ksza kwota zebrana do puszki - 

wolontariusz Aleksander Petruk (kwestowa� od 8.00 

do 20.00!);

- najwi�cej waluty obcej z najdalszych zak�tków �wiata 

w puszce p. Kasi Pasierbek;

- 4600,00 z� - najwy	sza kwota, za któr� zosta� 

wylicytowany przedmiot - koszulka D. Ko�akowskiego 

przez pp. Ko�akowskich.

Wielka

Orkiestra

�wi�tecznej

Pomocy





Wycieczki
Bia�ystok

Kraków i Wieliczka


a�cut

Lublin

Toru�

Wroc�aw

Pozna�



Konkursy
• Palma i pisanka

• Szopka Bo	onarodzeniowa

• konkursy kulinarne

• Eko-konkurs

• Warszawska Syrenka

• Konkurs na projekt pocztówki 

„Pozdrowienia z Nadarzyna”

• Konkurs „Bon w ton, czyli 

savoir vivre wed�ug Grzegorza 

Kasdepke”

• i wiele innych



Imprezy plenerowe
• „Piknik Rodzinny” (wspó�organizacja z GOD-M „T�cza”)

• „Powitanie lata” w M�ochowie

• „Po	egnanie lata” w Wolicy (wspó�organizacja 

z so�tysem i Rad� So�eck� Wolicy)

• „Do	ynki gminne” (wspó�organizacja z UG i GOS)

• „Zdrowie na kó�kach” (wspó�organizacja z UG)

• „Dzie� Niepodleg�o�ci” (wspó�organizacja z UG)

• „Piknik integracyjny” (wspó�organizacja 

ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób 

Niepe�nosprawnych „Szlakiem T�czy”)

• „Rodzinny Rajd Rowerowy”

• Spektakle plenerowe NOK! Teatru

• i inne...





�wietlice NOK:
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�wietlica w Rozalinie

�wietlica w Parolach

�wietlica w Urzucie

�wietlica w Wolicy

�wietlica w M�ochowie



�wietlica w M�ochowie



„Instruktorzy s� fajni,
nie mam do nich minusów.”



Wzruszenia:

�miech:

To, co najwa	niejsze:



„Najwi�ksz� warto�ci� jest dla nas fakt, 	e poprzez organizacj� rNajwi�ksz� to�ci� jest as fakt, 	e zez organiz ró	nego

rodzaju warsztatów mo	emy obserwowa� jak »nasze« dzieci rozwijaj�zaju wa w mo	e rwowa asze« d zwijaj�

woje zainteresowania. Cieszy nas, 	e oferta �wietlicy jest doceniana przeswo nteresowa ieszy nas, erta �wiet st docenia zez

ci. Dowodem na to jest wysoka frekwencja na zaj�ciach, co w dobiedziec wodem na st wysoka wencja na z iach, co w d

ernetu nie jest wcale takie oczywiste.”Inter nie jest wc akie oczyw ”

„Zawsze b�dziemy wspomina� z ,,�ezk� w oku” rozmow� z Andrzejem,„Za �dziemy mina� z ,, w oku  ro � z Andrz

opakiem, który na co dzie� mieszka w pobli	u Kielc, a do M�ochowach�o em, który na dzie� miesz w pobli	u K a do M�ocho

wita� na wakacje. Sposób w jaki wypowiada� si� o �wietlicy by� dla nazaw a wakacje. sób w jaki w wiada� si� ietlicy by� d as

niezwykle poruszaj�cy. By�y s�owa uznania i 	al, 	e w jego miejscowo�ciniez poruszaj y�y s�owa nia i 	al, 	 go miejsc i

nie ma miejsca, w którym móg�by tak kreatywnie sp�dza� czas.” ma miej którym m tak krea sp�dza�

jzabawniejsze s� bale oraz inne imprezy, podczas których instruktorz„Najz wniejsze s�  oraz inne ezy, podcza órych instr zy

cownicy NOK przebieraj� si� i bawi� si� z dzie�mi.”i pra nicy NOK prz raj� si� i ba si� z dzie�m

Danuta Strzelczyk-�yta, Marcin Szwed; instruktorzy �wietlicy



�wietlica w Parolach



„Zaj�cia s� fajne i pani te	.”



Wzruszenia:

�miech:

To, co najwa	niejsze:



„Najwi�ksz� warto�ci� s� dla mnie ludzie, kontakt z nimi i przekNajwi�ksz� to�ci� s� d nie ludzie, k kt z nimi i p onanie,

	e to co robi� ma sens. Praca w �wietlicy to wyzwanie. To nawete to co robi sens. Prac �wietlicy to wanie. To n t troch�

powo�anie do dzielenia si�, s�uchania, wyci�gania wniosków, dostrzeganiawo�anie enia si� nia wyc wniosk rzegani

o	liwo�ci i zagro	e�. To umiej�tno�� poruszania si� w g�szczu ludzkichmo	 ci i zagro	 o umiej�tn oruszania g�szczu l ch

howa�, przyzwyczaje� i emocji w taki sposób, aby nikogo nie urazi�,zach �, przyzwy e� i emocji ki sposób, a kogo nie ur

równocze�nie móc realizowa� swoje plany i za�o	eniaale r ocze�nie m alizowa� s plany i za� ia.”

„Wzruszy�am si�, gdy Ko�o Gospody� Wiejskich przekaza�o na rzecz„Wz am si�, g o Gospod skich prz �o na rze

etlicy nagrod� zdobyt� w konkursie (NIE)zwyk�e jab�ko, albo, kiedy�wie nagrod� zd � w konku NIE)zwyk�e ko, albo, kie

warsztatach szycia podesz�a do mnie jedna z uczestniczek dzi�kuj�cpo w tatach szy odesz�a do e jedna z uc niczek dzi� c,

	e mo	e si� uczy� w �wietlicy takich rzeczy. Potem dowiedzia�am si�,	e m i� uczy� etlicy tak czy. Pote iedzia�am

	e wychowuje j� tylko tata.”wychow ylko tata

„Najzabawniejsze sytuacje? To zale	y, kto si� �mia� - ja czy dzieNajzabawni e sytuacje? ale	y, kto s mia� - ja cz eci.

Dla dzieci zabawne by�o, gdy podczas warsztatów »Malowanie �wiat�em«dzieci z e by�o gd zas war w »Malow wiat�em

rowadz�cy dorobi� mi uszy - wygl�da�y jak o�le. Bardzo je równie	prow cy dorobi� zy - wyg jak o�le. B o je równie

eszy�a zabawa w berka, wszyscy pragn�li »zberkowa�« mnie,�mie a zabawa w ka, wszysc agn�li »zbe wa�« mnie,

oczywi�cie si� uda�o. Albo »ogranie pani« w »Rummikub«. Co mnie baco o wi�cie si� ud Albo »ogra ani« w »Ru kub«. Co m awi?

Zazwyczaj to samo, co dzieci, tylko nie zawsze mog� to pokaza�.”Zaz to sam eci tylk wsze m pokaza�

Monika Majewska; instruktor �wietlicy



�wietlica w Rozalinie



„Panie robi� wiele dobrego 
dla dzieci i doros�ych.”



Wzruszenia:

�miech:

To, co najwa	niejsze:



„Najbardziej ceni� sobie kontakt z lud�mi, �wiadomo��, 	e jeste�Najbardziej � sobie kont z lud�mi, �w omo��, 	e j �my im

potrzebne. Dzi�ki �wietlicy mieszka�cy maj� okazj� pozna� si� zotrzebne. D �wietlicy m zka�cy maj azj� pozna ze sob�,

zintegrowa�. Stworzy�y�my im warunki do realizowania nowych inicjatyw.tegrowa rzy�y�m arunki d wania n nicjaty

mprezy dla dzieci zyska�y opini� »zawsze na wysokim poziomie«.Impr la dzieci z y opini� » ze na wys poziomie«

mielsz� inicjatyw� by�o wystawienie na deskach �wietlicowej scenkNaj�m z� inicjatyw y�o wystaw e na deskac wietlicowej ki

nodramu »Ta cisza to ja...«, mieszka�ca Rozalina, pana Jacka Kawalcamon mu »Ta cisz ja...«, mies ca Rozalin na Jacka Ka ca.”

mojej pracy najbardziej wzrusza mnie u�miech dzieci. Na szcz��cie„W m pracy najba ej wzrusza e u�miech d . Na szcz��

arza si� to bardzo cz�stzdar � to bardzo sto.”

„Rozbawi�a mnie sytuacja podpatrzona podczas jednej z dzieci�cych zabawRozbawi�a m sytuacja p trzona podc jednej z dz cych zabaw

karnawa�owych. Animatork� zabaw tanecznych by�a sympatyczarnawa�ow Animatork� aw tanecz  by�a symp zna pani

Pszczó�ka. Mamy pl�sa�y z dzie�mi, a tatusiowie uzbrojeni w telefozczó�ka.  pl�sa�y z mi, a tatu e uzbrojen efony,

aparaty fotograficzne i kamery rejestrowali poczynania swoich pociech.apa ografic mery rej li poczy woich p

 pani Pszczó�ka zata�czy�a zumb�, zorientowa�am si�, 	e to nie dziecGdy Pszczó�ka �czy�a zum orientowa si�, 	e to nie eci

biektem zainteresowania - niektórzy tatusiowie z iskr� w oku kieros� ob em zaintere ania - niek y tatusiowi skr� w oku owali

we aparaty i kamery na ni�swe aty i kame ni�.”

Jolanta Ludwiniak, Ró	a Ludwiniak; instruktorki �wietlicy



�wietlica w Urzucie



„W zaj�ciach �wietlicowych podoba 

mi si� to, 	e s� kreatywne i wszyscy 

obecni si� w nie anga	uj� bez wzgl�du 

na wiek. Moja pani �wietliczanka jest 

zabawna i ch�tna do robienia rzeczy 

wymy�lonych przez dzieci ucz�sz-

czaj�ce do �wietlicy.” 



Wzruszenia:

�miech:

To, co najwa	niejsze:



wa	niejsze s� wspomnienia takich w�a�nie zdarze� jak te powy	ej -„Najw iejsze s� w mnienia tak w�a�nie zda jak te pow -

ypominaj�, jak wiele rado�ci i zadowolenia daje praca w �wietlicy.”przy naj�, jak w ado�ci i zad lenia daje p  w �wietlic

„Kiedy rozpoczyna�am prac� w �wietlicy, potrzebny by� jej remont. Niewielki.„Kie poczyna� c� w �w potrzebn ej remont elki.

�am zamiar wykona� go we w�asnym zakresie. Jednak z pomoc�Mia� amiar wyk go we w�a m zakresie. ak z pomo

yszli mieszka�cy wsi. Pomalowano �ciany, zainstalowano karniszeprzy mieszka�cy . Pomalowa ciany, zain wano karn

ofiarowane przez pa�stwa Juszczyków, powieszono nowe firany. Zawszeofia e przez p a Juszcz powieszo we firany ze

b�d� to wspomina�. Bardzo mnie te	 wzruszy� gest »�wietlicowych« dzieci.d� to wsp �. Bardzo te	 wzru est »�wie ych« dzi

Gdy by�am na urlopie macierzy�skim namalowa�y obrazek na szkdy by�am n opie macier kim namal y obrazek n kle dla

mojego nowonarodzonego syna.”mojego now odzonego s

Dzieci cz�sto swoim zachowaniem potrafi� wywo�a� u�miech na twarzy„Dzi �sto swoi howaniem afi� wywo �miech na zy

os�ego. Kiedy przygotowywali�my si� do Halloween, same musia�ydoro o. Kiedy prz owywali�m � do Hallow same musia

my�li� i wykona� stroje. Mnóstwo by�o przy tym �miechu, a efektywym � i wykona� je. Mnóstw �o przy tym echu, a efe

naprawd� �wietne. Ich rado�� z zabawy udzieli�a si� i mnie. Równie	nap �wietne o�� z za dzieli�a e Równ

przygotowywanie Marzanny by�o, chyba nie tylko dla mnie, ogromn� frajd�.”zygotowy e Marzann , chyba ni o dla mnie mn� frajd�

Agnieszka Soko�owska; instruktor �wietlicy



�wietlica w Wolicy



„Fajnie, 	e mamy tak� 
�wietlic� i tak� cioci� Basi�.”



Wzruszenia:

�miech:

To, co najwa	niejsze:



„Najwa	niejsze jest to, 	e (mam nadziej� nie tylko w moim odczuNajwa	niejs st to, 	e (m nadziej� nie o w moim uciu),

�wietlica jest miejscem, w którym mo	na si� poczu� jak w rodzinie. Dzieci,etlica j cem w mo	na u� jak w e Dzie

�odzie	, rodzice mog� tu przyj��, 	eby po prostu poby� ze sob�, podzieli�m�o rodzice m u przyj��, po prostu p ze sob�, p li�

rado�ciami lub problemami. Wspania�e jest to, 	e czuj� si� bardzo imsi� r ciami lub pr mami. Wsp e jest to, 	e j� si� bardz

zystkim bliska, bo zwierzaj� si� mi i radz� w ró	nych sytuacjach.”wsz m bliska, b ierzaj� si� adz� w ró	 h sytuacjac

„Nie zapomn� konkursu na wiersz o �wietlicy, zorganizowanego przy okazji„Nie mn� konk a wiersz licy, zorg wanego p azji

eczoru literackiego z Dorot� Suwalsk�«. Dzi�ki wierszom przekona�a»Wie ru literackie Dorot� Suw k�«. Dzi�ki szom przek �am

jak wiele ciep�ych uczu� maj� dzieci wobec mnie, innych instruktorówsi�, j iele ciep�yc zu� maj� d wobec mn nych instruk w

i �wietlicy w ogóle. Wzruszaj�ca jest równie	 wdzi�czno�� uczestnikówi �w w ogóle. zaj�ca je nie	 wdz �� uczes

spotka� op�atkowych, na które tradycyjnie przygotowujemy jase�koweotka� op ych, na k adycyjnie otowujem �kowe

przestawienie i program z okazji Dnia Babci i Dziarzestawien rogram z o Dnia Babci adka.”

„Pomys�y m�odzie	y s� nie do przewidzenia. Ostatnio przygotowa�a pokazomys�y m 	y s� nie ewidzen tnio przy a�a poka

taneczny na 18 urodziny kolegi. �miechu by�o co nie miara. Do radosnychtane na 18 urod kolegi. �m by�o co ni a. Do rado

wil mo	na te	 zaliczy�: kuligi, zawody strzeleckie, pikniki, imprezychw 	na te	 zal �: kuligi, za y strzeleck kniki, impre

kazji Dnia Dziecka, ró	ne zaj�cia, np. Street Art, zabawy z gipsem,z ok nia Dzieck ne zaj�cia, treet Art, z wy z gipsem

malowanie na bawe�nie, realizacj� projektu »Lubi� Wolic�, bo...«, warsztat ma na baw alizacj� u »Lubi� bo « w t

»Uganda & Wolica« i wiele innych.”Uganda & a« i wiele h.”

Barbara Skrobisz; instruktor �wietlicy
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gafy

niefortunne zbiegi okoliczno�ci

to, co wspominamy ze �miechem

i to, o czym wolimy nie pami�ta�...



On ju	 nie wróci

Spotkanie inauguruj�ce cykl „Akademia bez 

indeksu” mia�o by� szczególne - z przytupem. 

Czterdziestu szcz��liwców odebra�o zaprosze-

nia na spotkanie z barist�, który obieca� odkry� 

tajemnice �wiata kawy. Spotkanie zaplanowano 

na godz. 18.00. 

O 17.20 przemi�y i... przera	ony profesor 

„od kawy” oznajmi�, 	e zapomnia� zabra� z domu 

niezb�dny element ekspresu, czyli „r�czk�”. Bez 

niej ekspres by� bezu	yteczny, a go�cie mogli 

napi� si� najwy	ej…herbaty! Pan barista, cz�o-

wiek odpowiedzialny, oznajmi�, 	e pojedzie do 

domu po rzeczon� „r�czk�”. Ucieszy�am si�. Moja 

rado�� nie trwa�a jednak d�ugo, poniewa	 dowie-

dzia�am si�, 	e mistrz parzenia kawy mieszka 

w Warszawie!!! 

Nie b�d� opisywa�a katuszy, które prze-

	ywa�am, kiedy z u�miechem wita�am go�ci 

i zabawia�am ich rozmow�, wci�	 zerkaj�c na 

drzwi w oczekiwaniu na powrót tego jedynego 

w swoim rodzaju go�cia… By�am prawie pewna, 

	e on ju	 nie wróci, a wieczór fatalnie zapisze si� 

w historii nokowych imprez. 

WRÓCI
!!! Przygotowa� wy�mienit� kaw�, 

pi�knie o niej opowiada�, a go�cie… có	, my�l�, 

	e bawili si� �wietnie. Ja natomiast… na pewno 

zapami�tam t� przygod� jako histori� z… happy 

endem. 

(Katarzyna Akram, koordynatorka cyklu „Akade-

mia bez indeksu”)

NOK! Teatr rusza na podbój warszawskich scen

Pewnego pi�knego popo�udnia odebra�am za-

skakuj�cy telefon. 

- Pani Anna Balsam? - spyta� mi�y, kobiecy 

g�os. - Witam, tu Gra	yna taka a taka - (nazwisk 

podawa� nie b�d�) - Stowarzyszenie Teatr N... 



Jaki� czas temu przes�a�a pani zg�oszenie 

i bardzo chcieliby�my zobaczy� pani� w jakim� 

przedstawieniu NOK! Teatru na naszej imprezie, 

która odb�dzie si� na scenie warszawskiego te-

atru Ateneum. Czy to mo	liwe? 

Z lekkim niedowierzaniem poprosi�am o po-

wtórzenie pytania. 

Potem nast�pi�a szybka konsultacja z Kamil� 

Michalsk�, re	yser NOK! Teatru i decyzja: Jasne! 

Jedziemy! 

Postanowi�y�my zaprezentowa� jednoaktów-

k� A.R. Gurney’a pt. „Problem”.

Nadszed� upragniony dzie�! Ja, Kamila Michal-

ska oraz Marcin Szwed, czyli drugi aktor, we-

szli�my do teatru Ateneum, a tam, przy samym 

wej�ciu natkn�li�my si� na plakat w formacie 

A0 o tre�ci: „ANNA BALSAM RECITAL-MINIATURA 

TEATRALNA”. Postanowili�my ten „b��d w dru-

ku” wyja�ni� z g�ównym organizatorem. Jednak 

na nasz� grzeczn� uwag�, 	e przecie	 chodzi 

o spektakl, a nie recital, czy miniatur� teatraln�, 

organizator odpar�: „W naszym j�zyku tak to si� 

w�a�nie nazywa”.

I tak, po pierwszym zderzeniu ze stron� or-

ganizacyjn�, postanowili�my przej�� do etapu 

drugiego, czyli próby. Poprosili�my o elementy 

scenografii, któr� stowarzyszenie mia�o nam 

zapewni� (nic nadzwyczajnego, nie chcieli�my 

tokarki, lecz zwyk�y stó�, krzese�ko obrotowe 

i fotel). Wierzyli�my, 	e je	eli impreza odbywa 

si� w teatrze nie b�dzie z tym 	adnego proble-

mu. Nic bardziej mylnego! Okaza�o si�, 	e w ca-

�ym teatrze nie ma zwyk�ego sto�u ani fotela, 

dlatego te	 fotel zosta� wyniesiony z gabine-

tu dyrektora teatru (do dzi� mam nadziej�, 	e 

za jego zgod�), a stó�… no có	… odbiega� nieco 

od stylistyki… bardziej pasowa� do spektaklu 

rozgrywaj�cego si� w karczmie ch�opskiej, ale 



kolorowa narzuta za�atwi�a spraw�. I oto nad-

szed� d�ugo oczekiwany moment - zaczynamy 

spektakl! 

Aktorzy!!! Muzyka!!! Akcja!!! 

Po kilku minutach rozleg� si� d�wi�k telefonu. 

Jego w�a�ciciel, ani my�la� go wy��czy�. 

- Nie mog� teraz rozmawia�, jestem w teatrze - 

o�wiadczy� do s�uchawki. - Zadzwo� po 18.00.

Nast�pnym etapem teatralnej przygody by� 

wywiad. Po wyst�pie organizator w osobie nobli-

wego profesora zaprosi� mnie i Marcina na krótk� 

pogaw�dk� z publiczno�ci�. I tak pytanie po py-

taniu… Sk�d takie zainteresowania? Dlaczego ta 

sztuka? Takie tam bla, bla, bla... 

Na koniec „wywiadowca” postanowi� pogratu-

lowa� �wietnego wyst�pu Marcinowi: 

- By� pan rewelacyjny - rzek�. - Chyba na-

wet lepszy od niej? - Tu zwróci� si� z pytaniem 

w stron� publiczno�ci. 

Nietrudno domy�li� si�, 	e ow� „ni�” by�am ja, 

stoj�ca obok Marcina, Anna Balsam. Có	 za go�-

cinno�� i takt!

I tak po trudach i znojach nadszed� wreszcie 

moment wr�czenia pami�tkowych dyplomów 

i prezentów. Dodam tylko, 	e w naszej obec-

no�ci wyjmowa� je, z plastikowej torby, pan 

siedz�cy w�ród publiczno�ci. Oczywi�cie tak 

proste zadanie, nie mog�o odby� si� bez wpadki, 

gdy	 w pierwszej kolejno�ci dostali�my souve-

niry przewidziane dla innego, wyst�puj�cego 

tego wieczoru, zespo�u. Ale ju	 po chwili zamie-

szania stali�my si� szcz��liwymi posiadaczami 

„parki mazowsza�skiej” - figurki pana i pani w 

strojach ludowych rodem z zespo�u Mazowsze, 

jeszcze byli „cieplutcy”, tacy �adni i u�miechni�-

ci, z nieoderwan� cen� prosto z kiosku Ruchu. 

Ale przecie	 darowanemu koniowi... w cen� nie 

zagl�da si�!!!



Histori� opisa�am w do�� du	ym skrócie. Teraz 

wspominam wszystko z u�miechem. Wiem jedno, 

je�li kiedy� zrobi� recital - z ca�� pewno�ci� za-

dzwoni� do pani Gra	yny takiej a takiej ze Stowa-

rzyszenia Teatr N..., 	eby pokaza� go na kolejnej 

imprezie  w  teatrze Ateneum, by organizatorzy 

wiedzieli, 	e nie zapomnia�am, 	e to oni „antycy-

powali” ten fakt, jako pierwsi.

(Anna Balsam, instruktor NOK, aktorka NOK! Teatru)

Kino bez pr�du 

Na 6 grudnia 2013 roku zaplanowa�am dla wi-

dzów Nokowego Kina (a przy okazji równie	 dla 

siebie) prawdziwie miko�ajkowy prezent - pokaz 

filmu „Angelus” i spotkanie z jego twórc�, Le-

chem Majewskim. Wydarzenie niezwyk�e, cho�by 

z uwagi na fakt, 	e ten �wiatowej s�awy re	yser 

(obecnie mieszkaj�cy w Wenecji) znalaz� czas 

na wizyt� w Nadarzynie przy okazji swojego 

krótkiego i wype�nionego licznymi obowi�zkami 

pobytu w Polsce. 

Pechowo w kinonokowe plany wtr�ci� si� 

Ksawery (huragan) wspomagany przez pierwsz� 

w sezonie �nie	yc�. Ju	 od rana by�am pe�na nie-

pokoju. Odwo�ywa�, czy nie? Przerwy w dostawie 

pr�du i warunki na drogach (wszak go�� musi 

jako� do nas dotrze� z Warszawy) nie nastraja�y 

optymistycznie. Z drugiej strony... mo	e paniku-

j�? Do wieczora sytuacja mo	e si� unormowa�. 

Zw�aszcza, 	e po po�udniu w O�rodku Kultury 

wreszcie rozb�ys�o �wiat�o. 

Wówczas jednak pojawi� si� kolejny problem. 

Nasz kinooperator, akustyk oraz... aran	er kino-

wej przestrzeni - Jarek �wi�tochowski utkn�� 

w korku z powodu �nie	ycy (jak wszyscy tego 

dnia). Chc�c nie chc�c, musia�y�my (to zna-

czy dy	uruj�ce tego dnia nokowe dziewczyny 

z pani� dyrektor na czele) roz�o	y� du	y ekran, 



krzese�ka, przygotowa� projektor, tudzie	 doko-

na� mnóstwa innych technicznych „wyczynów”. 

Na szcz��cie nasz „debiut” okaza� si� udany. 

Có	 z tego, skoro znów zapad�a ciemno��. 

Na domiar z�ego, jaka� pani, która przynios�a 

do NOKu szopk� na konkurs, nadepn��a mi po 

ciemku na buta i oderwa�a podeszw�. Wszystko 

wskazywa�o na to, 	e b�d� prowadzi� spotkanie 

po ciemku, z oderwan� podeszw� (wi�c mo	e 

dobrze, 	e po ciemku) i przy pustej sali. A mo	e 

nawet bez go�cia - przy pogarszaj�cej si� pogo-

dzie i to by�o mo	liwe. Co do podeszwy, los si� 

do mnie si� u�miechn�� - pr�d zosta� na chwil� 

w��czony, wi�c prowizorycznie naprawi�am buta 

przy pomocy pistoletu na gor�cy klej. 

Jedyn� osob�, która z ca�� sytuacj� nie mia-

�a 	adnych problemów, okaza� si� nasz go��. 

Nie tylko (bez przeszkód i w rekordowym 



tempie!!!) dotar� do Nadarzyna, lecz równie	 

ze swad�, humorem i zaanga	owaniem opo-

wiedzia� o swoim twórczym i barwnym 	yciu 

garstce najbardziej wytrwa�ych wielbicieli. Nie-

dowiarkowie, których do wizyty w NOK zniech�-

ci�y awarie elektryczno�ci, powinni 	a�owa�. 

Pokaz „Angelusa” co prawda si� nie odby�, lecz 

spotkanie z re	yserem w pe�ni ten brak wyna-

grodzi�o. Przy �wieczkach i gasn�cych co chwila 

lampach elektrycznych poznali�my niezwyk�e 

losy naszego go�cia (starczy�oby tego na kil-

ka filmów) i przenie�li�my w wielki �wiat pe�en 

hollywoodzkich gwiazd, topowych artystów 

i najbardziej szalonych filmowych pomys�ów.

Ja te	 odnios�am z tej wpadki pewn� korzy��. 

Wyleczy�a mnie ona z mojej chronicznej przed-

kinonokowej tremy. 

Wydarzy�o si� wszystko, co najgorsze i to 

przy okazji spotkania z re	yserem, którego 

od lat chcia�am zaprosi� i przez lata brakowa-

�o mi do tego �mia�o�ci. I �wiat si� nie zawali�. 

Przeciwnie, by�o bardzo fajnie. Równie	 dla na-

szego go�cia, który obieca� jeszcze do nas 

wróci�.

(Dorota Suwalska, koordynatorka projektów Kino 

Nokowe i Kino Nokusiowe)

Na kontrabasie...

Wigilia Stowarzyszenia „Szlakiem T�czy”. 

Na scenie prezentuje si� grupa teatralna z gim-

nazjum w Nadarzynie. Po wyst�pie dzi�kuj� 

uczniom gimnazjum za �wietny wyst�p, ksi�dzu 

Jarkowi Ku�mierczykowi za to, 	e tak wspania-

le zagra� na gitarze i Pani Marcie, która pi�knie 

zagra�a na kontrabasie. Wszystko by by�o ok, 

gdyby nie fakt, 	e gra�a na... wiolonczeli!!!

(Anna Balsam, instruktor NOK, aktorka NOK! 

Teatru)
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instruktor (Rozalin)

Micha� Wilczak
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Marzena Latoszek
instruktor r�kodzie�a

Agnieszka Wojtkiewicz
pracownik 

gospodarczy

Jolanta Ludwiniak
instruktor (Rozalin)

Agnieszka Biedrzycka
instruktor baletu

Micha� Stawarski
instruktor warsztatów 

muzycznych

Katarzyna Akram
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ds. programowych

Danuta Strzelczyk-�yta
instruktor (M�ochów)

Angelika Sierpi�ska
instruktor ta�ca 
nowoczesnego
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Agnieszka Soko�owska
instruktor (Urzut)

El	bieta Baur
instruktor plastyki

Monika Mazurek
specjalista ds. promocji 

i informacji

Monika Majewska
instruktor (Parole)

Marek Rejnowicz
instruktor zespo�ów 
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Przyjaciele NOK



Darczy�cy:  

• 3M

• AND-CAR Andrzej Wi�niewski

• ARTPLANTS

• AUTO MAX Sie� Naprawcza Piotr Ba�kiewicz

• Bank Spó�dzielczy w Nadarzynie

• „Baw si� z nami” Bogdan Osi�ski

• Blachy Pruszy�ski

• DAF

• DB Schenker

• Eli Salon Pi�kno�ci w Nadarzynie

• EvoBus

• Euro Power Centrum “Maximus”

• Firma Transportowa Jacek �ukowski

• GOLCAR - Grzegorz Gola�ski

• Gravitan

• GREENCAR - Dariusz Jó�wik

• Hotel George

• Hotel Per�a Le�na

• Jarper

• Kwiaciarnia Anny Parchan

• Medincus

• Pracownia Grawerska Marek Boniecki

• SCANIA

• Sklep odzie	owy Klasyka - Centrum Mody Nadarzyn

• Sklep spo	ywczy Pa�stwa Pudelskich w Rozalinie

• Sklep „u Joli”- Pa�stwa Jolanty i Zbigniewa 

Koz�owskich

• Waldemar Daszkowski

• WARBUD S.A

• Zak�ad Konserwacyjno-Remontowy Sieci i Urz�dze� 

Elektroenergetycznych „Cie�likowski”

Media:  

• Co?Gdzie?Kiedy? na Mazowszu

• Gazeta WPR

• iTV Nadarzyn

• Radio Niepokalanów

• Wiadomo�ci Nadarzy�skie

• WPR24

Instytucje i osoby wspó�pracuj�ce i wspieraj�ce

• 1 Nadarzy�ska Dru	yna Harcerska „Wilki”

• Agnieszka Olton-Janik



• Agnieszka Palmowska - Pani So�tys Rozalina

• Barbara Szmel i Monika Ko�akowska „Bar pod Lip�”

• Gminny O�rodek Sportu w Nadarzynie

• GODM „T�cza” w Nadarzynie

• IHAR M�ochów

• Instytut Teatralny w Warszawie

• Katarzyna Dombska - UG

• Klub Sportowy LKS „Orze�” Nadarzyn

• Ko�o Gminne LOK

• Ko�a Gospody� Wiejskich w M�ochowie i Parolach

• Maciej Szmel - radny Gminy Nadarzyn

• Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

• Micha� Soko�owski

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w Warszawie

• Miros�aw Chru�ciak - So�tys Parol

• Orkiestra OSP Nadarzyn

• OSP Nadarzyn i M�ochów

• Parafia pw. �w. Micha� Archanio�a w M�ochowie

• Parafia pw. �w. Klemensa w Nadarzynie

• Policja w Nadarzynie

• Przedszkole „Jupik”

• Rady So�eckie - Wolica, Parole, Rozalin, M�ochów, Urzut

• Samorz�d Województwa Mazowieckiego

• S�awomir Majewski

• Stanis�aw �ukowski - So�tys Wolicy

• Stowarzyszenie Fotograficzne Migawka

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia�ania „Ziemia 

Che�mo�skiego”

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepe�nospraw-

nych „Szlakiem T�czy” w Nadarzynie

• Stowarzyszenie „Parabuch”

• Stra	 Gminna w Nadarzynie

• Sylwester Karolak - radny Gminy Nadarzyn

• Sylwester Zalesi�ski

• Szko�a Muzyczn� w Nadarzynie

• Szko�y i Przedszkola Gminy Nadarzyn

• Towarzystwo Inicjatyw Spo�ecznych „�”

• W�odzimierz Wencel

• Zespó� Szkó� w Otr�busach

�wiadectwa z czerwonym paskiem

Od 2013 roku, osobom wspieraj�cym dzia�alno��, NOK 

przyznaje swoje statuetki pod nazw� „�wiadectwo 



z czerwonym paskiem”.Dotychczas kapitu�a nagrody 

przyzna�a je nast�puj�cym osobom:

2013

• w kategorii „Alma Father” - Wójtowi  Panu Januszowi 

Grzybowi 

•  w kategorii „Super Woman” - Pani Agnieszce 

Olton-Janik 

• w kategorii „NOK Press Foto” - Pani Marii Ko�eckiej 

• w kategorii „M�	 Noku”(czyli wspieraj�cy dzia�alno�� 

m�	 której� z pa� pracuj�cych w NOK) - Panu Shahzad 

Akram

2014

• w kategorii „Do Ta�ca i do Ró	a�ca” - Ko�u Gospody� 

Wiejskich z Parol

• w kategorii „Simply the Best” - Wicestaro�cie Powiatu 

Pruszkowskiego Pani Agnieszce Ku�mi�skiej

• w kategorii „Co? Gdzie? Kiedy? Marku?” - Panu Markowi 

Zdrzy�owskiemu

• w kategorii „Akcja - Reakcja” - Panu Sylwestrowi 

Karolakowi

• w kategorii „Jak Dobrze Mie� So�tysa” - Panu Stanis�a-

wowi �ukowskiemu

• w kategorii „Jest Pr�d Jest Impreza” - Panu Sylwestro-

wi Zalesi�skiemu

• w kategorii „Z Batut� i Humorem, Elegancj� i Splendo-

rem” - Panu Miros�awowi Chilmanowiczowi

• w kategorii „M�	 Noku” - Panu Micha�owi Soko�ow-

skiemu i Panu Darkowi Kondeferowi



Suplement z komplementów
„Dzia�alno�� NOK jest pe�na wy	szych warto�ci, profesjonalna 
w ka	dym calu. Dajecie szanse dzieciom i m�odzie	y do realizo-
wania si� w sferze artystycznej i rozwijania licznych talentów, 
a przez to macie ogromny wp�yw na ich wychowanie. Wyposa	acie 
dzieci w umiej�tno�ci przydatne w ca�ym ich 	yciu.”
(A.R. 13.02.2014 r.)

„Mieszkam od trzech lat w gminie Nadarzyn, w Kajetanach i, od po-
nad roku, otrzymuj� informacje o wydarzeniach w NOK. Chcia�abym 
bardzo podzi�kowa� za przesy�anie zwi�z�ych informacji na te-
mat imprez i dzia�alno�ci O�rodka. Jeszcze raz bardzo dzi�kuj�.” 
(M.Z. 10 pa�dziernika 2012 r.)

„Gratuluj� realizacji tylu ciekawych pomys�ów i projektów w ci�gu 
minionego roku. Jeste�cie super pod ka	dym wzgl�dem. Wasze 
poczynania znam na bie	�co, poniewa	 otrzymuj� zaproszenia. 
Przepraszam, 	e tak ma�o znajduj� czasu, 	eby z tych zaprosze� 
korzysta�. Przyrzekam, 	e do�o	� stara�, aby by� autentycznym 
kibicem Waszych poczyna�.” 
(S.
. 29 grudnia 2010 r.)

„Jestem pod wra	eniem Waszej dzia�alno�ci.”
(M. F. mail z 13 kwietnia 2013 r.)

„Wciska�em na komputerze literki »NK« (…) nacisn��em NOK i…
wyskoczyli�cie mi Wy... co to jest »przystanek Alaska«?:), czy 
dom nad rozlewiskiem Wis�y? (…) pewnie blisko�� Wa-wy robi 
tu ró	nic� tzn., 	e macie pi�kn� stron� i pi�kne panie na niej... 
(…) czy Wy jeste�cie (…) »si�aczki«? Z tego co widz�, ci�gle si� 

u Was co� dzieje... gratuluj� i szkoda, 	e szukacie �wietlicowego 
tak daleko ode mnie (…) Tu mo	na pomarzy� o takiej spó�dzielni-
-spo�eczno�ci-spontaniczno�ci (…) A my�la�em ostatnio czy 
nie wyprowadzi� si� do Warszawki, teraz wiem, gdzie szuka� 
mieszkania i pracy.” 
(mail od slawku@... , z dnia 22 lutego 2011 r. zatytu�owany „Ka-
owiec pod wspólnym dachem z si�aczkami”)

„w imieniu naszego Stowarzyszenia oraz grupy aktorów bior�cych 
udzia� w przedstawieniu KRÓL BUL pragn� gor�co Pani podzi�ko-
wa� za mi�e i serdeczne przyj�cie nas w Pa�stwa Domu Kultury.”
(A.P. 09 maja 2012 r.)

„By�em z 	on�. Ci, których nie by�o - niech 	a�uj�!
(…) Ba�troczyk - mucha nie siada; torty - pycha (…) zdj�cia - bardzo 
ciekawe; galeria dotychczasowych go�ci NOK-u - imponuj�ca; 
modele (obejrzeli�my) - interesuj�ce; kwintet d�ty - mniam, 
mniam; atmosfera - rodzinna; Pani Dyrektor - jak zwykle cza-
ruj�ca (…) Dzia�alno�� NOK-u jest OK - wzbogaca nasze 	ycie 
w Nadarzynie. Mieszkaj�c w Warszawie (a stamt�d pochodz�) 
- w 	yciu nie mia�bym takich atrakcji! Gratulujemy, cieszymy si�, 
dzi�kujemy, 	yczymy dalszych sukcesów, prosimy o jeszcze!”
(mail od J.K. 19 czerwca 2011 r.)

„Fantastyczny pomys�! Mi�ego fredrowania.”
(S.O. 27 sierpnia 2013 r.)

„Nadarzy�ski O�rodek Kultury przy��czy� si� do inicjatywy Pre-
zydenta Bronis�awa Komorowskiego, ogólnopolskiego czytania 
utworów Aleksandra Fredry (…) Czytali, to �le powiedziane. Oni to 



grali - z marszu i na 	ywca (…). W�o	yli w to ca�e serce i odrobin� 
duszy, co nagrodzone zosta�o ogromnymi, jak	e zas�u	onymi, 
brawami.”
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 20 wrze�nia 2013 r.)

„Koncert by� �wietny.”
(R.L., podzi�kowania na Facebooku)

„Ciesz� si�, 	e sztuka wygra�a ze sportem - powiedzia�a na po-
witanie dyrektor NOK-u, Kamila Michalska. Rzeczywi�cie, w tym 
samym czasie, telewizja emitowa�a transmisje ze skoków nar-
ciarskich w Zakopanem. Mimo tak powa	nej konkurencji, na 
widowni nie by�o pusto, a w�ród go�ci mo	na by�o zobaczy� 
nawet Dam� polskiej estrady, Iren� Santor, która z m�	em wy-
bra�a si� na koncert.”
(„Kol�dy Anny Chodakowskiej, M.Z., Co?Gdzie?Kiedy? 
Na Mazowszu) 

„Mam nadziej�, 	e jazz, zw�aszcza ten najwy	szej próby, zago�ci� 
w Nadarzynie na sta�e, 	e jeszcze wielokrotnie b�dziemy mieli 
okazj� zatopi� si� w �wiecie niezwyk�ych d�wi�ków”.
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, nr 03/2008)

„W hollu o�rodka mo	na by�o obejrze� wystaw� vlepek. Wystawa 
to niezwyk�a. Znajduje si� bowiem na niej przekrój twórczo�ci 
najbardziej znanych vlepkarzy. Na minimalnej powierzchni zmie�ci� 
jak najwi�cej tre�ci, to ogromne wyzwanie.”
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, nr 8, 23 maja 2007 r.)

„Dzie� absurdalnego humoru, zafundowa� swoim mieszka�com Na-
darzy�ski O�rodek Kultury. Wysmakowany swoj� przewrotno�ci� 

dowcip w dwóch wersjach: teatralnej i filmowej spowodowa�, 	e 
tego dnia ca�y budynek NOK-u trz�s� si� ze �miechu, razem z pub-
liczno�ci� (…) W czasach, kiedy absurd goni za absurdem »Dzie� 
absurdu« wydawa� si� pomys�em ryzykownym, ale okaza�o si�, 
	e by� to strza� w »10«. Pomys�odawczyni� imprezy jest Monika 
Ku�pit z Nadarzy�skiego O�rodka Kultury.”
(Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 21 lipca 2006 r.)

„W tym roku w Nadarzynie Orkiestra gra�a w Nadarzy�skim O�rod-
ku Kultury przez dwa dni. (…) Niecodzienn� atrakcj� tegorocznej 
orkiestry w Nadarzynie by�a mo	liwo�� przeja	d	ki ci�gnikiem 
siod�owym Scania (…)” 
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 21 listopada 2012 r.)

„Nadarzy�ski O�rodek Kultury zaprasza do obejrzenia niecodziennej 
wystawy fotograficznej b�d�cej prezentacj� 10 fotografii zna-
komitego polskiego fotografa Chrisa Niedenthala (…) oraz przej-
muj�cych »Listów do Syna« napisanych przez Wiolett� Mikusek, 
matk� dziecka urodzonego z trisomi� 21. (…) Gor�co polecam.”
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 21 listopada 2012 r.)

„Pani Moniko, bardzo dzi�kuj� za przes�ane zdj�cia i w ogóle 
gratuluj� zorganizowania konkursu w tak mi�ej i 	yczliwej at-
mosferze. Zarówno dziewczynkom z PROMIENI jak i mnie bardzo 
si� podoba�o. Wielkie brawa!”
(M.S. 12 marca 2014 r.)

„Nadarzyn ma wprawdzie w�asn� orkiestr�, i to ca�kiem nie-
z��, ale i dla owsiakowej miejsce si� znalaz�o. Tradycyjnie jak 
ka	dego roku orkiestra gra�a w Nadarzy�skim O�rodku Kultury 



(…) W przerwach mi�dzy wyst�pami odbywa�y si� licytacje or-
kiestrowych darów. Licytacja si�ga�a niekiedy zenitu, a kwoty, 
jakie dzi�ki temu zosta�y osi�gni�te musz� budzi� szacunek. 
Najwi�kszym zaskoczeniem by�o wylicytowanie orkiestrowej 
koszulki za... 1.310 z�!!! To jest gest!!!”
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 18 stycznia 2012 r.)

„W sobot� 17 listopada w Nadarzy�skim O�rodku Kultury ze swoim 
autorskim programem zatytu�owanym „Ju	 chyba mo	na” wy-
st�pi� znakomity artysta Andrzej Poniedzielski. (…) Publiczno�� 
nie kry�a swojego zachwytu i nagradza�a artyst� ogromnymi 
i z ca�a pewno�ci� - autentycznymi brawami. Dwukrotny bis 
by� znakomitym podzi�kowaniem artysty dla publiczno�ci.”
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 21 listopada 2012 r.)

„Osobie/Osobom, które zorganizowa�y park rozrywki na placu 
obok Ko�cio�a dla naszych milusi�skich przekazuje s�owa uzna-
nia i serdeczne podzi�kowania. Skorzystamy z niego ponownie. 
Oby tylko pogoda dopisa�a.”
(M.G.-Z. 8 sierpnia 2011 r.)

„Spektakl „Marionetki Baby Jagi” zrealizowany zosta� przez Gmin-
ne Ognisko Dzieci�co-M�odzie	owe »T�cza« przy wspó�pracy 
z Nadarzy�skim O�rodkiem Kultury (…). Grupka fantastycznych 
dzieciaków pod okiem znakomitych instruktorów pokaza�a, 	e 
sta� ich na bardzo wiele. Te dzieci zrobi�y znakomite przed-
stawienie, �wietnie si� przy tym bawi�c. Podj��y bardzo trudne 
wyzwanie, ale z ca�� pewno�ci� by�o warto!” 
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 19 lutego 2014 r.)

„W imieniu firmy DB Schenker Sp. z o.o. serdecznie dzi�kuj� za 
udzia� w badaniu: »DB Schenker jako preferowany s�siad«. 
Pa�stwa zaanga	owanie i informacje przekazane audytorom 
z Pricewaterhouse Coopers pomog� nam w odpowiednim podej-
�ciu do zbudowania strategii odpowiedzialnego biznesu. Wiedza, 
któr� uzyskali�my pozwoli nam funkcjonowa� w lokalnej spo-
�eczno�ci bardziej �wiadomie i z wi�kszym zrozumieniem jej 
potrzeb i oczekiwa�.”
(Andrzej Waszczuk, Dyrektor Regionu Warszawa, Schenker 
Sp. z o.o., oficjalne podzi�kowanie z dnia 08.07.2010 r.)

„19. pa�dziernika 2012 r.w �wietlicy Nadarzy�skiego O�rodka 
Kultury w Urzucie odby�a si� uroczysto�� otwarcia sali reha-
bilitacyjnej Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepe�nosprawnych 
»Szlakiem T�czy«. (…) Dzi�ki uporowi i determinacji Prezes 
Stowarzyszenia Krystyny D�browskiej marzenia sta�y si� 
rzeczywisto�ci�. Wystarczy�o zrozumienie i 	yczliwe po-
traktowanie potrzeb niepe�nosprawnych dzieci przez Wójta 
Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba oraz Dyrektor Nadarzy�-
skiego O�rodka Kultury Kamil� Michalsk�, aby znalaz�o si� 
pomieszczenie. Dzi�ki hojno�ci sponsorów uda�o si� sal� 
wyremontowa� i wyposa	y�.”
(M.Z.,Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 21 listopada 2012 r.)

O Nok P�d Bandzie
„Dzieci�cy zespó� folkowy pokaza� jak z ogromnym dowcipem 
i dystansem, mo	na zaprezentowa� muzyk�. Dzieciaki pracuj� 



od niedawna, a zrobi�y taki show, 	e wszystkim z wra	enia po-
opada�y szcz�ki. Stroje, humor i luzik, naprawd� �wietny wyst�p!” 
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu - 8 stycznia 2012 r.)

„Lubi� przychodzi� na próby, poniewa	 mi�o sp�dzamy tutaj czas 
i rozwijamy swoje umiej�tno�ci.”

„Pan Marek jest sympatyczny i zabawny ma wiele pomys�ów, 
które z �atwo�ci� realizuje.”

„Na próbach jest dobra atmosfera.”

„Zdecydowanie wi�	� przysz�o�� z tym zespo�em.”

 „Lubi� tu przychodzi�, poniewa	 ucz� si� tu wielu ciekawych 
rzeczy.”

O Generation’s Code
„Ucz�szczam na warsztaty muzyczne od samego pocz�tku. Efekt 
przeszed� moje oczekiwania - dlaczego? Od jedenastego roku 
	ycia muzyka jest moj� pasj� i mi�o�ci�. Mo	liwo�� s�uchania p�yt 
ulubionych wykonawców, bycie na ich koncertach, poznawanie 
ich biografii wyzwoli�o we mnie pragnienie nauczenia si� gry 
na jakim� instrumencie. Pi�� lat temu kupi�em gitar� elektryczn� 
i kilka ksi�	ek do nauki. Niestety obcowanie z instrumentem 
sam na sam nie dawa�o po	�danego efektu. Dopiero powstanie 
warsztatów muzycznych w NOK prowadzonych przez Micha�a 
Stawarskiego pozwoli�o na wystartowanie z miejsca. Mozolne 
poznawanie nut, skal, tonacji, rytmów, akordów, harmonii zacz�-
�o przynosi� nale	yty skutek oraz rado�� i satysfakcj�. Takiej 
wiedzy teoretycznej, jak� uzyska�em od Micha�a Stawarskiego, 

nie uzyska�bym z 	adnej zakupionej ksi�	ki czy Internetu. Zaj�-
cia prowadzone s� z pasj�, profesjonalnie i w mi�ej atmosferze. 
Nasza praca na warsztatach oraz w domach zaowocowa�a 
naszymi wyst�pami na 	ywo podczas imprez i uroczysto�ci 
organizowanych przez NOK. Pozyskana wiedza pozwala nam 
na tworzenie w�asnych kompozycji, które w najbli	szym czasie 
uda nam si� zaprezentowa�. Dzi�ki takim warsztatom spe�niaj� 
si� marzenia, daj� wiele satysfakcji uczestnikom oraz ich od-
biorcom. W tym miejscu chcia�bym podzi�kowa� za zorgani-
zowanie warsztatów muzycznych w�adzom Gminy Nadarzyn, 
prowadz�cym NOK oraz Micha�owi Stawarskiemu. Mo	liwo�� 
zagrania kompozycji takich mistrzów muzyki jak J.S. Bach czy 
Deep Purple jest czym� nieocenionym.”
(Jacek Kucharski)

„Korzystaj�c z niezwyk�ych okoliczno�ci przyrody i mo	liwo�ci 
przypochlebienia si� Micha�owi chcia�bym napisa� kilka s�ów 
pochwalnych o nim i prowadzonych przez niego zaj�ciach. […] 
Pocz�tek by� trudny, kiedy przyszed�em na pierwsze spotkanie 
i pos�ucha�em graj�cych muzyków wystraszy�em si�. Dla mnie 
to byli profesjonali�ci prowadzeni przez maksi profesjonalist�. 
[…] S�dzi�em, 	e b�d� przychodzi� na zaj�cia 	eby sobie pob-
rzd�ka� na gitarze tak dla relaksu a tu si� okaza�o, 	e Micha� 
wymaga! Co wi�cej, uczy! Przez nauk� i ci�g�e �wiczenia do do-
skona�o�ci!” - mawia podniesionym tonem, weryfikuj�c czy 
radzimy sobie z tercjami du	ymi i ma�ymi. Nikogo nie oszcz�dza 
i nie pozwala �ci�ga�. Taki jest. Rok warsztatów i cz�owiek 
potrafi gra� na instrumencie, o ile oczywi�cie uczy si� i ci�gle 



�wiczy (tak 2h dziennie). Musz� powiedzie�, 	e to niez�a 
szko�a 	ycia. Micha� jest twardy, ale i sprawiedliwy. […] �eby 
tylko nie jara� papierosów! […] No, ale to tylko cz�owiek, cho� 
artysta, co pi�kn� dusz� ma w �rodku. […] A tak na powa	nie 
to zaj�cia s� naprawd� super. 
[…] Na zaj�cia przychodzi m�odzie	, która dopiero zaczyna 
przygod� z muzyk� (cho� niektórzy maj� naprawd� bardzo 
przyzwoity warsztat) a	 po „dinozaury”, takie jak ja, którym si� 
to muzykowanie jeszcze nie znudzi�o. Z jednej strony Micha� 
stara si� nam przemyci� teori� muzykowania (cho� jeste�my 
bardzo oporni), z drugiej strony przygotowujemy utwory, które 
pozwalaj� nam doskonali� warsztat. Jedne z pierwszych utwo-
rów, które ja mia�em przyjemno�� zagra� to Menuety Bacha. 
Chyba najwi�kszym wyzwaniem by�o zagranie ich w zespole. 
Okazuje si�, 	e �wiczenia solo w domu w zderzeniu z gr� w grupie 
zmieniaj� perspektyw� postrzegania muzyki. Micha� pokaza�, 	e 
umiej�tno�� grania klasyki jest podstaw� warsztatu muzyka. 
Poza kierowaniem zespo�em przygotowuje aran	e utworów, 
czyli rozpisuje poszczególne linie melodyczne na osoby/in-
strumenty. Pomaga nam ogarnia� harmoni� i rytm utworów. 
Do tego dochodz� nuty. Jednym z moich najwi�kszych celów, 
kiedy zacz��em przychodzi� na warsztaty by�o nauczy� si� 
ich czytania. Cz��ciowo to si� uda�o, ale podobnie jak granie, 
ta sztuka wymaga ci�g�ego �wiczenia. My�l�, 	e ka	dy z nas, 
którzy chodz� na zaj�cia jest ju	 w stanie odszyfrowa� nuty. 
Mo	e nie czytamy ich p�ynnie, ale Micha� otworzy� przed nami 
te drzwi - no i có	, reszta zale	y ju	 od nas. Kolejn� rzecz� 

jaka stymuluje te zaj�cia, to w�asna twórczo��. Coraz wi�cej 
osób zaczyna komponowa�. My�l�, 	e to jest chyba Micha�a 
najwi�kszy sukces, 	e potrafi� w nas odkry� nasze ma�e ta-
lenty muzyczne.”
(Adam Ryczkowski)

O Akademii R�kodzie�a:
„Prowadz�ca jest bardzo charyzmatyczna.”

„Na zaj�ciach zawsze jest �wietna atmosfera.”

„Wychodz� po zaj�ciach zawsze zadowolona.”

„Gdyby nie zaj�cia, nie czu�abym, 	e 	yj�.”

O Zaj�ciach baletowych: 
„Pani Agnieszka jest mi�a i fajna.”

O Modelarstwie:
„Pan jest mi�y, fajny i cz�sto si� u�miecha.” 

O Tanecznym Mixie:
„Lubimy ta�czy� na zaj�ciach.”

„Na zaj�ciach ta�ca lubi� przerwy.”

O Ta�cu Nowoczesnym:
„Pani ma �adn� bi	uteri�, �adne ubrania, �adne w�osy i w ogóle 
jest �adna.”



„Pani cz�sto si� z nami bawi w ró	ne zabawy.”

„Na zaj�ciach mo	emy rozwija� swój talent.”

„Pani pozwala nam cz�sto ta�czy� solówki.”

O Akademii T�czowej:
- Mi�o nam poinformowa�, 	e praca uczestnika zaj�� plastycz-
nych w NOK, Mateusza Mo	ejko zosta�a wyró	niona w konkursie 
plastycznym zorganizowanym przez OK Brwinów.”
(A.K.10 maja 2012 r.)

„Lubi� zaj�cia plastyczne, najbardziej lubi� malowa� farbami.”

O Klubie Seniora:
„Cenimy sobie spotkania, bo mo	emy oderwa� si� od domowych 
obowi�zków.” 

„Bardzo mi�o sp�dzamy czas - mo	emy odreagowa� od k�opotów 
codziennych.”

„Nasza Pani Jola jest wyrozumia�a i wspania�a pod ka	dym 
wzgl�dem.”

O zaj�ciach FOTO
„Chcia�am pochwali� si�, 	e nale	� do grona osób uczestnicz�-
cych w zaj�ciach Pracowni Fotograficznej NOK prowadzonych 
przez pana Marka Zdrzy�owskiego. W ubieg�ym roku by�am s�u-
chaczk� Pracowni Fotograficznej na Politechnice Warszawskiej 
prowadzonej przez znanego cz�onka Zarz�du Zwi�zku Fotogra-
fików Polskich. Po do��czeniu do grupy w NOK zrezygnowa�am 

z wyk�adów na Politechnice. Z perspektywy czasu stwierdzam, 
	e poziom jest wy	szy, zakres znacznie szerszy za� sposób 
przekazywania wiedzy przez pana Marka jest znacznie bar-
dziej przyst�pny. Jego osobiste zaanga	owanie w otwieraniu 
przed nami nowego spojrzenia na �wiat fotografii, ró	norodno�� 
zaj��, organizowane plenery, �wiczenia w pracowni, zaj�cia 
z programami do obróbki zdj�� […], udost�pnianie prywatnego 
sprz�tu do nauki oraz pomoc kursantom przy kompletowaniu 
sprz�tu fotograficznego i niezb�dnego oprogramowania s� nie-
spotykane nawet na profesjonalnych wysoko p�atnych kursach.
Zdolno�ci pedagogiczno-dydaktyczne pana Marka doskonale 
sprawdzaj� si� w prowadzeniu bardzo zró	nicowanej grupy 
od gimnazjum do wieku emerytalnego. Dzi�ki takim osobowo�-
ciom jak pan Marek mieszka�cy Nadarzyna mog� realizowa� 
swoje pasje 	yciowe na najwy	szym poziomie. Dzi�kujemy panie 
Marku, 	e jest pan z nami.”
(Zofia Latkowska)

„Osoba pana Marka Zdrzy�owskiego jest niezwykle interesu-
j�ca. Zaj�cia prowadzi profesjonalnie, posiada ogromn� wiedz� 
w dziedzinie fotografii i, co wa	ne, potrafi si� ni� podzieli�. Robi 
to umiej�tnie, z humorem, zach�caj�c uczniów do zag��biania si� 
w tematy dotycz�ce fotografii. Zaj�cia mijaj� b�yskawicznie:) 
Ponadto wybieramy si� czasem w plenery, aby tam szlifowa� 
umiej�tno�ci, co jest super oderwaniem si� od studia. Pan Marek 
dysponuje spor� ilo�ci� sprz�tu fotograficznego, co te	 pozwala 
nam na zapoznanie si� z ró	nymi typami aparatów, obiekty-
wów, lamp itp. a tak	e mo	emy próbowa� swoich si� w ró	nych 



dziedzinach fotografii, od portretu, zdj�� makro, czy 3D do pejza	u. 
Pracownia jest do�� ma�a, ale funkcjonalna, mamy tam wszystko, 
co potrzebne grupie pocz�tkuj�cych fotografów. Jestem bardzo 
zadowolona, 	e mog� uczestniczy� w tych zaj�ciach.”
(Karolina Wojtiuk)

O NOK! Teatrze:
„NOK!Teatr zaprosi� swoich fanów oraz tych, którzy s�ysz�c wie�� 
gminn� g�osz�c�, 	e to teatr znakomity, chcieli przekona� si� na 
w�asne oczy czy to prawda (…) „Problem” Gurney’a i „O�wiadczyny” 
Czechowa, które pos�u	y�y za tworzywo spektaklu, to zabawne 
historie, które do �ez bawi�y publiczno��.”
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, 21 listopada 2012 r.)

„Widzia�am „O�wiadczyny” w Teatrze w Warszawie, ale wyko-
nanie poprzez nadarzy�ski Teatr jest du	o lepsze. Scenografia 
jest pi�kna.”

„Super gra aktorów.”

„Ogl�daj�c sztuk� „Jestem Zabójc�” ubawi�am si� do �ez.”

O Kinie Nokowym
„Kino Nokowe, to znakomity pomys�, dlatego z pewno�ci� szybko 
zyska sobie wiern� widowni�”
(M.Z., Co?Gdzie?Kiedy?na Mazowszu, nr 03/2008 r.) 

„Pani Doroto, 
by�o mi bardzo mi�o na spotkaniu w Waszym Nadarzynie.

Ch�tnie tu wróc�. Dozo arigato!
(P.
. 02 listopada 2011 r.)

„Bardzo udany wieczór - spotkanie z panem Bara�skim równie 
ciekawe i inspiruj�ce jak jego filmy. Wracaj�c do domu wyobra	a-
�am sobie jak mog�aby wygl�da� animowana ekranizacja »Wojny 
polsko-ruskiej« w re	yserii Andrzeja Bara�skiego, a namalowana 
przez Edwarda Dwurnika. K�aniam si� nisko i dzi�kuj� pani Dorocie 
za kolejny niezwyk�y filmowy wieczór.”
(El	bieta, komentarz na blogu Kina Nokowego, 7 maja, 2010 r.)

O �wietlicy w M�ochowie:
„Lubi� bardzo pana Marcina i pani� Danusi�. Z panem lubi� gra� 
w ping-ponga, a z pani� robi� ró	ne rzeczy plastyczne.”

„W �wietlicy jest bardzo fajnie.”

„Pan jest bardzo fajny.”

„Pani Danusia wszystkim pomaga, lubi robi� prace plastyczne.” 

„Pan Marcin du	o czasu sp�dza z m�odzie	�, rozmawia. Jest 
osob� zaradn�. Nie jest utalentowany plastycznie - myli poj�cia 
plastyczne, ale jest przy tym du	o �miechu.” 

„Opiekunowie s� pomocni, mili i maj� do nas podej�cie. […] 
Wszyscy s� traktowani na równi. Nie ma lepszych b�d� gor-
szych dzieci. Mo	emy przyj�� z problemem i zawsze nas wy-
s�uchaj�, pociesz� i doradz�. Na co dzie� s� u�miechni�ci, ale 
czasami m�odsze dzieci daj� im w ko��. Mimo to, dobrze sobie 
radz�, nie daj� wej�� sobie na g�ow�. Jak trzeba to krzykn�, ale 



po	artowa� te	 z nimi mo	na. To jest tylko ich praca, a ka	dy 
z opiekunów wk�ada du	o serca w to, co robi. Okazuj� du	o 
ciep�a i s� bardzo w porz�dku. Pani Danusia i pan Marcin sta-
raj� si� zorganizowa� tak dzie�, aby nam min�� jak najlepiej. 
[…]. Ja lubi� zaj�cia kulinarne, bo mog� spróbowa� swoich si� 
w kuchni, mog� si� wykaza�. Na koniec przychodzi moment, 
który wszyscy lubimy, czyli konsumpcja. […] Lubi� sp�dza� czas 
w �wietlicy - przychodz�c tu integruj� si� z osobami w ró	nym 
wieku. Mog� tu spotka� si� ze znajomymi. Kiedy mam potrzeb� 
przychodz�, aby si� wyciszy� i sobie pomy�le� przy muzyce. 
Wszyscy staramy si� by� dla siebie mili. Dzi�kuj� opiekunom 
za to, 	e tu s� i 	e tworz� takie przyjazne miejsce. Mamy 
trudne charakterki i na pewno maj� nas czasami do��. Mimo 
to okazuj� cierpliwo�� i s� z nami ca�y czas. Tak w skrócie, to 
zgrana z nas ekipa!” - Luiza 

O �wietlicy w Urzucie:
„�wietlica jest fajna… pani jest fajna… i jest mi�o…”

„Nasza pani �wietlicowa jest spoko. Jak si� nudzimy zawsze 
potrafi co� wyczarowa� i zawsze ma ochot� zagra�… w »chi�-
czyka«. Ja najbardziej lubi� zaj�cia zwi�zane z malowaniem 
i gotowaniem, zawsze si� z czego� �miejemy i co� wymy�lamy.”

„By�am uczestniczk� spotkania zorganizowanego przez �wiet-
lic�. Posz�am z ciekawo�ci. I nie 	a�uj�. Zdoby�am bardzo du	o 
informacji o w�asnej cerze i sposobach dbania o ni�.”

„Znam tylko jedn� osob�, która robi to, co kocha. Jest ni� pani 
Agnieszka - instruktor �wietlicy w Urzucie. Oby tak dalej!”

O �wietlicy Wolicy:
„�wietlica to miejsce, w którym panuje niesamowita atmosfera.”

„W �wietlicy jest mi�a atmosfera, pani Basia wspó�pracuje z pani� 
Paulin� (instruktorka ta�ca) oby tak dalej, a b�dziemy przycho-
dzi� wiecznie.”

„Pani Basia jednoczy dzieci i rodziców.”

„Lubi� cioci� Basi� za to, 	e po prostu jest.”

„Kocham cioci� Basi�, bo jest normalnym cz�owiekiem pe�nym 
u�miechu i pogody ducha.” 

O �wietlicy w Rozalinie:
„Ceni� sobie zaj�cia plastyczne, gdzie mog� korzysta� z dost�p-
nych w �wietlicy materia�ów.”

„W �wietlicy jest fajna atmosfera.”

„Pani robi wiele dobrego dla dzieci i doros�ych.”

O �wietlicy w Parolach
dzieci zapytane o to, co mog� powiedzie� o zaj�ciach w �wietlicy 
odpowiedzia�y:
„...po prostu jest fajnie, co tu du	o mówi�, du	o warsztatów, du	o 
zabawy, ale kiedy trzeba równie	 nauka...”
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