
Zarządzenie nr 13/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
w sprawie ustalenia zasad dotyczących organizowania warsztatów Last Minute w

Nadarzyńskim Ośrodku Kultury

Na podstawie 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), zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Warsztaty  Last  Minute  odbywają  się  w  siedzibie  Nadarzyńskiego  Ośrodka

Kultury oraz w plenerze – przy pl. Poniatowskiego w lipcu i sierpniu 2022 r. –
zgodnie  z  harmonogramem  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  niniejszego
zarządzenia.

2. Na warsztaty obowiązują zapisy online poprzez stronę internetową www.nok.pl od 29
czerwca od godz. 10.00 na stronie internetowej: www.nok.pl/rezerwacja online, z
wyjątkiem  akcji  plastycznych  w  dniach  22-25  sierpnia,  na  które  zapisy  nie
obowiązują.

3. Warsztaty są bezpłatne.
4. Za przeprowadzenie warsztatów odpowiadają prowadzący je instruktorzy.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

http://www.nok.pl/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 13/2022 r.

Warsztaty Last Minute 

LIPIEC:

4, 5, 6, 7, 8 lipca (warsztaty 1-dniowe), godz. 10.00-12.00, Akwarela w plenerze (Plac Poniatowskie-
go), wiek 10+, instruktor: Olga Cieślak

* w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia będą przeniesione do NOK

13 lipca,  godz. 13.00-14.30, „Znowu kręcisz,  Zuźka!”/”Сюзанка хитрує!” - warsztaty ilustratorskie
wiek 9+, instruktor: Dorota Suwalska 

„Znowu kręcisz, Zuźka” doczekała się pięciu wydań papierowych (trzech polskich, ukraińskiego i hiszpańskiego)
i jednego elektronicznego. A każde z nich inaczej wygląda. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dołączyć do
grona znakomitych artystów ilustrujących tę książkę. Dostępny będzie fragment tekstu po polsku i po ukraińsku.

18-19 lipca,  (warsztaty 2-dniowe) godz. 10.00-12.00,  Grafika warsztatowa - linoryt,  wiek  10+,  in-
struktor: Olga Cieślak

20-21 lipca,  (warsztaty 2-dniowe) godz. 10.00-12.00,  Grafika warsztatowa - linoryt,  wiek  10+,  in-
struktor: Olga Cieślak

22 lipca, godz. 10.00-12.00, Grafika warsztatowa - linoryt, wiek 7+,  instruktor: Olga Cieślak

SIERPIEŃ:

4 sierpnia, godz. 13.00-14.30, Sztuka wyobraźni - warsztaty z tworzenia dotykowych obrazów, wiek
7+, instruktor: Monika Matusiak

Czy kiedy zamkniemy oczy możemy zobaczyć obrazy? Czy za pomocą dotyku uda nam się poznać dzieła wielkich
artystów? Zapraszamy do świata wyobraźni pełnego różnorodnych faktur i kształtów. Podczas warsztatów uru-
chomimy nasze zmysły i stworzymy dotykowe obrazy. Zajęcia prowadzi Monika Matusiak z Fundacji Dostępnej
Kultury Wizualnej – Wielozmysły,  historyczka sztuki i animatorka kultury. Absolwentka Wydziału Zarządzania
Kulturą Wizualną na warszawskiej ASP i historii sztuki na UKSW. Instruktorka teatralna, autorka i koordynator-
ka projektów kulturalno-społecznych i edukacyjnych.

8 sierpnia, godz. 10.00-12.00, Masa plastyczna, wiek 6+, instruktor: Olga Cieślak

9 sierpnia, godz. 10.00-12.00, Akryl na panelu, wiek 10+, instruktor: Olga Cieślak

10 sierpnia, godz. 10.00-12.00, Masa plastyczna, wiek 10+, instruktor: Olga Cieślak

11 sierpnia, godz. 10.00-12.00, Suchy pastel, wiek 10+, instruktor: Olga Cieślak

16, 17, 18 sierpnia (warsztaty 3-dniowe), godz. 10.00-12.00, Batik i szibori (barwienie tkanin), wiek
10 +,  instruktor: Olga Cieślak

22, 23, 24, 25 sierpnia (warsztaty 1-dniowe),  godz. 10.00-12.00, Akcje plastyczne w plenerze (Plac
Poniatowskiego), wiek 3+ (z opiekunem), instruktor: Olga Cieślak, 

*w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wydarzenie będzie odwołane



26 sierpnia, godz. 13.00-14.30, Projektujemy nietypowe książki - warsztaty plastyczne, wiek 9+,

instruktor: Dorota Suwalska

Zastanowimy się, jak może wyglądać książka i spróbujemy stworzyć projekty książek naprawdę niezwykłych.

Zapewniamy materiały plastyczne.

Należy zabrać  odzieży roboczą.


