
W ramach projektu „Kadry 
niepodległości. Nasfeterowie” 
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Heleny i Stefana Nasfeterów 
w Wołominie zorganizowała 
rodzinną grę miejską, popula-
ryzującą wiedzę o historii lo-
kalnej. Scenariusz gry miejskiej 
„Przyjdę… poznam... odkryję… 
wołomiński szlak Nasfeterów” 
przygotowało Stowarzyszenie 
Historyczno-Edukacyjne im. 7 
Pułku Lansjerów Nadwiślań-
skich. Rodzinna gra plenerowa 
polegała na rozwiązywaniu za-
gadek w wybranych punktach 
miasta, gdzie na uczestników 
czekali animatorzy w strojach hi-
storycznych, wśród których byli 
też pracownicy biblioteki. Mowa 

o miejscach „nasfeterowych”, 
których jak się okazuje, jest 
w Wołominie i jego okolicach 
więcej niż można by przypusz-
czać. Zabawa rozpoczęła się 
w powiatowej bibliotece, a wła-
śnie w budynku przy ul. Ogro-
dowej wcześniej mieściło się 
kino Oaza, którego czasy świet-
ności przypadają na lata, kiedy 
zarządzał nim Stefan Nasfeter. 
Dalej uczestnicy gry udali się 
pod pomnik Piłsudskiego, gdzie 
dawniej znajdował się pomnik 
Obrońcom Ojczyzny, postawiony 
w 1930 r., w 10. rocznicę Cudu 
nad Wisłą. Stefan Nasfeter był 
prezesem Komitetu Budowy Po-
mnika. Nasfeterowie wydzielili 
ze swojego majątku teren pod 

cmentarz parafialny, a także byli 
fundatorami bocznego ołtarza 
św. Teresy w kościele Matki 
Bożej Częstochowskiej w Wo-
łominie. W wielu miejscach na 
uczestników czekały ciekawe 
zadania, jak ułożenie ww. ołtarza 
z puzzli, pod czujnym okiem 
kardynała, lub wykonanie ko-
kard narodowych, noszonych 
przez Armię Ochotniczą w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej. 

Do miejsc „nasfeterowych” 
należy jeszcze teren leśny w re-
zerwacie „Grabicz”, na pograni-
czu Kobyłki i Wołomina, który 
potocznie nazywany jest „Lasem 
Nasfetera”. Jednak uczestnicy 

gry miejskiej najdalej dotarli do 
ulicy Nasfetera w Kobyłce, gdzie 
czekała na nich niespodzianka 
- degustacja macy i spotkanie 
z wielokulturową społecznością 
przedwojennego Wołomina.

W grze wzięła udział m.in. 
drużyna „ekspertów”: Agnieszka 
Czarnecka - wnuczka reżysera 
Janusza Nasfetera, bratanka Ste-
fana oraz Paweł Jaskulski - fil-
moznawca. Nagrodę specjalną: 
grę Dixit otrzymała najliczniej-
sza „rodzina”, czyli wołomińska 
„Szansa”, którą reprezentowały 
aż trzy zespoły - razem 18 osób.

A.M.

Malarska podróż
3 października w Gale-

rii Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Zielonce miało miejsce 
otwarcie wystawy Mateusza 
Wyczółkowskiego pt. „Moja 
podróż”. 

Mateusz Wyczółkowski od 
urodzenia jest mieszkańcem 
Zielonki. Ukończył wydział 
Architektury na łódzkiej Po-
litechnice. Jest malarzem sa-
moukiem. Pochodzi z rodziny 
o wielopokoleniowych rodzin-
nych tradycjach artystycznych. 
Prapradziadek stryjeczny, Leon 
Wyczółkowski był czołowym 
przedstawicielem Młodej Pol-
ski w nurcie malarstwa reali-

stycznego. Dziadek, Witold 
Wyczółkowski, pamiętany 
przez starszych mieszkańców 
Zielonki, malował kwiaty, por-
trety i pejzaże, które prezento-
wał w zielonkowskim ośrod-
ku kultury. I to on inspirował 
młodego wtedy Mateusza do 
podejmowania pierwszych prób 
przenoszenia emocji na papier. 
Autor wystawy początkowo 
posługiwał się suchą pastelą 
i tuszem, eksperymentował 
z linorytem i luksografią. Obec-
nie maluje farbami olejnymi 
oraz akrylowymi. Prace artysty 
przedstawiają krajobrazy, mar-
twą naturę, architekturę i abs-
trakcje. Jednak to widoki natury 

są najczęstszą formą wyrazu.
- Te obrazy, które pokazuje, 

to jest moja podróż, dlatego tak 
jest zatytułowana cała wystawa. 
To są obrazy z plenerów malar-
skich w Polsce - powiedział na 
wernisażu Mateusz Wyczół-
kowski.

Wernisaż był połączony 
z koncertem „Piano Jazz”. Przy 
pianinie wystąpił Marian Deja. 
- Artysta muzyk z wykształ-
ceniem klasycznym, ale całą 
swoją wiedzę na temat muzyki 
jazzowej wywiózł ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie często 
koncertuje - zarekomendował 
pianistę dyrektor OKiS-u Ro-
bert Smoderek.

Tekst i fot. A.M.

 �Uczestnicy gry miejskiej. Fot. P. Kocik.

 �Przed Urzędem Miasta można było wziąć udział w warsztatach kali-
grafii i przy okazji dowiedzieć się, czym zajmował się Stefan Nasfeter 
jako radny. Fot. P. Kocik.

 �Złożenie podpisu w imieniu Stefana Nasfetera wcale nie było takie 
łatwe. Fot. Paweł Kocik.
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