
Projekt uzyskał dofinanso-
wanie w ramach konkursu do-
tacyjnego „Niepodległa” na lata 
2017-2022 (Program Dotacyjny 
„Niepodległa”). Warto podkre-
ślić, że wśród 967 wniosków 
złożonych przez instytucje sa-
morządowe, tylko 46 projektów 
otrzymało dotację. Biblioteka  
zdobyła grant na działania ani-
macyjne, związane z promocją 
swoich patronów.  

Dlaczego   
Nasfeterowie
Powiatowa Biblioteka Pu-

bliczna jesienią zeszłego roku 
przeprowadziła się do wyre-
montowanego budynku przy ul. 
Ogrodowej 1a i  przyjęła imię 
Heleny i Stefana Nasfeterów. 

- Nasz budynek był przed 
wojną własnością Stefana Na-

sfetera, który prowadził tutaj 
kino „Oaza” – opowiada  dyrek-
tor Joanna Hołubicka. – Wtedy 
Nasfeterowie byli powszechnie 
znanymi, szanowanymi miesz-
kańcami Wołomina, właści-
cielami majątku ziemskiego 
„Klucz Ręczajski”. Wspierali 
finansowo wiele instytucji i sto-
warzyszeń. Swoją działalno-
ścią przyczynili się do rozwoju 
miasta. Zrobili dla Wołomina 
znacznie więcej niż można by 
przypuszczać. Częściowo przy-
czynili się również do rozwo-
ju sąsiedniej Kobyłki. Nazwy 
dzielnic: Wołomina - Hele-
nówka i Kobyłki - Stefanówka 
pochodzą właśnie od ich imion. 
W Kobyłce jest jeszcze ulica 
Stefana Nasfetera, a teren leśny 
w rezerwacie „Grabicz”, po-
tocznie nazywany jest „Lasem 
Nasfetera”.

- Inspiracją dla projektu był 
barwny życiorys Nasfeterów. 
Zależy nam na popularyzacji 
wiedzy o tych ważnych dla 
Wołomina, a dzisiaj mało zna-
nych postaciach. Przy okazji 
chcemy pokazać, że historia 
lokalna może być prezento-
wana w sposób atrakcyjny dla 
młodzieży – wyjaśnia autorka 
i koordynatorka projektu Beata 
Żurawska.

Kadry Wołomina
Wystawa na temat Nasfete-

rów opowiada nie tyko o tytu-
łowych bohaterach, ale przede 
wszystkim o historii społecznej 
Wołomina, o duchu wielo-
kulturowości naszego miasta, 
o energii, która była charaktery-
styczna dla początków polskiej 
państwowości i przejawiała się 
w oddolnych inicjatywach oby-
watelskich. Autorką koncepcji 
merytorycznej i scenariusza 
wystawy jest Anna Łazar, pro-
jekt graficzny przygotował Rene 
Wawrzkiewicz. 

- Wykorzystaliśmy archiwa-
lia, liczne teksty źródłowe oraz 
fotografie, które pracownicy 
biblioteki gromadzili przez wie-
le lat. Specjalnie na potrzeby 
wystawy Bartek Drejewicz zro-
bił rysunki. Nadały one kształt 
tym opowieściom, które nie 
mogą być udokumentowane 
zdjęciami - jak np. o wizycie 
Piłsudskiego w Wołominie, czy 
o zwierzętach w kinie Oaza. 
Wystawa będzie prezentowana 
na siedmiu dużych przenośnych 
planszach. Zdecydowaliśmy się 
na mobilną formę, ponieważ 

chcielibyśmy, żeby w przyszło-
ści trafiła do szkół. Jest na tyle 
ciekawa, że nie znudzi nawet 
12-latka – zapewnia koordyna-
torka projektu.

Na wystawie nie zabraknie 
oczywiście wątku poświęco-
nego filmowym dokonaniom 
Nasfeterów, bowiem w tej ro-
dzinie było dwóch filmowców. 
Jak się okazuje, Stefan Nasfe-
ter nie tylko prowadził kino 
w Wołominie, ale także założył 
w Warszawie wytwórnię filmo-
wą, w której zrealizował dwa 
filmy. Planowany trzeci film 
przerwała wojna. Bratankiem 
Stefana Nasfetera był Janusz 
Nasfeter - reżyser znany głów-
nie z filmów o tematyce dzie-
cięcej, ale także takich obrazów 
jak: „Niekochana”, „Zbrodniarz 
i panna”, „Długa noc” i „Ran-
ny w lesie”. W jego filmach 
występowali m.in.: Elżbieta 
Czyżewska, Zbigniew Cybulski 
i Daniel Olbrychski. Janusz 
Nasfeter zdobył wiele nagród na 
festiwalach filmowych w Polsce 
i za granicą. 

- Był bardzo związany z wu-
jostwem i okolicami Wołomina. 
Wielokrotnie przyjeżdżał do 
nich i oglądał filmy w kinie 
„Oaza”. W czasie wojny poma-
gał ciotce, nosił żywność Żydom 
ukrywającym się na terenie 
majątku Ręczaje. Jest nawet 
film dokumentalny, w którym 
Janusz Nasfeter wspomina dzie-
ciństwo w Wołominie. Można 
zatem powiedzieć, że przyszły 

polski reżyser właśnie w kinie 
wujka złapał filmowego bakcyla 
- stwierdza Joanna Hołubicka.

- Temat filmowy chcieliby-
śmy kontynuować, organizując 
przeglądy filmów i spotkania 
z reżyserami. Współpracuje 
z nami autor pracy doktorskiej 
o twórczości Janusza Nasfetera. 
Podczas otwarcia wystawy opo-
wie o filmach wyświetlanych 
przed wojną w Wołominie - za-
powiada Beata Żurawska.

Na tropie przygody
Drugim wydarzeniem 

w ramach projektu będzie gra 
miejska pod tytułem „Przyj-
dę… poznam… odkryję… wo-
łomiński szlak Nasfeterów”, 
realizowana we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Histo-
ryczno - Edukacyjnym im. 7 
Pułku Lansjerów Nadwiślań-
skich. Przeznaczona jest dla 
rodzin. Głównym zadaniem 
uczestników będzie przej-
ście specjalnie zaplanowanej 
trasy w mieście i rozwiązanie 
zagadek w kilku punktach 
animacyjnych. 

- Zaczynamy oczywiście 
od naszej biblioteki, dalej 
udamy się pod pomnik Pił-
sudskiego, który w tym miej-
scu istniał już w latach trzy-
dziestych. Został postawiony 
w 10. rocznicę „Cudu nad 
Wisłą”, nosił wtedy nazwę 
„Obrońcom Ojczyzny”. Ste-
fan Nasfeter był prezesem 
Komitetu Budowy Pomnika 
i jednym z jego fundatorów 
- mówi dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej.

Kolejne punkty na trasie 
również związane będą z Na-
sfeterami. Na placu przed 
Urzędem Miejskim pozna-
my ich działalność społecz-
ną, w kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej zobaczymy 
ołtarz, który ufundowali i wy-
bierzemy się na ul. Stefana 
Nasfetera w Kobyłce nie-
daleko rezerwatu Grabicz. 
Dodatkową atrakcją  jest 
udział w grze grupy rekon-
strukcyjnej w strojach z lat 
dwudziestych.

Na koniec organizatorzy 
zapraszają do biblioteki, 
gdzie na uczestników będą 
czekać atrakcyjne nagrody. 

- Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby w niekon-
wencjonalny sposób zwiedzić 
miasto. To świetna przygoda 
dla całej rodziny – przekonu-
je koordynatorka projektu. 
- Poszukujemy również wo-
lontariuszy, którzy chcieliby 
nam pomóc w organizacji gry. 
Prosimy o zgłoszenia telefo-
niczne (22 776 22 09) lub 
osobiste w  bibliotece przy ul. 
Ogrodowej 1a  w Wołominie. 

 �Stefan Nasfeter. Fot. ze zbio-
rów PBP im. Heleny i Stefana 
Nasfeterów w Wołominie.

 �Helena Reniewicka - Nasfe-
ter.  Fot. ze zbiorów PBP im. 
Heleny i Stefana Nasfeterów w 
Wołominie. 

 �Od jesieni zeszłego roku Biblioteka Powiatowa funkcjonuje w wy-
remontowanym budynku. Fot. Beata Żurawska.

 �Przed wojną w budynku obecnej biblioteki mieściło się kino Oaza 
prwadzone przez Stefana Nasfetera (druga kamienica od prawej). 
Fot. ze zbiorów PBP im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Kadry niepodległości. 
Nasfeterowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wo-
łominie zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach projektu „Kadry 
niepodległości. Nasfeterowie”. 2 października planowane jest otwarcie 
wystawy  o patronach biblioteki Helenie i Stefanie Nasfeterach. W sobotę 
5 października odbędzie się rodzinna gra miejska, popularyzująca wiedzę 
o historii lokalnej.

14 września Skansen w Ku-
ligowie na bogato zakończył 
letni sezon, oferując swoim 
gościom mnóstwo atrakcji. 

Od wczesnego poranka na Bugu od-
bywały się pierwsze Zawody Spławikowe 
Rybka Lubi Pływać, Kuligów 2019, 
w których mogły wziąć udział dzieci po-
niżej 14 roku życia. Dodatkową atrakcją 
było wodowanie tradycyjnej łodzi - py-
chówki „MS. Bużanka”, powstałej pod-
czas warsztatów szkutniczych. W trakcie 
trwających od lipca spotkań uczestnicy 
mogli zapoznać się nie tylko z historią 
rybactwa śródlądowego nad Bugiem, ale 
przede wszystkim z technikami szkut-
niczymi, wykorzystywanymi przez rze-
mieślników przy wyrobie tradycyjnych 
łodzi. Warsztaty z wykorzystaniem pro-
stych narzędzi i naturalnych środków do 
budowy łodzi prowadził doświadczony 
szkutnik Dominik Wichman, szkutnik 
z dziada pradziada i flisak z zamiłowania 
do wszystkiego, co pływa po wodzie. 

Równolegle do organizowanych za-
wodów wędkarskich, dla wszystkich 
zainteresowanych nie tylko łowieniem, 
ale i przygotowywaniem potraw z ryb 
słodkowodnych, odbyły się warsztaty 
kulinarne, które poprowadził Krzysztof 
Baranowski, zawodowy kucharz, a pry-
watnie również wędkarz, członek koła 
w Radzyminie. Efekty ich pracy, w postaci 
smakowitej zupy rybnej, mogli skoszto-
wać wszyscy goście Skansenu. 

Na zakończenie wydarzenia Rybka 
Lubi Pływać wystąpił zespół Caryna, 
w składzie: Łukasz Nowak, Adam Ma-
rańda, Maciej Kłys, Piotr Kołsut i Kamil 
Kaźmierczak. Formacja czerpie inspi-
racje z różnych gatunków muzycznych: 
folku, bossanovy, coutry, reggae, rocka 
oraz ballady. Motywem przewodnim 
dla wykonywanych utworów był nad-
bużański leszcz i rybak, ale nie zabrakło 
też nostalgicznych klimatów, rodem 
z bałkańskich rytmów Gorana Bregovica.

Tekst i fot.  A.M.

Rybka lubi pływać
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