Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele, Kolekcjonerzy i Pasjonaci,
Znawcy i Miłośnicy fajek i cygar
oraz
wszyscy, dzięki którym możemy wspólnie świętować
ważne dla ruchu fajczarskiego rocznice:
40-lecie powołania RPKF (Rady Polskich Klubów Fajki)
oraz
50- lat istnienia CIPC (Comité International of Pipe smokers Clubs)
W imieniu Klubu Fajki Gdańsk oraz Klubu Kolekcjonerów Fajek Glinianych mam
zaszczyt zaprosić do naszego prastarego Grodu nad Motławą, a także „miasta wolności i
solidarności”, na XII konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Fajczarzy.
Ruch fajczarski w Polsce datowany jest od ok. 1974 roku, a w CIPC został
zarejestrowany w sześć lat później, co sprawia, że w tym roku świętujemy 40-lecie RPKF oraz
50-lecie CIPC.
W obecnej edycji również chcielibyśmy zaznaczyć swój udział w tak ważnych
wydarzeniach dla naszych zainteresowań i pasji.
Spotkaniu temu towarzyszyć będą jak zwykle tematyczne wystawy, jak również
prezentacja ciekawych eksponatów związanych z istnieniem zorganizowanego ruchu
fajczarskiego w Polsce.
Zgodnie z gdańską tradycją spotkanie będzie miało charakter poznawczo-edukacyjny.
Podobnie jak w ubiegłym roku Konferencja przebiegać będzie dwuetapowo.
Cześć pierwsza to wystąpienia prelegentów, nawiązujące do tradycji fajczarskich i
sytuujących je w kontekście historyczno - kulturowym oraz dotyczących technologii produkcji
tytoniu. Ta część spotkania odbędzie się w sali konferencyjnej z udziałem:
 Barbary Dutkiewicz - Kultura palenia tytoniu wśród zróżnicowanej narodowościowo i
kulturowo społeczności gdańszczan.
 Jerzego Czernka - Technologia i produkcja wyrobów tytoniowych, ze szczególnym
uwzględnieniem tytoni fajkowych i cygar.
Po uroczystym powitaniu uczestników konferencji nastąpi rozpoczęcie turniej wolnego
palenia fajki. Autorem fajki turniejowej jest Zbigniew Bednarczyk, stały bywalec gdańskich
obchodów MDF, charyzmatyczna postać ruchu fajczarskiego.
Jednocześnie nastąpi rozpoczęcie drugiej części konferencji Spotkania Koneserów:
„40-lecie RPKF i 50-lecie CIPC we wspomnieniach uczestników”:
 Kazimierza Muchowskiego, jednego z inicjatorów powstania RPKF i dokumentalisty
RADY: Początki ruchu fajczarskiego w Polsce i powstanie RPKF.
 Henryka Rogalskiego, prezydenta RPKF, wieloletniego wiceprezydent CIPC,
honorowego członka tej organizacji: "Członkostwo RPKF w CIPC".
Ponieważ środowisko fajczarzy odznacza się dużą wrażliwością na dobro i piękno w
różnych obszarach-kulturowych, społecznych - także i tym razem podczas spotkania
przewidziana jest aukcja na cele charytatywne, którą poprowadzi redaktor i fajczarz Mirosław
Jurgielewicz.
Część oficjalną zakończy podsumowanie, na którym wręczymy dyplomy i nagrody za udział w
konferencji. Następnie zainaugurujemy wieczór towarzyski integrujący starych wyjadaczy z

sympatykami i nowymi członkami licznych klubów fajki. Dobry nastrój gwarantuje dobra
kuchnia i świetna muzyka jazz bandu Roberta Jakubca.
W niedzielę (23 lutego) podążymy śladami Mennonitów, protestanckich przybyszów z
Holandii, którzy wnieśli znaczący wkład do tradycji budowlanych, rolniczych, żywieniowych i
kulturowych mieszkańców naszego regionu. W Muzeum w Parku Żuławskim w Nowym
Dworze, uznawanym za stolicę Żuław, poznamy ciekawą historię Mennonitów - odłamu
protestanckich anabaptystów, którzy uciekli z Holandii przed prześladowaniami w XVI w. i na
Żuławach znaleźli bezpieczną przystań. Dzięki Mennonitom Żuławy zostały osuszone, dbano o
kanały odwadniające, nauczono miejscową ludność serowarstwa, produkcji Goldwassera,
Machandla oraz wielu innych praktycznych i pożytecznych rzeczy.
Odkryjemy piękno i ciekawą historię Żuław, terenu depresyjnego z żyzną ziemią,
wierzbami, ciekawą architekturą domów podcieniowych z pięknie rzeźbionymi fragmentami
drewnianych konstrukcji szkieletowych. Zwiedzimy wnętrze dobrze zachowanego domu w
Trutnowych, odrestaurowanego z pieczołowitością i znawstwem przez obecnych gospodarzy.
Koniec wycieczki przewidziany jest w restauracji w XVIII-wiecznym domu
podcieniowym, a w menu znajdą się akcenty kuchni regionalnej. Ponadto obok restauracji
znajduje się lapidarium ze stellami menonickimi oraz XIV-wieczny kościółek.
Proponowana wycieczka to kolejne świadectwo wielokulturowości i tolerancji
gdańszczan w czasach minionych oraz obecnie.
Zachęcamy do poznawania mało popularnych i mało znanych obszarów „naszych małych
ojczyzn”.
Zapraszam serdecznie
Piotr Jakubowski

