
 

 

 

IX KONFERENCJA  
z okazji 

Mi ędzynarodowego Dnia Fajczarzy 
 

Gdańsk  25-26.02.2017 r. 

 

PROGRAM  
 

25.02.2017 r. (sobota) 
 

11.00 - Rejestracja. Wystawy: 

◦ Elżbieta Kowalska-Matuszewska – Gdańsk w grafice, otwarcie stoisk tematycznych oraz 
rejestracja. 

◦ Wystawa kolekcji Krzysztofa Jesionowskiego  „Fajki znalezione na terenie Gdańska” 

◦ Prezentacja repliki fajki typu Sir Walter Raleigh/Jonas 1630/1640 wykonanej przez Marka Parola. 
13.00 - obiad 
14.00 - powitanie uczestników konferencji i zaproszonych gości  
14.15 – rozpoczęcie zmagań turniejowych 
14.30 – rozpoczęcie części edukacyjnej: 

◦ dr Jacek Schmidt - „Przyczynek o wkładzie palaczy fajki i cygar w globalne ocieplenie i temu 
podobne kurioza, czyli prawdy, półprawdy, mity i legendy w poprawnym zdrowotnie świecie.” 

◦ Tomasz Chołuj (wykład do potwierdzenia) 
◦ Mieczysław Abramowicz,  pisarz, teatrolog, reżyser i scenarzysta, wybitny znawca 

kultury żydowskiej - „Żydowscy sąsiedzi z Wrzeszcza od początku istnienia społeczności 
żydowskiej do 1939 roku”. 

16.30 – akcja charytatywna na rzecz hospicjum im. Dutkiewicza w Gdańsku 
17.30 - podsumowanie prezentacji i części seminaryjnej - wręczenie okolicznościowych dyplomów 
18.30-24.00 - wieczór integracyjny z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Robert Jakubiec Band 

 

26.02.2017 r. (niedziela) 
 

Zwiedzanie Gdyni 
Wzorem lat ubiegłych drugi dzień spotkania ma charakter wycieczki poznawczej, tym razem 
proponujemy zwiedzanie Muzeum Emigracji w Gdyni, usytuowane w dawnym Dworcu Morskim.  
10,00 – zbiórka w Villi Eva, krótkie przedstawienie historii Gdyni jako miasta o tradycjach morskich – przewodnik 
Barbara Dutkiewicz 
10,30 - wyjazd do Gdyni 
13,00 - obiad w restauracji w muzeum Emigracji w Gdyni 
 

Miejsce obchodów Międzynarodowego Dnia Fajczarzy: 
VILLA EVA, Gda ńsk-Wrzeszcz, ul. Batorego 28. 

Tel: 58 341 67 85 Fax: 58 341 49 49      e-mail: info@villaeva.pl 
rezerwacji miejsc noclegowych w hotelu jw.  hasło – FAJKA  

 

Udział w Konferencji: uczestnik – 120 zł, osoba towarzysząca – 80 zł  
Bankiet - 140 zł. 
Koszt wycieczki + obiad 50 zł (niedziela) 
 

Zgłoszenia  do 10.02.2017 r.: Piotr Jakubowski  501 055788 salon@tabak.gdansk.pl, 
konto: 77 1140 2017 0000 4102 1028 5387,  

 

Organizatorzy: 
Klub Fajki Gda ńsk 
Gdański Salon Fajki 

Impreza zamknięta z zachowaniem wymogów ustawy antytytoniowej 


