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m.m.

Fajkowo-wystawowo

Wrzesień br. był dla mnie bardzo “wystawowy”.
2 i 3 września w Kaliszu podczas “Święta
Ulicy Niecałej” na stoisku eksponującym fajki
promowałem Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010.
16 września w Ostrowskim Centrum Kultury 
w ramach wystawy przygotowanej przez Stowa-
rzyszenie  prezentowałem część swojego zbioru,
przy czym główny nacisk położyłem na fajkę polską. To właśnie fajka
polska, stała się motywem przecwodnim tej wystawy, jak również Kolejnej,
tym razem dwudniowej wystawy w kaliskiej  (22 i 23 września).

Ocalić od Zapomnienia

Arenie

Polecam kolegom uczestnictwo
w tego typu imprezach. Okazuje się,
że jest to okazja do spotkania przy-
jaciół, ale przede wszystkim do poka-
zania naszych zbiorów. Zaintereso-
wanie fajką jest, a odwiedzający zadają
sporo pytań dotyczących tak nam
miłego przedmiotu, jak również jego
historii, czy samego palenia (konkurs).
W tym roku jeszcze 22 października
spotkanie w Pleszewie.

 



Dzięki uprzejmości 
z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

możecie przeczytać o nietuzinkowym miejscu:
Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu.

Jeśli jeszcze tam nie byłeś Szanowny Czytelniku,
z czystym sumieniem polecam. 

dr Urszuli Olbromskiej

M.M.

Muzeum Dzwonów i Fajek

foto: kalumet.pl/ktw

Muzeum Dzwonów i Fajek zostało otwarte w 2001 roku. O jego powstanie
od wielu lat zabiegało środowisko przemyskich fajkarzy i ludwisarzy oraz
rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu. Dzięki

zrozumieniu i przychylności ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej – Mariusza Olbromskiego, zakończeniu uległy rozpoczęte
wcześniej prace remontowe, wykonano adaptację wnętrz oraz zaprojekto-
wano sprzęt wystawienniczy – i we wrześniu 2001 roku uroczyście przecięto

wstęgę.

Decyzja o utworzeniu takiego
jedynego muzeum na świecie,
n ie  by ła ła twa. Wprawdzie

ludwisarstwo i fajkars two to
tradycyjne rzemiosło przemyskie,
ale dla przeciwników jego pow-
stania istotny był argument o

szkodliwości palenia tytoniu.
Dyskusyjne stało się więc także
propagowani e  przedm io t ów
służących jego paleniu. Trudno
było przekonać tzw. „decydentów”,

że fajki  w przeszłości (obecnie
niektóre też), to małe dzieła sztuki
rzeźbiarskiej. Udowodniły to w
pełni wystawy ze zbiorów Muzeum
oraz później – kolekcjonerskie. 

http://visit.przemysl.pl/340-przemysl-wieza
-zegarowa-siedziba-muzeum-dzwonow-i-fajek

W tym miejscu warto uzasadnić,
dlaczego akurat w Przemyślu
takie muzeum. No cóż, Przemyśl

to niepisana stolica polskiego
fajkarstwa, niektórzy mówią, że to
polskie zagłębie fajkowe. Udoku-
mentowana źródłowo produkcja

fajek w tym mieście sięga połowy
XIX wieku; wytwarzano wówczas  
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fajki drewniane. Od początku wieku XX wyrób fajek trwał nieprzerwanie i był
związany z tradycją warsztatu Wincentego Swobody, a następnie Ludwika
Walata i jego uczniów. Kilka lat później konkurencyjną firmę dla Swobody

otworzył Jakub Poller.  W chwili obecnej w Przemyślu działa kilka wytwórni.
Produkują one fajki drewniane o bardzo zróżnicowanej formie: od prostych,
komercyjnych wzorów do egzemplarzy artystycznych. Jeden producent
wytwarza fajki gliniane.

http://visit.przemysl.pl/62-przemysl-muzeum-
dzwonow-i-fajek-oddzial-muzeum-narodowego-
ziemi-przemyskiej

http://czasatrakcji.pl/pl/atrakcja/
muzeum-dzwonow-i-fajek.html

http://rai.hostit.pl/kal/index.
php/9-fajowe-sprawy/
aktualnosci/217-ktw

W Muzeum Dzwonów i Fajek prezentowana jest wystawa „Historia fajki prze-
myskiej” obejmująca, oprócz działalności poszczególnych warsztatów, fajkę
z fortów Twierdzy Przemyśl. W Muzeum Dzwonów i Fajek znajduje się eks-

pozycja fajek historycznych ze zbiorów MNZP, z których najwcześniejsze
pochodzą z końca XVII wieku. Są to gliniane fajki jednorodne i złożone,
rzeźbione fajki sepiolitowe i drewniane, a także malowane porcelanowe
z terenu Europy; atrakcję stanowią nargille oraz akcesoria fajczarskie.
Na kondygnacji górnej możemy zapoznać się z historią fajki przemyskiej

oraz z fortów Twierdzy Przemyśl. Raz do roku jest organizowana wystawa
prezentująca najciekawsze kolekcje fajek ze zborów muzealnych i prywatnych. 

Trzeba zaznaczyć, że władze w końcu przekonały się do tego Muzeum. Jego
zbiory bardzo się rozrosły, dzięki zakupowi trzech kolekcji fajek  z funduszy
Ministra i Marszałka. Sami fajkarze, fajczarze i kolekcjonerzy przekazują

w formie darów bardzo cenne egzemplarze. Muzeum Dzwonów i Fajek mieści
się w późnobarokowej wieży zegarowej. To dawna dzwonnica katedry obrządku
greckokatolickiego (1775-1785). Po kasacie józefińskiej przeszła ona na
własność miasta i pełniła różne funkcje użytkowe, m.in. strażnicy. Wieża jest
ośmiokondygnacyjna, wysoka na 38 metrów, z dwoma tarasami widokowymi;

na górnym znajduje się punkt widokowy. W mieście działa Przemyski Klub
Fajki organizując m.in. coroczną imprezę „Święto fajki”. 

Urszula Olbromska

Pozostaje jedynie zaprosić fajczarzy do odwiedzania Przemyśla, uczestnictwa
w Święcie Fajki oraz odwiedzin w Muzeum Dzwonów i Fajek.

M.M.



W swoje trzecie urodziny Klub Fajki Jasło zdecydował się na organizację
swojego pierwszego turnieju. Choć uczestnikom nie łatwo było tam
dotrzeć i wymagało to sporo poświęceń, wielu podjęło to wyzwanie
i wstawiło się na starcie by zapalić Jasielską Fajkę Pokoju. A było w czym
palić, gdyż fajką turniejową był zacny kalumet wykonany przez Zbyszka
Bednarczyka.

Prawdziwie rodzinną atmosferą i świetnym jedzeniem w trakcie, przed
i po turnieju ugościła uczestników restauracja i hotel "U Schabińskiej".
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i po sytym obiedzie
trzydziestu trzech uczestników rozpoczęło palenie. Wonne dymki
spowiły sale i każdy delektował się tytoniem i fajeczką w swoim tempie.
Turniej przebiegał dość dynamicznie i pierwszego, który zakończył
palenie od ostatniego, dzieliła tylko godzina z minutami. 

Trzecie urodziny Klubu Fajki Jasło
pod patronatem “Kalumetu”

Tekst: P. Marach 
Zdjęcia: K. Dąbrow
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Tytuł mistrza Jasła, a zarazem swój pierwszy mistrzowski tytuł zdobył
Marek Tritt. Niecałe dwie minuty krócej palił Piotr Niewiński, a trzy minuty
krócej Małgorzata Tritt (zbieżność nazwisk nieprzypadkowa). 

W oczekiwaniu na końcowe wyniki, rozdanie nagród i pamiątkowych
dyplomów, uczestnicy zostali zaproszeniu na małą, słodką niespo-
dziankę. Było nią zwiedzanie Muzeum Lizaka oraz możliwość
wykonania własnoręcznie swojego niepowtarzalnego i jedynego
w swoim rodzaju lizaka. Nie trudno zgadnąć, iż Najpopularniejsza
formą i kształtem wśród wykonywanych słodyczy była oczywiście
fajka. 

Po wszystkich częściach oficjalnych przyszedł czas na część towa-
rzysko-rozrywkową połączoną dancingiem i zabawą do późnych
godzin nocnych. Niedziela obfitowała w równie ciekawe atrakcje
i na wszystkich chętnych czekało zwiedzanie winnicy "Dwie Granice"
wraz z degustacja znakomitych win oraz wycieczka po muzeum
i skansenie "Karpacka Troja". Tak znakomitą organizacją i licznymi
atrakcjami organizatorzy postawili sobie wysoko poprzeczkę przed
kolejnym, miejmy nadzieję, przyszłorocznym spotkaniem fajkowym
w Jaśle.
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Małgosia Tritt z Klubu Fajkowo-Cygarowego
Trafika Poznań nadesłała relację z obchodów

40 rocznicy Klubu Kolekcjonerów Fajek
z Poznania

40 - lecie KKF Poznań

W Poznaniu w Novotelu,
dnia 23 września odbył się
turniej wolnego palenia
fajki wraz z obchodami
jubileuszu 40-lecia Klubu
Kolekcjonerów Fajek.
Na turnieju pal il iśmy
w fajce Design Berlin,
a tytoniem konkursowym
był  Gawi th Hoggarth
American CC od  fajkowo.pl.
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Drużynowo pierwsze miejsce  zdobył klub KFC Trafika Poznań. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Mistrzem w tym konkursie został Zenek Dombrowski z Kaszub
(Somonino) z wynikiem 1h:43:10. Drugie miejsce zajął Damian Mucha
z KFC Trafika Poznań osiągając czas 1h:40:23, na trzecim miejscu
pojawił się Michał Perczyński jego wynik to 1h:37:11.



Tego dnia świętował też klub BBF Bydgoszcz, to z jego szeregów został
wyłoniony fajczarz roku 2016 Grzegorz Kubiak prezydent klubu
i jednocześnie pomysłodawca i administrator Grand Prix Fajczarzy.
Gratulujemy  wyróżnienia!  Spotkanie nasze było okazją do celebrowania
jubileuszu 40-lecia powstania KKF Poznań, połączonego z okolicz-
nościową wystawą fotograficzną oraz prelekcją Bogdana Walkiewicza.
Z tej okazji nie mogło zabraknąć też tradycyjnego tortu. Nieodłącznym
elementem także i tego spotkania była prezentacja fajek oraz wszystkiego
co do palenia fajki jest niezbędne. Przedstawiciele zaproszonych klubów
wręczali Henrykowi Rogalskiemu i Zbigniewowi Libertowi okolicz-
nościowe dowody pamięci. Organizatorom serdecznie dziękujemy
i życzymy następnych jubileuszy – i do następnego spotkania
we wspólnym gronie. Tekst i zdjęcia: M. Tritt 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Nakład własny MM

Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl

tel. 668-698-376
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