
                                            

Pykadełko

Biuletyn informacyjny KOKF2010
NR 44

Sobótka wrzesień 2017

Wydanie specjalne
Special edition

Martin Romijn and stone

 



1

Spis treści

str.1 Martin Romijn
str.6 C.S. Lewis - Fajka z Narnii wg Moniki Kubiak
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Dla czytelników “Pykadełka” staram się wyszukiwać ciekawostki
związane z naszym hobby. Tym razem przedstawiam rzeźbiarza
z Holandii - Martina Romijna - twórcę pięknych ubijaczy oraz
stojaków fajkowych.

For readers "Pykadełka" I try to search for trivia related to hobby.
This time I present the sculptor from the Netherlands - Martin Romijn
- creator of beautiful tamers and pipe stands.

Martin Romijn

 



Martin Romijn - kamieniarz i rzeźbiarz
Martin Romijn - stonecutter and sculptor

My name is Martin Romijn (pronounced Ro-mine in english).

I am a stonecutter / sculptor from the Netherlands.

I have been a stonecutter for over 22 years. In my daytime job I make thing
out of stone for interior, like bathrooms and table and kitchentops. Back in
the days I learned the old handicraft. The old techniques with hammer and

chisel, the real carving of ornaments etc. but also the carving of characters.
Besides carving I also possess the skills for sculpting.

Nazywam się Martin Romijn (wymawiane Ro-majn)

Jestem kamieniarzem, rzeźbiarzem z Holandii.

Jestem kamieniarzem od ponad 22 lat. W mojej codziennej pracy wykonuję
kamienne elementy do wykańczania wnętrz, na przykład łazienek czy też
stołów i blatów kuchennych. W przeszłości uczyłem się tego rzemiosła, czyli

tradycyjnych technik z użyciem młota i dłuta, wycinania ornamentów, liter
jak również rzeźbienia postaci. Posiadam więc nie tylko umiejętności kamie-
niarskie, ale również rzeźbienia dekoracyjnego.

When I saw pipetampers on the internet made out wood and acryl, I deceided
to try to make some out of stone. After enthousiast reactions I continued making
them and started selling them at my own website. Later I also started making

ashtrays and pipestands out of stone.

Gdy zobaczyłem w Internecie zdjęcia ubijaczy wykonanych z drewna i akrylu,
postanowiłem zrobić kilka z kamienia. Po ich entuzjastycznym przyjęciu,
kontynuowałem ich tworzenie i rozpocząłem sprzedaż na własnej stronie

internetowej. Z czasem zacząłem również tworzyć kamienne popielniczki,
stojaki i podstawki do fajek.
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The pieces of stone I collected at my job when something beautiful came along.
When a nice piece is left over I set it apart. Some stones like beautiful pieces
of petrified wood I buy at the wholesaler. The best is that when you are busy

carving the stone you stumble upon a stunning fossil or crystal.

Kamienie do rzeźbienia zbierałem w pracy, gdy z obróbki pozostawał ładny
fragment, odkładałem go dla siebie. Niektóre rodzaje kamienia, jak piękne
skamieniałe drewno kupuję w hurtowni. Najlepszy jest moment, to gdy pod-

czas obróbki kamienia, natkniesz się na wspaniałą skamieniałość lub kryształ.

I select pieces of stone based on their structure. Pieces with a special pattern
or present fossils I lay aside. When I look at certain stones I already see
a shape or I get an idea. But most of the times the piece develops from out

of the stone self when I am working on it. I let the stone inspire me, in fact I
“unwrap” the piece I am working on. It is already hidden in the stone.

Wybieram kawałki kamienia opierając się na ich strukturze i odkładam te
z wyjątkowym wzorem lub skamieliną. Patrząc na niektóre kamienie od razu
dostrzegam kształt produktu końcowego, a przynajmniej mam na niego

pomysł. Najczęściej ciekawe fragmenty kamienia tworzą się same, gdy
nad nimi pracuję. Pozwalam by kamień mnie zainspirował i często podczas
pracy „odwijam” jak prezent fragment nad którym pracuję, a który w rzeczy-
wistości już jest ukryty w kamieniu.



For an ashtray I seek out good looking pieces, preferably with a nice fossil.
Like I said before, some pieces have a certain shape or texture which
inspire me. But there are so many different species of stones, each with

their own characteristics. Some better suited for carving than others.

By stworzyć popielniczki szukałem dobrze wyglądających kawałków, najchęt-
niej z subtelną skamieniałością. Jak już wspomniałem, niektóre okazy
inspirują mnie kształtem bądź teksturą. Jest jednak wiele różnych rodzajów

kamienia, a każdy posiada własny charakter. Niektóre lepiej nadają się
do rzeźbienia niż inne.

I prefer to work without a plan, I let the stone inspire me. That does not apply
for every creation. The rough work like sawing and cutting I do in the masonry.
The finishing and polishing I do at home in my shed and takes up most of

the time. You begin to polish away the crude scratches. Less deep scratches
emerge which you then polish away with a finer polish-tool. etc, etc. The stage
where you accomplish the final high gloss demands a lot of patience and
perseverance. Sometimes I just have stop in between because my fingers

are getting crooked from all the polishing. Usually the time to fill up a pipe…
It also happens in this stage of finishing that you notice a flaw in the stone
you have not seen before. A crack in the material you often see after a lot
of polishing. If I don’t rust it I apply some brute force on the material. And yes,
then it sometimes happens that after hours of labour you can toss your

creation in the garbage bin.

Najchętniej pracuję bez planu, pozwalam kamieniowi by mnie zainspirował.
Jednak nie dotyczy to każdego wyrobu. Ciężką pracę, jak piłowanie czy
cięcie, wykonuję w zakładzie, w którym pracuję. Wykończam i poleruję

w przydomowej szopie, i ta część obróbki zajmuje najwięcej czasu. Zaczy-
nam od wypolerowania ostrych krawędzi i głębokich rys. Gdy są już łagod-
niejsze, do polerowania stosuję coraz delikatniejszych narzędzi. Do etapu,  
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w którym osiągam końcowy wysoki połysk, prowadzi droga wymagająca
wiele cierpliwości i wytrwałości. Czasami muszę przerwać pracę, ponieważ
palce drętwieją od długiego polerowania. Ten czas poświęcam na nabicie

mojej fajki… Na tym etapie wykańczania zdarza mi się czasem zobaczyć rysę
lub wadę w kamieniu, której wcześniej nie zauważyłem, pęknięcie w mate-
riale które wyłania się dopiero po długim polerowaniu. Jeśli nie udaje się
spolerować, poddaję materiał próbie siły. I tak, zdarza mi się wtedy po wie lu

godzinach pracy wyrzucić moje dzieło do śmieci.

tekst i zdjęcia: Martin Romijn
edycja: M. M.
tłumaczenie: A. Augustyniak / B. Nowak / B. Szymański

 

Over the years I sold my work all over the world and I made friends through
the hobby of pipesmoking. I hope to be able to continue doing my work for
a long time. I just love working with stone, it is such a fascinating material.

Quite recently I started making pipes too. I am learning myself how to do so
and I noticed my shaping skills help me a lot to make pipes. I hope to start
selling pipes in the future.

facebook : romijn stone tampers
instagram: Romijntampers
website: www.romijntampers.nl

Przez lata sprzedawałem moje prace na cały świat i zdobywałem przyjaciół
dzielących ze mną pasję palenia fajki. Mam nadzieję że będę w stanie konty-
nuować moją pracę jeszcze przez długi czas. Po prostu uwielbiam pracować

w kamieniu, to dla mnie fascynujący materiał. 

Niedawno zacząłem tworzyć również fajki. Jeszcze się uczę, ale zauważyłem,
że moje zdolności rzeźbiarskie bardzo mi w tym pomagają. Mam nadzieję,
że w przyszłości będę sprzedawać również fajki.
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Fajka z Narnii
czyli 

C. S. Lewis według Moniki Kubiak

C. S. Lewis (Clive Staples Lewis, zwany Jackiem na pamiątkę po uko-
chany psie) urodził się w 1898 roku w Belfaście, a zmarł w 1963 roku
w Kilns. Brytyjski pisarz i filolog językowy. Napisał wiele prac z medie-
wistyki, analiz literackich i apoteoz chrześcijaństwa, lecz był znany
przede wszystkim ze względu na cykl powieści fantastycznych dla dzieci
„Opowieści z Narnii”, wydanych w latach 1950-1956, sprzedanych
w milionach egzemplarzy i kilkakrotnie sfilmowanych.

Był jednym z najbliższych przyjaciół twórcy
„Władcy Pierścieni”, J. R. R. Tolkiena,
z którym wykładali na Wydziale Literatury
Angielskiej na Uniwersytecie w Oxfordzie.
Wspólnie należeli do literackiej grupy
Inklingów, spotykając się w pubie „Eagles
and Child” i przy piwie, i fajce dyskutując,
i czytając fragmenty własnych powieści.  

Z czasem C. S. Lewis nawrócił się, co miało
niebagatelny wpływ na jego twórczość.
Pod koniec życia ożenił się z przyjaciółką
zza Oceanu, Joy Gresham (o czym opo-
wiada film „Cienista dolina” z Anthony
Hopkinsem w roli Lewisa i Debrą Winger
jako Joy).

W powieściach C. S. Lewisa palili fajkę wyłącznie dobrzy bohaterowie,
tacy jak przyjazny Pan Bóbr z „Lwa, Czarownicy i starej szafy”, czy
miły, chociaż marudzący Błotosmętek z „Srebrnego krzesła” i „Ostatniej
bitwy”.
Sam C. S. Lewis palił przez całe życie, począwszy od 12 roku życia po
jego kres. Palił najczęściej w biliardzie o długim cybuchu (dwie
z fajek Lewisa znajdują się kolekcji prywatnej szkoły Wheaton College
w Illinois). „Pipes Magazine” zamieścił kiedyś fotografię jednej z nich –
wrzośćcowej, ciemnobrązowej, z mocno osmalonym kominem, długim
i czarnym cybuchem, ciut skorodowanym przy samym ustniku i główką
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pośrednią między typowym biliardem a dużym „jabłkiem”. Według listu
od Douglasa Greshama do ulubionych mieszanek tytoniowych Lewisa
(i jego brata Warrena) należały „Gold Block” oraz „Three Nuns”. Oprócz
namiętnego palenia, fajki, obaj bracia nie stronili od innych sposobów
zażywania nikotyny, wybierając marki Gold Flake i Senior Service, a gdy
ich zabrakło – Players Navy Cut.

 



Jeśli chodzi o palenie, Lewis był odrobinę niechlujny. Lubił dobrze roz-
palony kominek i kółeczka pykane z fajki lub cygara tak długo, aż pokój,
jak to określał – nabierał miłego zagęszczenia. Zwykł zachowywać
niedopalone resztki tytoniu, aż uzbierał z nich dosyć, by w pełni nabić
nową fajkę. Przed małżeństwem z Joy kieszenie wszystkich spodni
miał wypchane tytoniowym popiołem, a dywaniki w jego domu i salach
wykładowych Oxfordu były szare od owego popiołu, co, jak twierdził,
dobrze im robiło. Uważał, że palenie fajki jest swego rodzaju modlitwą
do Boga.

„Wierzę, że wielu z tych, którzy narzekają, że „nic się nie dzieje”, kiedy
zasiadają lub klękają do Pisma Świętego, odkryłoby, że serce samo
nieproszone by zaśpiewało, gdyby brnęli przez odrobinę teologii z fajką
w zębach i ołówkiem w ręku.” C. S. Lewis, wstęp do „On the Incarnation”.

tekst: M. Kubiak 
zdjęcia: internet
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Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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