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8 listopada 2014 - Bydgoskie Spotkania Fajkowe.
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c.d. Fajka na sztalugach
Alkohol, fajka, towarzystwo kobiet, były tematem prac Adriaena Bouwera.
W podobnym stylu, lecz nieco łagodniej malowali David Teniers Starszy
(1582-1649) oraz jego synowie.

Powyżej obraz Dawida Teniersa
Starszego - “Święto na wsi” oraz
powiększony fragment tego obrazu.

Obok obraz Juliana Teniersa
(1616-1679) - “Dutch smokers”.
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Obraz Dawida Teniersa Młodszego (1610-1690) - “Scena w tawernie”

Wyraźnie karykaturalne przedstawienie palaczy pędzla Abrahana Teniersa
(1629-1670) - “Tabakskollegium_van_apen”.
m.m.
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Calabash
Chyba każdy kto kiedykolwiek spotkał się
z postacią słynnego detektywa Sherlocka
Holmesa, stworzoną przez pisarza Artura
Conan Doyle pozna ten typ fajki.

źródło: http://theperfectblogtitle.blogspot.com

Kalabasz (Calabash) bo o nim tu
mowa, wykonany jest z tykwy rośliny
jednorocznej Lagenaria vulgaris
z rodziny dyniowatych.
Pożądany wygięty kształt uzyskuje
się z pędów tej rośliny wyginanych
w samo południe, kiedy są najbardziej
elastyczne. Palenisko fajki najczęściej
wykonane jest z sepiolitu (pianki
morskiej), natomiast w tańszych fajkach
z porcelany.
Fenomen tego systemu polega
ochładzaniu się dymu tytoniowego
w komorze mieszczącej się w pustej
tykwie - pod paleniskiem,

Standardowe calabashe z piankową
wkładką.
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źródło: http://www.lubinski.it

źródło: http://www.lubinski.it

Calabash ze zdobioną piankową
wkładką.
źródło: http://lohandbehold.com

Na ściankach tykwy osadza się również kondensat, dzięki czemu
nie dociera bezpośrednio do ust palacza, skutkuje to chłodnym
i smacznym paleniem. Zwolennicy kalabaszy powiadają, że to
najsmaczniejsze fajki. W chwili obecnej największym i najbardziej
znanym producentem klasycznych fajek kalabasz jest firma
Strambach z Wiednia w Austrii, która w tym roku obchodzi 100 lat
działalności.
Kształt calabasha jest na tyle
atrakcyjny, że stał się inspiracją
dla fajkarzy. Powstają więc dzisiaj
wrzoścowe fajki o tym pięknym
kształcie. Jedni zadowalają się
stworzeniem fajki w kształcie
przypominającym kalabasze, inni
tworzą fajki z wkładkami z pianki
morskiej czy wrzośca.

Obok fajka stworzona przez
Tadzia Polińskiego - wrzoścowy
kalabasz z wymiennymi wkładami
i rimami - fajka ze zbiorów
Irka Misiaka z Krakowa.
Poniżej fajka firmy Peterson z serii Sherlock Holmes kształcie kalabasz.

Źródła:
http://www.wikipedia.org
http://www.fajka.net.pl
http://www.fajczarze.pl/

http://www.peterson.ie/
http://www.lubinski.it/
Opracował:
J.B./M.M.
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Mr.Bróg

http://www.mrbrog.com.pl
To archiwalne zdjęcie zaczerpnięte ze
strony firmy Mr.Bróg przedstawia panów
Kazimierza Roga i Zbyszka Bednarczyka,
którzy od 1 lipca 1991 roku rozpoczęli
wspólną działalność będącą kontynuacją
wcześniej istniejących firm fajkarskich.
Od 1992 roku fajki wytwarzane w firnie
otrzymywały sygnowanie “Mr.Bróg”.
W latach 1992-5 w firmir pracuje brat
Zbyszka Bednarczyka - Mariusz, a w
latach 1993-5 kuzyn Artur. Dzisiaj obaj
panowie prowadzą własną firmę B&B.

Pod koniec 1995 roku Kazimierz Róg
przechodzi na zasłużoną emeryturę,
Zbigniew Bednarczyk rejestruje firmę
“Pracownia Fajek Mr.Bróg”.
To jedynie krótka historia powstania firmy Mr.Bróg, ale firmę tworzą
ludzie.W przypadku Pracowni Fajek Mr.Bróg można powiedzieć
śmiało, że jej twórca wychodzi daleko poza ramy swojej firmy.
Potwierdzą moje słowa wszyscy, którzy mieli okazję poznać
Zbyszka Bednarczyka. Pasja z jaką podchodzi on do wszelkiego
rodzaju przedsięwzięć jest tak ogromna, że z łatwością zaraża
nią otaczających go ludzi. Jednym z przykładów niech będzie
aukcja charytatywna organizowana corocznie na terenie firmy
Mr.Bróg po dczas przedś wiątec znego s potk ania fajkowego,
z której dochód przeznaczany jest zawsze na zbożny cel.
Dzięki Zbyszkowi oraz odwiedzającym go fajczarzom udzielono
pomocy wielu dzieciom.
Ale wróćmy do fajek, śmiało
można stwierdzić, że lwią część
produkcji firmy stanowią seryjne
fajki z gruszy.
Ale w ofercie firmy Mr.Bróg są
też fajki z dębu czy buku.
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Oczywiście firma Mr.Bróg
posiada w swojej ofercie
fajki wrzoścowe.

Wśród wyrobów Zbyszka Bednarczyka
znalazła się seria fajek sygnowana
jako Wincent Pipes

Swoje autography Zbyszek
Bednarczyk sygnował swoim
nazwiskiem. Ostatni pomysł
mistrza to marka “Zibi”.

Jak widać Zbyszek Bednarczyk jest bardzo płodnym artystą, jeśli dodamy
do tego rzeźbę czy poezję, które z chęcią uprawia, to mamy człowieka
orkiestrę. Pracownia Fajek Mr.Bróg to taka orkiestra, w której Zbyszek
Bednarczyk niczym wytrawny dyrygent, prowadzi doskonałemu zespołowi
pracowników, a ich muzyka jest coraz piękniejsza. Śmiało bowiem można
powiedzieć, że Zbyszek i jego zespół tworzą coraz piękniejsze oraz coraz
doskonalsze fajki. A nad Zbyszkiem czuwa Renia - jego przemiła żona.
Zajrzyjcie pod adres: http://www.mrbrog.com.pl - znajdziecie tam jeszcze
więcej informacji o Mr.Brogu Zbyszka Bednarczyka.
(mm)
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Znane postaci i fajka
Étienne Francois Jacques Davignon,
wicehrabia Davignon (ur.4.10.1932 w
Budapeszcie) – belgijski dyplomata,
dyrektor generalny w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Królestwa Belgii w latach
1959–1977, szef gabinetu premierów
belgijskich: Paula-Henriego Spaaka i
Pierre'a Harmela. W 1970 przedstawił
raport Davignona, który zapoczątkował
Europejską Ws półprac ę Politycz ną
(poprzedzającą powstanie tzw. II filaru UE).
W latach 1974–1977 przewodniczący Międzynarodowej Agencji Energii.
W latach 1981–1985 był komisarzem ds. energii i wiceprzewodniczącym
Komisji Europejskiej. Honorowy przewodniczący grupy Bilderberg od 1999.
Wystan Hugh Auden (21. 02. 1907 29.09.1973) – poeta i pisarz angielski.
Od ósmego roku życia uczęszczał do
szkół z internatem. Wychowywany w
rodzinie anglikańskiej, jako kilkunastolatek
porzucił wiarę. Wykształcony w Oksfordzie,
otrzymał niższy stopień naukowy (bakałarza)
po trzech latach studiów. Następnie spędził
rok w Berlinie. Tam zaczął wyrażać swój
dotychczas skrywany homoseksualizm.
Po powrocie do Anglii uczył w szkołach dla
chłopców. W tym okresie, pomiędzy 1930 a
1935 napisał najlepsze ze swych wczesnych
wierszy miłosnych. W 1935 r. ożenił się z
Eriką Mann, córką Thomasa Manna – było to
"papierowe małżeństwo", mające na celu
umożliwienie Erice opuszczenie
Rzeszy – oboje małżonkowie byli
.
osobami homoseksualnymi. Auden, podobnie jak George Orwell,
Pablo Neruda i Ernest Hemingway, wyjechał na hiszpańską wojnę
domową, aby wspierać republikanów. Już wcześniej był uważany za
swoistego rzecznika środowisk lewicowo-liberalnych, ale nigdy nie
wstąpił do partii komunistycznej. Auden osiadł w 1939 r. w USA, a w 1946
otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W latach 1956–1961 był
profesorem poezji na Uniwersytecie w Oksfordzie.
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