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Henryk Worobiec - sprostowanie
Nieco przedwcześnie wysłałem w ostatnim numerze Pykadełka mistrza Henryka
Worobca na emeryturę. Piotr Malik (nowy Prezydent Klubu z Przemyśla) słusznie
zauważył, że mistrz Worobiec zakończył jedynie etap swojej produkcji fajek - decyzja
dotyczy fajek konkursowych. Mistrz ma wiele zamówień - również z zagranicy,
dlatego ma coraz mniej czasu na pracę przy fajkach konkursowych. Niewątpliwie
środowisko fajczarskie odetchnąć może z ulgą, wciąż będziemy cieszyć się fajkami
znaczonymi wielkim W z *.

Otwarte Mistrzostwa KKF Poznań
31 stycznia br. w poznańskim Novotelu odbyły się zawody w wolnym paleniu fajki
oraz cygara w ramach Otwartych Mistrzostw KKF Poznań oraz VI Poznańskiego
Wieczoru Cygar. W konkursie fajkowym zwyciężył Damian Mucha (1:41:00) z KFC
Trafika Poznań przed Cezarym Zemło (1:23:47) z KMF Szamotuły i Zbigniewem
Świt (1:23:16) z KKF Poznań. Konkurs w ramach Wieczoru cygar został przerwany,
gdy do Poznania dotarła informacja o śmierci naszego Kolegi Janusza K. Molskiego.

VII Konferencja z okazji
Międzynarodowego
Dnia Fajczarza
Spotkanie odbędzie się 21 lutego br., w Villa Eva,
gdzie na przybyłych gości czekać będzie wiele atrakcji.
Zaplanowane są między innymi: wykłady Zbyszka
Bednarcz yka or az dr Andrzeja N ieuw ażnego.
Na 22 lutego przewidziano zwiedzanie Europejskiego
Centrum Solidarności oraz najnowocześniejszego
w Europie budynku teatralnego z rozsuwanym dachem
– gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Nadchodzące imprezy:
18 lub 25 kwietnia br. - (brak jeszcze dokładnej daty) Puchar Polski w Warszawie
(PC Warszawa)
9 maja br. - Somonino (Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajek – Somonino)
6 czerwca br. - Szamotuły (Klub Miłośników Fajki Szamotuły)
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I Ogólnopolskie Zawody im. Sherlocka Holmesa
w Wolnym Paleniu Fajki
www.palacossolinskich.pl

Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa
z Warszawy zorganizował I Ogólnopolskie Zawody
im. Sherlocka Holmesa w Wolnym Paleniu Fajki.
Dzięki gościnności państwa Pacewiczów, konkurs
odbył się w pięknym miejscu - Pałacu Ossolińskich
w miejscowości Sterdyń. W trakcie trwania imprezy,
uczestnicy przemieszczali się pomiędzy różnymi
pomieszczeniami, znajdującymi się w różnych
budynkach kompleksu pałacowego. Z uwagi na
sprzyjającą pogodę, nie było to uciążliwe, a dzięki
temu mogliśmy poznać lepiej atrakcje Pałacu.

Michał Perczyński skomponował tytoń konkursowy z dwóch
powyższych tytoni - wyszło smacznie.
(foto. - Fajkowo.pl)
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W pubie wita gości podróżnik z fajką

Drużyna Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 wystąpiła w czteroosobowym
składzie: Roman “Soley” Kalinowski, Robert Białek, Sławomir Mielcarek oraz
Maciej Maciejewski. Ostatecznie drużyna KOKF2010 zajęła III miejsce,
za Klubami BBF z Bydgoszczy oraz KFC Trafika Poznań.
Fajką konkursową był model specjalny
inside calabash z pracowni Mr.Bróg.
Na pewno nie jest to standardowa fajka
konkursowa, niemniej jednak paliło się
w niej bardzo dobrze.

Foto. Grzegorz Kubiak

Czasy pierwszej trójki: Maciej Maciejewski - 1:47:43; Damian Mucha 1:43:32; Jacek Schmidt - 1:42:43.
m.m.
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Co nam Ryszard Ćwiąkała rzekł?

Fajki indiańskie z kolekcji Ryszarda Ćwiąkały (fotografie m.m.)

Jak już pisałem w poprzednim numerze, wspólnie z Jakubem Balcerzakiem
odwiedziliśmy znanego poznańskiego kolekcjonera fajek - Ryszarda Ćwiąkałę.
Wspaniałe było to spotkanie, bo wspaniały był nasz rozmówca i wspaniała
Jego kolekcja. Przy okazji oglądania i zachwycania się tym zbiorem, zadaliśmy
gospodarzowi kilka pytań i o tym właśnie będzie ta opowieść.
Rodzice Rysia palili papierosy, palili jak smoki,
On jednak palić się nie nauczył do czasu, gdy
przyszło włożyć mundur. Żołnierze dostawali
przydziałowe papierosy, ci którzy nie palili,
oddawali je kolegom. Tak czynił też wojak Ryś.
Ktoś jednak doszedł do wniosku, że niepalącym
należy się ekwiwalent pieniężny. Skończyły się
darmowe papierosy, lecz dobrzy koledzy nie
zapomnieli o Rysiu. Jakże nasz Ryszard był
zaskoczony, gdy pewnego dnia z rąk kolegów
otrzymał dar w postaci fajki bawarskiej, tytoniu
i zapałek. Miało to miejsce blisko 60 lat temu.
I taki oto był początek Rysiowego fajczenia.
Niedługo potem, za spore jak na ówczesne
czasy pieniądze, w lubelskim komisie zakupił
Dunhilla, który jednak zaginął w niewyjaśnionych
okolicznościach. To jednak nie wpłynęło na coraz
to bardziej rozwijającą się pasję. Na początku lat
60-tych, zwiedziawszy się gdzie w Polsce fajki
czynią, udał się Ryszard do Przemyśla. Najpierw
u mistrza Ludwika Walata, a później u innych
zaczął nabywać fajeczki. Od Walata nabył też
kilka klocków wrzoścowych, z których powstały
pierwsze “ćwiąkałówki”. Zainspirowany przez
znajomego zaczął rzeźbić swoje maszkarony.
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Po lewej jedna z ciekawostek: największa oraz najmniejsze
główki porcelanowe z kolekcji Ryszarda ćwiąkaly

Stworzone przez siebie fajki zawiózł do
Przemyśla - L.Walat nie sprzedał już
Rysiowi żadnego klocka. Krzysztof
Grzesiński z KKF Poznań wciągnął
Rysia do klubu, dzięki temu i dzięki
wyjazdom na konkursy fajczarskie, rosła
liczba fajowych kontaktów, rósł również
zbiór fajek. Pasja zbieractwa opanowała
Rysia bez reszty. Coraz częściej bywał
na giełdach staroci, w komisach, gdzie
dzięki dociekliwości wyszukiwał różne
ciekawe fajki i okołotytoniowe cuda.
Prócz fajek w zbiorach zaczęły pojawiać
się książki, tabakiery, popielniczki, inne
precjoza i kurioza. Z czasem pojawiły się
nowe możliwości pozyskiwania okazów
do zbioru - aukcje internetowe okazały
się kopalnią, z której wciąż Ryś korzysta.
Zbiór Rysia ewoluuje, część okazów
zmienia właściciela, a na ich miejsce
trafiają nowe eksponaty. Rysiu szacuje
swój zbiór na około 1000 egzemplarzy.
W czym pali Rysiu? W domu głównie
odpala papierosa od papierosa. Wśród
fajek ukochał sobie szczególnie dwie:
pierwsza to Stanwell z Mistrzostw Polski
w Polanicy Zdrój (1996), a drugą ulubioną
fajką jest “worobcówka” z Mistrzostw
Polski, które odbyły się w Licheniu (2004).
Mile wyraża się Rysiu o fajce, w której
nie pali, a którą otrzymał za zajęcie
ostatniego miejsca podczas konkursu
Mistrzostw Polski w Antoninie. Takąż to
opowieścią uraczył nas Ryszard Ćwiąkała.
Być może opis naszego wypadu do
Poznania (nr 23 Pykadełka) oraz ta
opowieść będą zapowiedzią kolejnych
opowieści fajczarskich.
m.m.
U góry: ‘ćwiąkałówki”, pierwsza z lewej trafiła do
moich zbiorów.
Poniżej: “erotyczna” tabakiera.
U dołu: fajki “wojskowe”, wśród których kryją się
dwie fajki, przeznaczone dla żołnierzy tego samego
regimentu, identyczne od czoła, natomiast od tyłu
jedna przedstawia rolnika a druga piekarza (sugerując
zawody wykonywane w “cywilu” przez ich posiadaczy).
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W. Pastuch Hand Made
http://www.pastuchpipes.pl
Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę
napisać, że polscy fajczarze znają fajki
Wojtka Pastucha. Ba, znają samego Wojtka,
który w miarę możliwości pojawia się na
spotkaniach fajczarskich. Wyjeżdża również
ze swoimi fajkami poza granice naszego
kraju i jest rozpoznawany za granicą.
Osoby, które miały okazje poznać Wojtka osobiście, wiedzą doskonale,
że ten młody fajkarz jest osobą bardzo skromną ale przede wszystkim
co również można szybko zauważyć - bardzo rozważną. Wojtkowe
zafascynowanie fajką (zrodziło się gdzieś na przełomie wieków), zaczęło
powoli ewoluować w kierunku zajęcia się fajką zawodowo. Decyzja
o rozpoczęciu profesjonalnego tworzenia fajek była poważnie rozważona,
wyważona i co najważniejsze wydaje się być decyzją właściwą. Wojtek
swoje pierwsze fajki stworzył pod okiem przesympatycznego Włocha Domenico “Mimmo” Romeo.
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Jestem szczęśliwym posiadaczem
dwóch fajek stworzonych przez Wojtka,
kilkanaście innych miałem w rękach.
Perfekcja wykończenia powala na kolana,
materiał wykorzystany przez Wojtka oraz
inżynieria fajki powoduje, że pali się w nich
po prostu doskonale. Oczywiście moje osobiste
odczucia, nie mogą wpływać na wybory kolegów,
niemniej jednak, mogę polecić fajki Wojtka z czystym sumieniem.
Wojtek sam najlepiej zareklamował się na swojej stronie: “Kładę
szczególny nacisk na wartość użytkową fajek, które moim zdaniem
powinny przede wszystkim być doskonałym narzędziem
do palenia, jak również pięknym przedmiotem cieszącym
oko i dłoń.”
Możecie mi wierzyć, jest tak jak napisał Wojtek.
m.m.

A to moja “Wojtkóweczka”.
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Josef Lada - “fajowy” ilustrator
Josef Lada (ur. 17 grudnia 1887 w Hrusicach,
zm. 14 grudnia 1957 w Pradze) – czeski malarz,
rysownik, karykaturzysta, ilustrator i bajkopisarz
znany przede wszystkim jako twórca ilustracji
do Przygód dobrego wojaka Szwejka i autor
przygód kocura Mikesza.
Na ilustracjach Josefa Lady bardzo często
znaleźć można fajkę. Ten tak miły nam
przedmiot, towarzyszy nie tylko wizerunkom wojaka Szwejka, ale jest też
częstym dodatkiem do postaci z bajek Lady, lub na jego ilustracjach stanowi
ważny element kompozycji.
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W dniu 31 stycznia 2015 r. odszedł Janusz K. Molski.
Kolekcjoner i propagator fajczarstwa, założyciel i pierwszy prezydent
Pipe Club Kalisz, współuczestniczył w powstawaniu Rady Polskich
Klubów Fajki i był jej prezydentem w latach 1980 – 1988.
Wiadomość o śmierci Janusza K. Molskiego wstrząsnęła
polskim środowiskiem fajczarskim.
Pani Danuta Pytel-Molska straciła ukochaną osobę,
a my wszyscy straciliśmy fajowego przyjaciela,
dla wielu mentora.
Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Janusza,
jesteśmy myślami z Panią Danutą i bliskimi.
Członkowie KOKF2010

Nakład własny M.M.
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

