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Sprostowanie - Sterdyń
Drugie miejsce drużynowo, po BBF Legion, a przed KOKF2010, zajęła
drużyna PC Warszawa, a nie KKF Poznań jak omyłkowo podałem
w Pykadełku nr 24 (dzięki Marku za zwrócenie uwagi).

I Puchar Polski Drużyn Klubowych
Już za dwa tygodnie odbędzie się I Puchar Polski Drużyn
Klubowych w Wolnym Paleniu Fajki. Ponieważ jest to pierwszy
konkurs, trzymamy kciuki za organizatorów.
Aktualne informacje znajdziecie na stronie http://rpkf.art.pl.

Samuel Gawith zamknął fabrykę!
21 marca b.r. otrzymałem (pewnie jak wielu innych klientów Synjeco)
maila z wiadomością od Daniela Schneidera - właściciela e-trafiki, że
Samuel Gawith zakończył produkcję swoich tytoni. Pracownicy, park
maszynowy oraz zapasy przechodzą do Gawith Hoggarth. Tytonie SG
mają być nadal produkowane i będą dostępne w sprzedaży (istnieje
możliwość, że tytonie się nie zmienią, ew. zmienią w niewielkim stopniu).
Mieliśmy okazję wielokrotnie się przekonać, że zmiana firmy nie wpływała
dobrze na jakość tytoniu. Znając wiele tytoni Gawith Hoggarth tuszę, że tym
razem możemy być mile zaskoczeni, czego tak sobie, jak i Kolegom życzę.
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c.d. Fajka na sztalugach

Po lewej: “Chłopiec rozniecający
ogień” znakomitego portrecisty
Jana Lievensa (1607-1674).
Poza portretami malował pejzaże
oraz martwą naturę.

Poniżej: martwa natura Jeana
Chardina (1699-1778).
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Powyżej: Willem Claesz (1594-1680) - martwa natura.
Poniżej: Harmen Steenwijck (1612-1656) - martwa natura.

M.M. 3

Ryszard Ćwiąkała

W popr ze dnic h numerac h
“Pykadełka” mieliście okazję
poznać nieco bliżej poznańskiego
kolekcjonera Ryszarda Ćwiąkałę.
Prócz zbieractwa, przez wiele lat
Rysiu tworzył charakterystyczne
fajki, zwane przez niektórych
maszkaronami. Wiele z tych
maszkaronów, dostało świecące
oczka ze szkła lub kamieni.
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Fot. H. Rogalski / M. Maciejewski / internet

Część fajek wykonanych przez poznańskiego twórcę to wariacje na
temat fajki w kształcie pocket, czyli tych, które po obróceniu ustnika
o 180 stopni, można wsunąć do kieszeni koszuli czy marynarki. Poza
fajkami, Ryszard tworzył ciekawe ubijacze, z różnych, łączonych ze
sobą materiałów, ze szpilką do przetykania. Wiele z nich jest ozdabiane
twarzami bądź zwierzętami (np. seria hebanowych ubijaczy ze szpilką
i małym zwierzakiem na szczycie).
M.M.
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Długi weekend

Producent

w Zają czkowie

Jean Lamy

4-7.06.15

Saint Claude Fr

tel: 604 587 374

Program :
1100 - 1300

Rejestracja

1400

Konkurs

1700

Ogłoszenie wyników

1800

Polowanie na dzika - wieczór integracyjny

Opłaty :
1. Uczestnik

- 125 + 5zł

2. Osoba towarzysząca

- 40zł

3. Nocleg (604 587 374)

- 35zł
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Znane postaci i fajka

Pablo Ruiz Picasso, właśc. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad
Ruiz y Picasso (ur. 25.10.1881 roku w Maladze, zm. 8.04.1973 roku w
Mougins) – hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, uznawany
za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. On i Georges Braque
są twórcami nurtu malarstwa zwanego kubizmem.
Pszczelarska maska
Okazuje się, że maska pszczelarska
nie musi przeszkadzać w paleniu fajki,
a może nawet przydać się w trakcie
okadzania pszczół :).
Z mojej strony to żarcik, zdjęcie
powinno znaleźć się w artykule
Jakuba B. “Fajkowe kurioza”. Żarty
żartami, ale jest to autentyczne
zdjęcie, pokazujące jak bardzo
kreatywnymi ludźmi są fajczarze.
Modernizacja nie jest nam obca :).
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Autorzy tekstów ukazujących się w pykadełku:
M.M. / mm - Maciej Maciejewski (KOKF2010)
J.B. - Jakub Balcerzak (KOKF2010)
K.L. - Krzysztof Liedel (Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa)
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