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Studia o whisky z fajka w tle
Krzysztof Liedel - prezydent KFC im. Sherlocka Holmesa - dopiął swego,
przy Colegium Civitas ruszają z nowym rokiem akademickim studia
podyplomowe “Wiedza o Whisky. Tradycja, Kultura, Rynek”. Podczas
studiów, będzie można dowiedzieć się nie tylko o whisky, ale również
o fajce i cygarze. Wśród personelu dydaktycznego znalazł się znany
fajczarskiej braci - dr Jacek Schmidt.

V-lecie KOKF2010

Po pewnych perypetiach związanych z uzyskaniem “miejscówki” w Kaliszu,
udało się znaleźć lokal w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego i spotkanie
z okazji V-lecia KOKF2010 odbędzie się w zaplanowanym terminie tj.
24 października br. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie cieszyło się
Waszym zainteresowaniem i licznie nawiedzicie “Folwark Polski”, gdzie
w pięknym obiekcie będziemy mieli okazje zapalić jubileuszową fajkę.
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IX Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub
w Wolnym Paleniu Fajki
9 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym Wodny Świat w Ostrzycach
dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somoninie i Kaszubskiemu
Klubowi Kolekcjonerów Fajki „Kaszëbskô Pipa” w Somoninie odbyły się
IX Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub w Wolnym Paleniu Fajki.

Zwycięzcą turnieju, w którym paliło
50 zawodników, został Cezary Zemło
z Klubu Kolekcjonerów w Szamotułach.
Ciekawostką była fajka konkursowa
wykonana z drewna czeremchy.
Tytoniem konkursowym, który zapewił
Czarkowi blisko dwugodzinne palenie
był Gawith Hoggart American Black
Cherry.
Wciąż mi ten konkurs nie po drodze,
mam jednak nadzieję, że w końcu
dobry wiatr zaniesie mnie na Kaszuby,
chociażby z uwagi na doskonały klimat
imprezy, zapewniany przez zawsze
uśmiechniętych członków Kaszubskiego
Klubu Kolekcjonerów fajki z Somonina.
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(M.M.)

Zajączkowo 6.06.2015 - konkurs z okazji
XX-lecia Klubu Miłośników Fajki Szamotuły

6 czerwca w Zajączkowie koło Szamotuł odbyło się spotkanie z okazji
20-lecia Klubu Miłośników Fajki z Szamotuł. Do pensjonatu Stara
Lodownia zjechało się kilkadziesiąt osób (hmm, nie liczyłem, ale w sumie
było coś około 70-75 osób). Prezydent KMF Szamotuły - Włodzimierz
Starzonek, dwoił się i troił, by wraz ze swą małżonką - Marysią zapewnić
gościom miłe chwile w sielskiej atmosferze wielkopolskiej wsi. Przyznać
należy, że się udało, humory dopisywały,
atmosfera była wyśmienita, podobnie jak
pogoda.
Na miejscu można było zaopatrzyć się w
fajki na stoisku Piotra Jakubowskiego, oraz
w tytoń na stoisku Fajkowo.pl (oczywiście
przed zakupem, można było degustować
cały asortyment tytoni Gawith Hoggarth).
Do konkursu przystąpiło 41 zawodników, w tym
jedna Pani - Marta Frąckowiak z AFA, która jako
pierwsza otwiera listę osób, które przekroczyły
czas 1h (23. miejsce z czasem 01:01:15). Wśród
tych 23 osób, aż 4 zawodników przekroczyło czas
2h - to były naprawdę dobre zawody. Oto lista
dwugodzinowców:

1.Ratajczyk Sławomir (KKFPoznań) - 02:26:37
2.Łączkowski Paweł (KMF Szamotuły) - 02:25:46
3.Mucha Damian (KFC Trafika Poznań) - 02:23:56
4.Wawrzyniak Mirosław (KKF Poznań) - 02:04:28
Po zmaganiach konkursowych uczestnicy,
oraz osoby towarzyszące wzięli udział w
“polowaniu na dzika” czyli biesiadzie. Pani
Ala - przemiła właścicielka “Starej Lodowni”
doskonale przygotowała wszystkie potrawy
w tym pieczyste z dzika. Po sutym posiłku
oraz rozdaniu dyplomów i nagród rozpoczęło
się spotkanie integracyjne. Rozpoczęło?
Nie, integrowano się od samego rana.
Jeśli dodam, że wieczór integracyjny trwał
do godziny 3 nad ranem ... hmm, cóż dodać,
spotkanie było udane, atmosfera wspaniała,
a zabawa przednia.
(M.M.)
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X Święto Fajki w Przemyślu
Kolejne spotkanie w Przemyślu już za nami. Przebieg zdarzeń według
znanego scenariusza. Fajkowy kiermasz, fajkowy korowód, fajkowy
konkurs wolnego palenia. Może jest to scenariusz, może już Tradycja,
nie ma to znaczenia. Wszyscy, których znam, a bywali w Przemyślu,
zawsze twierdzą, że warto tam pojechać, spotkać się, wziąć udział w tych
oficjalnych, jak i nieoficjalnych spotkaniach (u Zbyszka i w Bieszczadzie).

Foto: https://www.facebook.com/PKFPrzemysl/photos/...

Tym razem w zmaganiach fajczarskich w “Niedźwiadku”, w szrankach
stanęło 44 zawodników. Zwyciężył Przemysław Marach (Bydgoskie
Bractwo Fajkowe Legion) z czasem 1:27:50. Miejsce drugie zajął
niezrzeszony Zbigniew Wierzbicki z czasem 1:17:32, a trzeci był
przedstawiciel gospodarzy Mariusz Bednarz z czasem 1:15:44.
Warto zauważyć, że zwycięzca
jubileuszowego konkursu w
Przemyślu - Przemysław Marach,
ze startu na start poprawia swoje
wyniki. Serdeczne gratulacje!
(Foto: https://www.facebook.com
/BydgoskieBractwoFajkow e?fref
=nf&pnref=story)
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(M.M.)

Marcin Grzybowski (PC Warszawa) o fajce powstańczej
Jak zapowiadałem w poprzednim numerze, dzięki uprzejmości Marcina
Grzybowskiego, możemy dowiedzieć się o fajce, która towarzyszyła
Powstańcom Warszawskim w chwilach, gdy na moment cichły strzały.
Marcin Grzybowski, członek PC Warszawa, jak sam mi napisał, pali fajkę
od kilku lat. Jest czynnym uczestnikiem wydarzeń rekonstrukcyjnych,
podczas których odtwarza m.in. postaci: zwiadowca sił konfederackich
w czasie Wojny Secesyjnej, strzelec 73 Infanterie Division (73 Dywizja
Piechoty Wermachtu), czy strzelca Batalionu “Sokół” podczas Powstania
Warszawskiego - zdjęcia postaci poniżej.

Jak widać na powyższych fotografiach, Marcin wykorzystuje fajkę jako
element kreacji odtwarzanej postaci. Poniżej przeczytacie to, co Marcin
(m.m.)
wie o fajce powstańczej.

Fajka w Powstaniu Warszawskim
(Tekst: Marcin Grzybowski, zdjęcia: archiwum M. G.)
Pragnę opowiedzieć o bardzo tragicznym dla stolicy rozdziale, czyli o
Powstaniu Warszawskim. Jak wiadomo, był to okres tragizmu, łez i śmierci.
Jednak w chwilach, gdy wróg nie atakował, trwało prawie normalne życie,
cywile i żołnierze oddawali się najróżniejszym zajęciom: czytali listy, cerowali
mundury, spiewali, ..., ale co może przynieść wspanialszy relaks, niż
zapalenie smacznej fajki ... I o tym postaram się krótko opowiedzieć.

Przed wybuchem II Wojny Światowej tytoń
był towarem luksusowym, a ceny różniły
się ogromnie w zależności od jego jakości.
Najdroższym tytoniem papierosowym był
Pursiczan (150 zł za 1 kg). Za nim były: Kir,
Ksanti, Najprzedniejszy Macedoński,
Najprzedniejszy Turecki, Przedni Turecki,
Średni turecki i Obywatelski.
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Na końcu znajdowały się wszelkiej maści podłe machorki: Machorka
Grodzińska, Najprzedniejsza, Przednia i Machorka (10 zł za 1kg).
Wśród marek importowanych był np. Russen tabak nr 4 (22 zł za 1kg).

Wśród tytoni fajkowych, najdroższy był
Admiralski (60 zł za 1kg), później Tytoń
Fajkowy Specjalny, Przedni Fajkowy,
Specjalny Fajkowy, Presówka (12zł za 1kg).
Tytonie importowe to m.in.: tytoń Scaferlati
(50 zł za 1kg), czy Sorte Nr 3 (18zł za 1kg).
Jak łatwo się domyślić, wraz z upływem czasu coraz trudniej było
o tytoń, szczególnie od chwili wybuchu powstania. Jednak
Warszawiak nie byłby Warszawiakiem, gdyby nie potrafił radzić
sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Już 3 dnia Powstania,
w godzinach popołudniowych oddział ppor. Michalskiego zdobył
tereny Monopolu Tytoniowego przy ul. Pawiej 57.
Poniżej: Stefan “Zadra” Michalski oraz budynek Polsk iego Monopolu
Tytoniowe go

W magazynach znaleziono ogromną ilość
cygar i tytoni. Zaznaczyć trzeba, że w
większości były to marki pochodzące z
Turcji i Egiptu, były przedmiotem eksportu
dla wojsk niemieckich.
Na zdjęciu obok: pudełko papierosów Astra
(między innymi zdobytych w budynku PMT).
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4 sierpnia 1994 roku żołnierze batalionu “Chrobry II” po ciężkich walkach
zdobyli budynek szkoły podstawowej przy ul. Rybaki 32. Znaleźli tam
kartony z fajkami, które miały być wysłane na front dla niemieckich żołnierzy.
Poniżej: opakowanie paczki z fajkami oraz przydziałowe fajki Wermachtu
(archiwum M.M.)

Niewątpliwie były to dwa ważne wydarzenia, mające wpływ na morale
powstańców, którzy upojeni pierwszymi zwycięstwami, mogli jeszcze
w wolnych chwilach zapalić dla odprężenia - (przyp. M.M.). Dwoma
najważniejszymi sukcesami związanymi z przejęciem niemieckiego
zaopatrzenia było zdobycie magazynów na ul.Stawki oraz zajęcie po
18-dniowych walkach budynku Past-y. Walki na Stawkach toczyły się
podczas powstania kilkukrotnie, pierwszy atak - 1 sierpnia - zakończył
się całkowitym sukcesem powstańców, zdobyto miedzy innymi “panterki”
- (przyp. M.M.). Natomiast walki o budynek Past-y, gdzie powstańcy
zdobyli trochę broni i amunicji, było ważnym wydarzeniem ponieważ
ten punkt oporu Niemców stanowił poważne zagrożenie dla walczącego
Śródmieścia - (przyp. M.M.).

Obok: Magazyny przy ul. Stawki.
Walki o ten obiekt odbywały się
1 sierpnia, a następnie pomiędzy
9-12 oraz 16-17 sierpnia.
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Po lewej: z fajką plut.Dąbrowski
ps.Romer - 04 sie rpnia 194 4 fot. Joachim Joachimc zyk

Po prawej: 3 sierpnia 1944 posterunek na dachu kamienicy przy
ul. Marsałk owskiej 56 - w środku
Wła dys ław Loth ps.Kupie c

Pozwolę sobie zapoznać Państwa z jedną z ciekawszych postaci
tego okresu - z jedynym czarnoskórym powstańcem. August Agbola
O’Brown przyjechał do Warszawy z Nigerii w 1922 roku, aby robić
tutaj to, co najbardziej lubił, czyli grać koncerty jazzowe. W czasie
okupacji niemieckiej był kolporterem prasy podziemnej, chociaż
ze zrozumiałych względów nie należał do żadnej organizacji
podziemnej. Utrzymywał się ze sprzedaży sprzętu elektrotechnicznego.
W Powstaniu Warszawskim walczył w batalionie “Iwo” mjr. Jerzego
Antoszewicza - jednostce, która zorganizowała się w pierwszych
d ni a ch p ow s t a n ia na
t e re n i e Śr ó d mi e ś ci a
Południowego i żołnierzy AK,
którzy nie zdołali dotrzeć
do swoich macierzystych
oddziałów w godzinie “W”.
August Brown służył w
łączności i walczył w rejonie
ulic Ws pólnej,M ars załkowskiej i Hożej.
Jak widzicie Powstanie mimo tego, że było okresem piekielnym,
tragicznym, pełnym łez i śmierci, nie pozwoliło Polakom się załamać.
Nawet wtedy można było znaleźć czas na relaks i radość przy smacznym
dymku. Tak więc siedząc dzisiaj na tarasie przy szklaneczce ulubionej
whisky z fajką w ręku, wspomnijmy tych dzielnych ludzi, bo to dzięki
nim możemy palić w tak luksusowych warunkach ... I niech nam fajka
M.G.
nigdy nie gaśnie.
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Autorzy tekstów ukazujących się w pykadełku:
M.M. / mm - Maciej Maciejewski (KOKF2010)
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K.L. - Krzysztof Liedel (Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa)
M.G. - Marcin Grzybowski (PC Warszawa)
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