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Fajkowy kącik
filatelistyczny

Znaczek pocztowy wydany
w 1990 roku przez niemiecką
pocztę. Utrzymany w bajkowej
konwencji (seria bajkowa).

m.m.

Bydgoskie spotkanie i Grand Prix 2016

Bydgoskie Bractwo Fajkowe LEGION
zaprasza 19 listopada 2016 do Hotelu
Park w Bydgoszczy na konkurs oraz
zakończenie Grand Prix 2016.
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Andrzej “MIMOTO” Piontek

Ci, którzy obserwowali postępy Andrzeja
w tworzeniu fajek, na pewno zwrócili
uwagę na postęp, jaki poczyniony został
w zakresie ich kształtowania.

O Andrzeju można by pisać długo i rozwlekle, ale esencją tego byłoby
stwierdzenie, że Andrzej ukochał drewno.

Spod zdolnych rąk fajkarza wychodziły
meble, skrzypce, drewniane pióra i długo-
pisy. Wreszcie w poszukiwaniu materiału
do swoich prac, zwrócił się do Zbyszka
Bednarczyka, a w przesyłce dotarła
wyeliminowana z produkcji fajka ... i tak
się zaczęło.

Dzisiaj wspólnie z Wojtkiem Pastuchem
wyprawia się do “Mimmo” po liguryjski
wrzosiec i doskonali się w jego obróbce.

Na szyjce fajki Andrzeja znakowane są tłoczonym logo i napisem
MIMOTO, na ustnikach wstawiane są srebrne loga.
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Fajka na sztalugach

Po lewej obraz  Teodora
Axentowicza (1859-1938).

Na dole po prawej Samuel
Adlivankin (1897-1966) -
malarz rosyjski.

Na dole po lewej John
Bauer  (1882-1912) - malarz
i ilustrator szwedzki.

Na stronie obok dwa obrazy
Petera Baumgartner (1834-
1911) - malarza niemieckiego.
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Z wizytą u Kolegów z Klubu Kolekcjonerów Fajek w Poznaniu

22 sierpnia 2016 trzech członków Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
udało się w odwiedziny do Klubu Kolekcjonerów Fajek w Poznaniu.
Roman “Soley” Kalinowski, Sławomir Mielcarek i Maciej Maciejewski
skorzystali z zaproszenia Edwarda Solorza, Krzysztofa Grzesińskiego
oraz Jacka Schmidta i udali się do poznańskiej dzielnicy Grunwald.
KKF posiada w Poznaniu przy ul. Orężnej 13 pomieszczenie klubowe
z zapleczem sanitarnym. Dla większości klubów w Polsce posiadanie
takiego pomieszczenia jest po prostu nieosiągalne. Cieszymy się, gdy
w jakimś lokalu nas tolerują, ponieważ coraz częściej staję się strefą
wolną od tytoniu. 

Wróćmy jednak do miejsca spotkań KKF Poznań. Dzięki posiadaniu
takiego pomieszczenia, klubowicze mają się gdzie spotkać, zapalić
fajkę czy cygaro, przyjąć znajomych, powspominać kolegów oraz
wydarzenia, w których Klub uczestniczył. Członkowie KKF mają co
wspominać ponieważ Klub działa już 39 lat. Wspominkom służą
prowadzone przez klubowiczów kroniki, w których znajdują się zdjęcia,
wycinki prasowe, zestawienia wyników zawodów, itp.  Ponadto trzeba
zaznaczyć, że wspominkom dobrze służą trofea zdobyte przez KKF,
na które zaczyna powoli brakować miejsca. Oczywiście znajdują się
tam również inne pamiątki fajczarskie. Należy dodać, że KKF w ciągu
roku organizuje dwie imprezy fajczarskie (w styczniu i we wrześniu).

Jeśli Koledzy z KKF zaproszą kogoś do siebie, warto skorzystać z
zaproszenia, ponieważ można zobaczyć tam kawał historii polskiego
fajczarstwa. m.m.
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Odwiedziny w poznańskiej Trafice
przy ul. Sczanieckiej 

W Poznaniu przy ul. Sczanieckiej 9 znajduje się Trafika, w której Rysiu
i Tomek służą swoją wiedzą, pomocą i towarem. Asortyment jest szeroki.
Zainteresowani znajdą tutaj fajki i akcesoria, papierosy i tytonie do ich
skręcania, tytonie fajkowe w bardzo szerokiej gamie producentów oraz
smaków. Cygara dostępne w Trafice zajmują odrębne pomieszczenie,
w którym utrzymywane są odpowiednie dla przechowywania cygar
warunki.

Bywam w tej Trafice w miarę możliwości (w czasie pobytu w Poznaniu),
widziałem jak Tomek z Rysiem podchodzą do klienta, który nie jest do
końca zdecydowany co do wyboru cygar, fajki, bądź tytoniu fajkowego.
Udzielają wyczerpujących informacji i co najważniejsze, nie zaczynają
od górnej półki, lecz krok po kroku wyjaśniają różnice pomiędzy fajkami
z różnego rodzaju drewna, różnych producentów, co do jakości tytoni
czy cygar. Robią to z cierpliwością godną fajczarza :) 

Uważam, że warto mówić o takich miejscach, więc jeśli znacie podobne,
to piszcie, przesyłajcie relacje i zdjęcia - zamieścimy.



Muzyka i fajka

W swoich fajowych poszukiwaniach natrafiłem na coś takiego ...
okładki płyt. Niestety, nie wiem jakie grupy muzyczne lub muzycy
wydali te trzy płyty.

Alan Hull

Urodził się 20.02.1945 roku w Benwell, Anglia, zmarł 17.11.1995 roku
w Newcastle, Anglia - angielski muzyk, wokalista, założyciel grupy
Lindisfarne grającej folk rock. Wcześniej grał w The Chosen Few jako
gitarzysta. Pracował jako pielęgniarz, później jako kierowca. Solowy
album PIPEDREAM wydał w 1973 roku. Kolejny album SQUIRE wydał
w 1975 roku. Alan Hull wydał sześć albumów solowych i kilka singli.
Po jego śmierci wydano jeszcze trzy albumy z piosenkami wokalisty.

 



 

                      

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376

W dniu 14 sierpnia 2016r. odszedł poznański fajczarz

Odchodząc pozostawił w smutku nie tylko rodzinę,
ale również przyjaciół fajczarzy.

W dniu 22 sierpnia 2016r. członkowie KOKF2010
wraz z członkami Klubu Kolekcjonerów Fajek

z Poznania, pożegnali Kolegę Zbyszka
na poznańskim Junikowie.

Tego samego dnia o godzinie 20.00 fajczarze
z całej Polski zapalili fajkę za pamięć o Zbyszku.

Zbigniew Świt.

Wygasła fajka

 


