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W tym numerze przedstawiamy poznańskiego fajkarza - Michała
Pawlaka, relację z szóstego rocznicowo-świątecznego konkursu
KOKF2010, cykliczne rubryki oraz wspomnienie o fajczarzach,
którzy odeszli w 2016 i pierwszych dniach 2017 roku.

Sterdyń 27-29 stycznia 2017r.
III Bal Sherlocka Holmesa
Koledzy z Klubu Fajkowo-Cygarowego im.Sherlocka Holmesa wraz
z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zapraszają
w dniach 27-29 stycznia 2017r. do Pałacu Ossolińskich w Sterdyniu.
Impreza rozpisana jest na 3 dni, jednak każdy może wybrać najciekawszą
dla siebie formułę obejmującą uczestnictwo od jednego do trzech dni
pobytu w Sterdyniu. Organizatorzy zapewniają moc atrakscji: bal, zabawy,
turnieje cygarowy i fajkowy, odczyty, filmy, degustacje, pokaz mody
męskiej, ale również licytacja na cel charytatywny.

Klub Ariergarda Fajczarzy i Aficionados
zaprasza 4 lutego 2017 r.
Do Poznania na swoje
IV Mistrzostwa AFA oraz
Otwarte Mistrzostwa Poznania
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Foto. archiwum M. M.

Michał Pawlak
Fajczarze mieli już okazję poznać poznańskiego
fajkarza - Michała Pawlaka. Wspominany był już
w Pykadełku, odwiedzał imprezy w poznańskim
Novotelu, był również w Szczytnej podczas
ostatnich Mistrzostw Polski w Wolnym Paleniu
Fajki.
Dzisiaj przedstawiamy samoprezentację tego
sympatycznego fajkarza.
m. m.

Moja pasja do fajek zaczęła się w 2010 roku, gdy kupiłem swoją pierwszą
(używaną - przyp. M. M.) fajkę i postanowiłem ją odnowić. Zgłębiając
tajniki budowy fajek, materiałów z jakich są wykonane, kupując kolejne
fajki i odnawiając je, zorientowałem się, że stały się ważną częścią
mojego życia. Moja pierwsza własnoręcznie zrobiona fajka powstała
podczas weekendowego wyjazdu. (wiśniowa gałąź, wkrętarka i stary
ustnik). Początki mojego fajkarstwa były więc trudne.

Dużo czasu zajęło mi wyposażenie warsztatu i skompletowanie odpowiednich narzędzi. Piesze kroki stawiałem w domu w kuchni, potem
na działce w piwnicy, aż w końcu udało mi się stworzyć swoją pracownię.
Każdy wyjazd czy wakacje planowałem tak, by zobaczyć coś związanego
z fajkami i ich tworzeniem.
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Odwiedziłem wiele trafik, jak również zakłady fajkowe w Saint-claude
i Cogolin, aż trafiłem do “Mimmo” Romeo, który w ciągu kilku godzin,
w warsztacie udzielił mi wielu cennych rad. Największą pomoc dostałem
od Wojtka Pastucha, który zawsze chętnie podpowiada mi co, jak i skąd.

Fajki robię tylko w wolnych chwilach, zazwyczaj późnym wieczorem.
Nigdy nie planuję z góry jakiego kształtu będzie fajka, po prostu biorę
klocek do ręki, patrzę na usłojenie, rysuję na nim, a reszta powstaje
podczas pracy.

Wszystkie fajki robię z włoskiego wrzościa od
„Mimmo” Romeo, ale fascynuje mnie również
morta (czarny dąb). Od kilku lat szukam czarnego
dębu i właśnie kilka dni temu udało mi się odpowiedni znaleźć. Zobaczymy może w 2017 roku
będą powstawały fajki głównie z czarnego dębu.
Tekst i zdjęcia: Michał Pawlak
http://pawlakpipes.com/
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Szósty rocznicowy 2-gramowy konkurs świąteczny
Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
15 grudnia 2016 roku w kaliskim pubie “Kuźnia u Stacha” spotkało się
8 z 9 członków KOKF2010 oraz gość - być może w najbliższym czasie
nowy członek Klubu - Zbigniew Rejman.

Dzięki patronatowi roztoczonemu przez Piotra Niewińskiego z Fajkowo.pl,
oraz Krzysztofa Najsztuba - AKAN, paliliśmy tytoń Peterson Aran (po 2g)
w fajeczkach firmy LEGION.
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Dzięki Fajkowo.pl i ofiarności członków Klubu stół był pełen nagród.
Tytonie,cygara, cygaretki, akcesoria, fajka i inne precjoza, było w czym
wybierać.

A jak wyglądało podium? Zwycięzcą został nasz najmłodszy kolega
klubowy - Jakub Stanisławski, który palił 2 gramy tytoniu przez 00:57:25.
Na drugim miejscu uplasował się Robert Białek z czasem 00:55:39,
a na miejscu trzecim był Roman Kalinowski z czasem 00:46:48. Nasz
gość zajął szóste miejsce i co najważniejsze obiecał, że pojawi się na
kolejnym spotkaniu klubowym.

Spotkanie zakończyło się biesiadą, podczas której wspominaliśmy tak
dobrze dla Klubu wyglądający 2016 rok. Mamy indywidualnego Mistrza
Polski, mamy drużynowe Mistrzostwo Polski, byliśmy obecni na wielu
imprezach fajczarskich. Mamy nadzieję na równie dobry 2017 rok.
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Fajka na sztalugach

U góry: Leon Auguste Adolphe Belly
(1827-1877) - obraz “Życie haremu III”.
Oczywiście fajka wodna w roli głównej.
Malarz był szczególnie zafascynowany
Bliskim Wschodem.

Po lewej: Taras Beniakh, ukraiński
malarz (ur. 1971 - ), obraz “Fajczarka”.
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Muzyka i fajka
Archie Vernon Shepp (ur. 24 maja 1937
w Fort Lauderdale) – amerykański muzyk
jazzowy i bluesowy, saksofonista, pianista,
wokalista, kompozytor, poeta, dramaturg.
Jedna z czołowych postaci free jazzu.
Album Four For Trane, wyd. 1964 przez
Impulse! Records. Cztery z pięciu utworów,
to przerobione utwory Johna Coltrane.

Arctic Monkeys – brytyjski zespół, zaliczany
do muzyki indierockowej. Powstał w 2002
roku na przedmieściach Sheffield – High
Green. Po lewej stronie prawdopodobnie
wkładka do jednego z albumów grupy.

Barrence Whitfield (ur. jako Barry White,
13 czerwca 1955), amerykański wokalista
soul i R & B, frontman grupy Barrence
Whitfield & Savages. Album Dig Thy Savage
Soul, wyd. 2013 przez Bloodshot Records.

Fajowy kącik filatelistyczny
Znaczek Poczty Polskiej z serii:
Malarstwo europejskie w muzeach
polskich - Martwa natura z homarem
autor: Jean de Heem.
Numer katalogowy Michael: PL 1814
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Znane postaci i fajka
(dzisiaj polityczne archiwum)
Antoni Maciarewicz - polityk
prawicowy. Czy pali fajkę?
Na pewno palił w czasach
tzw. komuny. Fajka i broda
były w owym okresie swego
r odz aj u i mag e p ol sk ic h
opozycjonistów.

Kto by pomyślał - Ryszard Kalisz polityk lewicowy. W młodości miał
jak widać epizod z fajką. Chyba
była to tylko przelotna fascynacja
18-latka, nie przypominam sobie,
bym później widział R. Kalisza
z fajką.

W 2016 roku pożegnaliśmy naszych przyjaciół,
aktywnych uczestników życia fajczarskiego:
Tomasza Lewandowskiego
Zbigniewa Świta
oraz (znanego głównie z telewizji):

Andrzeja Urbańskiego

Wygasła fajka
1 stycznia odszedł po ciężkiej
chorobie nasz przyjaciel Bohdan Bielecki.
W naszej pamięci pozostanie
jako zawsze uśmiechnięty
i skory do żartów uczestnik
spotkań fajczarskich.
Członkowie Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010
składają wyrazy współczucia
Rodzinie, bliskim
i przyjaciołom Bohdana.

9 stycznia zmarł profesor
Zygmunt Bauman socjolog, filozof, eseista,
profesor nauk humanistycznych,
jeden z twórców koncepcji
postmodernizmu.
Dla nas był człowiekiem fajki
i jako takiego, będziemy go pamiętali.

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

