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XXV-lecie PKLF
21 kwietnia 2017 roku Pierwsza Krakowska Loża Fajki
celebrowała swoją 25 rocznicę powstania. Uczestnicy
spotkania mieli niepowtarzalną okazję palić fajkę w
murach muzeum.
O przebiegu impre zy możecie przeczytać na stronie
kalum et.pl.

XI Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub
13 maja 2017 w Ostrzycach odbędą s ię
już po raz je denasty Międzynarodowe
M istrzostwa Kaszub.
W przyszłym roku nasi przyjaciele będą
organizatorami kolejnych Mistrzostw Polski
w Wolnym Paleniu Fajki.

Fajczarze, którzy mieli okazję być na
imprezach organizowanych przez KKKF
Somonino, bardzo sobie chwalą gościnność
gospodarzy i wspaniałe “okoliczności przyrody”.

Święto Fajki w Przemyślu
25 czerwca 2017 to termin najbliższego
Święta Fajki w Przemyślu.
Wtajemniczeni doskonale się orientują,
że impreza zaczyna się już dzień wcześniej
i kończy dzień później.
W tym roku fajkę konkursową przygotowuje
najstarszy czynny przemyski fajkarz Rzyszard Filar.
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Dominik Pipes czyli
Dominik Kobryń
kolejny polski
fajkarz - artysta.
Napisał ...
Nazywam się Dominik Kobryń.
Od 24 lat prowadzę studio tatuażu
artystycznego. Pierwsza fajka
wpadła w moje ręce gdy miałem
13 lat, chcąc być wiarygodnym
zapaliłem w niej....herbatę :)
Była to piękna fajka St.Claude ze
wstawką z pianki morskiej, którą
oczywiście mam do dziś. W wieku
18 lat otrzymałem dwie następne
i po położeniu ich na półkę
pomyślałem"może będę je kolekcjonować?" W chwili obecnej
po kolejnych 23 latach mój zbiór
zbliża się do 1000 fajek plus
pięć wytatuowanych na moim
ciele :)
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Na świecie jest mnóstwo fajek, na które mnie
nie stać więc postanowiłem zacząć je robić sam.
W związku z mijającym ćwierćwieczem mojej
pracy z ludźmi czuję, że to najlepsza pora by
zamienić gwar studia na samotność w warsztacie
fajkarskim, a z racji wykonywanego zawodu mam
wiele pomysłów, które mam nadzieję wraz
z nabyciem doświadczenia zrealizować.
Pierwsze 4 fajki wykonałem z drzewa oliwnego,
a następne już z wrzośca dzięki pomocy
Wojtka Pastucha, któremu chciałbym po raz
kolejny podziękować za cenne rady i pomoc.

Tekst i zdjęcia:
Dominik Kobryń
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Tolkien rozpoczął cykl artykułów Moniki Kubiak,
przedstawiający pisarzy kochających fajki. Dzisiaj
możemy przeczytać o Georgesie Simenonie.
Monika nie zdradziła jeszcze, z kim spotkamy
się w następnym Pykadełku. m.m.

Simenon, Maigret i fajka
Monika Kubiak

Georges Joseph Christian Simenon (ur. 13 lutego 1903 w Liège,
zm. 4 września 1989 w Lozannie) był belgijskim, francuskojęzycznym
autorem powieści kryminalnych, bardzo płodnym, jako że potrafił pisać
80 stron dziennie. Opublikował ponad 450 powieści. Największą
popularność przyniósł mu znany na całym świecie cykl o inspektorze
Maigret (75 powieści i 28 opowiadań).

Maigret kochał dobrą kuchnię i swoją żonę, u boku której pędził spokojny żywot, odreagowywał zawodowe stresy, a czasami korzystał
z jej mądrości życiowej. Charakterystyki komisarza dopełniała fajka
i gorący grog, którym raczył się nader chętnie, szczególnie w chłodne
jesienne i zimowe dni. Najczęściej palił w fajkach wrzośćcowych, chociaż
w kolekcji miał także fajki z pianki morskiej. Wybierał duże, masywne
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lekko zaokrąglone. Palił zwykły
tytoń - mocny, brązowy, sprzedawany we Francji w szarych
paczuszkach.
Georges Simenon również nie
stronił od kobiet, podróży, dobrych trunków i tytoniu fajkowego.
Podobno w ciągu swojego długiego życia przespał się z 10
tysiącami kobiet, wielokrotnie
się przeprowadzał, pijał czerwone wino, cydr, grog, brandy,
calvados i martini, a własnych
fajek miał ponad 300.
„Wszystko zaczęło się, kiedy
miałem 13 lat„ wspominał.
„Wtedy to zacząłem pisać, palić
fajkę i straciłem dziewictwo.”

A jak powtarzał pod koniec
życia: „Z fajkami nie rozstaję
się nigdy, z kobietami - zawsze”.
Pisząc swoje powieści, palił
sześć do ośmiu fajek na jeden
rozdział. W noc przed rozpoczęciem nowej powieści czyścił klawisze i wałek elektrycznej
maszyny do pisania IBM, przygotowywał kilka fajek, zapas
specjalnego tytoniu „Coupe
Maigret”, dzbanek kawy i duży
kubek (telefon odłączony, na
drzwiach wywieszka „nie
przeszkadzać” podprowadzona z Plaza Hotel w Nowym
Jorku).
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Jeśli chodzi o tytoń, Georges Simenon najchętniej palił Dunhill Royal
Yacht, chociaż widywano go i z Dobie's Four Square. M. K.

Zdjęcia - internet. Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Simenon
http://people.com/archive/after-500-novels-and-10000-women-georges-simenon-has
-earned-his-retirement-vol-13-no-4/
http://www.trussel.com/maig/pipee.htm

Fajowy kącik filatelistyczny
Niejako wywołany do tablicy, przedstawiam kopertę z FDC (pierwszego
dnia dystrybucji), na którym znalazł się wizerunek Georgesa Simenona.
Na kopercie znajdują się
znaczki:
Francja 1994, katalog
Michael FR 2911

Szwajcaria 1994 katalog
Michael CH 1535
Belgia 1994 katalog
Michael BE 2631
m. m.
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Fajowy tatuaż
Zainspirowany tatuażami Dominika (Dominik Pipes), odkopałem z dysku
trochę fajowych tatuaży. Nie mam nic przeciw tatuażom, uważam że to
prywatna sprawa czy się kto tatuuje, czy nie. Wiem tylko, że niektóre
tatuaże są naprawdę ciekawe.

fot. A. Mucha

m.m.
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Muzyka i fajka
Bing Crosby, właśc. Harry Lillis Crosby (ur. 3.05.1903 w Tacoma, Waszyngton,
zm. 14.10.1977 w Madrycie) – jeden z najpopularniejszych wokalistów i aktorów
amerykańskich XX wieku. Brat piosenkarza Boba Crosby’ego.
Biorąc pod uwagę upodobanie Binga do fajki, śmiem wątpić w to, czy poniżej
znalazły się wszystkie okładki jego płyt, na których jest fajka.

Fajowy ExLibris

Nie mam żadnego ExLibris-u w oryginale, ale podpowiadam kolegom, gdzie
jeszcze można znaleźć fajkę (i co może być jednym ze zbiorów w naszych
kolekcjach).
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