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Klub Fajki Jasło zaprasza 16 września 2017 na turniej pod
nazwą “Jasielska Fajka Pokoju”, szczegóły okładce.
30 września 2017 w poznańskim Novotelu odbędzie się XX Fajkowy
Puchar Poznania i IX Poznański Wieczór Cygar.

Przemyskie XII Święto Fajki już za nami.
W niedzielnym (25.07) konkursie wystartowało 51 fajczarzy w tym kilku
ze Lwowa i z Kijowa. Palenie konkursowe, jak to już się przyjęło od lat,
odbyło się w “Niedźwiadku”. Uczestnicy palili tytoń GH Kentucky Nougat
w fajce Ryszarda Filara. Zwycięzcą został Ryszard Ichniowski z I Krakowskiej
Loży Fajki (1:16:13) Na drugim miejscu uplasował się z czasem 1:08:24
Taras Duma z PC Lvov, miejsce trzecie z czasem 1:04:38 wypalił Jurij
Madorsky z PC Kiev.
Bywalcy wiedzą, że dzień wcześnie również odbyła się nieco bardziej
kameralna, co nie znaczy, że mniej wspaniała impreza pod przewodnictwem
druchów Bróg i Wielkiego Zbyszka Bednarczyka. W poniedziałek natomiast
fajczarze wyruszyli na podbój Bieszczadu.
Fajowy kącik numizmatyczny
Dopiero po zamknięciu poprzedniego
numeru dotarła do mnie srebrna moneta
o nominale 10 euro z wizerunkiem
palącego fajkę Simenona (o którym
mogliśmy poczytać dzięki Monice Kubiak).
Moneta wydana w 2003 roku w nakładzie
50.000 egzemplarzy.
Simenon nie jest jedyny. Niestety dopiero poszukuję
monety o nominale 1$, na której umieszczono
wizerunek Marka Twaina, o którym możemy przeczytać
dzięki Monice Kubiak w tym numerze. Jeśli moneta trafi
do mojego zbioru, nie omieszkam się pochwalić.

m.m.
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Ania Mucha
(Klub Fajkowo-Cygarowy Trafika Poznań)
napisała o imprezie w Ostrzycach.

13 maja 2017 roku w Ostrzycach odbyły się XI Mistrzostwa Kaszub
w Wolnym Paleniu Fajki. Po raz kolejny impreza odbyła się pięknym
Ośrodku Wypoczynkowym „Wodny Świat”. Organizatorzy, tj. KKKF
„ Kaszebsko Pipa” w Samoninie spisali się doskonale. Fajkę turniejową
wykonał z platanu Zbigniew Bednarczyk Mr. Bróg. Tytoń fajkowy Gawith
Hoggart Kendal Flake ufundowałoń Fajkowo.pl

Uczestnicy stawili się licznie wraz z osobami towarzyszącymi już około
południa. Radosnym rozmowom przy fajce, wspólnym obiedzie nie było
końca. Pogoda była wymarzona. To był piękny, słoneczny dzień. Dzięki
temu można było z kawą, ciastem lub innymi napitkami napawać oczy
widokami, siedząc na tarasach przy obiekcie.

W konkursie wzięły udział 52 osoby,
w tym aż dziesięć Pań. Turniej pod
bacznym okiem głównego Sędziego
w osobie Jerzego Wilczkowiaka
rozpoczął się zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez gospodarzy. Rozdano fajki, tytoń i zapałki.
I zapalili. Jak się paliło, nie napiszę
bo jako osoba niepaląca nic nie wiem
na temat tego jak zachowywał się
tytoń. Skupienie malowało się na
wielu twarzach. Niestety nic nie trwa
wiecznie, więc i z czasem uczestnicy
zaczęli się wykruszać. Zawody wygrał
po raz kolejny, Zenon Dombrowski
(1:30:35) a KKKF Somonino. Gratulacje raz jeszcze. Drugi był Kazimierz
Muchowski (1:28:51) z PC Słupsk,
a trzeci Piotr Niewiński (1:21:27)
(Fajkowo.pl).
Wśród Pań klasyfikacja ułożyła się
następująco:1. Danuta Kosowska
(1:01:31), 2. Gabriela Bielicka (0:57:22)
- obie Panie reprezentowały gospodarzy, 3. Małgorzata Tritt (0:50:52)
z KFC Trafika Poznań. Wszystkim

serdecznie gratuluję osiągniętych
wyników. Organizatorom, wspartym
przez Stowarzyszenie Wieś Kaszubska, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie oraz sponsorów serdecznie
dziękujemy za gościnę. Bawiliśmy się
doskonale. To był fantastyczny czas
spędzony w cudnym miejscu, w gronie
przyjaciół i znajomych.
Tekst i zdjęci: Ania Mucha
W arto w tym m iejscu p rzyp o mn ieć, że kolejn e sp o tkan ie w O strzycach
b ędz ie szczeg óln e - od b ęd ą się tam b o w iem ko lejn e M istrzo stw a Po lski.
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Mark Twain i jego fajka wg Moniki Kubiak
Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens), ur. 30 listopada
1835 r. w osadzie Florida w Missouri, zm. 21 kwietnia 1910 r.
w Redding, Connecticut) – amerykański pisarz pochodzenia
szkockiego, felietonista, satyryk, humorysta. William Faulkner
nazwał go „ojcem amerykańskiej literatury”, zaś Ernest
Hemingway stwierdził, że amerykańska literatura rozpoczęła
się od opublikowania „Przygód Hucka Finna”.
Już jako 12-letni chłopiec po śmierci ojca musiał podjąć pracę, by utrzymać
rodzinę. Pracował w drukarni, a później jako pilot parostatków, a swoje
perypetie opisał w autobiograficznej powieści „Życie na Missisipi”. Z tego
okresu pochodzi też jego pseudonim - „mark twain” w żargonie pilotów
parowców oznacza „zaznacz dwa” (sążnie głębokości).
Mark Twain napisał kilka powieści autobiograficzne „Pod gołym niebem”
z 1872 roku o trudnym losie amerykańskich osadników, „Pozłacany
wiek” z Ch. D. Warrenem z 1873 roku,
„Włóczęga za granicą” opisującą wrażenia z podróży do Europy z 1880 roku,
„Książę i żebrak” (o zamianie bliźniaczo podobnych chłopców) i „Yankes
na dworze króla Artura” (satyra na mity
arturiańskie), jednak najbardziej znany
pozostaje jako autor młodzieżowych
„Przygód Tomka Sawyera” (1876) oraz
„Przygód Hucka Finna” (1884). Pisał
również mniejsze formy literackie,
felietony, relacje z podróży, satyry na
amerykańską rzeczywistość („Człowiek,
który zdemoralizował Hadleyburg”
z 1899 roku czy „Tajemniczy przybysz”
(1916) oraz miniatury literackie „Pamiętniki Adama i Ewy” (1906).
Pierwszym czytelnikami jego tekstów była żona Olivia i dwie córki – żona
wykreślała co bardziej zjadliwe wstawki, córki protestowały, a na koniec
wykreślał je sam Twain, twierdząc, że wtrącił je tylko dla zabawienia rodziny.
Przeciwności losu go nie zniechęcały. Gdy w 1893 roku zbankrutowało
przedsiębiorstwo wydawnicze, w które zainwestował 200 tys. dolarów, spłacił
długi, podróżując z odczytami po Stanach i Europie, i z czasem zgromadził
nową fortunę. Generalnie słynął ze specyficznego poczucia humoru i sarkazmu.
Powiadają, że pewnego dnia odwiedził go nieopierzony autor, któremu udało się
wydać nowelę w kiepskim czasopiśmie. Szczęśliwy młodzian zakrzyknął, że
pisanie to bardzo prosta sprawa, na co Twain odrzekł: „Ciszej, na miłość boską,

niech pan nas nie zdradzi!”. Z kolei pewna wielbicielka jego talentu zapytała,
jakie książki są dla niego najważniejsze. Odparł, że wszystkie są niezwykle
przydatne – te ze skórzaną okładką można wykorzystać do ostrzenia brzytew,
cienkie broszurki do podparcia kiwającego się stołu, a encyklopedie do obrony
w razie napadu.
Mark Twain prawie nie rozstawał się z fajką kukurydzianka, tanią, typowo
amerykańską i kojarzoną właśnie z nim. Z tytoni cenił sobie przede wszystkim
Player’s Navy Cut, mieszankę, która istnieje po dziś dzień, lecz nie tylko Rudyard Kipling, odwiedziwszy Twaina w jego domu, zauważył, że gospodarz
palił tytoń turecki. Według opisu zamieszczonego w „The Idler Magazine:
An Illustrated Monthly” z 1892 roku Twain zawsze zabierał ze sobą jedwabny
woreczek, w którym przechowywał tytoń i główkę fajki (turlając się w woreczku,
główka sama napełniała się tytoniem, więc właściciel nie musiał jej nabijać),
a cybuch nosił w kieszeni niczym pióro. Niestety, nie dbał specjalnie o regularne
czyszczenie swoich fajek.
Luke Sharp, który podróżował z Markiem Twainem na statku do Francji,
opowiadał: „Kiedy Twain chce znowu zapalić (czyli zwykle po 5 minutach od
poprzedniego razu), wyławia główkę fajki, już napełnioną tytoniem, dokłada
cybuch i rozpala fajkę”. Twain nosił ze sobą także pudełko cygar. Kiedy Sharp
zapytał pisarza, czy ma zamiar przeszmuglować tytoń, chowając go przed
celnikami, ten odparł: Nie, proszę pana … powiem celnikom – oclijcie co chcecie,
ale nie tykajcie tytoniu.”
Jedną z ulubionych fajek Twaina był bent Petersona z 1896 roku, ze srebrną,
grawerowaną obręczą, nieco bardziej zaokrąglony i o jabłkowym kształcie niż
obecnie wytwarzane (z niewiadomych powodów Peterson zarzucił produkcję
tego modelu na początku XX wieku). Z wyraźnymi śladami użytkowania,
z główką o cieńszych ściankach przez długie lata palenia, długo spoczywała
w muzeum Marka Twaina w Hannibal, Missouri, gdy w 1980 roku została
rozpoznana dzięki starej fotografii.
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Podekscytowani odkryciem ludzie z Petersona stwierdzili, że każda fajka,
która tak długo i dobrze służyła swemu sławnemu właścicielowi, powinna
być dostępna dla innych wielbicieli fajek. Jako że tego konkretnego kształtu
nie produkowano od wielu lat, trzeba było go na nowo wymierzyć i przygotować wyselekcjonowane bloki wrzośćca. Peterson wypuścił serię fajek Marka
Twaina pod koniec 1980 roku (numerowaną od 1 do 400) i kolejną w 1981 roku
(numerowaną od 401 do 1000), natomiast w latach 1983-1989 wytwarzał je
bez numeracji (nie licząc złotej serii z 1985 roku).
Jak sam powiadał: „Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to tysiące razy.”
I nigdy mu się nie udało.

Tekst: Monika Kubiak
Źródła:

https://www.bespokepost.com/the-post/the-pipe-smoking-preferences-of-famous-authors
https://pipedia.org/wiki/A_Closer_Look_at_the_Mark_Twain_Original_and_New_Pipes
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1102701,Mark-Twain-%E2%80%93-ojciec-amerykanskiej-literatury

Fajowy kącik filatelistyczny
A tutaj trzy znaczki z paragwajskiej serii ilustrującej powieści Marka Twaina
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Nowa postać na ... hmmm ... polskiej scenie fajkarskiej
czyli J.P. Pipes o sobie
Cześć. Kuba, lat 32, łodz ianin z urodz enia, m ies zkaniec Szm aragdowej
Wyspy z wy boru.

Pierwszy wyrób fajkopodobny powstał dwa lata temu, nigdy niedokończony,
z jesionu o ile pamięć nie myli. Kolejna fajka, na której powstanie potrzeba
było kolejnych kilku miesięcy, została wykonana już z wrzośca. Duża w tym
zasługa Wojtka Pastucha i Rafała Woźniaka, którzy podzielili się ze mną
wiedzą i doświadczeniem. Nie bez znaczenia były pierwsze informacje zdobyte
na fajkanetowym forum.

fot. A. Mucha

Moje fajki powstają z wrzośca od Mimmo Romeo. Wrzosiec to prawdziwie
magiczny surowiec, łączący w sobie cechy, które rzadko występują w przyrodzie obok siebie. Dużo czasu minie nim wyjdę spod jego czaru. Być może
wtedy zdarzą się chwile niewierności, na rzecz innych materiałów. Pierwsze
fajki posiadały ustniki w gotowych półproduktów. Obecne powstają już
z prętów ebonitowych lub cumberland, najczęściej ze wstawkami z Jumy.
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Nie potrafię jednoznacznie powiedzieć co stoi za obraną dziś drogą. Wczesnomłodzieńcze próby palenia fajki, wrodzone predyspozycje do pracy z drewnem,
połączenie obojga tych rzeczy, czy jeszcze coś innego. Cokolwiek to było,
doprowadziło do radykalnej zmiany dotychczasowego planu na życie, od którego
nie ma już odwrotu. Zbyt wielka w tym przyjemność.

Nie mam dziś złudzeń,
że jestem na samym
początku drogi. Ale najtrudniejszy czas, gdy
klocki wrzoścowe latały
po warsztacie, mam już
za sobą. Do każdej kolejnej fajki podchodzę
z tym samym zamiarem.
Musi być w czymś lepsza
od poprzedniej. Dzięki
temu udaje mi się zachować stały postęp, który
kiedyś zaowocuje fajką,
z której będę zadowolony.

Plany na najbliższe miesiące obejmują pierwsze fajki
sygnowane. Zaś będąc pod ciągłym urokiem fajek
o długiej szyjce, marzy mi się zestaw czterech fajek,
po jednej na każdego z przedstawicieli z rodziny
canadianów (cana dian i lumberman) oraz liverpooli
(liverpool i lovat).
Jakub Paszkiewicz - J.P. Pipes

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

