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Fajowy kącik filatelistyczny

Belgijski znaczek upamiętniający
100. rocznicę urodzin flamandzkiego
pisarza Ernesta Claesa.

Numer katalogowy zanczka według
katalogu Michael: BE 2243.

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.

Fajka na sztalugach

Obraz “Szczęśliwe psy”
autorstwa Richarda Ansdella,
(11.05.1815 - 20.04.1885) -
brytyjskiego malarza okresu
wiktoriańskiego, który specja-
lizował się w przedstawieniach
zwierząt. Inspiracje artysty-
czne czerpał w czasie podróży,
odwiedził Hiszpanię i wielo-
krotnie wędrował po Szkocji.



Krótka historia pracowni fajek Golden pipe której założycielami są:
Artur Miciak, Paweł Kulan i Mariusz Wawrzkowicz

Golden pipe - o sobie 

Początki fajkarstwa przemyskiego sięgają lat 70. XIX wieku. W Przemyślu
jak wiemy zaczęła się historia polskiej fajki. Tutaj też rozpoczęła się
nasza przygoda. Jesteśmy pomysłodawcami i twórcami pracowni fajek
"Golden pipe" powstałej w roku 2013 i choć metryka jest krótka w porów-
naniu z innymi firmami tego typu, to doświadczenie w pracy przy fajkach
mamy ponad dwudziestoletnie. Nasza pracownia znajduje się właśnie
w Przemyślu i powstała tu przede wszystkim dzięki przyjaźni trzech
osób, naszej pasji i determinacji w pokonywaniu przeszkód. Przygodę
z fajką rozpoczęliśmy w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
pod okiem mistrza Kazimierza Roga współtwórcy firmy Mr.Bróg i w tejże
firmie pracowaliśmy kilkanaście lat zdobywając doświadczenie, jak mówi
znane przysłowie "trening czyni mistrza”. Pracując w firmie Mr.Bróg

doszliśmy do pewnego etapu
pracy w którym człowiek już
nie rozwija się tak intensywnie,
zatrzymujemy się w rozwoju
i dochodzimy do rutyny, a ona
zabija inwencję twórczą i po-
mysłowość. Wraz ze zmienia-
jącą się sytuacja w kraju jak
i w życiu każdego z nas 
postanowiliśmy coś zmienić

 



Tekst i foto.: Golden pipe

i pójść krok dalej w życiu, rozpoczynając własną drogę z fajką. Pracownię
stworzyliśmy sami od podstaw, dzięki współpracy i zdobytej wiedzy połą-
czyliśmy stare metody i techniki z odrobiną nowszej technologii, tworząc
wszystkie potrzebne urządzenia i maszyny, i własne modele fajek, ale jedno-
cześnie pozostaliśmy wierni tradycyjnej sztuce, ponieważ chcemy, aby
każdy przedmiot stworzony przez nas u odbiorcy robił wrażenie  wyjąt-
kowego i niebanalnego. W naszej pracowni łączy się rzemiosło ze sztuką
projektowania i wykonania. Doskonalimy techniki, które zostały niemal
zapomniane w dzisiejszych czasach.

Pomimo, że większość naszej
produkcji to wyroby seryjne,
wykonujemy też fajki na indy-
widualne zamówienia. 
Fajki z naszej pracowni dzięki
przede wszystkim jakości
i estetyce wykonania, są coraz
częściej  doceniane w europie
i na całym  świecie, gdzie
znajdujemy większość naszych

odbiorców, którzy doceniają, że projektując i wykonując  fajki, ich kształt i formę
staramy się znaleźć w każdym modelu idealną równowagę i harmonię.
Fajki w naszej pracowni wykonujemy z gruszy, dębu, buka i innych
gatunków drewna, ale materiałem stosowanym u nas przede wszystkim jest
wrzosiec, głównie z Hiszpanii, dzięki jego wyjątkowej strukturze i usłojeniu
udaje się uzyskiwać bardzo ciekawe rezultaty. Dzięki nowym pomysłom
ciągle staramy się tworzyć nowe modele fajek, przykładem może być stwo-
rzona u nas, a zainspirowana filmem oryginalna linia kilku modeli fajek
z długim  drewnianym ustnikiem.

Wykonujemy też między innymi
ubijacze do fajek, jak i różnego
rodzaju stojaki na jedną lub  
kilka fajek. To na pewno nie
koniec w tworzeniu nowych
wyrobów inspirowanych sztuką,
przyrodą, życiem a przede
wszystkim gustem i  potrzebami
kl ientów. Mamy nadzieję,
że nasza nie dawno powstała
firma nie będzie ostatnią, która
kontynuuje dziedzictwo dawnych
mistrzów  fajkarstwa i za kilka
lub kilkanaście lat znajdą się
kontynuatorzy tego zawodu.



KOKF2010 ma kolejnego korespondenta.
Prezydent Toruńskiego Instytutu Fajki -
Sebastian Nowak - był w Przemyślu
i ... donosi ...

W niedzielę, 25. czerwca odbyło się XII Nietuzinkowe Święto Fajki
w Przemyślu. Impreza trwała jednak już od soboty, a wyjazd na Podkarpacie
był doskonałym pretekstem do wygospodarowania długiego weekendu. 

Obchody tegorocznego święta rozpoczęła już chyba tradycyjnie impreza
w wytwórni fajek Mr Bróg, u Zbyszka Bednarczyka. Okazja do celebracji była
nielicha, założone przez właściciela firmy Bractwo Druhów Mr Bróg skończyło
właśnie 18 lat. Gospodarz  ugościł przybyłych w swoim Brogowym stylu.
Na głodnych czekał grill, na spragnionych złociste trunki, zaś chcący wesprzeć
cele charytatywne mogli zarówno ofiarować fanty jak i wziąć udział w loterii
i licytacji. W podobnej konwencji odbyło się palenie konkursowe. Uczestnicy
turnieju wylicytowali cenę, za którą nabyli wiśniowe fajki startowe, a pieniądze
z ich zakupu zasiliły ogólną pulę środków przekazanych na szczytny cel.
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Niedzielne obchody Święta Fajki rozpoczęły się jeszcze przed południem. 
Na przemyskim rynku rozstawili się kramarze oferujący wszelkie dobra. Wśród
nich nie mogło zabraknąć lokalnych fajkarzy, którzy nie tylko wystawiali
wykonane przez siebie cudeńka, ale służyli radą, opowiadali o swej pracy, a od
pogrążonych w świątecznym amoku fajczarzy przyjmowali zamówienia. 

Skwar z nieba działał nieco nużąco. Przyjemny chłodek znalazł się w klubie
„Niedźwiadek”, który ugościł uczestników świątecznego turnieju w wolnym
paleniu fajki. Tegoroczną fajkę konkursową przygotował Ryszard Filar, obchodzący
w tym roku sześćdziesięciolecie swojej działalności. Tytoń konkursowy zapewniło
z kolei Fajkowo.pl.
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Zmagania okazały się dość przewrotne. Zawodnicy, którzy od początku nasta
wiali się na długie palenie, nie docenili najwidoczniej wilgoci kryjącej się
w porcjach Kentucky Nougat od Gawitha Hoggartha. Pierwsze zgłoszenia czasu
rozpoczęły się już chwilę po starcie zegara, a do piątej minuty dotrwali ci,
którzy zaraz na początku rozpalili porządnie blend. 

-

Na podium znalazło się miejsce dla jednego
Polaka oraz dwóch Ukraińców. Pierwsze miejsce,
za czas palenia równy 1 godzina 16 min 13 s,
przypadło Ryszardowi Ichniowskiemu z I Kra-
kowskiej Loży Fajki. Niewiele krócej palił Taras
Duma (1:08:24) z Lwowskiego Klubu Fajki.
Trzecie miejsce zajął Yuri Madorsky (1:04:38).
Szczęśliwców zajmujących 8 pierwszych lokat
nagrodzono fajkami wytworzonymi przez prze-
myskich mistrzów fajkarstwa. Nikt z uczestników
nie wyjechał jednak z pustymi rękoma. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i karty startowe
oraz zapas gadżetów i suwenirów, bliżej lub dalej
związanych z fajczarstwem.

Po zakończeniu zawodów odbył się uroczysty pochód ulicami starego Przemyśla.
Przemarsz rozpoczynała orkiestra dęta, następnie maszerowali włodarze miasta,
fajkarze przemyscy i przedstawiciele cechu rzemiosł.
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Fajczarze, przedstawiciele klubów fajkowych i mieszkańcy tworzyli długi ogonek,
na którego końcu pojawiła się ogromna fajka na kołach. Pochód dotarł pod Muzeum
Dzwonów i Fajek, gdzie odpalono uroczyście metalową fajkę. Gest ten oficjalnie
rozpoczynał Święto Fajki w Przemyślu.

Następnie uczestnicy wrócili na płytę rynku głównego, by cieszyć oczy
wytworami fajkarzy, a uszy występami mniej lub bardziej znanych zespołów.
Gwiazdami wieczoru byli Habakuk i Rezerwat.

 



Ostatnim  już poniedziałkowym  punktem programu była wycieczka w Biesz
czady z Mariuszem Bednarzem. Zwiedziliśmy tunel kolejowy łączący Polskę
i Słowację, zaszliśmy do Schroniska „Szwejkowo”, a na koniec dotarliśmy do
Smolnika, gdzie w Zagrodzie Chryszczata gościliśmy się do późnych godzin
wieczornych. 

-

W trakcie wyjazdu nie brakowało okazji do wspólnego ćmienia fajeczki, rozmów
na wszelkie tematy i bolączki fajczarzy, czy sposobności do poznania legend
fajczarskiego świata. Z perspektywy czasu stwierdzam, że przedwakacyjny
wyjazd do Przemyśla warto wydłużyć o dodatkowe dni, nie tylko na wypoczynek,
ale i zwiedzanie okolicy. A okolica, samo miasto i jego mieszkańcy, chwytają
za serce … Tekst: Sebastian Nowak Zdjęcia: Sebastian Nowak/Marcin Nowak  



 

 

 

 

                                                    

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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