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Fotografie znajdujące się w biuletynie (i wiele innych) znajdziecie w sieci

Już za kilka dni (17 czerwca 2018r.) odbędzie się następne  “Święto Fajki”
w Przemyślu. Koledzy z Przemyskiego Klubu Fajki wspólnie z Urzędem
Miasta zapraszają na kolejną zabawę w czerwcową niedzielę. Wtajemniczeni

wiedzą, że bawimy się już od soboty, a i poniedziałek jest zawsze pełen
atrakcji. 

Tym razem ciekawostką będzie fajka konkursowa - fajczarze do chwili odebrania
pakietów startowych nie będą wiedzieli w czyjego autorstwa fajce będą palić.
Kilku członków PKF - fajkarzy wykonało fajki konkursowe, nadając swoje sygnatury.

Nikt więc nie będzie do końca pewny, czy palić mu wypadnie w Antoniewskim,
Bednarczyku, Filarze, Polińskin czy Worobcu.

Niedługo oczekujcie numeru “50” (a może nawet następnych), obiecuję, że nie
będzie tam wodotrysków - nic się nie zmieni, wciąż będą informacje z imprez,
ciekawostki, artykuły osób współpracujących z “Pykadełkiem”, a to wszystko

w biuletynowej, ubogiej szacie graficznej.

1, 2, 3 ... 49, 50!

m.m.
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Małgosia Tritt (KFC Trafika Poznań) napisała słów
kilka o najważniejszej dla fajczarzy imprezie,
czyli Mistrzostwach Polski w Wolnym Paleniu Fajki.

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W WOLNYM PALENIU FAJKI

OSTRZYCE 12-13 maja 2018r.

Minął już tydzień od Mistrzostw Polski w wolnym paleniu fajki
w Ostrzycach. Palących było stu, to oszałamiająca liczba. I choć
wyniki już wszystkim są znane, to zamieszczam je jeszcze raz
na łamach „Pykadełka”.

fot. A. Antonenko
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http://czasatrakcji.pl/pl/atrakcja/
muzeum-dzwonow-i-fajek.html

Mistrzem Polski został Przemysław Marach z Klubu  Fajkowo-Cygaro-
wego im. Sherlocka Holmesa z czasem 02:03:46, drugie miejsce zajął
Jan Serafin (niezrzeszony ) z czasem 01:55:22, a na trzecim miejscu
uplasował się Roman Kalinowski Soley z Kalisko-Ostrowskiego Klubu
Fajki 2010 z czasem 01:45:15. Najlepszą kobietą tych mistrzostw została
Gabriela Bielicka z Kaszubskiego Klubu Kolekcjonerów Fajek z czasem
0:50:42. Gratulacje!

To nowa czołówka tych Mistrzostw,
choć ja dodałabym tu jeszcze jedną
osobę,  Prezydenta Kaszubskiego
Klubu Kolekcjonerów Fajek Mariana
Kowalewskiego. Zasłużył on bowiem
na miano Mistrza organizacji za
dopracowanie wszystk iego w
najmniejszych szczegółach. 

Mieliśmy możliwość podziwiać ceramikę z regionalnymi wzorami,
a także stoiska z fajkami znanych fajkarzy: Henryka i Mateusza
Worobca, Michała Pawlaka, Zbigniewa Bednarczyka oraz  Rafała
Woźniaka. Tytonie i inne ciekawe akcesoria  prezentowane  przez
Piotra Niwińskiego (fajkowo. pl) i Piotra Jakubowskiego z Gdańska
również miały swoje stoisko. Nie zabrakło również ubijaczy z taką
pieczołowitością wykonywanych przez Macieja Maciejewskiego.
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To była prawdziwa uczta dla koneserów - wspaniała impreza z muzyką,
zabawą, poczęstunkiem, tabaką i wszystkimi dobrami jakie niosą ze sobą
Kaszuby. Takim „dobrem” są ludzie i stroje ludowe z dumą noszone przez
Kaszubów. Ubarwiają nimi każdą imprezę, gdziekolwiek się nie pojawią
wzbudzają zachwyt i radość. Kto nie uśmiecha się na widok Zenka
Dombrowskiego, Czesława i Gabrysi Bielickich, Andrzeja Olszewskiego
i innych niewymienionych z imienia i nazwiska? Kto nie uśmiecha się
widząc jak Andrzej Olszewski prezentuje ręczny wyrób tabaki z suszonych
liści i częstuje tym zacnym wyrobem wszystkich chętnych gości? Kto nie
bawi się słuchając przyśpiewek regionalnego zespołu? Taki jest urok
turniejów na Kaszubach.
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Fot. Kalumet.pl

Gratuluję wszystkim, ponieważ na takich mistrzostwach wszyscy
czujemy się wygrani. Nie zawsze trzeba zdobyć puchar. Poczucie
humoru, zabawa i długie rozmowy w gronie przyjaciół to wartość
dodana takich spotkań.

Kaszuby! Do zobaczenia za rok, do Was zawsze warto wracać.

I na koniec dodam jeszcze ważną dla wszystkich fajczarzy wiadomość,
cieszymy się ogromnie, że Prezydent Henryk Rogalski, pozostanie
prezydentem RPKF na kolejną kadencję. Dziękujemy!

Tekst i zdjęcia: Małgosia Tritt

Jak wspomniała Małgosia, podczas obrad Rady Polskich Klubów Fajki,
dotychczasowy prezydent RPKF - Henryk Rogalski, jednogłośnie został
wybrany na kolejną kadencję. Pozostali członkowie prezydium:
Jerzy Maria Wilczkowiak, Andrzej Noras oraz Wiesław Ratajek, również
będą pełnili swoje funkcje w kolejnej kadencji. W obradach RPKF wzięli
udział prezydenci (lub ich reprezentanci) wszystkich aktywnych Klubów
zrzeszonych w Radzie. m.m.

Nowy Prezydent Rady Polskich Klubów Fajki
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Fot. Kalumet.pl

Fajka na sztalugach

Dzisiaj po polsku. Na początek Józef Brandt (ur. 11 lutrgo 1841 w Szczenrze-
szynie - zm. 12 czerwca 1915 w Radomiu). Od 1875 prowadził prywatną
szkołę malarską, stając się przywódcą tzw. monachijskiej szkoły malarstwa

polskiego, z którą byli związani m.in. Aleksander Gierymski, Alfred Kowalski,
Tadeusz Ajdukiewicz, Wojciech Kossak, Leon Wyczółkowski. Tworzył głównie
obrazy rodzajowo-batalistyczne i historyczne o tematyce związanej
z walkami kozackimi, tatarskimi i wojnami szwedzkimi XVIIw.

Tutaj obraz ”Kozak na koniu” 1881. Fajkę znajdziemy również na innych
obrazach tego malarza: “Kozak na czatach”, “Obóz Zaporożców”, czy też
cyklu obrazów “Przed polowaniem”.

Józef Chełmoński (ur. 7 listopada 1849 w Boczkach, zm. 6 kwietnia 1914
w Kuklówce Zarzecznej). Malował sceny rodzajowe, sceny myśliwskie, pejzaże,
rzadziej portrety. Był doskonałym malarzem koni, szczególny rozgłos przyniosły

malarzowi “Czwórki” i “Trójki”,
przedstawiające rozpędzone
zaprzęgi.

Fajkę znajdziemy również na
innych obrazach Chełmoń-
skiego: “Sanie przed dworem”,

“Czwórka”, “Czwórka po ste-
pach”, “Wypłata”,”Oberek”,
“Wspomnienie podróży po
Ukrainie”.

“Dojeżdżacz” 1882-6.
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“Mężczyzna z fajką” - portret Stanisława Chmielow-
skiego, namalowany przez Adama Chmielowskiego
(znany również jako święty Albert Chmielowski lub

święty Brat Albert, ur. 20 sierpnia 1845 w Igołomi,
zm. 25 grudnia 1916 w Krakowie) – polski zakonnik
franciszkański, założyciel zgromadzenia albertynów
i albertynek, powstaniec, malarz, święty Kościoła

katolickiego, znany z pełnego poświęcenia pracy
dla biednych i bezdomnych.

Halina Dąbrowska (ur. 1898 w Warszawie -
zm. 1975 tamże) - malarstwo studiowała
w Petersburgu a następnie w Warszawie.

Jej mężem był znany warszawski architekt -
Jan Dąbrowski.

Obraz H. Dąbrowskiej - “Portret męski”, znajduje
się w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

Stanisław Mieczysław Dębicki
(ur. w 1866 w  Lubaczowie,
zm. w sierpniu 1924 w Krakowie)

– malarz i ilustrator książek.
N ie był  specjalnie płodnym
malarzem, poświęcał się głównie
naucz aniu oraz zdobnictwu

książek.

Obraz “Starzec z fajką”
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Karykatury, rysunki, portrety fajczarzy
Koleżanki i Koledzy po fajce, najpewniej posiadacie wśród swoich fajowych
pamiątek, również swoje karykatury, rysunki, czy portrety, które zazwyczaj
powstawały podczas zawodów fajczarskich. Być może zechcecie podzielić

się z czytelnikami tymi pracami - jeśli to możliwe z podaniem nazwiska“sprawcy”
dzieła.

Dzisiaj rysunki przedstawiające dwukrotnego Mistrza Polski w Wolnym Paleniu
Fajki - Romana SOLEY-a Kalinowskiego. Niestety, nie wiem kto wykonał te
prace. 

Rysunki z archiwum A. Augustyniaka

Rysunki z archiwum R. Kalinowski (rysunek z lewej autorstwa T. Byczkowski)

 



 

 

 

 

 

 

                                            

 

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376

K
O
K
F

2010


