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50 ... i co dalej ...

Drodzy Przyjaciele, to już 50. numer “Pykadełka” i mam nadzieję,
że każdy z Was znalazł w poprzednich numerach coś interesującego.
Będę dokładał starań, by kolejne numery również przynosiły wieści
z fajkowego świata oraz fajowe ciekawostki.
Liczę, że częściej niż do tej pory, będziecie dzielić się ze mną swoimi
opiniami, pomysłami, a może dacie się namówić na pisanie tekstów do
kolejnych numerów “Pykadełka”. W tym miejscu chcę podziękować tym,
którzy już pisali teksty do biuletynu. Wasze teksty stanowiły świetny
materiał poznawczy i były czytane przez kolegów fajczarzy z wielkim
zaciekawieniem. Bardzo Wam dziękuję!
Biorę się więc do pisania tego numeru i szukam pomysłów na następne
pięćdziesiąt numerów ... Mam nadzieję, że się uda zrealizować ten plan.
Życzę wszystkim miłej lektury.
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Członkowie KOKF2010 na Święcie Fajki 2018
Święto Fajki to nie tylko niedzielna impreza w Rynku, tak naprawdę to
trzy dni zabawy w towarzystwie fajowych przyjaciół.

Sobota (16.06.2018r.)
Romek Kalinowski, Iwona i Maciej
Maciejewscy stawili się w sobotnie
popołudnie u “faceta w spódniczce”.
Zbyszek Bednarczyk biegał po terenie
swojej firmy w spódnicy, przepasany
szkocka kratą, już to witając nowych
gości, a to zabawiając tych, którzy
zdążyli zasiąść za stołami, a to znów
doglądając jadła i napitku. Przy okazji
goszczenia i zabawiania fajczarzy
oraz innych zaproszonych gości czyni
dobro. W tym roku, dzięki loterii fantowej, wpisowemu z konkursu palenia
Fot. Małgosia Tritt
oraz aukcji (na którą fanty zgodnie
ze zwyczajem dostarczają goście), udało się zebrać 13 tysiaków dla
przemyskich dzieciaków. Chwała Zbyszkowi za pomysł, a uczestnikom
spotkania za hojność.
Fot. M. Maciejewski

Pierwsze dziesięć miejsc polscy fajczarze podzielili z przyjaciółmi ze Wschodu.
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Niedziela (17.06.2018r.)
Jakby to nie brzmiało - niedziela
w Przemyślu zaczyna się w samo
południe. Wtedy właśnie na Rynku
rusza kiermasz, gdzie fajkarze wystawiają swoje dzieła. Wśród nich, od
lat pokazuje swoje fajki Lwowianin Zenon Palczewski, którego fajka
zasiliła zbiór Macieja. Wśród stoisk
fajkarskich znalazł praktycznie pełen
garnitur naszych producentów fajek.
Można było wybierać pomiędzy
fajkami mistrzów przemyskich jak
również pomiędzy fajkami młodej
generacji fajkarzy. A było w czym
przebierać - zajrzyjcie na stronę:
Fot. I. Maciejewska
Kalumet.pl.
http://czasatrakcji.pl/pl/atrakcja/
Kolejnym punktem Święta Fajki 2018
był co oczywiste konkurs palenia,
muzeum-dzwonow-i-fajek.html
który był poprzedzony gratulacjami dla członków Przemyskiego Klubu
Fajki, z okazji 25-lecia istnienia Klubu - prezydent KOKF2010 również
złożył gratulacje w imieniu członków Klubu.
Fot. Julian Drabent
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Po konkursie jak co roku, kolorowy i dymiący korowód przeszedł
z Rynku pod Muzeum Dzwonów i Fajek, gdzie rozpalono tytoń
w fajce-ławce, a później znowu do Rynku. Późnym popołudniem na
scenie głównej koronowano zwycięzcę turnieju na Fajowego Króla.
Następnie już w przemyskich podziemiach wręczano dyplomy i upominki. Warto wspomnieć, że fajki na konkurs przygotowywało pięciu
przemyskich mistrzów: B. Antoniewski, Z. Bednarczyk, R. Filar,
T. Poliński i H. Worobiec. Jeśli chodzi o najlepszą dziesiątkę, to aż
sześć miejsc zajęli fajczarze z Ukrainy i Litwy.
Fot. Julian Drabent
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Fot. G. Karnas

Fot. G. Karnas

Po rozdaniu nagród fajczarska brać spędziła drugi biesiadny wieczór.
Członkowie KOKF2010 wypadli tym razem średnio, Romek zajął 22,
a Maciej 43 miejsce.
Poniedziałek (18.06.2018r.)

Fot. Kalumet.pl

Poniedziałek okazał się dosyć intensywny, a wszystko przez naszego
rewelacyjnego przewodnika, członka
Przemyskiego Klubu Fajki - Mariusza
“DERENIA” Bednarza. Sympatyczny
człowiek, a przegonił nas porządnie
po “wyżkach”, choć drogę można
było obrać zgoła inną. Najważniejsze,
że dotarliśmy w bardzo ciekawe miejsce, którym okazała się ludwisarnia.
Możecie wierzyć drodzy czytelnicy,
że praca ludwisarza to nie takie tam
robienie dzwonków. Każdy porządny
dzwon, to pół roku ciężkiej, niezbyt
miło pachnącej pracy. Do tego nie
masz gwarancji, że odlany dzwon
będzie w porządku i zabrzmi jak
należy.
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Potem była przejażdżka po fortach Twierdzy Przemyśl, po punktach
widokowych, a na koniec trzeci wieczór biesiadowania.

Fot. Kalumet.pl

Szerszą relację możecie przeczytać na stronie Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010.
m.m.
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Z wizytą u Henryka i Mateusza Worobców
We wtorkowe przedpołudnie (po Święcie Fajki 2018), Iwona i Maciej
odwiedzili pracownię Worobców. Dość powiedzieć, że do zbioru
trafiła kolejna fajka ... i kolejna. Ta druga choć nie “worobcówka”, to
jednak wzbogaciła zbiór prezydenta KOKF2010 dzięki nieoczekiwanej
pomocy ze strony mistrza Henryka. Zapraszam do zapoznania się
z relacją zamieszczoną na stronie KOKF2010.pl.
m.m.

Fajka gruszana, wykonana przez Stanisława Solarskiego w pracowDudziak&Solarski. Zaświadczenie od p. Lucyny Solarskiej.
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Pierwsze kroki Macieja Sapiechy w świat fajki
Spotkałem Maćka na sobotniej imprezie u Zbyszka Bednarczyka.
Czy mogło być lepsze miejsce na spotkanie z człowiekiem, który
zaczyna tworzyć fajki? Obejrzałem kilka sztuk przy świetle zachodzącego słońca i słabym blasku żarówki. Zaproponowałem, by Maciek
zrobił jakieś fotki swoich fajek i pokazał swoje prace w necie. W ten
sposób powstała strona: http://pipes.sapiecha.eu, na której można
zobaczyć fajki sygnowane stylizowanymi literami MS.

Trzeba zaznaczyć, że dla Maćka tworzenie fajek jest jedynie hobby,
będącym odskocznią od codziennej pracy. Jednak fajki wykończone
są pieczołowicie. Na razie widać pewną jednorodność, inspirowaną
niewątpliwie ulubionym kształtem i wykończeniem preferowanym przez
twórcę, ale na pewno niedługo będziemy mogli oglądać nowe shape,
inne wykończenia, czy też stosowanie innych materiałów na ustniki.
Takie bowiem sugestie przekazywali fajczarze, których poprosiłem
o opinie na temat fajek Maćka Sapiechy.
Z rozmowy z Maćkiem wynika, że materiał, który obecnie używa na
ustniki, nie pozwala na ich gięcie, co wyklucza na przykład tworzenia
fajek typu bent. W jakim kierunku pójdą nowe projekty Maćka? Czy
pozwoli przekonać się do użycia innych materiałów na ustniki? Czy
będzie używał ciekawszego wrzośca? Na te i inne pytania pewnie
w niezbyt odległej przyszłości znajdziemy odpowiedzi i zobaczymy
efekt na stronie Maćka. Znając kolegów fajkarzy “młodego pokolenia”,
tych “pozaprzemyskich”, liczę na to, że pomogą Maćkowi rozwinąć
jego umiejętności. Wiemy przecież, że chętnie wspomagają działania
”świeżych” w branży. Za co serdecznie Wam Panowie dziękuję.
Maciek, Tobie życzę dobrych kontaktów z fajkarzami i fajczarzami,
wszyscy będziemy obserwowali Twój rozwój.
m.m.
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