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Świętowanie Międzynarodowego
Dnia Fajczarza - 20 luty

Już od lat fajczarze z całego Świata spotykają się w okolicy 20 lutego
aby świętować Międzynarodowy Dzień Fajczarza. W miarę możliwości
polscy fajczarze spotykają się w lokalach, które jeszcze nie zakazały
palenia w swoich progach. 

Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 spotykają się od dłuższego
czasu w Kaliszforni na kaliskim Rynku. Życzymy wszystkim naszym fajowym
Przyjaciołom, by mieli możliwość spotykania się w zaprzyjaźnionych miejscach,

nie tylko z okazji naszego święta.

Jak co roku polskie obchody Międzynarodowego Dnia Fajczarza organizuje
niezmordowany krzewiciel fajczarstwa Piotr Jakubowski. Villa Eva w Gdańsku,
będzie gościła w dniach 23-24 lutego 2019r. fajczarzy, którzy zjadą w celu

świętowania IPSD.  
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II Festiwal Fajki i Cygara

W dniach 18-19 stycznia 2019,
na terenie toru wyścigów konnych
na Służewcu w Warszawie, miało
miejsce wydarzenie po trosze
fajkowe, po trosze cygarowe. 
Nie oznacza to, że w sobotę fajka
i cygaro stały naprzeciw siebie.
Nie, one ze sobą współgrały, ba,
wręcz przenikały się wzajemnie,
tworząc wielce przyjazną atmosferę.

To druga edycja Festiwalu, który jak mamy nadzieję, stanie się stałym
elementem kalendarza fajkowego - preludium corocznego Grand Prix
Fajczarzy Polskich.

Festiwal obfitował w atrakcje przygotowane przez organizatorów.
Począwszy od przygotowania stoisk dla wystawców alkoholi, fajek,
cygar, tabakier, czy kosmetyków, poprzez stoisko, gdzie można było
zapoznać się z procesem skręcania cygara, po stoisko, na którym
członek PC Warszawa - Marcin Grzybowski - zapraszał do poznania
tajników gier planszowych.

Wykład Jacka Schmidta - rozpoczynający imprezę - zgromadził sporą
liczbę kolegów rozpoczynających swoją przygodę z fajką, ale także
tych, którzy od lat oddają się szlachetnej sztuce palenia tytoniu w fajce.
Kolejnym ważnym i ciekawym elementem spotkania, była degustacja
alkoholi wytwarzanych przez nową polską firmę, która chce wprowadzić
na rynek, nie tylko destylaty wódczane, ale także polski rum czy whisky.
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Kolejnym - tym dla fajczarzy najważniejszym punktem wydarzenia - był
konkurs wolnego palenia w fajce. Do stołów zasiadło 50 osób w tym
jedna Pani. Fajką konkursową była fajka firmy Stanwell, tytoń konkur-
sowy przygotował Michał “Perry” Perczyński.

Przy jednym ze stołów zasiedli obok siebie prezydenci Toruńskiego
Instytutu Fajki oraz Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - czy było
to przypadkiem, czy dobrą wróżbą dla obu panów? Przypadkiem nie
było, bo obaj panowie znają się dobrze i gdy tylko nadarza się okazja,
chętnie się spotykają. A co do wróżby, to tak, niewątpliwie wróżba była
dobra, o czym za chwilę.

Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010
był reprezentowany przez Romana
“Soley’a” Kalinowskiego - dwukrot-
nego indywidualnego Mistrza Polski

oraz przez prezydenta KOKF2010 -
Macieja Maciejewskiego. Nie trzeba
chyba wspominać, że pierwszy z nich
zawsze jest faworytem zawodów.
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Nasz mistrz “Soley” zakończył palenie po blisko dwóch godzinach,
zwyciężając w zawodach inaugurujących cykl Grand Prix Fajczarzy
polskich 2019. Prezydent KOKF2010 znalazł się w połowie stawki,
na 26 miejscu. Swego rodzaju tradycją (jeszcze krótką, bo to drugi
raz) stało się wnoszenie Romana “Soley’a” Kalinowskiego przez
kolegów z Bydgoszczy ... na krześle, niczym na tronie.

Pierwsze trzy miejsca zajęli kolejno: Roman “Soley” Kalinowski
z czasem: 1:53:37, Zenon Dombrowski z czasem: 1:34:00 i Janusz
Moroz.z czasem: 1:26:03.
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Wracając do tematu dobrej wróżby dla Sebastiana Nowaka i Macieja
Maciejewskiego, to się spelniło. Podczas Festiwalu uczestnicy wyda-
rzenia mogą pochwalić się swoimi fajkami - wybory Miss Festiwalu.
Jedną fajkę wybierają uczestnicy i w ten sposób wybierana jest Miss
Publiczności. Drugą fajkę wybiera jury, w skład którego w tym roku
wchodzili trzej fajkarze: Pawlak Michał, Worobiec Mateusz i Woźniak
Rafał.

Publiczność uznała, że najpiękniejszą fajką jest należąca do Sebastiana
Nowaka fajka wykonana przez Rafała Woźniaka. Tytuł Miss Festiwalu
przypadł fajce ze zbioru Macieja Maciejewskiego, a wykonanej przez
Dominika “Demona” Kobrynia.

Część uczestników spotkania rozjechała się do domów wkrótce po
wręczeniu dyplomów i nagród za uczestnictwo w konkursie fajkowym.
Pozostali bawili się nadal na bardziej cygarowej części spotkania oraz
warszawskiej potańcówce.

Organizatorom należą się gratulacje, znaleźli naprawdę fajne miejsce
na festiwalowe spotkania, mają możliwość pozyskania dobrych patronów
dla swojej imprezy, więc każdy z uczestników może się doskonale zre-
laksować, uczestnicząc w pokazach, degustacjach, czy też ciesząc się 
po prostu obecnością swoich przyjaciół.

Już dzisiaj czekamy na zapowiedziane na przyszły rok Mistrzostwa
Polski, które będą organizowane przez Fajkowo-Cygarowy Klub
im. Sherlocka Holmesa,  właśnie na Służewcu.

Tekst: M. M.
Zdjęcia: Arek Szymański
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Fajkowe poszukiwania

Jak szukamy naszych zbiorów? Czy kolekcje fajkowe są jedynie zbio-
rami przypadkowych przedmiotów? Być może w wielu przypadkach
tak właśnie się dzieje. Kupujemy pierwszą fajkę, bo się akurat ta spo-
dobała, być może coś dostaliśmy w prezencie, przypadkowo trafiła się
fajka na targu staroci, a może na portalu zakupowym.

Z czasem część z nas zaczyna dokonywać bardziej świadomych wy-
borów. W takim razie czym kierujemy się rozwijając zbiory? Kryteria
mogą być najróżniejsze, gdyż pięć wieków związków Europy z tytoniem,
na pewno wywiera wpływ na nasze dzisiejsze wybory. Być może warto
w tym miejscu przypomnieć, że w fajce palono u nas znacznie wcześniej,
czego przykładem może być fajka, odnaleziona w Gdańsku-Oliwie,
a datowana na około 2,5 tys. lat. Jednak jako wielbiciele tytoniowego
dymka zajmujemy się głównie ostatnimi pięcioma wiekami. Mamy więc
zbiory fajek glinianych, porcelanowych, drewnianych czy sepiolitowych.
Jest to jednak bardzo ogólny zarys i tak naprawdę dopiero poszukiwania
materiałów pisanych, pozwalają ukierunkować nasze zbiory. Przecież
taka niby prosta fajka gliniana, daje kolekcjonerom wiele możliwości.
Można kolekcjonować fajki jednorodne lub łączone, z gliny czystej, bądź
szkliwione, w kształcie klasycznym lub wymyślne, itd. Czy inaczej jest
z fajką porcelanową? Na pewno nie. Przecież tutaj również można
dokonać wielu podziałów. Fajki krótkie, długie, korporacyjne, rezerwistów,
z portretami, widokami, scenkami wszelkiej maści - od przedstawiają-
cych życie codzienne, łowiectwo czy też wielce ucieszne scenki frywolne.
Na koniec można przecież rzeczone fajki podzielić na te, których główki
zdobione były ręcznie i te, które zdobiono za pomocą kalkomanii.
Fajki drewniane również podlegają wszelakim podziałom. Jeden z nas
będzie zbierał tylko i wyłącznie fajki jednego wytwórcy, inny jedynie te
wykonane w ulubionym kształcie. Dla jednego wyznacznikiem będzie
wykończenie gładkie, dla innego ryflowane czy piaskowane, a dla kolej-
nego fajki rzeźbione czy też zdobione w określony sposób. Nie można
zapominać o podziale z uwagi na użyty materiał, ktoś może przecież
oddać się całkowicie fajce wrzoścowej, ktoś inny będzie szukał fajek wy-
konanych z innego rodzaju drewna. Fajki sepiolitowe podobnie jak drew-
niane podlegają podziałom z uwagi na kształt, wykończenia czy ulubio-
nego wytwórcę. W tym przypadku trzeba również pamiętać o materiale
z którego nasza pianka jest wykonana - czy stworzono ją z jednego ka-
wałka sepiolitu, czy też z odpadów produkcyjnych, zmielonych i połączo-
nych lepiszczem. Nie zapominajmy o fajkach systemowych, jak Falcon
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czy inne fajki z “metalowa” chłodnicą. A przecież są też fajki, których
przeznaczeniem nie było palenie tytoniu.

Wiele zbiorów, łączy w sobie wspomniane wcześniej fajki, stanowiąc
przekrój fajkowego świata. Niektóre kolekcje fajkowe wzbogacane są
o inne okołofajkowe zbiory. Mogą to być precjoza bezpośrednio związa-
ne z fajką, jak zapałki czy jedynie ich opakowania, etykiety, mogą być
zbiory zapalniczek, popielnic, czy ubijaczy. Te ostatnie tworzone są
z wszelkiego rodzaju materiałów, rzeźbione, odlewane i często są to
naprawdę piękne przedmioty.

Ale na tym nie kończą się nasze fajowe zbiory. Zbieramy przecież lite-
raturę tematu, jak również przedmioty stanowiące domenę takich dzie-
dzin, jak filatelistyka czy numizmatyka. 

Co nam pomaga w tworzeniu zbioru? Ktoś powie, że przede wszystkim
pieniądze. Niewątpliwie to ważny czynnik, ale moim zdaniem nie jedyny,
jak również nie najważniejszy. Najważniejsza jest determinacja w dąże-
niu do celu. Bez chęci budowy określonego zbioru, nie znajdziemy ani
środków, ani czasu by dopiąć celu. 

Właśnie czas stanowi ten czynnik, którego wielu kolekcjonerom brakuje.
Nie mając czasu, nie jesteśmy w stanie przeglądać katalogów z fajkami,
jeździć na spotkania fajkowe, podczas których zazwyczaj można spot-
kać twórców fajek, czy też w miarę możliwości odwiedzać twórców
w ich warsztatach - co uważam za szczególnie cenne. Szukanie infor-
macji historycznych pozwalających pogłębić wiedzę na temat posiada-
nych czy poszukiwanych przedmiotów, również absorbuje wiele czasu.
Kiedy już wiemy czym zasilić nasz zbiór, zaczynamy rozglądać się na
giełdach, portalach itp. w celu znalezienia kolejnego przedmiotu. 

Jako autor tekstu, życzę wszystkim, którzy chcą na poważnie zająć się
kolekcjonerstwem, by starczyło im zapału, czasu i cierpliwości. Same
walory NBP, które również staramy się kolekcjonować, nie są w stanie
zapewnić nam rozwoju dobrze ukierunkowanego zbioru.
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Fajka na sztalugach

Rosja1994, seria Osobowości, na znaczku
Piotr Leonidowicz Kapica - ros. fizyk, noblista,
katalog Michel: RU 393

Nawiązując do znaczka pocztowego
publikowanego powyżej, pokazujemy
obraz namalowany przez Borysa

Kustodiewa, przedstawiający Piotra
Leonidiewa Kapicę oraz Nikołaja
Siemionowa. Poniżej jeszcze jeden
portret Kapicy. Na dole po lewej

portret Brodskiego (1920)



 

 

 

 

 

 

                                                  

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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