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34 lata PC Warszawa
Już za kilka dni PC Warszawa powinien świętować
swoją 34 rocznicę powstania. W niedzielę 15 marca
miało odbyć się w Gnieździe Piratów w Warszawie,
spotkanie sympatyków fajki, by świętować wraz
z kolegami z PC Warszawa ich rocznicę.
Plan był taki: po zarejestrowaniu uczestników, będzie wspólne odśpiewanie “Sto lat” przy torcie, później palenie w jak najbardziej klasycznej
fajce. Do palenia znakomity tytoń ze stajni Stokkebye.
Na chwilę przed zamknięciem tego numeru dotarła wieść o zawieszeniu
imprezy. Impreza zostanie przełożona (nie odwołana).
Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010, życzą Kolegom
z PC Warszawa, wielu kolejnych lat działalności na niwie fajczarstwa,
sukcesów zespołowych i indywidualnych.

Kaszebsko Pipa
Na 23 maja br. zapowiedziano kolejne
spotkanie w Ostrzycach. Przeuroczy
Kaszubi zapraszają na kolejną edycję
Międzynarodowych Mistrzostwa Kaszub.
W imieniu Kaszubów zapraszam do odwiedzin w tym pięknym zakątku
naszego kraju. Wspaniałe krajobrazy, wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, ale przede wszystkim cudowne towarzystwo gospodarzy, dają
możliwość doskonałego wypoczynku. Jeśli ktoś nie był - warto jechać.
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Cztery dekady Rady Polskich Klubów Fajki
Początki zorganizowanego ruchu fajczarskiego w Polsce sięgają połowy
lat 70. XXw.
25 maja 1974 Klub Fajkowy “Cybuch” działający przy MDK „Trygław”
w Szczecinie, zorganizował pierwsze ogólnopolskie spotkanie miłośników
fajki pod nazwą Mistrzostwa Polski w Paleniu Fajki.
Klub Fajkowy “Cybuch” nie utrzymał się długo, ale ziarno zostało zasiane.
W kolejnych latach powstawały następne Kluby. Pipe Club Słupsk, Klub
Kolekcjonerów Fajek Poznań, Pipe Club Kalisz...

W 1980 roku powołano do życia Radę Polskich Klubów Fajki, dwa lata
wcześniej CIPC (zał. 1970) przyjęło w swoje szeregi istniejące w Polsce
Kluby. Od 1980 roku funkcjonujemy w strukturach CIPC jako federacja.
Prezydentami Rady Polskich Klubów Fajki byli: Janusz Molski, Janusz
Charytoniuk, Bogdan Walkiewicz, Tadeusz Wojtuszkiewicz, a nieprzerwanie od 2000 roku urząd sprawuje Henryk Rogalski.
W skład Rady wchodzą Prezydenci Klubów. Radzie przewodzą: wspomniany wcześniej Henryk Rogalski, wiceprezydenci - Jerzy Wilczkowiak
i Andrzej Noras, oraz skarbnik - Wiesław Ratajek.

W chwili obecnej w skład federacji wchodzi dwadzieścia Klubów Fajkowych, a kilka jest zawieszonych.
Rada Polskich Klubów Fajki od 1987 roku, za szczególny wkład w rozwój
fajczarstwa przuznaje wyróżnienie - tytuł: Fajczarz Roku. Przez te lata,
tytuł taki nadano 19 fajczarzom, w tym Prezydentowi Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki - Maciejowi Maciejewskiemu.
Henryk Rogalski jest również długoletnim wiceprezydentem Comite
International des Pipe Clubs.
W imieniu Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 życzę Radzie Polskich
Klubów Fajki, kolejnych dziesięcioleci owocnej fajczarskiej działalności.
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XXIV Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki
na warszawskim Służewcu
Pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły się 25 maja 1974 roku w MDK
“Trygław”. Aż do piątych Mistrzostw fajczarze palili we własnych fajkach.
Dopiero na VI Mistrzostwach Polski pojawiła się jednakowa fajka dla
wszystkich uczestników. Fajka pamiętna, szczególna z dwóch powodów,
bo pierwsza oraz dlatego, że napis na fajce wykonany został błędnie:
MISTSZOSTWA. Te Mistrzostwa okazały się szczęśliwe dla obecnego
członka Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - Romana Kalinowskiego,
który wówczas po raz pierwszy został Mistrzem Polski. Sukces ten powtórzył w 2016 raku.
Tym razem organizatorem Mistrzostw był
Klub Fajkowo-Cygarowy im. S. Holmesa
w Warszawie. Impreza została połączona
z III Festiwalem Fajki i Cygara.
Obrady Rady Polskich Klubów Fajki miały tym razem charakter wspominkowy. Podczas obrad przypomniano jak odbywały się Mistrzostwa.
Być może część obecnych uczestników nie wie, ale wcześniej dwie
zapałki wykorzystywano w ten sposób, że rozpalano fajkę jedną zapałką,
a drugą można było użyć, gdy fajka zgasła. Dopiero w latach 80. XXw.
wprowadzono przepis, że fajkę zapalamy jedną bądź dwiema zapałkami
w pierwszej minucie palenia.

Fot. Kalumet
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Do zmagań konkursowych stanęło 92 zawodników. Członkowie KaliskoOstrowskiego Klubu Fajki 2010 wystartowali w czteroosobowym składzie.
Roman Kalinowski zajął 6 miejsce z czasem: 01:37:40, Maciej Maciejewski - miejsce 10 z czasem: 1:34:10, Sławek Mielcarek - miejsce 46
z czasem 0:42:41, Jakub Balcerzak - miejsce 57 z czasem 0:38:30.

Fot. Kalumet

Oprócz przyzwoitych wyników, zaznaczyliśmy swoją obecność dzięki
Jakubowi, który przygotował płynne smakołyki własnej produkcji.
Buteleczki szybko znikały z kosza, a ich zawartość konsumowana była
na miejscu, lub trafiała do torebek, kieszeni czy innych schowków
“na zaś”.
Organizator imprezy - Klub Fajkowo-Cygarowy im. S.Holmesa, jak
zwykle spisał się znakomicie. Zdałoby się, że prezydent KFC winien
zebrać słowa uznania ... ponieważ co nieco udało się podejrzeć, słowa
uznania należy głównie przekazać członkom Klubu ... niech już tak
będzie, na ręce Krzysztofa. Widziałem na własne oczy jak członkinie
z “Sherlocka” dwoiły się i troiły, a to przy rejestracji, a to przy przygotowywaniu dyplomów i nagród - a przecież to nie wszystko, spraw
organizacyjnych jest o wiele więcej. Wielkie słowa uznania należą się
również Michałowi Perczyńskiemu, który przygotował projekt fajki
konkursowej (wykonanej w pracowni Worobców) i osobiście, własnoręcznie wykonał konkursowe ubijacze. Gratulujemy całemu KFC im. S.H.
4świetnej organizacji imprezy. Krzyśkowi też.

Obchody Międzynarodowego Dnia Palenia Fajki
w Gdańsku

W tym roku żadnemu członkowi Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
nie udało się dotrzeć na główne obchody IPSD, które odbyły się po raz
dwunasty w Gdańsku.

Fot. Kalumet

W Villa Eva spotkalo się blisko sto osób, fajczarzy oraz sympatyków
fajki. Jak co roku zmagania konkursowe zostały poprzedzone panelem
naukowym. To wyjątkowy pomysł Piotra Jakubowskiego, dzięki któremu
odwiedzający Konferencję, poznają historię fajki. Na zaproszenie Piotra
do Villa Eva przybywają naukowcy i kolekcjonerzy, którzy dzielę się
z fajczarzami swoją wiedzą.
W szranki tegorocznego konkursu stanęło 41 fajczarzy. Zwyciężył chyba
po raz trzeci z kolei Michał Perczyński z KFC im. S. Holmesa.
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O kolekcjonowaniu
Bardzo często spotykam się z pytaniami typu: Dlaczego kolekcjonuje
pan fajki? Od jak dawna kolekcjonuje pan fajki? Skoro kolekcjonuje pan
fajki, to dlaczego nie ma pan tej takiej starej, długiej, no wie pan, takiej
wojskowej?

W sumie proste pytania ... ale czy na pewno? I dlaczego każde z tych
pytań, natychmiast w głowie generuje kolejne.
Pierwsze pytanie: dlaczego? Czy jest na tak zadane pytanie jakaś jedna
dobra odpowiedź? Każdy kolekcjoner fajek będzie miał swoją odpowiedź
i swoją historię. Dla większości fajczarzy odpowiedź jest podobna,
powiedzieć można intuicyjna. Odpowiadamy, że zacząłem palić fajkę,
a jedna fajka nie wystarcza, bo fajka musi odpocząć po paleniu minimum
dobę, a przecież człowiek chciałby zapalić kolejną fajkę, no i za chwilę
mamy tych fajek kilka czy kilkanaście. Czy takie podejście do tematu ma
cokolwiek wspólnego z kolekcjonerstwem? No cóż, ja nazywam to zbieractwem, czyli takim nieświadomym kolekcjonerstwem. Znamy jednak
sympatyków naszego środowiska, którzy sami fajczarzami nie są, a ich
fajkowe zbiory powstawały od początku z pełną świadomością. Niewątpliwie są to kolekcje.
Kolekcja? Nie sądzę, ot po prostu
zbiór różnych fajek.

Drugie pytanie: od kiedy? Wspomniani przed chwilą niepalący kolekcjonerzy śmiało mogą powiedzieć: od samego początku. Jak ma się sprawa
w przypadku fajczarzy? Moim zdaniem, wielu z nas nigdy tak naprawdę
nie zostanie kolekcjonerami. Jest to wynik wyboru. Fajka stanowi w tym
przypadku przedmiot użytkowy. Co prawda z czasem fajek przybywa,
nabywamy je kierując się swoim gustem i często nazywamy ten zbiór
kolekcją. Niestety, na wyrost. Zbiór przypadkowych fajek, których wspólną cechą jest jedynie to, że służą do spopielania tytoniu, nie czyni z nich
6kolekcji. O świadomym kolekcjonerstwie możemy powiedzieć dopiero,

gdy założymy cel. Świadomie ustalimy kierunek dotychczasowego
zbieractwa. W ten sposób albo będziemy mieli jedną konkretną kolekcję,
lub kilka równoległych kolekcji w całym zbiorze fajek. Ustalenie kierunku
kolekcji nie jest prostą sprawą. Pod uwagę można brać różne kryteria.
Mamy wiele możliwości, przecież do tworzenia fajek używano/używa się
różnych materiałów, można ograniczyć się do kolekcjonowania (używam
świadomie słowa kolekcjonowanie, a nie zbieractwo) konkretnego kształtu
fajek, czy fajek jednego producenta, czy też fajek wszystkich producentów
danego kraju, ... tyle różnych możliwości. Celem, do którego zazwyczaj
dążymy w przypadku kolekcjonowania, jest zebranie pełnego/zamkniętego zbioru przedmiotów (w naszym przypadku fajek). Najcenniejsze
w kolekcjonowaniu jest według mnie “gonienie zajączka”. Posiadanie
pełnego/zamknietego (w danej chwili) zbioru czyli kolekcji, jest niewątpliwie satysfakcjonujące, ale ten czas, gdy dopiero dążymy do zebrania
kolekcji, pełen jest emocji. Dreszczyk emocji przy kupowaniu kolejnego
okazu, uczucie rozczarowania, gdy nie uda nam się kupić upragnionego
przedmiotu, itp. Jeśli mamy już kilka fajek prezentujących określony
kierunek, możemy mówić o kolekcji, kolekcji otwartej, niepełnej, ale już
kolekcji.
Kolekcja? Już tak! 1. Fajki wrzoścowe.
2. Fajki rzeźbione. 3. Fajki polskich twórców.
Dzięki tym przymiotom mamy zaczątek
kolekcji polskich rzeźbionych fajek wrzoścowych.

Odpowiedź na drugie pytanie (o świadome kolekcjonerstwo), zasadniczo
wyczerpuje odpowiedź na pytanie trzecie: fajka rezerwisty nie mieści się
w ramach mojej/moich kolekcji.
Czytając to, na pewno nasunęły się Wam inne pytania: jak szeroki zakres
powinien mieć zbiór, by nazwać go kolekcją, po co w ogóle kolekcjonować
fajki, itp.
Liczę na to, że ktoś podchwyci temat. Zapraszam, opublikujemy.
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Ukraina, rok wydania 2012, seria Opowieści, Babajaga Łamaga. Numer
katalogu Michel UA 1276 i 1275.

Fajka na sztalugach

Florencio Molina Campos (21.08.1891-16.11.1959) - argentyński ilustrator, malarz. Zafascynowany pampą, tworzył głównie obrazy przedstawiające w sposób humorystyczny gauchos. Warto dodać, że Campos palił
fajkę.
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