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Święto Fajki 2020
A jednak się odbędzie! Coronawirus na całym świecie spowodował
ograniczenia, skutkujące między innymi przeniesieniem lub odwołaniem
imprez. Oczywiście nie ominęło to świata fajczarskiego.
Na dziś wiemy, że Święto Bróg przebiegnie jak zwykle, natomiast samo
niedzielne Święto Fajki będzie miało dużo skromniejszy, okrojony przebieg. Z przyczyn oczywistych nie odbędzie się przemarsz z orkiestrą,
stoisk fajkowych też raczej nie uświadczymy.
Na ten moment nie ma jeszcze pewności co do miejsca, w którym konkurs ma się odbywać. Prawdopodobnie dzisiaj Zbyszek Bednarczyk
na spotkaniu klubowym przekaże, co udało się uzgodnić. No to przed
uczestnikami Święta Fajki 2020 jest przygoda. Zawsze można rozsiąść
się na przemyskim Rynku, a to na ławeczce, a to na obramowaniu fontanny - tylko sędziowie się nabiegają :)
Jak podaje Kalumet.pl, Święto Fajki odbędzie się w dwóch wymiarach.
28 czerwca 2020 o godzinie 17.00 ma się rozpocząć konkurs palenia
w Przemyślu. Z jednej strony będą tam fajczarze walczący z fajką i tytoniem w ramach “Kolebki 2020”, z drugiej strony, gdzieś tam w Polsce,
we własnym fotelu będzie można zapalić w ramach “Kolebki 2020 on line”.
Zwycięzca z Przemyśla zostanie nieoficjalnym Królem Fajki Przemyskiej 2020, natomiast zwycięzca kategorii open, otrzyma horowy tytuł
zwycięzcy Kolebki 2020.

W Przemyślu palić się będzie w gliniance wykonanej przez Marka Parola
z ustnikiem Mr. Bróg. Takie fajki można nabyć za pośrednictwem trafiki
z Gdańska.
Miejmy nadzieję, że wszystko odbędzie się z zachowaniem tych różnych
obostrzeń, by nie narażać na szwank reputacji fajczarzy.

Dzięki przesympatycznemu Maćkowi Szkudlarkowi - naszemu człowiekowi w USA - mamy
możliwość poznania historii fajki kukurydzianej.
Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne materiały o historii kukurydzianej fajowej fabryki.
Dzisiaj Maciej opowie o swojej pracy w znanej
amerykańskiej firmie, produkującej fajki z kukurydzy - Missouri Meerschaum. - red.

Polak w Missouri Meerschaum
Moja przygoda z “kukuryźnikami” zaczęła się jeszcze przed moim
przybyciem do USA. Moja żona Rebeka jest z wykształcenia antropologiem. W czasie gdy załatwiała moje papiery emigracyjne, została zatrudniona w muzeum Missouri Meerschaum. W listach oraz
w rozmowach telefonicznych opowiadała mi, jak przekopuje się
przez sterty dokumentów dotyczących firmy, w których znalazła
między innymi informacje, że podczas II wojny światowej Missouri
Meerschaum wysyłało paczki z fajkami i tytoniem, jako zaopatrzenie
dla Polaków walczących podczas niemieckiej i radzieckiej okupacji
(nie spotkałem dotąd informacji o kukurydziankach w polskiej partyzantce - przyp. red. ).

Takim zwykłym, metalowym
szybem transportuje się obrane i wysuszone kolby kukurydzy z trzeciej na pierwszą
kondygnację budynku fabryki
Missouri Meerschaum, gdzie
następuje właściwa produkcja.
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Jak twierdzi Maciek, cała produkcja fajki zaczyna się jeszcze na polu.
Odpowiednio wyselekcjonowana odmiana kukurydzy hodowana jest na
polach należących do Missouri Meerschaum. Po zbiorze, kolby obierane
są z ziarna, które wykorzystywane jest przez kooperantów firmy na dwa
sposoby. Część ziaren trafia do suszarni i wykorzystywana jest do produkcji popkornu. Druga część ziaren odkupowana jest przez okoliczną
destylarnię, która wytwarza bourbon. Obrane kolby trafiają na trzecią
kondygnację fabryki MM, gdzie są suszone - red.
Do pracy w Missouri Meerschaum poszedłem już trzeciego dnia po
przybyciu do USA. Moim pierwszym zadaniem było poziomowanie
fajkowych główek. Zadanie to wymagało pełnego skupienia, pewnej
ręki i dobrego oka. Pamiętam jak pewnego dnia rozproszyłem się
i dwa razy w ciągu kwadransa musiałem biec do apteczki, by opatrywać środkowy palec, którego naskórek został głęboko zeszlifowany.

Urządzenie do nawiercania/przewiercania kolb kukurydzianych przed
ich dalszą obróbką. Większość produkowanych w Missouri Meerschaum
modeli fajek jest przewiercana na wylot, by usunąć miękisz i w dno
główki wkleić drewniany spód - zapobiega to szybkiemu przepaleniu
fajki. - red.
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Jest to tokarka do główek Miniatur, Pony Expresów, Legend i Washingtonów. Według Maćka, jest to jedna z czterech maszyn zaprojektowanych oraz opatentowanych przez rodzinę Otto. Nawiercone kaczany
nabija się na trzpienie wystające z bębna. Toczenie następuje automatycznie i po pełnym obrocie otrzymuje się obrobioną główkę. Maciej
twierdzi, że czynności związane z obsługą tego urządzenia, są dość
żmudne i wymagają sporo siły oraz precyzji. Na pewno dzięki tej maszynie można wykonać znacznie więcej główek, niż w tym samym czasie metodą tradycyjną - red.
Moim następnym zajęciem była praca przy maszynie, która wykonuje
główki do miniatur i short stopów zwanych także japonkami. Co zabawne,
jest to największa maszyna w zakładzie, a wytwarza najmniejsze
fajkowe główki. Po dziesięciu dniach przy tej maszynie poszedłem do
pani kierownik Ardel Brown prosząc o przeniesienie na inne stanowisko.
Trafiłem na stanowisko szlifierskie. Szło mi całkiem dobrze do momentu,
w którym pociekła mi krew z nosa od wdychania drobin czarnej bejcy
i gipsu. Ze stanowiska szlifierskiego trafiłem na stanowiska wiertnicze.
Nawiercałem otwory na cybuch wszystkich modeli fajek, od miniatur
po Mc Arthury. Od czasu do czasu wbijałem drewniane kołki sprowadzane
ze stanu Maine w dolne otwory kolb, zajmowałem się także polerowaniem.Kilka razy trafiłem na stanowisko przy tokarce, co sprawiło mi sporą
frajdę. Podczas przerw w pracy, wykonałem kilka autorskich fajek głównie
z odrzutów - materiałów, które nie nadawały się do dalszej produkcji fajek
4przeznaczonych do sprzedaży.

Urządzenie obok służy do
nawiercania otworów pod
cybuchy. Urządzenie w ciągu
kilku minut przystosowuje się
do wiercenia pod odpowiednim kątem, w zależności od
tego czy fajki mają być bent,
czy proste. - red.

Na zdjęciu poniżej, stanowisko do gipsowania wytoczonych główek.
Do gipsowania używa się gips paryski, który utwardza główkę oraz
pozwala ją dokładnie wyszlifować. - red.
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Wspomnienia, które utknęły mi w pamięci to przede wszystkim zapach.
Zapach wnętrza fabryki bardziej przywodzi na myśl stołówkę niż
fabrykę, zapachy przeplatały się i przechodziły od pop cornu przez
gotowaną kukurydzę, na plackach ziemniaczanych kończąc. Praca
w Missouri Meerschaum nie należała do najłatwiejszych, bowiem
od pracowników oczekiwano wysokiej wydajności, przy jednoczesnym
zachowaniu jakości. Do przyjemniejszych chwil zaliczę moment,
w którym zastępca kierownika pani Christina Lehr podeszła do mojego
stanowiska i powiedziała mi, że pracuje już 28 lat i jeszcze w życiu
nie widziała tak dobrze wykonanych miniatur. Prawda jest taka, że
praca przy miniaturach spodobała mi się, a jestem osobą, która wkłada
dużo serca w cokolwiek robi.

Stanowisko szlifowania pobejcowanych i pogipsowanych główek.
Pomimo zastosowania wyciągów, nie można uniknąć zapylenia, które
szczególnie daje się we znaki w okresie letnim, gdzie dodatkowym
obciążeniem jest bardzo wysoka wilgotność - red.
Na przełomie czerwca i lipca, temperatura w fabryce stała się dla mnie
nieznośną na tyle, że zrezygnowałem z pracy. Było tam zbyt gorąco,
by pracować w masce i zbyt duszno przez zapylenie, by pracować
bez niej. Dzięki pracy w Missouri Meerschaum nauczyłem się kilku
nowych fachów, poznałem budowę fajek produkowanych z kolb kukurydzy od A do Z. Być może w bliżej nieokreślonej przyszłości zajmę się
tym jakże ciekawym rzemiosłem na własną rękę, a póki co czas się
pakować i ruszać w drogę z Missouri do Arizony.
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Tekst i zdjęcia: Maciej K. Szkudlarek

Projekt “Walatówki”
Trwa realizacja projektu “Walatówki”. Niektórzy z Was wiedzą doskonale,
że postanowiłem sklasyfikować seryjne fajki mistrza Ludwika Walata.
Wstępem do realizacji planu, była akcja na stronie Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010 - “Ludwik Walat - systematyka fajek”, do której zapraszałem wielokrotnie, osobiście, czy też za pomocą mediów. Już teraz
dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Dzięki Wam mamy
możliwość obejrzenia niemal wszystkich fajek seryjnych, jakie powstały
w pracowni mistrza Ludwika - mam nadzieję, że wkrótce uda się zebrać
całość tej internetowej kolekcji.
Czekam w tej chwili na ostatnie zdjęcia fajek (już wiem, że nie będziemy
jeszcze mieli wizerunków trzech modeli: 25, 28 oraz 56). Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu zostanie wydrukowana pierwsza sztuka ob.szernej broszury “Walatówki - czyli o fajkach pierwszego polskiego
mistrza fajkarskiego - Ludwika Walata”.
W przygotowaniu są również
projekty okładek - chciałbym
więc od razu podziękować
wszystkim, którzy zechcieli
zaangażować się w projekt.
Tym bardziej, że jedyną nagrodą za pracę, która zostanie
wybrana do zilustrowania przedniej okładki, będzie zamieszczenie nazwiska autora na tylnej
okładce. Kilka osób będzie miało
możliwość poznania przygotowanych projektów i zagłosowania.
Fajka L. Walat model 49
Jako autor opracowania pozostaze zbioru M. Maciejewski
znajdzie się na okładce
wiam sobie ostateczny wybór
zwycięskiego projektu.
Moja praca, którą już wykonałem i która pozostała jeszcze do wykonania jest bezcenna (żart!) - nie chcę jej wyceniać. Dlatego jeżeli będę
zadowolony z pierwszej wydrukowanej sztuki, zaproponuję Wam
możliwość zakupu opracowania. UWAGA! Zakup będzie możliwy jedynie
bezpośrednio w miejscu gdzie wydrukowana zostanie pierwsza sztuka
broszury. Na FB, na stronie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 oraz
na stronie Kalumet.pl będzie informacja o możliwości i sposobie zamawiania broszury.
m.m.

Fajkowy kącik filatelistyczny

Mongolia, rok 1961, seria:
40 Anniversary of the
victory of the Popular
Republic Bactrian Camel,
katalog Michel: MN 244,
MN 243

Fajka na sztalugach

Obraz francuskiego malarza Roger de la Fresnaye
(ur. 11.07.1885 w Le Mans,
zm. 27.11.1925 w Grasse).
Początkowo inspirował się
nabistami, później kubistami, by pod koniec życia
zwrócić się ku nurtowi
malarstwa metafizycznego.
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Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

