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PC Warszawa zaprasza
na odkładane uczczenie

34 rocznicy powstania Klubu

Koronawirus utrudnia nam życie, utrudnia również spotkania fajkowe.
Uroczystość świętowania 34 rocznicy PC Warszawa była już odkładana.
Ostatecznie Klub zaprasza w dniu 18 października 2020, na godzinę
11.00 do Gniazda Piratów.

Zgłoszenia proszę kierować na adres kontakt@pipeclub.waw.pl
Gwarancją uczestnictwa jest wpłata (proszę podać imię i nazwisko w
tytule przelewu)
na konto Klubu: Tomasz Czarnocki, 60 1140 2004 0000 3202 6701 9621

Trzymamy kciuki za powodzenie imprezy

Koszt uczestnictwa na miejscu to 180 zł (100 dla osoby towarzyszącej),
koszt pakietu startowego dla uczestnika wirtualnego to 150 zł plus 10 zł
koszt przesyłki.
Do 4-go października w cenie promocyjnej 120 zł + 10 zł koszt przesyłki.
Zgłoszenia klubowe powyżej trzech uczestników – wysyłka gratis.

Tort i urodzinowe “Sto lat” o 12.30, konkurs o 13.30.

Fajka konkursowa z pracowni Zbigniewa Bednarczyka, tytoń Peter
Stokkebye Luxury Twist Flake.
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Twórca Kubusia Puchatka i jego miłość do fajek

Nasza biblio-fajczarska korespondentka
Monika Kubiak - znowu napisała:

Alan Alexander Milne (urodził się
18 stycznia 1882 r. w Londynie,
zmarł 31 stycznia 1956 r. w Hartfield)
– brytyjski pisarz, autor książek
dla dzieci „Kubuś Puchatek” (1926)
oraz „Chatka Puchatka” (1928), był
wielkim miłośnikiem fajki. 

W 1920 roku napisał esej zatytułowany
„Palenie jako sztuka doskonała”,
w którym omawiał nową szkołę palenia
fajki, powstałą po I wojny światowej,
gdy 18-letni żołnierze traktowali fajkę
jako sposób na udowodnienie światu,
że są mężczyznami, a nie chłopcami.

Nie byli znawcami. Ba, najczęściej kupowali fajki Dunhilla z białą
plamką na ustniku (produkowane od 1912 roku), pomagającą
ustalić, którą stronę ustnika należy trzymać do góry. Ogólnie Milne
uważał palaczy fajek kogoś lepszego od zwykłych palaczy tytoniu,
choć wyśmiewał się odrobinę z kolekcjonerów, którzy wciąż
polerują fajki i dbają o ich prezentację, a także twierdzą z dumą,
że ich tytoń jest specjalnie blendowany. Porównywał kolekcjonerów
fajek do kolekcjonerów książek, którzy dbają jedynie o oprawę
i identyczny kolor grzbietów na półce. I rzecz jasna – nie cenił sobie
miłośników fajek Dunhilla, zwłaszcza tych z białą plamką. Śmiał się,
że gdyby ktoś wynalazł fajki, które same się palą, kolekcjonerzy
nareszcie mogliby cieszyć się nimi bez konieczności palenia.

 



Sam posiadał kilka fajek, jeszcze z czasów, gdy był studentem Cambridge
University. Jak twierdził, kupił je z „z kosza” czy „za szylinga” i takich
trzymał się przez całe życie. Jeśli chodzi o tytoń, preferował „Borkum Riff”.

Jak wspominał jego syn, Christopher: „Mój ojciec palił fajkę. W rzeczy-
wistości rzadko kiedy nie miał fajki w ustach. Pamiętam, że pewnego
razu, podczas wakacji w Dorset, wybieraliśmy się razem popływać.
Właśnie się ubraliśmy i szykowaliśmy się do spędzenia mniej więcej
godziny na plaży na leniwym wrzucaniu kamyków do wody, kiedy
sięgnął do kieszeni. „Mój Boże!” - zawołał. „Nie zabrałem ze sobą fajki.
Szybko. Musimy natychmiast wracać do domu”. I ruszył biegiem ...
(„The Path Through the Trees”).

Gdyby “Kubuś Puchatek” był bajką
dla dorosłych, to paliłby fajkę? - (przypis red.)

Monika Kubiak
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Święto Bróg i Święto Fajki 2020

Pomimo pewnych obaw i trudności związanych z koronawirusem,
Przemyśl nie zrezygnował z organizacji corocznego Święta. Tak jak
co roku, w ostatni weekend czerwca do Przemyśla przyjechali wielbi-
ciele fajki.

W sobotę 27 czerwca 2020, członkowie KOKF2010 Kuba i Maciej
pojechali do Przemyśla. Nocleg zarezerwowali w “Dworze Wapowce”,
gdzie jeszcze przed wyjazdem do Zbyszka Bednarczyka, spotkali się
z Erykiem, który wcześniej spotkał się z mistrzem Ryszardem Filarem.
Rozmowa przed dworem dotyczyła głównie mistrza Ludwika Walata
oraz książki o “walatówkach”.

Z Wapowców pojechali do podprzemyskiego Ostrowa, gdzie spotkali
trzeciego członka KOKF2010 Sławka oraz jego towarzyszkę - Bożenkę.
Co działo się u Zbyszka Bednarczyka? Oczywiście była świetna zabawa.
Fakt, że z oczywistych przyczyn nie było tłumu gości. Fakt, że wśród
gości nie krążyło jedno wspólne naczynie, jak to jest w zwyczaju. Ale
faktem jest też to, że wszystko odbyło się jak co roku. Loteria, aukcja, kon-
kurs charytatywny, a przy tym biesiada.

Podczas aukcji sprzedano pierwszą sztukę “Walatówek” czyli opraco-
wania traktującego o mistrzu Ludwiku Walacie i jego fajkach seryjnych.
Opracowanie wylicytował Łukasz z Warszawy.
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W konkursie w wolnym paleniu fajki o Puchar Bractwa Bróg, główna
rywalizacja odbyła się pomiędzy KOKF2010 a PC Warszawa. Prezydent
KOKF2010 zwyciężył w konkursie, drugi był Łukasz z PC Warszawa.

Kuba, Sławek i Maciej złapani w obiektyw przez Łukasza.

Zabawa trwała do późnego wieczora. Ale przed fajczarzami była jeszcze
niedziela - Święto Fajki 2020. Członkowie KOKF2010 zaczęli niedzielę
od odwiedzin u Worobców. Spotkaliśmy tam Marka z Krakowa.
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Niedziela zaczęła się dla świętujących fajczarzy bardzo leniwie, ale
smacznie. Od pizzy. Gdzieś w międzyczasie, część uczestników spot-
kania skorzystała ze swojego obywatelskiego prawa, a zarazem obo-
wiązku i zagłosowała w wyborach prezydenckich. Po niespiesznym
posiłku, pomaszerowali wszyscy, by odbić się od drzwi Muzeum Ziemi
Przemyskiej, a chwilę później od drzwi Muzeum Dzwonów i Fajek. Był
to właśnie ten moment, gdy wszyscy przyznali Zbyszkowi, że “Jakotakie
Święto Fajki 2020” jest rzeczywiście jakotakie. Czy zepsuło nam to
humory, ależ nie! Część z fajczarzy - ci, którzy w niedzielnym skwarze
znaleźli na to siły - poszła na Zamek, a inni udali się wprost do podziemi
pod Ratuszem, gdzie miał niedługo rozpocząć się bój o koronę “Króla
Fajki” 2020.

Konkurs palenia odbył się w glinianych fajkach wodnych, które wyszły
spod ręki Marka Parola. Zasadniczo było to starcie fajczarzy z Przemys-
kiego Klubu Fajki, PC Warszawa, Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki
oraz Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010. W sumie w szranki sta-
nęło 17 fajczarzy. Tego dnia znów triumfował prezydent KOKF2010 -
Maciej Maciejewski. W ten sposób zachował zdobytą rok wcześniej
koronę Króla Fajki.

Tadeusz Polak ujął hołd składany staremu - nowemu Królowi Fajki

Jak za rok będzie wyglądało przemyskie Święto Fajki? Czy koronawirus
odpuści i pozwoli na normalne spotkania? Kto wypali sobie koronę
Króla Fajki 2021?

m.m.
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“Walatówki. Czyli o fajkach pierwszego polskiego
mistrza fajkarskiego Ludwika Walata”

Udało się - projekt został zrealizowany. Dzięki pomocy kolekcjonerów
z całej Polski, którzy zgodzili się na udostępnienie części swoich zbiorów
na stronie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 powstała baza dla
opracowania w postaci książkowej.

W projekcie chodziło przede
wszystkim o przedstawienie
fajki seryjnej mistrza Ludwika,
ale znaleźć tam można wiele
cennych informacji dotyczą-
cych  wsze lk ich aspek tów
związanych z fajkami naszego
pierwszego mistrza fajkarskiego.
Co prawda zabrakło zdjęć
modeli 25 oraz 56 - nikt nie
pochwalił się ich posiadaniem.
Jeśli się pojawią, będą także
na stronie KOKF2010.

https://allegro.pl/oferta/foto-ksiazka-a4-pion-40-st-album-twarda-
oprawa-6139727031

Aby wejść w posiadanie opraco-
wania należy zajrzeć na stronę:

Po wykupieniu dowolnej ilości sztuk i dokonaniu płatności, firma wysyła
edytor, w którym nic nie musisz robić. Po prostu wystarczy napisać do
firmy e-mail o treści: proszę o wykorzystanie projektu p. Maciej
Maciejewski, “Walatówki", zamówienie 88301.

Możliwość nabycia opracowania prawdopodobnie skończy się wraz
z końcem bieżącego roku (firma trzyma projekty przez około 6 m-cy).
Rozwiązanie tego typu jest chyba najkorzystniejsze z możliwych dla
nabywców. Wydanie w sposób tradycyjny, spowodowałoby znacznie
wyższy koszt dla kupującego. Dałem Wam swoją wiedzę i trochę swojej
pracy, z czego czerpię wiele zadowolenia i satysfakcji. 

m.m.
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Koronawirus utrudnia, czasami uniemożliwia organizowanie imprez,
w tym także naszych spotkań fajkowych. 

Tegoroczne Grand Prix prawdopodobnie zostanie anulowane, lub jak
wspominał prezydent Bydgoskiego Bractwa Fajkowego - Grzegorz
Kubiak, wyniki z GP2020 zostaną włączone do GP2021. Ale czy tylko
dwa pierwsze konkursy? Bez Przemyśla? Bez Warszawy? Ma Grzegorz
nad czym myśleć. Tym bardziej, że konkurs kończący rok na pewno
się nie odbędzie.

Pozostaje też otwarte pytanie o przyszły rok. Obserwując to co działo
się w roku bieżącym, trudno mieć nadzieję, że będziemy rywalizować
w konkursach fajkowych. Konkursy przez internet jakoś mnie nie prze-
konują. Miejmy nadzieję, że zagrożenie osłabnie, czego sobie sam oraz
wszystkim fajczarzom szczerze życzę.

Koronawirus kontra fajka

Fajka na sztalugach

Böjre Gideon (ur. 21 lutego 1891 roku, zm. 3 sierpnia 1965) - malarz
szwedzki. 

Gideon Borje, podobnie
jak wielu innych szwedz-
kich artystów, podróżował
do Włoch po zakończeniu
IWŚ. W miastach takich
jak Florencja, Rzym, Siena
i Neapol studiował sztukę
lat dwudziestych. Gideon
poświęcił się malarstwu
w tym okresie, inspirowa-
nym eleganckimi manie-
rami włoskich mistrzów
i olśniewającym południo-
wym krajobrazem.

Autoportret
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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