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Fajki gliniane

Kolekcjonowanie fajek, to nie tylko fajki całe, można również kolekcjonować fajki we fragmentach. Najczęściej kolekcjonowanym złomem fajkowym, są fragmenty fajek glinianych. W naszym kraju do zbiorów trafiają
najczęściej fajki gliniane pochodzenia holenderskiego lub tureckiego.
W moim zbiorze fajkowym pojawiły się fajki pochodzące z Wielkiej Brytanii. Udało mi się ustalić, że pozyskane przeze mnie fajki pochodzą
z okresu 1850-1910. Część z glinianych główek posiada “rysunek” charakterystyczny dla fajek irlandzkich. Jak się jednak okazuje, fajki irlandzkie były produkowane dla Irlandczyków w Szkocji oraz północnej Anglii.
Informacje o fajkach glinianych (historia, identyfikacja) można znaleźć
między innymi na stronach:
http://www.dawnmist.org/gallery.htm
http://www.pipearchive.co.uk/
http://scpr.co/
http://www.whatthevictoriansthrewaway.com/project_tag/clay-pipes/
m.m.
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Fajki Ludwika Walata ze smutnych czasów
Większość kolekcjonerów fajek Ludwika Walata, ma lub miało w swoim
zbiorze fajki o różnej jakości wrzośca. Nic dziwnego, poczatkąwo materiał ściągano “odgórnie”. Co trafiło do pracowni Walata, było ściśle rozliczane. Każdy klocek. Nikt nie zastanawiał się nad tym, że jest to materiał
naturalny, który może posiadać wady wykluczające z produkcji. Stąd
mamy całkiem ładnie usłojone “walatówki”, mamy takie przypominajace
drewno nogi od stołu, ale przede wszystkim mamy wiele egzemplarzy,
które delikatnie ujmując są fajkami “z odzysku”.
Co w takim razie możemy dzisiaj znaleźć w naszych zbiorach „Walatówek”? Po pierwsze fajki kitowane, po drugie fajki klejone.

Poniżej fajka model 19 - trudno znaleźć dzisiaj tak pokitowaną “albankę”.
Podobnie jak “albanki”, fajki musiały być po zakitowaniu mocno bejcowane i lakierowane. Dopiero czas odkrył “biedę”.

Innym sposobem radzenia sobie z “rozliczeniem materiału”, było sklejanie szyjek. Na podstawie własnego zbioru “walatówek” oraz rozmów
z innymi kolekcjonerami mogę potwierdzić, że szyjki klejono w modelach 6, 6a, 7 (gładkie i ryflowane), 33. Wewnątrz szyjki wstawiana była
wzmacniająca całość metalowa tuleja.
2

Poniżej fajka z klejoną szyjką model 7.

Metalowa tuleja wewnątrz szyjki fajki model 33.

73

Poniżej widoczne łączenie górnej i dolnej części główki fajki model 31.
Okazało się, że klejenie główki z dwóch kawałków też nie było niczym
nadzwyczajnym.

Poniżej fajka model 32, wyraźnie widoczne połączenie na główce.
Z informacji, które pozyskałem wynika, że podobnie miała się sytuacja
z modelami 20 i 20a. Oczywiście nie wszystkich fajek opisanych modeli
to dotyczyło.

Takie to były czasy, smutne czasy. Ale przynajmniej dzisiaj mamy materiał do badań i refleksji nad przemijającym czasem.
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Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010 w 2020 roku
Rok 2020 rozpoczął się szczególnie miło dla prezydenta KOKF2010 Macieja Maciejewskiego, który uczestniczył 11 stycznia w zorganizowanym pod patronatem Starosty Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
Noworocznym Spotkaniu Liderów Życia Społecznego.

Tydzień później Maciej oraz Kuba spotkali się z Maciejem Szkudlarkiem, byłym pracownikiem firmy produkującej fajki kukurydziane
Missouri Meerschaum. Maciej kolekcjonuje fajki kukurydziane z serii
limitowanych.
Jeszcze nic nie zapowiadało,
że za chwilę covid-19 praktycznie sparaliżuje nasze
życie codzienne, mozliwość
spotkań twarzą w twarz z
przyjaciółmi. Na początku
lutego (w nietypowym terminie) odbyły się zorganizowane przez Klub Fajkowo-Cygarowy i. S. Holmesa XXIV
Mistrzostwa Polski w Wolnym
Paleniu Fajki na Służewcu.
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Roman Kalinowski zajął miejsce 6, Maciej Maciejewski 10, Sławek
Mielcarek był 46, a Jaku Balcerzak 57.

W kwietniu zaczęły się cotygodniowe spotkania internetowe fajczarzy
z całej Polski (i nie tylko), które trwają do dziś. W tej formie spotykają
się także poszczególne Kluby.

6Jeżeli tylko pojawia się taka możliwość, by w miarę możliwości spotkać

się bezpiecznie, staramy się to robić. Święto Fajki 2020 odbyło się w
mocno okrojonym składzie. KOKF2010 reprezentowali Jakub, Sławek
i Maciej, który wygrał zarówno konkurs Święta Bractwa Bróg u Zbyszka
Bednarczyka, jak i konkurs Święta Fajki, ponownie zostając obwołany
Królem Fajki.

W czerwcu ukazała się publikacja Macieja na temat seryjnych “Walatówek”. W lipcu 2020, Maciej z Iwoną odwiedzili w Szczecinie Rysia
i Irkę Konarskich. We wrześniu Maciej uczestniczył w dwóch wystawach
kolekcjonerskich: w Kaliszu na ul.Niecałej oraz w Ostrowskim Dniu
Kolekcjonera. Ostatnim szczególnym akcentem tego pandemicznego
roku była fajka klubowa na X-lecie KOKF2010.

Przepalona fajka
Gdy przyszedł czas zamykania tego numeru “Pykadełka”, na ostatniej
stronie była już zamieszczona informacja o Maćku. W najczarniejszym
scenariuszu nie przewidywałem, że będę musiał dodać informację
o odejściu Krzyśka. Pozostaje mieć nadzieję, że następne numery nie
będą zawierały wspomnień o fajczarzach.
Maciej Pyka
Współtwórca i wieloletni administrator
portalu i forum Fajczarze.pl, prezydent
FMS PC (Fajka Mniej Szkodzi Pipe Club),
członek Rady Polskich Klubów Fajki,
członek PC Wrocław.

12 marca 2021 roku, w wieku 57 lat,
odszedł nasz Przyjaciel, przegrywając
swoją walkę z covid-19. Na zawsze
(foto. Kalumet.pl)
pozostanie w naszej pamięci, jako
człowiek wielkiego spokoju, rozwagi, jednocześnie bardzo ciepły,
uśmiechnięty i skory do żartów, przyjazny.
Przyjacielu spoczywaj w pokoju.
Krzysztof Liedel
Prezydent Klubu FajkowoCygarowego im. S.Holmesa.
Członek Rady Polskich Klubów Fajki. Człowiek wielu
pasji i zainteresowań, aktywny
zawodowo i hobbystycznie.
Świetny inspirator, organizator i koordynator działań.
(foto. Kalumet.pl)
18 kwietnia 2021 roku, w wieku 51 lat, po długiej walce z covid-19
odszedł Krzysiek - zawsze pełen energii, wręcz nieokiełznany, ale też
niezwykle wyważony w swoich zawsze celnych opiniach i osądach.
Zarażał optymizmem ...
Dzisiaj brakuje nam optymizmu, brakuje nam Ciebie Krzychu ...
8

Przyjacielu spoczywaj w pokoju.
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