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XVI Święto Fajki w Przemyślu
Już 27 czerwca br. fajczarze powalczą o koronę “Króla Fajki”. Prezydent
KOKF2010 - Maciej Maciejewski zdobył koronę w latach 2019 i 2020.
Za kilka dni dowiemy się kto będzie nowym “Królem Fajki” 2021.
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Smok czy smog? Nie, to odwiedził nas Marek
Chmielowski - prezydent I Krakowskiej Loży Fajki

Marek spędził z członkami KOKF2010 mam taką nadzieję - udany weekend.
Przyjechał do Ostrowa Wlkp. w sobotę
12 czerwca z rana. Odebrany z dworca
kolejowego, nawiedził dom Maciej i Iwony członków zarządu KOKF2010. Pierwsze
kilka godzin spędził w gabinecie Macieja,
przeglądając zbiory fajkowe oraz okołofajkowe (filatelistyka, numizmatyka, itp.).

Popołudniu do obu prezydentów Klubów, dołączyli dwaj członkowie
KOKF2010 - Sebastian (prezydent Toruńskiego Instytutu Fajki) oraz
Jakub. Kilka godzin delektowania się tytoniami, jadłem, ale przede
wszystkim własnym towarzystwem, wprawiło wszystkich w doskonały
nastrój. Aż trudno było zasnąć w oczekiwaniu na niedzielny poranek.
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W niedzielny późny poranek Maciej zgarnął po drodze Jakuba i razem
dotarli do Sebastiana. Po małej kawce i fajeczce, już we czterech,
razem z Markiem pojechali w kilka miejsc. Najpierw odwiedzili kaliski
Rezerwat Archeologiczny Zawodzie.

Niech Was nie zwiedzie napis “ŚWINIODZIKI” - po lewej stronie fajczarze,
wspomniane zwierzęta w zagrodzie po prawej stronie kadru

Rezerwat jest nie tylko obiektem muzealnym. Jest miejscem żyjącym,
gdzie goście mogą zobaczyć, jak się żyło w średniowieczu. Rekonstruktorzy (w tym i nasz Sebastian) nie tylko przebierają się w średniowieczne
stroje, ale także pracują w grodzie. Kobiety przędą, doglądają zwierząt,
gotują i wykonują wiele innych codziennych czynności. Mężczyźni
zajmują się pszczelarstwem, wytopem i obróbką żelaza, pracują w polu,
wytwarzają najróżniejsze, niezbędne do życia osady przedmioty, ale
nade wszystko sposobią się do walki.
Warto odwiedzać Zawodzie, szczególnie wówczas, gdy organizowane
są rodzinne weekendy. Dzięki pracownikom Zawodzia, jak i rekonstruktorom, można sporo dowiedzieć się o historii, o życiu naszych przodków.
Ba, dzieciaki często są wciągane do różnych zabaw, jak szukanie
skarbów czy walka z wojami.

Po odwiedzinach na Zawodziu - i wypaleniu fajeczki - ekipa udała się
do Russowa, gdzie znajduje się dworek Marii Dąbrowskiej oraz niewielki
skansen. W dworku obejrzeć można ciekawe wnętrza, wyposarzenie
domu, przedmioty codziennego użytku. Skansen stanowi kilka budynków
mieszkalnych oraz gospodarczych. Całość jest otoczona pięknym
parkiem - stawy, starodrzew. Miejsce godne polecenia.
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Sielsko przed domkiem wyrobniczki - robotnicy najemnej.
Domek przeniesiony do Russowa z Dobrzeca

Ostatni etap trasy zwiedzania - Gołuchów. Przed zwiedzaniem pokrzepiliśmy ciała obiadem w restauracji “Zamkowa” Później ruszyliśmy na
zwiedzanie terenów wokół zamku Działyńskich.
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Zamek w Gołuchowie został wzniesiony w 1560 roku przez Rafała
Leszczyńskiego. Dwukrotnie przebudowywany. W 1853 roku trafił
w ręce Działyńskich. W 1857 roku Jan Działyński poślubił Izabelę
z Czartoryskich. Ostatnia przebudowa była właśnie jej zaslugą. Choć
Izabela zmarła we Francji, pochowana została w przebudowanej kaplicy.
Zamek i kaplica znajdują się na terenie administrowanym przez Lasy
Państwowe. Park z II połowy XIX wieku wraz ze znajdującymi się tam
obiektami zajmuje 158,05ha. Ten ogromny obszar jest w całości zagospodarowany. Zadbany park-arboretum, Muzeum Leśnictwa zajmujące
wiele obiektów czy Pokazowa Zagroda Zwierząt, przyciągają co roku
kilkaset tysięcy turystów. Niektórzy z nich, niedzielnym popołudniem
przemierzali parkowe alejki, ćmiąc w fajeczkach fajkowe ziele.
Było gdzie spacerować, trzeba
było też chwilę odpocząć. Może
to nie wygląda najlepiej, Kuba
i Sebastian zasiedli na ławce,
a Marek na zielonej trawce. Nie
wyciągajcie zbyt pochopnych
wniosków - Marek chciał na
słoneczko.
Po spacerze, Maciej zabrał
Marka do siebie, gdzie nasz
gość został nakarmiony przed
podróżą. Wieczorem Maciej
odwiózł Marka na dworzec
kolejowy w Ostrowie Wlkp.
i wsadził do pociągu relacji
Poznań - Kraków.
Mamy nadzieję, że prezydent Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki jest
co najmniej tak zadowolony z pobytu u nas, jak my cieszymy się
z jego odwiedzin. Życzymy wszystkim fajczarzom, by czas pandemii
się zakończył i możliwe były spotkania konkursowe, jak i indywidualne.
Marku, bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas i nas odwiedziłeś.
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Nowe zbiory prezydenta KOKF2010
Maciej do swojego zbioru fajek, zbioru filatelistycznego z fajką oraz
zbioru numizmatycznego z fajką, dołączył filumenistykę - etykiety
zapałczane - oczywiście z fajką.
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Kolejny fajkowy zbiór związany jest z birofilią

Oczywiście pozane zapałki, etykiety zapałczane jak i naklejki na
butelki, to tylko część posiadanego przez Macieja zbioru.
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Znaczek poczty węgierskiej.
Seria: Malarstwo holenderskie.
Obraz: Chłopiec rozniecający
fajkę.
Katalog Michel: HU 2557A

Szkic do portretu - Mężczyzna
palący fajkę. Autor - Bonvin
Francois 1817-1887
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