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35lecie PC Warszawa

Na miesiąc przed planowaną imprezą
wciąż brak oficjalnej informacji gdzie,
w czym, co i za ile.

“Kryształowa fajka” 2021

Jest nadzieja, że w tym roku
spotkamy się w Bydgoszczy.
Ze wstępnych rozmów z prezy-
dentem Bydgoskiego Bractwa
Fajkowego - Grześkiem Kubiakiem
wynika, że istnieje szansa na
wspólne palenie.
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Maciej Słomczyński (1920-1998) był synem amerykańskiego reżysera (m.in.

„King Konga”) i producenta filmowego Meriana C. Coopera oraz Angielki

Marjorie Crosby. Nazwisko Słomczyński nosił po ojczymie, Aleksandrze

Słomczyńskim. Był (i pozostał) jedynym człowiekiem na świecie, który

przełożył na obcy język wszystkie dzieła Szekspira. Już samo to zapewniłoby

mu miejsce wśród najlepszych tłumaczy, ale Słomczyński przełożył także

na język polski „Ulissesa” Joyce'a, „Alicję w krainie Czarów” Carrolla,

„Raj utracony” Miltona, „Podróże Guliwera” Swifta czy „Opowieści kanter-

beryjskie” Chaucera  generalnie był tłumaczem i autorem ponad 200 książek.

Monika Kubiak przybliża nam
sylwtkę tłumacza i pisarza -

Macieja Słomczyńskiego

Ponadto miał swoje „drugie życie”

literackie. Jako Joe Alex napisał kilka

znakomitych kryminałów (m.in.

„Opowiem wam jak zginął”, „Cichym

ścigałem go lotem), rozchwytywanych

w PRL-owskich księgarniach, a także

historyczną powieść dla młodzieży

„Czarne okręty”. Podobno, według słów

samego autora, Joe Alex zarabiał na

Słomczyńskiego  tłumacza, podobnie

jak czynili to Józef Aleks oraz Kazimierz

Kwaśniewski (kolejne dwa pseu-

donimy artystyczne Słomczyńskiego),

pisujący tzw. powieści milicyjne.
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Nieodłącznym atrybutem Macieja Słomczyńskiego była jego fajka, roztaczająca

staroświecki zapach dobrego tytoniu  „czerwonej amfory”.

https://kultura.onet.pl/wiadomosci/wspomnienia-o-macieju-slomczynskim/re6gbnv

https://www.polskieradio.pl/68/1788/Artykul/1418907,Maciej-Slomczynski-cecha

-pisarza-jest-absolutna-samotnosc
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Pożegnanie  “ROTM-a”

21 lipca 2021 Sławek Mielcarek i Maciej Maciejewski - członkowie
KOKF2010, uczestniczyli w pożegnaniu Krzysztofa Woźniaka.
Uroczystość odbyła się na cmentarzu, na poznańskim Miłostowie.
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Zgodnie z naszym zwyczajem, w miejscu spoczynku fajowego Przyjaciela,
zapaliliśmy fajkę wspólnie z Prezydentem RPKF oraz Kolegami z KKF
Poznań.

Przedruk wspomnienia Mateusza Lisiaka o Krzysztofie “ROTM-ie”
Woźniaku, zamieszczonego na stronie RPKF: 

“15 czerwca 2021 roku zmarł Krzysztof Woźniak.

Przez lata był podporą i legendą grupy dyskusyjnej alt.pl.fajka,
na której pisał jako Rotm i na której dzielił się swoją wiedzą na
temat fajek, tytoni, ich rodzajów, gatunków, historii.

Był współtwórcą polskiej szkoły renowacji starych fajek, dla wielu
z nas był mistrzem i nauczycielem, dzięki któremu sięgnęliśmy
po historyczne egzemplarze.

Zakochany w Bieszczadach człowiek renesansu, o szerokich
zainteresowaniach i olbrzymiej wiedzy, erudyta, wspaniały
towarzysz długich rozmów.

Przede wszystkim Przyjaciel.”

Fot. M. Jurgielewicz / H. Rogalski
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Fajki Bednarczyk & Bednarczyk

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej B&B, firma powstała
w 1996 roku, ale identyfikuje się z sięgającą Wincentego Swobody
tradycją fajkarską w Przemyślu.

Firma produkuje głównie fajki z gruszy i wrzośca (włoskiego i hiszpań-
skiego), ale także z wykorzystaniem dębu, wiśni, buku i robinii akac-
jowej oraz drewna egzotycznego.



7

Większość operacji wykonywanych jest ręcznie, a do wykończenia
stosowane są naturalne bejce i woski. Wyroby firmy B&B uzyskały
certyfikat Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej.

Od niedawna w ofercie B&B znajdują się fajki z linii “Designed by
Kulpiński”. Fajki wzorowane na modelach tworzonych przez mistrza
Ryszarda Kulpińskiego - niewątpliwa gratka dla miłośników “kulpinek”.

Fotografie ze strony internetowej B&B

Piszący te słowa posiada w zbiorze kilka fajek B&B w tym pierwsze
gruszki. Doświadczenie związane z używaniem produktów B&B, pozwala
powiedzieć, że firma wykonała ogromny postęp i fajki produkowane
dzisiaj, nie ustępują innym fajkom seryjnym.
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Kącik filatelistyczny

Fajka na sztalugach

Blok z serii “Legendy Hollywood”. Na tm bloku przedstawiony został
Edward G. Robins - numer katalogowy nieustalony.

Obraz Adelio Zagni Zeelie (ur.1911 -
zm.1991). Żył i tworzył w Południowej
Afryce. Jego obrazy, portrety, przed-
stawiają głównie scenki z życia ludzi
morza.
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