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Wrzosiec cz.3
Zanim wrzosiec stał się fajowym drewienkiem, służył ludziom do wyrobu
różnego rodzaju precjozów. Nic się w tym temacie nie zmieniło, wrzoścowa
bulwa wciąż zachwyca twórców, dając im inspirację do pracy nad tym trudnym
materiałem. Trudnym, bo jak pamiętamy bardzo kapryśnym. Nawet najlepiej
zapowiadający się klocek, może okazać się pełen skaz.

httpwww.jimsyvertsen.com

bruyerecimg1204py8
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Dawnymi czasy karpy wrzośca
wykorzystywano do produkcji desek
do krajania, ozdób, rękojeści broni.
Niewiele się od tego czasu zmieniło,
bruyere nadal stanowi doskonały
materiał dla dzisiejszych twórców:
- wykończenia wnętrza samochodu,
- ozdobne dzbany, misy (inne),
- biżuteria,
- okładziny rękojeści broni,
- pióra wieczne,
- rękojeści przyrządów do golenia,
itp., itd.
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Jak powstaje fajka?
Ten krótki fotoreportaż pochodzi za strony firmowej Henryka Worobca
z Przemyśla: http://www.fajka.przemysl.pl/
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Zachęcam do zajrzenia na stronę Henia Worobca jak i na strony innych
polskich producentów.
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ŚWIĘTO FAJKI PRZEMYŚL 2012
No i kolejne Święto Fajki w Przemyślu za nami, niektórzy twierdzą, że stało się
zbyt przewidywalne i nie wnosi nic nowego do ruchu fajczarskiego. Szkoda tylko,
że nie starają się zaproponować niczego nowego (może lepszego), pozostając
jedynie przy krytyce.
Dla mnie najważniejsze jest spotkanie ze znajomymi i poznanie nowych fajczarzy,
konkursy i celebra jest tylko dodatkiem do miłego spędzania czasu, odprężenia
i relaksu. Ale wracajmy do tego co się działo w dniach 23-25 czerwca 2012 roku
w pięknym Przemyślu.
23 czerwca 2012 (sobota)
Tego właśnie dnia do Przemyśla i w jego okolice przybyła większość fajowej
braci, by w godzinach popołudniowych spotkać się z fajkarzami i fajczarzami
podczas “Brógowego Święta” na terenie firmy Zbyszka Bednarczyka.
Wśród Zbyszkowych gości, byli bawiący od kilku dni w Przemyślu fajkarze z
poza naszych granic: Jan Kloucek i Michal Novak z Czech oraz Konstantin
Shekita i Zenon Palczewski z Ukrainy.

W tym roku aukcja charytatywna miała charakter cichy (do każdego fantu dołączono
tabelę do wpisania nazwiska i licytowanej kwoty), bez głośnego wykrzykiwania cen
przez Zbyszka nie było to tak fajne jak zwykle, ale każdy z nas uszanował żałobę po
ś.p. Józefie Płaszczaku - tacie Reni Bednarczyk.
Konkursowe palenia odbyło się - a jakże by inaczej w fajce okrągłej jak piłka. Przed rozpoczęciem konkursu odbyła się licytacja jednej fajki a wynik końcowy
stanowił stawkę wpisowego.
Konkurs wygrał Julek Drabent z Konina.

Akacjowa piłka
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Jak co roku odbywała się integracja przy piwie z beczki, kiełbaskach i “krupniokach”
z taczki. Był znakomity chlebek ze smalcem, ogóry, ciasta i ciasteczka oraz wielki
kosz Krówek z logo Śląskiego Klubu Fajki - znam świstaka, który je zawijał :)
Zabawa trwała do późnej nocy, ekipa zakwaterowana w “Dworku Wapowce” tuż po
północy dotarła na miejsce, ale niekoniecznie do swoich łóżek, dowiedziałem się
bowiem, że część “zahaczyła” o jakąś imprezkę i spać pokładli się dopiero ok. 1.30.
A więc niedziela ...
24 czerwca 2012 (niedziela)
Impreza zaczęła się od otwarcia wystawy w Muzeum Dzwonów i Fajek. Pech
sprawił, że należało wszcząć pilnie remont i całość wystawy nie była dostępna
dla zwiedzających. Kiermasz rozwijał się powoli jakby od niechcenia, widziałem
tam fajki wymienionych wcześniej mistrzów fajkarskich z zagranicy, naszych
znanych fajkarzy przemyskich (Antoniewski, Bednarczyk - Mr.Bróg, bracia
Bednarczyk - B&B, Filar, Polińscy, oraz Worobiec), Andrzeja Jędrasa znad
Bałtyku i fajki najmłodszej generacji naszych fajkarzy Tomasza Zembrowskiego
orazi Wojtka Pastucha. Były też tytonie od przyjaciół z Fajkowo.pl.
Około godz.15-tej zaczął formować się
korowód, który z przemyskiego rynku
ruszył pod Muzeum Dzwonów i Fajek,
gdzie stoi pomnik fajka-ławka. Rozpalono
tam garść tytoniu, otwierając w ten sposób
nowy rok fajczarski. W korowodzie i przy
rozpalaniu fajki-ławki uczestniczył znany i
lubiany Jerzy Dudek, który pojawił się też
w Klubie“Niedźwiadek” (podczas palenia
konkursowego).
Zmagania konkursowe zakończyły się
zwycięstwem Jana Kloucka i jego czeskiej
drużyny.
Dla osób nie związanych z fajczarstwem, niewątpliwą atrakcją był kiermasz fajek,
korowód, występy teatru ulicznego, orkiestry Pipe & Drums z Częstochowy,
zespołu Teddy Jr., oraz gwiazdy KULT-u. W międzyczasie na scenie wręczono
Jerzemu Dudkowi Fajkę Zaufania. Tym samym Jurek Dudek został już trzecim
laureatem nagrody wręczanej przez kapitułę, w skład której wchodzą m.in. nasi
fajkarze.
Po rozdaniu dyplomów i nagród w “Niedźwiadku” odbyła się biesiada z pierogami
w roli głównej.
Co działo się podczas poniedziałkowego wypadu na Ukrainę nie wiem (w chwili
pisania tych słów), ale jak myślę zabawa była przednia.
Czy znowu pojadę na Święto Fajki - tak, nie dla samej imprezy, ale dla ludzi, których
tam spotykam (starych znajomych jak i nowo poznanych fajczarzy). Święto przez
kilka lat trwania stało się przewidywalne jak kopia wykonana przez kalkę, ale ludzie
i atmosfera jaką tworzą jest zachętą do ponownej wizyty w Przemyślu. MM
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Znane postaci i fajka
Harry Lillis "Bing" Crosby (03.05.1903 - 14.10.1977)
- jeden z najpopularniejszych wokalistów i aktorów
amerykańskich XX wieku. Jego kariera rozpoczęła się
w 1926 i trwała aż do jego niespodziewanej śmierci
(zm. na atak serca grając w swoją ulubioną grę – golfa).
W 1930 po raz pierwszy wystąpił w filmie “Król jazzu”,
gdzie wykonał kilka piosenek. Później występował w
wielu innych filmach, a za rolę w “Idąc moją drogą”
otrzymał Oscara dla najlepszego aktora.
W 1962 został pierwszym wykonawcą wyróżnionym
nagrodą Grammy za całokształt twórczości.

Edgar Rice Burroughs (01.09.1875 - 19.03.1950) –
amerykański pisarz, twórca cykli książek o przygodach
Tarzana wśród małp, Johna Cartera na Marsie i innych.

Edward R.G. "Ted" Ray (28.03.1877 - 26.08.1943),
brytyjski golfista urodzony na wyspie Jersey. Czołowy
gracz w golfa początku XX wieku, dwukrotny Mistrz
Świata.

Gediminas Kirkilas (ur. 30 sierpnia 1951 w Wilnie) –
litewski polityk, od 1992 poseł na Sejm, minister obrony
w latach 2004-2006, premier Litwy w latach 2006-2008.
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

