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ZAKOCHANY WŁOCH
w fajkach Bróg
Fumo la pipa da più di 30
anni,e sono particolarmente
attratto dalle pipe artigianali
,dalle forme particolari i così
detti “pezzi unici”. Per tutti questi anni ho sempre creduto che
migliori in questo campo fossero l’artigiani italiani,poi quasi
per caso ho scoperto Zibi. Stavo
trascorrendo le vacanze di Natale in paese di origine di mia
moglie nei pressi di Lubaczow
quando navigando in internet
ho scoperto che nella città di
Przemysl esistevano diversi artigiani produttori di pipe. Subito la mia attenzione fu attratta
dai modelli di Zibi ,allora Mr.
Brog della serie autograf. Erano
le pipe bellissime , di radica italiana con meravigliose venature. In tutti i suoi modelli erano
evidenti la creatività, genialità
e il profondo l’amore con quali
sono state realizzate. Il giorno
dopo mi sono precipitato a Przemysl e ne ho comprate 4. Nel
laboratorio di Zibi sembrava di
essere un bambino in un negozio di dolci. Le guardavo , le toccavo, mi immaginavo come mi
sarebbero state in bocca. Sinceramente avrei voluto acquistare
tutte quelle che mi mostrava.

Zibi è una persona cordialissima e gentilissima, e si nota
quanto sia orgoglioso delle sue
creazioni e quanto ami il suo
lavoro. Infonde in ogni sua pipa
arte , rispetto per le proporzioni e cura per la funzionalità . È
stato sorprendente constatare
come le sue pipe unissero alla
bellezza la perfetta funzionalità
e come fin dalla prima fumata
fossero buonissime. Inutile dire
che in giro di pochissimi giorni
le ho inaugurate tutte . Da allora
ogni volta che torno in Polonia
vado da Zibi e dopo aver ricevuto abbraccio con quale mi accoglie comincia il mio viaggio alla
ricerca delle perle rare che continua a produrre. Grazie Zibi ci
rivediamo presto.
Un italiano innamorato
delle tue pipe.
Sandro Pezzoli
Fajkę palę już od ponad 30
lat. W sposób szczególny przyciągają mnie fajki robione przez
rzemieślników, te o wyjątkowych formach, tak zwane „unikaty“. Przez te wszystkie lata
byłem przekonany, że mistrzami
w tej dziedzinie są rzemieślnicy
włoscy, ale zmieniłem zdanie

po przypadkowym poznaniu
Zbyszka. W 2009 roku spędzałem Święta Bożego Narodzenia
w miejscowości niedaleko Lubaczowa z której pochodzi moja
żona i pewnego dnia surfując
w internecie odkryłem, że
w Przemyślu jest kilku rzemieślników wykonujących fajki. Od
razu moją uwagę przyciągnęły
fajki zrobione przez Zibi wtedy
jeszcze Mr.Brog z serii „autograf”.
Były bardzo ładne, szczególne,
zrobione z wrzośca włoskiego.
We wszystkich modelach były
widoczne kreatywność, geniusz
i głęboka pasja z jaką zostały
wykonane. Następnego dnia wyruszyliśmy do Przemyśla. Wtedy kupiłem 4 fajki. W pracowni
u Zibi czułem się jak małe dziecko w sklepie ze słodyczami. Każdą fajkę oglądałem z podziwem,
dotykałem i wyobrażałem sobie
jak je będę palił. Szczerze mówiąc
miałem ochotę kupić wszystkie
te, które mi pokazał Zibi.
Zibi jest bardzo serdecznym
i miłym człowiekiem. Od razu
się rzuca w oczy, jak bardzo
jest dumny ze swoich kreacji
i jak bardzo kocha swoją pracę.
W każdą swoją fajkę wkłada
pasję, dba o proporcje nie zapominając o funkcjonalności
fajki. Było dla mnie zaskoczeniem, gdy odkryłem, że fajki
w sposób perfekcyjny łącza piękno i funkcjonalność i że są doskonałe już od pierwszego palenia. W ciągu kilku dni wypróbowałem wszystkie. Teraz, ile razy
jestem w Polsce, zawsze jadę odwiedzić Zibi i po otrzymaniu na
powitanie serdecznego uścisku,
rozpoczyna się moja eksploracja
w poszukiwaniu nowych „okazów” które stworzył. Dziękuję
Zibi i do zobaczenia wkrótce.
Włoch zakochany
w twoich fajkach
- Sandro Pezzoli

Chicago

pozdrawia Przemyśl!
Tegoroczna światowa wystawa
fajkowo tytoniowa CPCC Chicagoland Int’l Pipe & Tobacciana
Show 2012, potocznie nazywana
Chicago pipe Show, przeszła już
do historii. Miałem zaszczyt i przyjemność być oddelegowanym do
reprezentowania CIPC, aby podczas trwania tej wielkiej imprezy
promować na kontynencie amerykańskim działalność oraz propagować największą imprezę CIPC,
październikowe fajkowe Mistrzostwa Europy w Sewilli w Hiszpanii.
Korzystając z okazji miałem możliwość przybliżyć obecnemu na wystawie fajczarskiemu światu wiedzę
o naszej Polskiej aktywności, o klubach, o naszych rodzimych fajkach
oraz ich twórcach. Chicagowska
wystawa fajek, odbywająca się

w prestiżowym golfiarskim centrum Phesant Run Resort St Charles, trwała od czwartku 3 maja 2012
do poniedziałku 7 maja. Główna
impreza wystawiennicza, w bieżącym roku skupiła ponad 350
stanowisk wystawienniczych prezentujących fajki, tytonie i cygara
z całego świata. Nie zabrakło Polskich akcentów. Najważniejszym
z nich to stanowisko wystawiennicze pana Marka Lejzerowicza.
Pan Marek jest ważną i szanowaną
osobistością wśród wystawców. Na
jego stoisku znajdujemy wyłącznie
polskie fajki przemyskich twórców,
i to te z najwyższej półki. Brylują
rzeźbione cacka Bartka Antoniewskiego. Nie sposób nie zauważyć
pięknych fajek wykonanych przez
Tomasza Samsela. Na przepast-

nych półkach pana Marka obecni
są wszyscy od A do W. Dla spisania
całej relacji z 5 dni wypełnionych
po brzegi fajkowymi emocjami
zabrakło by miejsca w magazynie
BRÓG NEWS. Zainteresowanych
odsyłam do 8 albumów poświęconych temu wydarzeniu, które
znajdziecie w FOTOGALERII
w oficjalnym serwisie RPKF
http://rpkf.org.
Wracam przywożąc olbrzymi
bagaż pozdrowień od organizatorów Chicago Pipe Show oraz wystawców z całego świata. Poprzez
magazyn BRÓG NEWS przekazuję te pozdrowienia uczestnikom
Święta Fajki w Przemyślu. Oddzielne gorące fajczarskie pozdrowienia
skierowane indywidualnie dla każdego z przemyskich twórców fajek
śle pan Marek Lejzerowicz.
Miłego świętowania.
Z fajczarskimi pozdrowieniami
Henryk Rogalski
Prezydent RPKF

Pułkownik Tadeusz Wojtuszkiewicz
Zbliżam się do 50-tych moich związków z fajką. Zaczynałem
czeskim Kapitanem – prezentem Gwiazdkowym. I wtedy sie
zaczęło, przybywa nowych obiektów zakupionych, bądź wymienionych za numizmaty, żelazka, białą broń i inne starocie.
Zużywałem dość sporo tytoniu naszego, Neptun, Bosman itd
Rzadko Princa Alberta czy Amphorę z Peweksu lub z przemytu od marynarzy i rybaków dalekomorskich. Wypalałem 3 do 5
fajek dziennie, bo palić można było prawie wszędzie.
Palenie zaś fajki to jedna z kilku męskich przyjemności, a zarazem
atrybut prawdziwego mężczyzny, żołnierza, wierna towarzyszka
życia. Pytano mnie czasem na czym ta przyjemność ma polegać?
To nie tylko chęć posiadania kolejnej i następnej fajki,
a przede wszystkim na staranny dobór palonego tytoniu, którym się nie zaciągamy...
Paląc fajkę wybieram tytonie łagodne, słodkie, testując kolejne
fajki. Palę fajkę bez pośpiechu, spokojnie, powoli nie rozgrzewając
zanadto, podtrzymując żar.
Palenie niektórych mieszanek sprawia, że otoczenie, a zwłaszcza
kobiety reagują zachwytem na aromaty z fajki, a więc są wabikiem.
Na liście wskazanych tytoni wysoko umieszczam Peterson De
Luxe - mieszankę dojrzałej Wirginii i Black Cavendischa, sztucznie
aromatyzowana zapachem wanilii, miodu, orzecha laskowgo.
Pale zdecydowanie mniej 1 do 2 fajki, dziennie, najczęściej
jadę do Klubu Eljazz gdzie, dobra kawa i muzyka, sprzyja paleniu
nawet samotności (nie w samotności, z fajką!) i po kilku godzinach wracam z uczuciem dobrze spełnionego dnia.
17-ty Tadeusz Wojtuszkiewicz

Fajowe Święto Bróg 2011 roku za
nami. Jak zwykle formuła spotkania
jest na tyle interesująca, że przyjaciele
i rodzina Brogowa dopisuje i cieszy wzajemnym spotkaniem. To Święto było
okazją do celebrowania 20-lecia fajkarskiej działalności Zbyszka Bednarczyka, który 1 lipca 1991 roku dołączył do
spółki z Panem Kazimierzem Rogiem
i tak to się zaczęło …
Laudacje i dyplomy z tej okazji składali niemal wszyscy, licytowaliśmy się
w tym kto więcej rzucaliśmy kto dalej,
piliśmy do dna, ryczeliśmy pieśni do
bólu gardła, wytańcowywaliśmy nogi,
ramiona bolały od „niedźwiedzi”.
Wybawione pieniążki, posłużyły do zakupu sprzętu komputerowego, dla uzdolnionej młodzieży ze Świetlicy „Wzrastanie”. Późną nocą kładliśmy się, by wypocząć przed kolejnym Świętem Fajki.

Zakupiliśm
dla dzieci

my sprzęt za 5800 zł
Hoszów
ze Świetlicy „Wzrastanie” (49°23`27``N; 22°38`24``E)
mjr Jacek
Augustyniak
informuje, że...
Cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1732 r. lub 1770 r.
Jest to trójdzielna świątynia
z dwukrotnie łamanym, brogowym zwieńczeniem nawy

Zajawki…
Podczas 15. „Kaisermanewrów” Szwejkowskich w Twierdzy Przemyśl,
14-15 lipca 2012 r. odbędzie się konkursowe palenie fajki Mr. Bróg przy
figurze Szwejka (zapisy na miejscu). „Jak tam było, tak tam było, ale
jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było...” więc przybywajcie...
Muzeum Miasta Gdyni z inicjatywy Edwarda Zimmermanna zorganizuje we wrześniu tego roku wystawę fajek. Pan Zimmermann proponuje
pokazać kolekcję własną i Jerzego Zająca z Gdyni, zbiory Zbigniewa
Bednarczyka z Przemyśla, Tadeusza Wojtuszkiewicza z Bydgoszczy i Michała Morawskiego z Warszawy. Eksponaty pokazane zostaną w sali o metrażu
około 200 m2, w gablotach, oczywiście odpowiednio zabezpieczonych. Trzonem
ekspozycji są zbiory panów Zimmermanna i Zająca, fajki pochodzące z okresu od
XVI do XVIII w., natomiast te późniejsze pochodziłyby z kolekcji pozostałych kolekcjonerów. Serdecznie zapraszamy do Muzeum w GDYNI.
1 września, Poznań – XVI Puchar Novotelu - rury brogowe-wrzoścowe
15 września Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki w Zielonej Górze – faje j.w.
6 październik 12 Holmocke dotnik w Olomoucu (Czechy)
17 listopada Grand Prix Brno w Czechach
Tegoroczną brogowa pomoc kierujemy do ;Ośrodek Rehabilitacyjno
- Edukacyjno - Wychowawczy w Przemyślu umożliwiający dzieciom
i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, realizację
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu

International Pipe Academy

Działa od 28 lat – początkowo we Francji, a od kilku lat w Liverpoolu (przy Wydziale Archeologii tamtejszego Uniwersytetu). Szczegóły znajdziecie Państwo na www.pipeacademy.org
Akademia skupia naukowców, zajmujących się fajką jak i znanych
kolekcjonerow. Wydaje w formie roczników, opracowania naukowe
na temat historii fajki, tytoniu czy znanych kolekcji. Aktywni są też
kuratorzy muzeów fajki (Budapeszt, Nowy Sad, itd). 26-28 września,
w gdańskim hotelu Willa Ewa, odbędzie się doroczny kongres
International Pipe Academy. W programie zwiedzanie wystawy
najlepszych kolekcji fajek w Polsce w Muzeum w Gdyni . Członkowie
Akademii w Polsce ; dziennikarz z Poznania Jacek Schmidt, który
napisał kilka książek o fajce, oraz ja niżej podpisany.
Michał Morawski

Mój teść śp. Józef Płoszczak, tato mojej Reni,
zajmował się także wytwarzaniem fajek……..
22 maja 2012 r. w południe,
po ciężkiej chorobie odszedł do Pana…
Był człowiekiem skromnym i dobrym, dobrym tatą
i dziadkiem, teściem, mężem…. Zawsze chętny do
pomocy i zaangażowany. Od kilku lat pomagał nam
w wytwarzaniu fajek Bróg, toczył, wiercił, frezował….
specjalizował się w wykonywaniu aluminiowych
skraplaczy. Fachowiec, dobrze znający
meandry warsztatu
rzemieślniczego,
nauczyciel ślusarstwa.
Do zobaczenia Józefie
w krainie nigdy
nie gasnącej fajki….

Z Agą i Danielem Schneiderem na Tabac Show
w Bazylei (Szwajcaria).

www.mrbrog.ru

Grudzień 2011 Moskwa

Wystawa

w Szamotułach
25

maja w Muzeum Górków w Szamotułach nastąpiło
otwarcie wystawy fajek z kolekcji Zbigniewa
Bednarczyka. Oprócz gospodarza obiektu dyr. Michała
Kruszony, Starosty Powiatu Szamotulskiego Pawła
Kowzana, był także cały inicjator tego wydarzenia
Prezydent Klubu Fajki w Szamotułach Włodzimierz
Starzonek, wraz z przyjaciółmi z klubu. Obecni byli
także goście z Francji: v-ce prezydent Klubu Fajki
w Lille – Denis Marko z małżonką oraz Herve Ptak z matką,
z którymi biesiadowaliśmy w zamkowej sali tronowej.
Włodek Starzonek jest jedynym w Polsce członkiem
francuskiej organizacji Bractwa Mistrzów Fajek w Saint
Claude- „ Confrérie des Maitres-Pipiers” de SaintClaude powstało w roku 1966. Wszyscy członkowie,
których jest obecnie ponad 1000, są wybierani spośród
osób cechujących się szczególną pasją do fajek.

PipeMakers
Meeting
Ostrów
Przemyśl
2012

Jan Klouček - Jan Pipes - Honza, umělce, výrobce
trubek, organizátor, moderátor, přítel v Praze.
Spoluzakladatel mezinárodního setkání výrobců trubek.

Na wystawie
w „Szkole Orląt” w Dęblinie
z gen. bryg. Tomaszem Drewniakiem

Bractwo Druhów Bróg i Pracownie Fajek Bróg
Ostrów 656, 37-700 Przemyśl, tel. 16 671 08 40 www.mrbrog.com.pl, e-mail:mrbrog@mrbrog.com.pl
Opracowanie graficzne: Zbyszek Bednarczyk, Janusz Maik Fotografie: Z. Bednarczyk, J. Drabent
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