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17 grudnia 2015 odbyło się świątecznorocznicowe spotkanie KOKF2010 w lokalu
“Kuźnia u Stacha” w Kaliszu.
W wewnętrznym konkursie 2-gram owym
zwyciężył nasz niekwestionowany mistrz
fajki Rom ek Kalinowski.
Podsumowaliśmy rok 2015, przyjęliśmy
nowego członka Klubu, zjedliśmy wspólną
kolację.
Więcej na stronie kokf2010.pl
Styczniowy Novotel
Klub Kolekcjonerów Fajek Poznań zaprasza na
XIV Otwarte Mistrzostwa Klubu KKF Poznań
i VII Poznański Wieczór Cygar.
Impreza odbędzie się 30 stycznia w gościnnych
progach Novotel - Malta.
MDF 2016
Piotr Jakubowski zaprasza na
coroczne obchody naszego
święta - Międzynarodowego
Dnia Fajczarza.
Impreza odbędzie się 20 lutego
w Villa Eva w Gdańsku.

30-lecie PC Warszawa
12 marca br. w Warszawie odbędzie się spotkanie
z okazji 30-lecia PC Warszawa.
Na chwilę obecną nie jest jeszcze znane miejsce,
w którym przyjdzie zmagać się fajczarzom.
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Bydgoskie Legiony - podsumowanie Grand Prix
21 listopada 2015 roku mieliśmy okazję gościć w Bydgoszczy na
Bydgoskich Legionach. Koledzy z BBF Legion organizowali konkurs
po raz pierwszy i z założenia był to konkurs kończący Grand Prix
Fajczarzy Polskich, które było pomysłem kolegów z Bydgoszczy.
Turniej odbywał się w gościnnych progach “Park Hotel” w Bydgoszczy.
W paleniu udział wzięło 39 fajczarzy w tym 3 Panie. Zwycięzcą został
Mirosław Wawrzyniak (KKF Poznań) z czasem 01:54:25, na drugim
miejscu uplasował się Julian Drabent (Koniński KF) z czasem 01:39:16,
trzecie miejsce wypalił sobie Roman Kalinowski (KOKF2010) z czasem
01:30:15. Najlepszą kobietą w gronie palących była Marta Frąckowiak
z AFA Poznań - zajęła 15 miejsce z czasem 01:01:44.

Ponieważ spotkanie było podsumowaniem cyklu Grand Prix, nastąpiły
ostateczne rozstrzygnięcia i uhonorowanie zwycięzców. Pierwsze miejsce
i duża Kryształowa Fajka przypadły w udziale Czarkowi Zemło z KMF
Szamotuły. Fajczarzem, który uzyskał najdłuższy czas palenia podczas
konkursów zaliczanych do Grand Prix był Sławek Ratajczyk z KKF Poznań
(02:26:37 podczas XX.lecia KMF Szamotuły).
2

Gospodarze spotkania zapewnili miłą atmosferę i dostęp do “wodopoju”
z lokalnym piwem oraz rewelacyjnym “Hennessy”. Muzyka zapędziła na
parkiet nieco uczestników spotkania, całość więc można podsumować:
“jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka” bez swawoli - pełna kultura.
Wieczór cygarowy był zwieńczeniem fajowego dnia.
Warto wspomnieć, że uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez
gospodarzy “fajowymi” kalendarzami na rok 2016.
Wróćmy jednak do Grand Prix. Inicjatywa BBF Legion miała na celu
zaktywizowanie środowiska fajczarskiego w naszym kraju. Z zestawienia
prowadzonego w ramach Grand Prix wynika, że w tym roku 178 osób
zrzeszonych w klubach fajczarskich, jak również niezrzeszonych, brało
udział w spotkaniach konkursowych. Biorąc pod uwagę wcześniejsze
zestawienia, które były prowadzone przez Jurka Grodka, mamy około
10%-owy spadek liczby fajczarzy startujących w konkursach. Biorąc pod
uwagę szacunki polskich trafikantów co do liczby fajczarzy w naszym
kraju, całość aktywnych fajczarzy nie stanowi nawet 1% ogółu. Mamy
około 280 zrzeszonych fajczarzy, więc grupa, która spotyka się podczas
konkursów, stanowi około 56%. Może się więc wydawać, że te 56% jest
stosunkowo dużą Liczbą. Jednak należy zwrócić uwagę, jak wygląda

rzeczywista aktywność fajczarzy. Można to zanalizować na podstawie
zestawienia przygotowanego przez Grzegorza Kubiaka (prezydenta
BBF Legion).

Jak widać na powyższym zestawieniu, niezrzeszeni fajczarze pojawiali
się na konkursach częściej niż członkowie dziewięciu klubów (siedmiu
jeśli pominiemy kolegów z Danpipe Club Wriezen oraz szefa FMS PC,
gdyż ten klub istnieje w zasadzie jedynie w przestrzeni cyfrowej).
Wskaźnik był liczony w prosty sposób. Zsumowano w tym celu ilość
startów wszystkich członków klubu startujących w zawodach (ilość paleń),
a otrzymana liczba została podzielona przez ilość tychże członków.
Na przykładzie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 wyglądało to
w następujący sposób: (5+5+5+4+1+1):6=3,5. Wskaźnik dla sześciu
aktywnych członków KOKF2010 wynosi więc 3,5. Rozważając wyniki
tego zestawienia, wydaje się, że współczynnik 3,0 należałoby uznać za dobry.
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Z drugiej strony należałoby zmotywować pozostałe 44% członków klubów,
chociaż w tej liczbie znajdują się niepalący członkowie klubów, którzy
bywają jako osoby towarzyszące na spotkaniach konkursowych. Osoby
te stanowią jednak niewielki odsetek naszego środowiska. Czy formuła
zaproponowana i przeprowadzona przez BBF Legion zwiększy aktywność
i kontynuowana w kolejnych latach się sprawdzi? Czy zaktywizuje
nasze środowisko? To zależy od nas wszystkich.
Już będący za nami (16.012016) konkurs w Sterdyni rozpoczyna kolejny
cykl Grand Prix. Poniżej kalendarz imprez ustalony podczas Rady
Polskich Klubów Fajki w Bydgoszczy.
Kalendarz imprez fajczarskich na 2016 rok
2016-01-16 - 2 Bal Sherlocka Holmesa w Sterdyni - Pałac Ossolińskich
2016-01-30 - XIV Otwarte Mistrzostwa Klubu KKF Poznań VII Poznański
Wieczór Cygar - Novotel Malta Poznań
2016-02-20 - Krajowe obchody Międzynarodowego Dnia Fajczarzy –
Konferencja i spotkanie fajczarzy - Villa Eva Gdańsk
2016-03-12 - Jubileusz 30-lecia PC Warszawa (brak lokalizacji)
2016-05-14 - XXII Mistrzostwa Polski - Szczytna Zajazd Tajemniczy ogród
2016-05-28 - X Jubileuszowa Kaszubska Pipa - Ostrzyce
2016-06-25 - Święto Fajki 2016 - Przemyśl
2016 wrzesień - XIX Fajkowy Puchar Poznania i VIII Poznański Wieczór
Cygar - Novotel Malta Poznań
2016-11-19 - Bydgoskie Legiony - Park Hotel Bydgoszcz

Zwycięzca Grand Prix 2015 startował w 8 z 10 konkursów, w ilu konkursach
będzie musiał startować zwycięzca Grand Prix 2016?
M.M.
Fajowy kącik filatelistyczny
Choć nie jestem filatelistą, jednym z fajowych
kierunków mojego zbioru stały się właśnie
znaczki pocztowe z motywem fajki.
W 1970 roku poczta rumuńska wydała serię
znaczków przedstawiających malarstwo
flamandzkiego malarza - Gonzalesa Coquesa.
W serii znalazł się między innymi mężczyzna
palący w glinianej fajce. Obraz nosi nazwę
Smak (De Smaak). Wśród obrazów Coquesa
jest również mężczyzna zażywający tabakę.
M.M.
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Sterdyń - początek rywalizacji Grand Prix 2016
Nie byłem na miejscu, wykorzystam więc to co dostępne jest w sieci.
Najpierw garść informacji, później moje wrażenia w odniesieniu do
GP2016.

16 stycznia 2016 Pałac Ossolińskich w Sterdyni gościł w swoich progach
polskich miłośników fajkowego dymu. Organizatorem II Ogólnopolskich
Zawodów im. Sherlocka Holmesa był Klub Fajkowo-Cygarowy im. SH
z Warszawy. Impreza podobnie jak w roku 2015, teraz również odbywała
się w różnych budynkach zespołu pałacowego.
Spotkanie to zainaugurowało cykl Grand
Prix 2016. Fajka turniejowa odbiegała
od standardów CIPC, ale chyba po
zeszłorocznym turnieju można było się
spodziewać fajki “innej”. Fajczarze się
nie zawiedli, oliwka bent churchwarden
okazała się dla wielu z nich wyzwaniem.
Tytoniem konkursowym była specjalna
mieszanka tytoni Gawith Hoggarth.
W konkursie wystartowało 23 fajczarzy,
w tym 2 Panie. Zwycięzcą konkursu
został z czasem 1:12:58 Damian Mucha
z KFC Trafika Poznań. Serdecznie
gratulujemy!
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Powyżej: początek konkursu.

Powyżej: triumfator Damian Mucha.
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Poniżej: bal Sherlocka Holmesa.

Grand Prix 2016 rozpoczęte.
Przyznane zostały pierwsze
punkty w rywalizacji, która
będzie trwała do listopadowych
Bydgoskich Legionów.
Zwycięzca ma na swoim koncie
23 punkty - tylko tylu było
uczestników II Ogólnopolskich
Zawodów im. Sherlocka Holmesa.
Koledzy i koleżanki z Klubu Fajkowo-Cygarowego im. Sherlocka
Holmesa w Warszawie znaleźli wspaniałe miejsce do organizowania
spotkań fajczarskich, ale ...
Zastanawiałem się dlaczego impreza organizowana przez KFC im. SH
ściąga tak mało fajczarzy. Podczas pierwszych zawodów w Sterdyni
wystartowało 33 fajczarzy, a w tym roku 23! Jedną trzecią startujących
stanowili gospodarze imprezy!
Długo biłem się z myślami. Mam swoje teorie dotyczące tak niskiej
frekwencji w II Ogólnopolskich Zawodach im. Sherlocka Holmesa.
W roku 2015 Sterdyń zgromadził najmniejszą liczbę startujących,
niestety chyba będzie tak również w tym roku.
Ponieważ temat dotyczy całego naszego środowiska, liczę na to,
że napiszecie do mnie i przedstawicie Swoje opinie w tej sprawie.
Obiecuję opublikować Wasze maile w “Pykadełku”,
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

