
              

Pykadełko

Biuletyn informacyjny KOKF2010
NR 31

Sobótka kwiecień 2016

XXII Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki

Szczytna 14 maja 2016

 



1

Spis treści

str.1 Informacje
str.2 Andrzej “Andreas” Grześkiewicz
str.4 Fajka na sztalugach c.d.
str.5 Fajkowy kącik filatelistyczny
str.6 XIV Otwarte Mistrzostwa Klubu KKF Poznań
str.7 Gdańskie obchody Międzynarodowego Dnia Fajczarza 2016
str.8 XXX-lecie urodzin PC Warszawa
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XXII Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki

10.00 - początek rejestracji
10.00-13.00 - atrakcje i lunch
13.00 - początek turnieju

od 14.00 - "Super Loteria - fajka i szkło"
ok. 17.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
18.00 - 2.00 - bankiet z muzyką i innymi atrakcjami

Szczytna, Zajazd "Tajemniczy Ogród"
14 maja 2016 r

Udział w imprezie:
                - uczestnik                         – 195 + 5 zł (lunch, turniej, bankiet),
                - osoba towarzysząca    – 100 zł(lunch, bankiet)
Liczba uczestników ograniczona do 100 osób

Zgłoszenia do 04.05.2016r.:
Grzegorz Frala: frala@onet.eu lub www.fajka2016.eu
konto:
Grzegorz Frala: 58 9523 1011 0513 7113 3005 0001 tytułem: MP2016

Ważne: 
ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, tylko wpłata opłaty startowej
na konto organizatorów gwarantuje udział w Mistrzostwach.

Organizatorzy:
Pipe Club Szczytna
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Andrzej “Andreas” Grześkiewicz

Mieszkajacy w Kaliszu, do niedawna członek Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010.

Andrzej każdą wolną chwilę, których niestety ostatnio mu brakuje,
poświęca na różne przedsięwzięcia artystyczne. Rzeźbienie fajek
jest jednym tylko z jego wielu zainteresowań. Sam pali fajkę rzadko,
za to jak widać fajka jako przedmiot fascynuje i pobudza działania
artystyczne Andrzeja.

Kilkukrotnie podczas naszych fajczarskich spotkań mogliśmy podziwiać
prace Andrzeja.
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Ponieważ Pierwsze fajki jakie Andrzej miał okazję wziąć do ręki były
lakierowane, sam również lakierował swoje wyroby. Z czasem poznał
więcej tajników produkcji fajek i potem już tylko woskował stworzone
przez siebie fajki.

m.m.
foto. archiwum

Należy dodać, że Andrzej rzeźbi, maluje (między innymi na szkle),
drapie w szkle, ale również bawi się mechaniką , często eksperymentując
(poniżej próbki twórczości Andrzeja). 

Jak widać Andrzej jest człowiekiem
o wielu zdolnościach, a jego prace
mogą cieszyć oko.

Myszka jest cudowna :)
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Fajka na sztalugach c.d.

Peter Angelis ur. 5 listopada 1685, w Dunkierce (znany również jako
Pieter Angellis, Pieter Anchillus, Pieter Van Angellis lub Pieter Angelles.
Działał aktywnie we Flandrii, Niemczech, Włoszech, Anglii i Francji.
Horace Walpole napisał o nim, że kreska Angelisa była prosta i płynna,
ale kolorystyka zbyt słaba i blada. Peter Angelis zmarł w Rennes w 1734r.

Arnold van Boonen ur.16 grudnia 1669
w Dordrecht, zm. 02 października 1729,
był holenderskim portrecistą. Najpierw
był uczniem Arnolda Verbuisa , a potem
Godefrieda Schalkena. Namalował miedzy
innymi portrety Piotra Wielkiego, elektora
Mentza, Landgrafa Hesse-Darmstadta,
księcia i księżnej Orange, czy wielkiego
księcia Marlborough.

Obok: Młodzieniec zapalający tytoń
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Andries Both (ur. ok. 1612/13 w Utrechcie, zm. 23 marca 1642 w Wenecji),
holenderski malarz scen rodzajowych, brat Jana Botha. Andries uczył się
u malarza Abrahama Bloemaerta i w 1633 wyjechał do Rouen we Francji.
W latach 1635–1641 przebywał w Rzymie, gdzie działał w środowisku
malarzy pochodzenia niderlandzkiego i flamandzkiego.  W 1638 dołączył
do niego jego brat Jan, który pozostał w Rzymie 4 lata. W 1641 bracia
udali się w podróż powrotną do Utrechtu i zatrzymali się w Wenecji, gdzie
Andries utonął w kanale. Artysta malował przede wszystkim scenki
rodzajowe określane jako bambocciaty, pełne rubasznego humoru, często
groteskowe i szokujące wykwintnych koneserów.

Fajkowy kącik
filatelistyczny

Znaczki z serii wydanej przez
pocztę węgierska z okazji
wystawy znaczków w 1959 r.



6

30 stycznia 2016 w poznańskim Novotelu na Malcie spotkali się miłośnicy
fajki i cygara. Jak zwykle świetnie zorganizowana impreza.

XIV Otwarte Mistrzostwa Klubu KKF Poznań

Na imprezie wystawiły swoje stoiska
Trafika Poznań z ul. Sczanieckiej,
Fajkowo.pl oraz fajkarz młodego
pokolenia z Poznania Michał Pawlak.

W konkursie palenia w fajce wzięło
udział 56 zawodników w tym 3 panie.
Palono tytoń Poniatowski Red Aroma
w fajkach Zbyszka Bednarczyka.
Zwyciężył Mirosław Wawrzyniak
(2:09:14) z KKF Poznań, drugi był
Michał Perczyński (2:05:11) z KFC
im.Sherlocka Holmesa z Warszawy,
na trzecim stopniu podium stanął
Damian Mucha z KFC 
Trafika Poznań. Podium drużynowe:
KKF Konin, KFC Trafika Poznań
i KOKF2010.

(1:55:25) 

Po wręczeniu nagród za zmagania fajkowe, zapalono doskonałe
cygara Macanudo Inspirado Piramide. Z pełną odpowiedzialnością
mogę napisać, że było pysznie. Atmosferę jak zwykle budowali
fajczarze, i jak zwykle było niezmiernie miło spotkać starych
i nowych fajowych przyjaciół.

m.m.
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Gdańskie obchody Międzynarodowego Dnia Fajczarza 2016 
(za kalumet.pl)

Jak donosi Mirek Jurgielewicz, gdańskie spotkanie koneserów odbyło
się już po raz ósmy, dzięki niezmordowanemu Piotrowi Jakubowskiemu,
właścicielowi Gdańskiego Salonu “Tabak”. Spotkanie zostało poświęcone
dr Andrzejowi Nieuważnemu, który odszedł od nas w czerwcu ubiegłego
roku. 

Konkurs palenia w fajka Design Berlin wygrał Tomasz Lewandowski
(1:45:16) z KMF Szamotuły, przed Danielem Sadowskim (1:27:59)
z KKF Poznań i Zenonem Dombrowskim (1:23:45) z Kaszubskiego KKF.

Jak zwykle podczas gdańskich konferencji odbyły się odczyty i wykłady.
Rozpoczęto od wspomnienia o dr Andrzeju Nieuważnym. Następnie
kolejno można było wysłuchać prof. Andrzeja Januszajtisa z wykładem
o Gdańsku, Tomka Chołuja z klubu wrocławskiego opowiadającego
o fajce w sztuce i na koniec dr Jacka Schmidta, który przybliżał związek
cygara i dobrego trunku. ( )więcej o imprezie na kalumet.pl

foto. M. Jurgielewicz

foto. M. Jurgielewicz



XXX- lecie urodzin PC Warszawa 12-03-2016
oczyma Małgosi Tritt

M.T.

Z kronikarskiego obowiązku: 1. Damian Mucha (1:13:13) KFC Trafika Poznań, 2. Roman
Kalinowski (1:10:27) KOKF2010), 3. Piotr Łukasiewicz (1:07:50) KKF Poznań

W Warszawie, w „Gnieździe Piratów ” miał miejsce turniej palenia

fajki z okazji jubileuszu XXX-lecia warszawskiego klubu. Imprezę

można uznać za udaną, mimo że nie było wszystkich naszych

przyjaciół, z którymi wspaniale byłoby się spotkać. O imprezie

napisałam już „małe co nieco” na stronie klubowej KFC Trafika

Poznań. Zostałam jednak poproszona o parę słów przez najmil-

szego redaktora „Pykadełka” i w związku z tym dodaję swoje „trzy grosze”. Dziś już

kwiecień i emocje po marcowym turnieju opadły, więc i moja relacja będzie troszeczkę

inna niż zazwyczaj.

Organizacja turnieju zawsze jest wyzwaniem. Z każdym następnym nabieramy

odrobiny doświadczenia. Prześcigamy się w pomysłach, bo każdy z organizatorów

chce, aby jego turniej był niezapomniany. A czy nam się podobało … możemy

przedyskutować w swoim gronie. Moje zdanie w tej kwestii pozostaje niezmienne.

Spotykamy się, bawimy, cieszymy z osiągnięć, słuchajmy ciekawych opowieści

„przy fajce” i pełnymi garściami czerpiemy niekłamaną radość z tego, że znajdujemy

się wśród wyjątkowych ludzi. Fajczarzy. Czyż nie?

Turniej jaki odbył się w Warszawie, był zaiste ciekawy. Koledzy

z warszawskiego klubu postawili na uczciwość zawodników

i tu chwała im za to. Wierzyli, że czasy podane przez samych

palących będą wiarygodne. Poczuliśmy się wyróżnieni i doce

nieni, w końcu fajczarzy łączy coś wyjątkowego, a z pewnością

darzą się wzajemnie dużym zaufaniem i grają fair play. 

-

Nie będę podawać wyników, ponieważ są one znane wszystkim

zainteresowanym, zwłaszcza, że pojawiły się na stronie gospo

darzy imprezy i stronie Grand Prix. Kto jeszcze nie czytał innych

relacji, niech się dowie, że oprócz zapachu tytoniu fajkowego,

liczy się też zabawa, a tej nie brakowało. Dostaliśmy piękne

„worobcówki” wraz z niespotykanymi dotąd ubijakami. Posłu-

chaliśmy ciekawej prelekcji na temat fajkowych ubijaczy. Oprócz

staropolskiego jadła, zjedliśmy jeszcze kawałek słodkiego tortu

urodzinowego.

-

Sama rywalizacja była dla nas raczej… Zaskoczeniem. 

Czterdziestą minutę palenia przekroczyło raptem trzech zawodników. Trudno powiedzieć,

czy był to zamierzony efekt, czy też nie, a może po prostu nie był to dzień na długie

„fajczenie”. Czasy, osiągnięte nawet przez zwycięzców, nie nastrajały optymizmem

przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski.

 



 

 

                               

Wygasła fajka

10 kwietnia 2016 w wieku 46 lat odszedł nagle nasz Przyjaciel

członek Klubu Miłośników Fajki w Szamotułach.
Zawsze uśmiechnięty, życzliwy Fajczarz, wielokrotny triumfator

konkursów fajczarskich.
Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010

składają kondolencje Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Tomka.

Tomasz Lewandowski

Nakład własny MM

Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl

tel. 668-698-376
 


