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Belgijska poczta kilka lat z rzędu
wydawała z okazji święta poczty
znaczki przedstawiające listonoszy.  

Fajkowy kącik filatelistyczny

W moim zbiorze
są znaczki z 1966 i
1968 roku. Zanim
dobrze przyjrzałem
si ę zn acz kom ,
myślałem, że tam
p r ze d s t a wi o n o
żołnierzy :)

Ponieważ poczta na całym świecie
wydaje swoje okolicznościowe
znaczki pocztowe, być może za
jakiś czas znajdą się w kąciku
znaczki z innych stron.

Po prawej znajduje się wydana
przez belgijską pocztę okolicz-
nościowa karta pocztowa przed-
stawiająca konnego listonosza
oraz stajennego, który pali fajkę.
Znaczek na karcie jest miniaturą
tego obrazu. Sam znaczek już
do mnie idzie Pocztą Polską.
Ciekawe czy fajka na znaczku
będzie widoczna.

m.m.
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XXII Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki
Szczytna - 14 maja 2016 

XXX-lecie Pipe Club Szczytna było doskonałym pretekstem do
zorganizowania w Szczytnej XXII Mistrzostw Polski w Wolnym Paleniu
Fajki.
Ale zanim doszło do tego najważniejszego dla polskich fajczarzy
wydarzenia, już w piątek spotkali się miłośnicy fajki, w szczytnieńskiej
“Zagrodzie Czarny Koń”, gdzie członkowie PC Szczytna: Jerzy Król
(vel Jerry King vel Jiri Kral) oraz Vlastimir Pejchal (Vlasta) wspólnie
zorganizowali czeski wieczór u Krala.

Fot.M.M.

Fot. Mirek Jurgielewicz

Wieczór był czeski, gdyż zebranym towarzyszyła muzyka czeska, 
głównie ta z czasów Czechosłowacji. Były utwory znane i przez wielu
lubiane, ale również mało znane i ... wciąż śpiewane po czesku. Jak
dla mnie wieczór był czeski głównie z powodu jadła, jakie zaserwował
Vlasta. Rewelacyjne czeskie sery, ale przede wszystkim utopence 
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podbiły moje serce. Do tego cebula w zalewie, kiełbaski pieczone na
grilu i smażone sery (własnoręcznie przez Krala) dopełniły menu oraz
żołądki gości. Dodać można, że popadujący raz po raz deszcz nie
rozgonił nas wcześnie na kwatery.

Fot. Mirek Jurgielewicz

Fot. Mirek Jurgielewicz

Nadeszła sobota z piękną słoneczną pogodą i fajczarze ruszyli ze swoich
noclegów do restauracji “Tajemniczy ogród” w Szczytnej, gdzie w formie
imprezy zamkniętej miały odbyć się zmagania XXII Mistrzostw Polski
w Wolnym Paleniu Fajki 2016.

 



4

Miały się odbyć i się odbyły. Mamy mistrzostwa za sobą, mamy też
nowego (choć starego, z 1984) Mistrza Polski. Zanim jednak do tego
doszło, fajczarze raczyli się świetną pogodą, odwiedzali namioty
rozstawione w ogrodzie “Tajemniczego ogrodu”. 

W namiotach można było zbadać swoje
zdrowie, a jeśli ciśnienie było niewłaściwe,
to w namiocie obok wyroby regionalne
regulowały ciśnienie skuteczniej niż
farmaceutyki. W kolejnym namiocie było
dopiero ciekawie. Odbyła się tam loteria
pięknych wyrobów szklanych, innych
precjozów, w tym ciekawych ubijaczy
fajkowych. Znalazły się tam także stoiska
Zbyszka Bednarczyka, fajkowo.pl,
Michała Pawlaka, Andrzeja Piontka,
Wojtka Pastucha, oraz okolicznych artystów.
Michał, Andrzej i Wojtek byli niewątpliwie
ozdobą tej części fajkowego święta, gdyż
niezbyt często odwiedzają spotkania
konkursowe, a ich fajki znane są przecież
na całym świecie, ciesząc się estymą
taką, jak fajki mistrzów przemyskich.

Fot.M.M.

Fot.M.M.
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Fot.M.M.

Po zakupach, loteriach i wygrzewaniu się w promieniach wiosennego
słońca, fajczarze udali się do wnętrza restauracji, gdzie do zmagań
turniejowych przystąpiło 86 osób. Jak zwykle w konkursie wzięło udział
kilka pań. Palono w ładnej fajce przygotowanej specjalnie przez Zbyszka
Bednarczyka, tytoń Gawith Hoggarth American Delight dostarczony
przez fajkowo.pl.
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Podium XXII Mistrzostw Polski: Roman Kalinowski - KOKF2010(01:50:58),
Piotr Nowak - PC Szczytna i Damian Mucha - KFC Trafika Poznań.

Wśród Pań wyróżniły się: Wera Śliwowska z PC Wrocław, Anna Mucha
z KFC Trafika Poznań i niezrzeszona Ewa Raś. Członkowie KOKF2010
stworzyli najlepszą drużynę tych Mistrzostw.

To co działo się po konkursie można określić jako doskonałą zabawę
ludzi, którzy chcą i potrafią cieszyć się swoją obecnością, możliwością
spotkania fajowych przyjaciół. Co by nie mówić, co by nie pisać, brać
fajczarska okupowała “Tajemniczy ogród” do godziny 3 nad ranem.

Organizatorzy spisali się na medal - mistrzowski. Dla fajczarzy, którzy
odwiedzili Szczytną zorganizowali dodatkowe atrakcje, jak odwiedziny
w dusznickim Muzeum Papiernictwa, czy udział w pokazie organizowanym
przez Centrum Nauki Kopernik.
Część fajczarzy zwiedzała okoliczne miasta zdrojowe, czy to z chęci
poznania, czy też przypomnienia sobie ich uroku. Mam nadzieję, że
weekend w Kotlinie Kłodzkiej wśród “niskopiennych Górali” pozostawił
wśród wszystkich gości tylko miłe wspomnienia. Bez względu na to,
że w piątek padał deszcz, a w niedziele było po prostu bardzo ...
chłodno, członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 składają
gorące słowa podziękowania oraz gratulacje członkom Pipe Club
Szczytna.
Jeszcze nieoficjalnie - KFC im. Sherlocka Holmesa z Warszawy zgłosił
akces zorganizowania XXIII MP w Wolnym Paleniu Fajki. m.m.

Fot.M.M.
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O tym jak Ania Mucha widziała

X Jubileuszowe Międzynarodowe

Mistrzostwa Kaszub w Wolnym Paleniu Fajki 

(Anna Mucha - KFC Trafika Poznań)

28 maja 2016 roku odbyły się X Jubileuszowe Międzynarodowe
Mistrzostwa Kaszub w Wolnym Paleniu Fajki. Skorzystaliśmy z zaproszenia
uroczych i bardzo gościnnych członków klubu KKKF Kaszebsko Pipa
z Somonina. Nasza drużyna klubowa KFC Trafika Poznań stawiła się 
w doborowym i sporym, bo sześcioosobowym składzie: Małgosia
i Marek Tritt, Ania i Dyzio Buksa oraz Ania i Damian Mucha. Był również 
rodzinny fanklub Ani i Dyzia, kibicujący nam z całych sił.

Kaszuby piękne miejsce, piękna przyroda, jeziora, widoki cieszyły nasze
oczy. Spotkaliśmy jak zwykle mnóstwo fantastycznych osób, atmosfera
spotkania była gorąca.

Do turnieju stanęło 49 osób,
w tym osiem Pań. Turniejową
fajkę z jesionu wykonał
Zbyszek Bednarczyk “Mr.Bróg”.
Tytoniem konkursowym był
Gawith Hoggarth Cherry Vanilla.

Po wszystkich powitaniach,
radosnych rozmowach i pysznym
obiedzie, przyszedł czas na
rozpoczęcie palenia.



 

Sędzią głównym ,,tradycyjnie” po raz
dziesiąty był Jerzy Wilczkowiak,
ubrany jak przystało na honorowego
Kaszuba, bowiem od Klubu z Samo-
nina otrzymał w prezencie brakującą
do pełnego stroju, piękną modrakową
kapotę. Prezentował się w niej doskonale.
Na miejscu nie zabrakło przedstawiciela
władz lokalnych.
Każdy z uczestników otrzymał swój zestaw
startowy i rozpoczęliśmy palenie.

Zawody wygrał Zenon Dombrowski
z Kaszubskiego Klubu Kolekcjonerów
Fajek, z czasem 1:32;10. Drugie
miejsce wywalczył Przemysław Marach
z Bydgoskiego Bractwa Fajkowego
LEGION z czasem 1:24:07. Trzecie
miejsce, ku naszej radości zajął nasz
Marek Tritt z czasem 1:22:30, stając
po raz pierwszy na podium!

Czwarte miejsce przypadło Damianowi Mucha, z czasem 1:21:30. Piąte
miejsce - Dyzio Buksa, czasem 1:14:03, osiągnął swój rekord życiowy,
co radosnym głosem oznajmił wszystkim zebranym. My, tzn. Małgosia Tritt
i ja paliłyśmy można powiedzieć bliźniaczo, zajmując tym samym pierwsze
i drugie miejsce wśród Pań. Trzecie miejsce zajęła Gabriela Bielicka
z Kaszubskiego Klubu Kolekcjonerów Fajek. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe, piękne puchary organizatora Mistrzostw.Serdecznie dziękujemy
gospodarzom za gościnę i okazję spędzenia cudownych chwil w przepięknym
miejscu w gronie osób mających zamiłowanie do fajki!

Mam nadzieję, że jeszcze nie raz uda
nam się odwiedzić to przepiękne miejsce.

Pragnę jeszcze raz tą drogą złożyć
serdeczne gratulacje wszystkim
wygranym, zarówno zajmującym
miejsca na podium, jak i tym, którzy
pobili swoje własne rekordy!

A.M.
Gratulacje dla zwycięzców, szczególnie dla
silnej grupy z KFC Trafika Poznań. Mam
nadzieję, że dzięki Małgosi i Ani będziemy
mogli poczytać o tych miejscach, w których
nie było dane nam być. m.m.

 



                        

Wygasła fajka

20 maja 2016 w wieku 62 lat odszedł

polityk, dziennikarz i publicysta,
Andrzej Urbański

poseł na Sejm I kadencji,
były prezes zarządu Telewizji Polskiej,

w latach 2005–2006 szef Kancelarii Prezydenta RP
i były doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Wielokrotnie widzieliśmy podczas programów telewizyjnych,

jak przykładał fajkę do ust, by zyskać chwilę na zastanowienie 
przed udzieleniem odpowiedzi. Oby po drugiej stronie,

nie zabrakło chętnych do dyskusji.

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
 


