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Fajkowy Puchar Poznania
i Wieczór Cygarowy 2016

Już 3 września będziemy mogli spotkać się w Poznaniu, w Novotelu na
Malcie. Trzeba spieszyć się ze zgłoszeniami, miejsce jest tylko 60,
a do Poznania lubimy licznie zaglądać. Szczegóły spotkania na stronie
rpkf.art.pl

Mistrzostwa Europy w Wolnym Paleniu Fajki
Nitra, 16 października 2016
Już wkrótce Mistrzostwa Europy w Nitrze,
więc zainteresowani muszą pamiętać, aby
do końca sierpnia dokonać wpłaty wpisowego.

Impreza rozpisana jest na cztery dni. W piątek
prezydenci Federacji krajowych zrzeszonych
w CIPC spotykają się na obiedzie. W sobotę
natomiast będą obradować. Tego dnia będzie
można oglądać to, co przywiozą wystawcy, oraz
rejestrować się do uczestnictwa w zawodach.
Wieczorem można wziąć udział w obiedzie
(osobna opłata). Niedziela jest dniem zawodów.
Poniedziałek ma być dniem zwiedzania.
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Ania Mucha z Klubu Fajkowo-Cygarowego Trafika
Poznań (jedna z naszych reporterek-wolontariuszek)
napisała krótką relację z kolejnej edycji Święta Fajki,
które odbyło się 26 czerwca 2016r. w Przemyślu.
Jak zapewne większość z naszych czytelników wie,
w rzeczywistości impreza trwa 3 dni.
m.m.

Święto fajki 2016
Jak co roku, w okolicy przełomu czerwca i lipca w Przemyślu odbywa się
Święto Fajki (zazwyczaj ostatni weekend czerwca). Wybraliśmy się po raz
kolejny, bo jak mówią przyjaciele z Przemyskiego Klubu Fajki, kto raz
przyjechał do Przemyśla potem już do niego tylko wraca. Wróciliśmy
więc z wielką radością.

Turniej odbywał się tradycyjnie w Niedźwiadku. Chętnych do udziału
w tych zawodach nie brakowało. Stawiło się 49 chętnych, w tym 6 Pań.
Tematem przewodnim tego cudownego spotkania z fajką była „Kaszebsko
Pipa”. Turniejową fajkę wykonał Mistrz Henryk Worobiec. Tytoń Peterson
Irish Dew ufundowało Fajkowo.pl.
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Zawody były międzynarodowe, oprócz polskiej braci fajkowej stawili się
Słowacy z Nitry, Gintaras Racyla z Litwy oraz Ukraińcy ze Lwowa. Warunki
były trudne bo jak przystało na początek lata, upał lał się z nieba. Po zaciętej
walce i emocjonującej końcówce palenia zawody wygrał mój Damian
zakończywszy palenie z nadal tlącym się żarem w fajce, z czasem 01:55:01.
Drugie miejsce zajął Jurij Madorsky z czasem 01:54:38. Trzecie miejsce
zajęła zarazem pierwsza kobieta Helen Madorsky z czasem 01:32:09.

W ciągu całego dnia na straganach przy Rynku można było podziwiać oraz
zakupić fajki od naszych znanych i lubianych fajkarzy. W podziemiach zaś
swoje cudne prace o tematyce kaszubskiej wystawiała Stanisława Neubauer.
Wieczorem w Niedźwiadku odbył się koncert zespołu Ścigani. My zaś
udaliśmy się na odpoczynek bo rano czekała nas dalsza część atrakcji,
a mianowicie wycieczka w Bieszczady pod wodzą Mariusza Bednarza.

Wyruszyliśmy rano, najpierw w kierunku Uherców Mineralnych, gdzie
czekały na nas drezyny rowerowe. Drezynami dojechaliśmy do lokalnego
browaru Ursa Maior, gdzie mogliśmy dokonać degustacji warzonych tam piw.
Zasiedliśmy więc do stołów, chętni zapalili fajeczki, posmakowaliśmy
różnych rodzajów piwa, a na koniec w sklepiku chętni zakupili dobra
według uznania.
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Potem jeszcze pojechaliśmy do pałacyku w Biesach. W leśniczówce za
pałacykiem gospodarze zorganizowali dla nas biesiadę. Było pyszne
jedzenie, ognisko, śpiewy, a na gitarze grał sam Henryk Worobiec. Był to
czas, by nacieszyć się spotkaniem, porozmawiać, pośpiewać.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Kirkut - bardzo stary żydowski
cmientarz oraz przepiękną galerię oraz dom artysty rzeźbiarza - p. Bogusława
Iwańskiego.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom za gościnę. Bardzo się nam podobało.
Fantastyczne miejsca, fantastyczni ludzie, kto nie był niech żałuje! A.M.
Jako naczelny “Pykadełka”, z kronikarskiego obowiązku dodam, że
w sobotnie popołudnie fajczarze spotkali się u Zbyszka Bednarczyka,
gdzie między innymi odbyła się aukcja harytatywna, podczas której
zebrano na szczytny cel 13 tys. złotych. Podczas tego spotkania,
jak zwykle konkursowo zapalono fajki, a Puchar Broga powędrował
wraz z Helen Madorsky do Lwowa. W poniedziałek jedna grupa
fajczarzy zwiedzała Bieszczady (o czym donosi Ania), natomiast
druga - Kaszubi pod wodzą Zb. Bednarczyka udała się do Lwowa.
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m.m.

Małgosia Tritt z KFC Trafika Poznań staje się prawie etatową
pykadełkową reporterką (mam taką nadzieję). Tym razem
opisuje spotkanie KFC Trafika Poznań z KOKF2010. Spotkanie
zupełnie nieformalne, wakacyjne, mające charakter bardzo
rozrywkowy, lecz jak najbardziej fajkowe.
m.m.

Challenge - Nietuzinkowy turniej fajkowy
Dzień 30 lipca wpisał się w kalendarz „nie konkursowych” zmagań fajkowych
między KOKF2010 a KFC Trafika Poznań - jako pierwszy takowy w historii
naszych klubów. Kto czyta moje relacje z turniejów ten wie, że nasze fajkowe
spotkania są dla mnie tym cenniejsze, że spotykamy się z fantastycznymi ludźmi
o różnych pasjach, nie tylko fajczarskich. W dobie Internetu, spotkania „ twarzą
w twarz” bywają już rzadkością, dlatego gdy tylko padł pomysł integracji
osobiście bardzo mnie to ucieszyło. Prekursorem tej idei został stojący na czele
Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - Maciej Maciejewski, organizując
integracyjne spotkanie poza kalendarium turniejów w wolnym paleniu fajki.
Impreza plenerowa została omówiona przez prezydentów Damiana Muchę
z KFC Trafika Poznań i oczywiście Macieja Maciejewskiego z KOKF 2010.

Większość zmagań organizacyjnych spadła na gospodarza, choć nasz udział
też nie był bez znaczenia. Tytoń konkursowy „Virginia Modern” firmy
Mac Baren przygotowany został przez Damiana i Anię Mucha w mniejszych
niż zwykle, 2,5g porcjach. Było co palić. Było też w czym: fajki „Legion”
zapewnione zostały przez Piotra Najsztuba.
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Kołeczki każdy miał swoje ...
lub pożyczone. Profesjonalne
podkładki przypominały nam
o pojedynku. A na stoliczku
czekał na wygranych Puchar
Przechodni.
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W letnie sobotnie popołudnie
w G o s p o d ar st w ie A g ro tu ry st y cz n y m „ Jó ź w i ak ”
w N o w o li p sk u k /C h o cza
stawili się członkowie klubów
w niemal pełnych składach
o raz o so by n iezrzeszon e.
Na powitanie czekała na nas
k aw a, herbata, ciasteczka
o raz u śm iechn ięte twarze
gospodarzy, tych klubowych
jak i właścicieli o biek tu ,
oraz zabaw a w strzelanie
do tarczy z ostrej broni.
N a p o czątek w i ęc o stro
i g ł o ś n o z az n a cz y l i śm y
naszą obecność.

Po zmaganiach z bronią, przyszło nam
się zmagać z pyszną, gorącą grochówką
z kotła, zwłaszcza że dolewkom zdawało
się nie być końca. Tym sposobem
doszliśmy do punktu jakże właściwego
z racji naszego spotkania: palenie fajeczki
z zastosowaniem panujących zasad, no
może porcje tytoniu były mniejsze i można
było pić w dowolnym czasie, dowolne
płyny. To nie były indywidualne zawody,
ale każdy indywidualny czas miał znaczenie
dla klubu. Ostatecznie najlepszym wynikiem
zakończył turniej nasz klub KFC Trafika
Poznań osiągając łącznie wynik 03:58:10
na który składały się czasy trzech najdłużej
palących członków naszego klubu. Nasi
przeciwnicy mogli poszczycić się za to
najdłuższej palącym kolegą Robertem
Białkiem, który osiągnął wynik 01:25:26.
Jako Klub osiągnęli rezultat 03:31:36.
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Po tych emocjach przyszedł czas na grillowanie. Każdy chętny do skorzystania
z miejscowego grilla mógł przywieźć ze sobą co tylko chciał. I tak jedząc i pijąc
biesiadowaliśmy, a niektórzy podążając za muzyką ruszyli w tany.

Rozjechaliśmy się w cudownych nastrojach. Miejsce godne polecenia, można
z łatwością zapomnieć o problemach życia codziennego, a zaprzyjaźniony
„Daniel” wydawał się rozumieć jak bardzo spragnieni byliśmy bliskiego
z nim spotkania. Podsumowując, oby taka impreza znów miała miejsce i oby
inne kluby również skorzystały z pomysłu integracji.
M.T.

Fajkowy kącik filatelistyczny

Poczta Czechosłowacji
wydając serię znaczków
przedstawiającą stare
uzbrojenie, wykorzystała
doskonale znaną postać
literacką, czyli “Dobrego
Wojaka Szwejka”.
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

