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Szanowni Czytelnicy wiecie, że kolejne numery “Pykadełka” ukazują się w terminie spotkań KOKF2010 (najpierw do członków Klubu trafia wersja drukowana,
a następnie udostępniana jest wersja cyfrowa). Tym razem dostajecie kolejny
numer przed członkami KOKF2010. Robię to w celu przypomnienia o “Crystal
Pipe” i spotkaniu w Bydgoszczy - szczegóły poniżej.

Bydgoskie Spotkania Fajkowe
Członkowie BBF zapraszają 26 listopada 2016 roku, na spotkanie
w Bydgoszczy. Konkurs w wolnym paleniu fajki, który odbędzie się
w Hotelu Park, będzie kończył tegoroczne Grand Prix Fajczarzy
Polskich “Crystal Pipe”.
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XVIII Fajkowy Puchar Poznania i Poznański Wieczór Cygar
Ponownie mieliśmy okazję spotkać się w gościnnych progach poznańskiego hotelu Novotel na Malcie. Jak zwykle w holu Novotelu na przybywających czekały ciacha, kawa, herbata i zimne napoje. W sali konferencyjnej, gdzie można było palić do woli i gdzie odbywały się palenia
konkursowe, znalazły się miejsca wystawiennicze. Swoje wyroby przywieźli Rafał Woźniak z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Poznaniak Michał Pawlak.

Mogliśmy również przebierać w asortymencie fajek, tytoni, cygar, cygaretek i innych tabacianów, które przywieźli ze sobą Piotr Jakubowski
z Gdańska, Iwona, Tomek i Rysiu z poznańskiej Trafiki oraz Piotr
i Adam z Fajkowo.pl.
W tym miejscu należy wspomnieć o dodatkowym punkcie programu
imprezy - prezydent KOKF2010 zainicjował zbiórkę pieniędzy na
leczenie i rehabilitację mamy Asi z poznańskiego Piątkowa. W ten
sposób postanowiliśmy wesprzeć kiermasz zorganizowany przez
8-latkę. Sekretarz/skarbnik KOKF2010 - Iwona Maciejewska, która
nie uczestniczyła w konkursie palenia, wspierała swoją osobą zbiórkę
dla Asi (sprzedawała ubijacze wykonane przez męża i od każdego
sprzedanego ubijacza kwotę 10zł wrzucała do mężowskiego kapelusza, który pełnił rolę skarbonki).
Fajczarze uczestniczący w wydarzeniu odwiedzając poszczególne
stoiska, nie omijali panaprezydentowego kapelusza, dorzucali kolejne
złotówki, kupowali ubijacze, zwiększając pulę zbiórki. Jaki by efekt?
O tym za chwilę.
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Do konkursu palenia fajki stanęło 49 osób w tym 2 Panie. KOKF 2010
wystawił 2 drużyny po trzech zawodników. Tytoń konkursowy (taki sam
jak na Mistrzostwach w Debreczynie - 2009) pozwolił dwóm najlepszym
zawodnikom przekroczyć 2 godziny palenia. Fajka konkursowa z wytwórni Zbyszka Bednarczyka, tym razem pozwoliła na bezproblemowe
włożenie 3 gram tytoniu (jak wiemy bywało z tym różnie). Zwycięzcą
zawodów został Mirosław Wawrzyniak z KKF Poznań (2:01:18), drugi
był Roman Kalinowski z KOKF2010 (2:01:11), a trzeci Damian Mucha
z KFC Trafika Poznań (01:38:30).
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Czasy pozostałych członków KOKF2010 biorących udział w imprezie:
Robert Białek (m. 16 z czasem 01:02:28), Jakub Balcerzak (m. 20
z czasem 01:00:54), Sławomir Mielcarek (m. 27 z czasem 00:50:27),
Maciej Maciejewski (m. 31 z czasem 00:41:46) i Franciszek Napora
(m. 47 z czasem 00:21:24).
Nie czekając na rozdanie nagród Ania Mucha (Poznań), Mirosław
Jurgielewicz (Konin) i Maciej Maciejewski (Ostrów Wlkp) udali się
z zawartością kapelusza do Asi, na poznańskie Piątkowo. Dzięki
szczodrości zgromadzonych na imprezie fajczarzy i ich bliskich,
mogliśmy wręczyć dzielnej dziewczynce w obecności jej ojca kwotę:
701 złotych i 23 grosze.

Kiermasz zorganizowany przez Asię był już zakończony (pracownicy
fundacji, która wsparła działania dziewczynki, sprzątali przed wejściem
do budynku). W związku z tym poprosiliśmy o jeden z oryginalnych
plakatów informujących o kiermaszu, które Asia rozwieszała na
poznańskim osiedlu Batorego. Oryginalny plakat trafi do kroniki
KOKF2010, ale jego właścicielami jest kilkadziesiąt osób, które
otworzyły swoje serca i portfele, by wspomóc akcję Asi i jej chorą
mamę. Po powrocie do Novotelu, przed rozpoczęciem konkursu
palenia cygar, prezydent KOKF2010 Maciej Maciejewski odczytał
uczestnikom spotkania treść plakatu przygotowanego przez Asię.
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Przed rozpoczęciem konkursu cygarowego, prezydent KFC Trafika
Poznań - Damian Mucha, przekazał prezydentowi KOKF2010 Maciejowi Maciejewskiemu, Puchar przechodni konfrontacji międzyklubowej. Tym razem członkowie KOKF2010 wyprzedzili członków
KKF Trafika Poznań o 12 minut i 35 sekund (zliczając po trzy najlepsze czasy z Klubu). Życzymy Kolegom z KFC Trafika Poznań,
by w Bydgoszczy powalczyli o odebranie trofeum.
Przed ogłoszeniem wyników konkursu cygarowego, większość członków KOKF2010 odjechała do domu. Byliśmy bardzo pokrzepieni faktem,
że fajczarze tak chętnie wsparli Asię, że bawiąc się swoim towarzystwem, swoim hobby, potrafili jednocześnie wspomóc szczytny cel.
m. m.
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Mistrzostwa Europy w Nitrze (Słowacja)
okiem jednego z naszych fajkarzy Rafała Woźniaka
Dzięki Rafałowi, wszyscy możemy poczuć
namiastkę fajowego wydarzenia, jakim była
wystawa towarzysząca Mistrzostwom Europy
w Wolnym Paleniu Fajki w Nitrze na Słowacji.
m. m.

Godziny południowe nieciekawego jesiennego dnia. Dreptałem po
kuchni nie wiedząc co ze sobą zrobić. W brzuchu burczy z głodu.
Do obiadu jeszcze 10 minut. Dostaję sms-a, że jeszcze pół godziny.
Dobra, czekam. Nie dawałem tego po sobie poznać, ale byłem cały
w nerwach. Czy wszystko się uda? Szybki obiad. Przyjechali, zjedli,
ruszamy. Kierunek - Nitra, Słowacja. Sześć godzin jazdy z przygodam i, później wita nas

wieczorową porą dość
puste, choć pełne hoteli
miasteczko. Nasz przywitał nas dużą ilością
drewnianych wykończeń
i reklamą klubu nocnego,
który nie dawał nam spać.
Szybki wypad na miasto
pozwolił zrobić pierwsze
zdjęcia, zjeść kolację
i podszlifować najpopularniejszy język świata
- kiepski angielski.
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Dzień pierwszy wystawy. Szybka, albo nawet bardzo szybka rejestracja.
Upatrzone stoliki i rozkładamy nasz majdan. Pomaga nam Mistrz Polski
w wolnym paleniu fajki Roman Kalinowski.

Póki nie było zwiedzających szybko postanowiłem zobaczyć to, co dla
mnie było najważniejsze, czyli fajki pozostałych fajkarzy. Obejrzałem
wszystko chyba z 5 razy. Porozmawiałem z naszymi mistrzami rzemiosła Bartkiem Antoniewskim i Markiem Parolem. Aż nie wierzę, ale
nie mają zrobionych żadnych zdjęć!
Obejrzałem pieruńsko drogie S.Bangi, piękne fajki młodszych, ale już
profesjonalnych fajkarzy: G.Boyadjieva, S.Akimova, Marka Kando
i Paljeseka, z którymi także można było swobodnie porozmawiać. Oprócz
nich, byli też bardziej doświadczeni fajkarze, jak Slażansky, Ian Walker
z North Briar, Molnar. Były akcesoria cygarowe, tampery Zapzap
Dimitra Plechtcheva, był niezawodny Zbyszek Bednarczyk z ekipą,
Piotr Jakubowski z gdańskiej trafiki Tabak i my z Michałem Pawlakiem.
Pewnie pominąłem jakichś wystawców ale trudno. Postaliśmy, pogadaliśmy, pożartowaliśmy, pokazaliśmy się i zwinęliśmy na krótkie zwiedzanie miasta i nocleg.
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Kiedy my smacznie spaliśmy, w hotelu PKO odbywała się tradycyjna gala,
o której mogę tylko napisać posługując się cytatem jednego z fajczarzy:
“To była najlepsza gala na jakiej byłem. O poziomie tej gali świadczą najlepiej podkrążone oczy...”, tu jestem zmuszony urwać cytat nie chcąc
wrabiać uśmiechniętego niczym Mona Liza właściciela podkrążonych oczu.
Tak czy inaczej widać było szczęście i radość na twarzach przybyłych.
Dzień drugi ...
Dzień drugi był taki jak
pierwszy, tylko dwa razy.
Dwa razy więcej ludzi,
dwa razy więcej stania,
gadania i dwa razy więcej kawy. Tyle od strony
wystawowej, bo to w końcu podobno był turniej
wolnego palenia fajki.
Faktycznie jakiś turniej
był, ale było tak zadymione, że nic człowiek
nie widział.

Już w drodze powrotnej,
dzięki pomocy internetu
dowiedziałem się, że
wygrał z czasem 2.30.00
Gianfranco Ruscalla.
Ach byłbym zapomniał.
Pojechaliśmy we trzech,
ale wracając zgubiliśmy
Romka, więc ktokolwiek
widział, ktokolwiek wie...
Tekst i zdjęcia: R. Woźniak (edycja m. m.)
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

