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Fajka.net dla Kacperka
Tym razem portal Fajka.net zorganizował
aukcję fajek, używanych i nowych, które
mogą licytować zarejestrowani na portalu
fajczarze. Pieniążki uzyskane z licytacji
zostaną przekazane na pomoc w leczeniu
Kacperka.
Aukcja trwa do 19 grudnia. Jeśli nie jesteś
zarejestrowanym fajkanetowiczem, może
warto się zarejestrować i zdobyć piękną
fajkę, jednocześnie pomagając Kacperkowi.

Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
składają wszystkim fajczarzom, ich rodzinom i przyjaciołom
najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
Fajowego Nowego 2017 Roku
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Drugie Bydgoskie Spotkanie Fajkowe oraz
Grand Prix Fajki 2016 okiem organizatora
Monika Kubiak aktywnie wspiera działania męża - prezydenta
Bydgoskiego Bractwa Fajkowego - Grzegorza Kubiaka, znalazła
również Czas dla nas i napisała relację z imprezy kończącej
fajczarski rok. Liczę na dalszą owocną współpracę.
m. m.

Wierzcie mi, organizowanie turnieju wolnego palenia fajki to niełatwe zadanie.
Większość klubów, które do tej pory przygotowało po kilka, kilkanaście
(kilkadziesiąt) spotkań, w tym momencie uśmiechnie się ze zrozumieniem
i leciutkim politowaniem, myśląc sobie kochane Bydgoskie Bractwo Fajkowe,
to ledwo wasz drugi turniej, z czasem okrzepniecie. Taką mamy nadzieję,
podobnie jak wierzymy, że wszyscy, którzy zjechali 26 listopada 2016 roku
do Bydgoszczy, bawili się znakomicie i wrócą do nas za rok, a ci, którym nie
udało się dojechać, zatęsknią.
Jeszcze dzień wcześniej w bydgoskim klubie rozdzielano ostatnie zadania
bojowe, pakowano nagrody, ważono tytoń, sprawdzano fajki konkursowe,
polerowano kryształowe nagrody Grand Prix i mocno zaciskano kciuki, by
dopiąć wszystko na ostatni guzik (jak się domyślacie z zaciśniętymi kciukami
było to trudne, ale jak się okazało - nie niemożliwe). W pocie czoła trudzili się
członkowie Bractwa, od prezydenta Grzegorza Kubiaka (wspieranego przez
żonę i córkę) poprzez niezastąpionego Patryka Czajkowskiego i Rafała Norejko
po wirtualne, acz nie mniej istotne wsparcie Przemysława Maracha i Olafa Szali.
Doprawdy, praca zespołowa miewa swoje zalety.
I tak, prawdopodobnie dzięki niej, w sobotę 26 listopada 2016 roku Park Hotel
w Bydgoszczy otworzył swoje podwoje dla uczestników organizowanego
przez Bydgoskie Bractwo Fajkowe drugiego turnieju w wolnym paleniu fajki,
połączonego z uroczystym rozstrzygnięciem całorocznego fajczarskiego Grand
Prix. Organizatorzy wciąż trzymali kciuki, by wszystko udało się jak należy
(i do dziś nieco nas owe kciuki bolą).
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Rejestracja rozpoczęła się około godziny 11:00. Należy podkreślić, że ciekawy,
„ekologiczny” design identyfikatorów, kart startowych i dyplomów, który znalazł
uznanie w oczach gości, zawdzięczamy Przemkowi. Jak to zwykle bywa, kilku
zgłoszonych uczestników „wykruszyło się”, a kilku zapisało się na ostatni moment
i ostatecznie w turnieju wzięło udział 43 palących z różnych stron Polski, m.in.
Gorzowa Wielkopolskiego, Kaszub, Kalisza, Konina, Łodzi, Poznania, Szamotuł,
Warszawy czy Wrocławia. Na liście zawodników biorących udział w Grand Prix
pojawiło się także kilku debiutantów.

Niemalże balowa sala na piętrze Park Hotelu zapewniła turniejowi sporo
przestrzeni i swobody. Poczęstunek na dzień dobry, czyli przekąski na słodko
(domowe ciasta) oraz na słono (smalec z chlebem na zakwasie i ogórkami),
którym towarzyszyły napoje zimne oraz gorące, rozgrzewające w chłodny,
wietrzny dzień. Jeszcze przed rozpoczęciem palenia konkursowego znalazł
się czas na długie fajczarzy rozmowy,
obrady RPKF-u (w wydzielonej części
restauracji pod zasłonami godnymi
namiotu szejka), a także przedstawioną
przez Patryka Czajkowskiego i ubarwioną zdjęciami, krótką opowieść
o historii Bydgoskiego Bractwa Fajkowego, obchodzącegowłaśnie 5-lecie
swojej działalności. W oczekiwaniu na
rozpoczęcie turnieju chętnie zaglądano
na stoisko Piotra Niewińskiego i Adama
Szymulewskiego (fajkowo.pl), zerkano
na fajki wystawione przez Piotra Jakubowskiego z Gdańskiego Salonu Fajki
i kołeczki stworzone przez Macieja
Maciejewskiego z Kalisko-Ostrows3
kiego Klubu Fajki 2010.

Sam turniej rozpoczął się po godzinie 14:00 i owocował w fajczarskie wzloty
i upadki, z przewagą wzlotów. Sędzią głównym był Grzegorz Kubiak, prezydent
Bydgoskiego Bractwa Fajkowego, sędziami stolikowymi zaprzyjaźnione kobiety
fajczarzy. Palono tytoń „GH Rum Flake” we wrzośćcowej fajce projektu firmy
Golden Pipe z Przemyśla, kształt cherrywood w różnych odcieniach brązu, z dopasowanymi kolorystycznie kołeczkami (ciętymi po skosie, co niektórym przypadło
do gustu,a innym - niekoniecznie). Aż czternastu uczestników przekroczyło pełną
godzinę palenia i walczyło do ostatka. Ostatecznie zwycięzcą zawodów został
Damian Mucha z Klubu Fajkowo-Cygarowego Trafika Poznań (01:38:00) przed
Henrykiem Rogalskim z Klubu Kolekcjonerów Fajki Poznań (01:33:57) oraz
Krzysztofem Kozłowskim (01:31:30) z Konińskiego Klubu Fajki. Wśród kobiet
najdłużej paliła Wera Śliwowska z Pipe Club Wrocław (00:49:39).

Czas oczekiwania na dyplomy umilił gościom obiad w restauracji Park Hotelu,
rozmowy w kuluarach, „towarzyskie” pykanie fajki i występ wokalno-gitarowy
dwóch młodych artystek: Ani Kubiak i Zosi Tobolik (odrobina Perfectu, Dżemu
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i Jacka Kaczmarskiego jeszcze nikomu nie zaszkodziła), z jedynymi w swoim
rodzaju żywymi statywami oraz nieoczekiwany, acz całkiem przyjemny występ
Jacka Plisaka z Pipe Club Warszawa.
Rozdanie pucharów, dyplomówi nagród zawsze bywa miłą ceremonią i nie
inaczej było w przypadku drugiego Bydgoskiego Spotkania Fajkowego.
Zwycięzcy pierwszych pięciu miejsc otrzymali przywilej wybrania jednej
z bardzo zacnych fajek ufundowanych przez firmę GoldenPipe (trzy pierwsze
miejsca dodatkowo zostały obdarowane jedynymi w swoim rodzaju, ręcznie
dekupażowanymi skrzyneczkami). Kolejni zawodnicy również nie odeszli
z pustymi rękoma i nawet ostatniemu z nich przypadł w udziale naszpikowany
zapałkami jeżyk z masy solnej.

Warto było także poczekać na to, na co wszyscy czekali niemal przez cały dzień
(i rok), czyli przekazanie Kryształowych Fajek Grand Prix dla najlepszego
fajczarza roku 2016, jak również dla fajczarza, który w tymże roku, podczas
rozegranych 9 turniejów osiągnął najdłuższy czas palenia. Solidne, ciężkie
i kuszące oko Kryształowe Fajki wyglądały doskonale w rękach bezapelacyjnego zwycięzcy Grand Prix 2016, Damiana Muchy z KFC Trafika Poznań
(9 turniejów, 418 punktów, średni czas palenia 01:27:36) i „najdłużej palącego”
Mirosława Wawrzyniaka z KKF Poznań (rekordowy czas osiągnął na
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styczniowym turnieju poznańskim - 02:09:14). Zaciętą walkę o drugie miejsce
w Grand Prix 2016 do ostatka rozgrywali Jacek Schmidt i Piotr Łukasiewicz,
obaj z KKF Poznań, z którego to starcia zwycięsko wyszedł ten pierwszy
(8 turniejów, 285 punktów).
Clou programu, czyli wręczenie Kryształowych Fajek przez Piotra Niewińskiego
z firmy fajkowo.pl (głównego partnera rozgrywek Grand Prix 2016) spotkało się
z odpowiednim aplauzem i entuzjazmem zgromadzonych. Zdjęciom i oklaskom
nie było końca.
Chwilę później zebranych zaskoczył Maciej Maciejewski. W imieniu KaliskoOstrowskiego Klubu Fajkowego postanowił uhonorować Bydgoskie Bractwo
Fajkowe oraz (dawnych i przyszłych) współpracowników „Pykadełka” specjalnymi podarunkami, które zyskały wdzięczność obdarowanych.

Nie był to koniec spotkania, bowiem około godziny 19:00 goście wzięli udział
w wieczorze cygar (podziękowania dla prowadzącego Patryka Czajkowskiego
i wspomagającego go specjalisty od cygar - Jacka Schmidta), racząc się szklaneczką czegoś mocniejszego, słuchając muzyki (a niekiedy ruszając w tany)
i prowadząc nie mniej długie niż poprzednio fajczarzy rozmowy, bez których
nie może obyć się żaden turniej.
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Nie do jednego z organizatorów (jeśli mogę przypisać sobie to miano) należy
ocena atmosfery turnieju, ale mam cichą nadzieję, że wszyscy goście znakomicie się bawili i nie zapomną o Bydgoskich Spotkaniach Fajkowych, jak i
podsumowaniu kolejnego fajczarskiego Grand Prix, wracając do nas w przyszłym roku. I że ściskanie naszych obolałych kciuków nie poszło na marne.
Monika Kubiak
Edycja i foto: M. M.

KOKF2010 na Drugich Bydgoskich Spotkaniach Fajkowych
Członkowie KOKF2010 zajęli podczas turnieju następujące miejsca:
Roman Kalinowski m.6 (z czasem: 1:17:50), Maciej Maciejewski m.14
(z czasem: 1:00:51), a Robert Białek m.32 (z czasem: 0:25:00).

Najsłabszy tym razem klubowicz - Robert Białek, miał jednak sporo szczęścia, zdobył bowiem nagrodę dodatkową - tablet.
Prezydent Klubu Maciej Maciejewski wręczył najlepszemu i najsłabszemu z gospodarzy startujących w konkursie, ufundowane przez
członków Klubu Andrzeja Augustyniaka i Jakuba Balcerzaka, puszki
tytoniu. We własnym imieniu nagrodził własnoręcznie wykonanymi
ubijaczami: najlepszą z Pań startujących w konkursie, pechowca
z ostatnim wynikiem konkursu, oraz najlepszego debiutanta - członka
Bydgoskiego Bractwa Fajkowego. Następnie Anna Mucha, Małgorzata
Tritt i Monika Kubiak zostały obdarowane aniołami, w podziękowaniu
za zaangażowanie w wydawaniu “Pykadełka”.
m.m.
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Fajkowy kącik filatelistyczny
“Troszkę” poszperałem, będę więc mógł
nieco rozszerzyć informacje o znaczkach
prezentowanych w “Pykadełku”. Nadal
jednak pozostając w granicach informacji
podstawowych.

Znaczek poczty węgierskiej z 1959 roku,
seria przedstawiająca różne sposoby
wypoczynku nad Balatonem. Znaczek
w katalogu Michela: HU 1612A.

Fajka na sztalugach
Otrzymuję od Was Drodzy Czytelnicy sygnały, że kącik “Fajka na sztalugach, cieszy się Waszym zainteresowaniem. Będę starał się dorzucać
w kolejnych numerach obrazy różnych mistrzów pędzla. Posiadam ich
wiele, wstawiam wybrane - macie nazwiska autorów, zaglądajcie do sieci.

Tym razem obraz The Card Game, Gaetano Bellei, Italian (1857-1922).
Ten włoski malarz, malował portrety, scenki z życia (często rubaszne),
oddając szczegóły w taki sposób, że jego obrazy często przypominają
fotografie.
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

