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Powstał Toruński Instytut Fajki

Nowy 2017 Rok przyniósł środowisku fajczarskiemu nowy Klub fajki:
Toruński Instytut Fajki. Zamysł powstania klubu fajczarskiego zrodził
się pod koniec 2016 roku, jednak osoby chcące powołać do zycia
te inicjatywę, postanowiły rozpocząć ją z nowym rokiem.
Nazwa Klubu wskazuje wyraźnie na akademickie pochodzenie jego
członków i jak piszą na stronie klubowej, tak właśnie jest. Koledzy
z Torunia napisali:
“Toruński Instytut Fajki powstał jako inicjatywa grupy entuzjastów
tradycyjnego palenia, związanych ze społecznością akademicką
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania historyczne
Członków Założycieli oraz historyczna metryka Hanzeatyckiego
Torunia skłoniły do utworzenia Klubu, którego głównym zadaniem
ma być pielęgnowanie historycznej i współczesnej kultury fajczarskiej,
a także propagowanie wiedzy o dawnych sposobach zażywania tytoniu.”

Na dzień 4 lutego 2017r. w Toruńskim Instytucie Fajki zrzeszonych jest
6 członków zwyczajnych oraz 2 kandydatów. Sam Klub jest członkiem
Rady Polskich Klubów Fajki.
Należy zaznaczyć, że Koledzy od początku roku zdążyli zaliczyć konkurs
w paleniu fajki we Lwowie (14.01.2017r.) oraz w Poznaniu (4.02.2017r.).
Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 życzą Kolegom
z Toruńskiego Instytutu Fajki wielu sukcesów na niwie naszego
fajczarskiego hobby, które dla wielu z nas jest stylem życia. m.m.
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Robert Turkiewicz fajkarz z Przemyśla
Od około roku czasu, na jednym z portali aukcyjnych,
cyklicznie pojawiają się sygnowane nazwiskiem Turkiewicz
fajki z czarnego dębu oraz
z wrzośca. Nawiązałem kontakt z p. Robertem, aby uzyskać więcej informacji na jego
temat, jak również na temat
tworzonych przez p. Roberta
fajek.

Z tego co przekazał mi p. Robert wynika, że od 2013 roku rozpoczął
prowadzenie własnej działalności i jest twórcą-podwykonawcą fajek
sygnowanych marką “Legion”, więc spora część fajczarzy, mogła już się
zapoznać z fajkami wychodzącymi spod ręku p.Roberta. Jednak są to
fajki seryjne, a ten fajkarz od około roku wykonuje również swoje fajki
autorskie. Do ich wykonania zasadniczo wykorzystuje dwa rodzaje drewna:
mortę i wrzosiec. Trzeba dodać, że fajki wykonywane z czarnego dębu są
piaskowane, możemy więc podziwiać te cudowne słoje morty. Na ustniki
wykorzystuje Acryl i ABS. Fajkarz wykonuje również fajki na indywidualne
zamówienie.
m.m.
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Pełen atrakcji weekend zorganizowany
p r ze z K l u b F a j k o w o -C y g a ro w y
im. Sherlocka Holmesa. Sterdyń,
27-29 stycznia 2017r. - okiem członka
Bydgoskiego Bractwa Fajkowego Przemysława Maracha.
Ponad sto kilometrów na północny wschód od Warszawy leży Sterdyń,
gdzie w XVII wiecznych murach Pałacu Ossolińskich i malowniczych
okolicznościach przyrody po raz trzeci spotkali się miłośnicy fajek
i cygar. Goście zjeżdżali się już od piątkowego wieczoru, by w miłym
gronie odpocząć przed weekendem pełnym zmagań.

fot: https://www.facebook.com/TrojmiejskaLozaCygarowa/

W sobotę wszyscy miłośnicy tytoniowego dymu mogli wziąć udział
w I oficjalnym treningu do "Cigar Smoking World Chamionship 2017"
pod okiem ubiegłorocznego wice mistrza świata w tej konkurencji Tomasza Żołądkiewicza. Degustacje, ćwiczenia, no i same zmagania
trwały do wieczora, który zwieńczył tradycyjny już Bal Sherlocka
Holmesa. Uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych w klimacie
rodem z czasów najsłynniejszego z detektywów.
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Niedziela za to była już poświęcona fajce. Turniej fajkowy rozpoczął się
od omówienia podstaw i ogólnych zasad turniejowego palenia fajki,
gdyż zmagania te obfitowały w sporą liczbę debiutantów. Z zaciekawieniem słuchali oni o technikach, obyczajach, i regułach rządzących się
w fajczarskim kręgu. Do zawodów przystąpiło szesnastu uczestników.
Każdy ze startujących otrzymał bardzo zgrabną, wrzoścową fajkę
zrobioną przez Zbyszka Bednarczyka, w której mogliśmy pykać przyjemną mieszankę tytoniową, przygotowaną specjalnie na tę okazję przez
Michała Perczyńskiego. Przyjemny aromat fajkowego dymu wypełnił
salę, gdy wszyscy równo zaczęli rozpalać swoje fajeczki, puszczając
obłoki niebieskiego dymu. Wolne pykanie przerwało pierwsze stukanie
kołeczków już w 8 minucie palenia i zapas zapałek, przydatny gdy
fajka szybko gaśnie, przypadł w udziale Jarkowi Gerwadowskiemu.
Każdy swoimi sposobami dzielnie pracował nad utrzymaniem choćby
niewielkiego żaru, by móc palić jak najdłużej. Najlepiej udało się to
dobrze znanemu wszystkim turniejowym bywalcom, kaszubskiemu
mistrzowi, Zenonowi Dombrowskiemu, który uzyskał czas 1 godziny
20 minut i 46 sekund. W tym miejscu nieskromnie przyznać się muszę,
iż udało mi się osiągnąć czas nieznacznie, bo o cztery minuty krótszy
i zająć drugie miejsce. Jako trzeci, i tym samym zapewnił sobie miejsce
na pudle, zakończył zmagania Zbyszek Bednarczyk z czasem 46 minut
i 20 sekund. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i rozdanie nagród
zakończyło te miłe, niedzielne zmagania, a po smakowitym obiedzie
zadowoleni goście rozjechali się do domów.
Przemysław Marach

fot: https://www.facebook.com/TrojmiejskaLozaCygarowa/

Niestety, na Grand Prix Fajczarzy Polskich nie znajdziecie listy wyników
tego konkursu, z uwagi na fakt, że połowę startujących stanowili fajczarze
niezrzeszeni w klubach należących do RPKF.
m.m.
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IV Mistrzostwa Ariergardy
Fajczarzy i Aficionados
oraz
Otwarte Mistrzostwa Poznania
“Maszynownia”
Poznań, ul.. Garbary 65
Tekst: A. Mucha
Fot.: A. Mucha/M. Jurgielewicz

Tradycyjnie na początku roku w Poznaniu odbywają się Otwarte Mistrzostwa
Poznania oraz Mistrzostwa Ariergardy Fajczarzy i Aficionados. W tym roku
wydarzenie miało miejsce w sobotę 4 lutego, nie jak dotychczas w Novotelu,
lecz w urokliwym pubie o nazwie „Maszynownia” na poznańskich Garbarach.
Towarzystwo fajkowe zjechało się z różnych stron Polski: z Bydgoszczy,
Gdańska, Kalisza, Konina, Ostrowa Wlkp, Obornik Wlkp, Ostrzyc, Torunia,
Warszawy i oczywiście członkowie trzech klubów poznańskich. Na powitanie
było tradycyjnie pyszne ciasto, kawa lub herbata. Dla amatorów różnych
napitków alkoholowych bar nie odmawiał niczego. W zawodach brało udział
34 zawodników, w tym dwie Panie. Konkursową fajkę wykonał Zibi
Bednarczyk. Tytoń palony na tych zawodach to Gawith Hoggart Kendal
Flake. Dla uczestników turnieju najważniejszą częścią jest zapewne samo
palenie fajki, choć spotkanie znajomych i przyjaciół było okazją do rozmów
na wiele ciekawych tematów. Swoje przepiękne fajki, popielniczki oraz
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fot. M. Jurgielewicz

ubijacze wystawił Michał Pawlak. Było na co popatrzeć ale również można było
kupić cudeńka wykonane z włoskiego wrzośca. Zaraz obok swoje ubijacze oraz
fajki ze zbioru Mirka Kowalskiego wystawił Maciej Maciejewski. Spędziłam
z Panami kilka minut na rozmowie o fajkach, ubijaczach i innych przedmiotach
służących paleniu w fajkach. Zgodnie z programem imprezy około godziny
15-tej nadszedł czas na najważniejsze wydarzenie tego spotkania, turniej.
Rozdano zestawy uczestników, fajki, zapałki i tytoń. Zasady palenia turniejowego,
w zasadzie dobrze wszystkim znane, tradycyjnie zostały przedstawione przez
Henryka Rogalskiego. Czas na sprawdzenie fajki, przygotowanie tytoniu
i nabicie fajki minął w mgnieniu oka. I wtedy nastąpił najbardziej lubiany
przeze mnie moment, rozpalanie. Mimo, że przy okazji sala szybko zapełnia
się dymem, uwielbiam patrzeć na to gdy wszyscy skupieni pochylają się
nad maleńkim żarem w eleganckich fajeczkach. Palenie na czas to ukoronowanie
doświadczeń fajczarskich, cierpliwości i spokoju,
który się z tym wiąże. Wraz z upływem czasu
turniejowego kończyli palenie kolejni fajczarze.
Każdy z nich kończąc podnosił dłoń wołając
z bólem serca - „czas”. Pierwszy z rywalizacji
odpadł Mirosław Jurgielewicz. Minuty mijały,
kolejni zawodnicy kończyli swoje zmagania.
Ostatecznie zwycięzcą został, Damian Mucha
z czasem1:23:15. Drugie miejsce zajął Michał
Perczyński z czasem 1:18:26, trzecie Roman
Kalinowski z czasem 1:16:31. Mistrzem AFA
został Marcin Wilczewski, Panie zaś zajęły
miejsca odpowiednio: Marta Frąckowaiak m.12
z czasem 0:45:39, a Małgosia Tritt m. 27 z czasem 0:25:33. Po chwili przerwy przeznaczonej
na regenerację i dalszą integrację przyszedł
czas na rozdanie nagród i dyplomów. Salę długo
rozświetlał błysk fleszy aparatów, kolejnych
laureatów nagradzały gromkie brawa zebranych.
Niestety musieliśmy uciekać zaraz po rozdaniu
fot. A. Mucha
nagród nie czekając na kolację.
Od wielu lat towarzyszę mężowi w czasie spotkań fajkowych. Za każdym razem
są to miłe chwile wśród fantastycznych ludzi. Dużo śmiechu, radosnych rozmów,
wymiany poglądów na różne tematy, niekoniecznie związane z fajką. Nigdy nie
jest to czas zmarnowany! Tak było i tym razem. Serdecznie dziękujemy organizatorom za stworzenie atmosfery tego spotkania! Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję osiągniętych wyników! Do zobaczenia przy następnej okazji!
Członkowie KOKF2010 zajęli kolejno następujące miejsca: Roman Kalinowski
miejsce 3 z czasem 1:16:31, Robert Białek miejsce 7 z czasem 1:05:48, Maciej
Maciejewski miejsce 13 z czasem 0:45:13 i Sławek Mielcarek miejsce 16
z czasem 0:37:05. Przy okazji odebraliśmy kolegom z KFC trafika Poznań
m.m.
7
Puchar Przechodni rywalizacji pomiędzy naszymi klubami.

Międzynarodowy Dzień Fajczarza
20 luty

Gdański Klub Fajki i Salon Fajki TABAK
zapraszają na doroczne obchody
Międzynarodowego Dnia Fajczarza.
Impreza odbędzie się w dniach 25-26
lutego 2017 w “Willa Eva” w Gdańsku.
Informacje od Piotra Jakubowskiego
znajdziecie na stronie RPKF.
Koniński Klub Fajki zaprasza na
II Puchar Polski Drużyn Klubowych
To dla Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
ważna impreza. Dwa lata temu w Warszawie
zdobyliśmy Pierwszy - historyczny - Puchar
Polski. Mamy nadzieję, że w tym roku również
mocno powalczymy.
Szczegóły imprezy na stronie RPKF.
Muzyka i fajka
Bobby Darin, właściwie Walden Robert
Cassotto (ur.14.05.1936 w Nowym Jorku,
zm.20.12.1973 w Los Angeles) – amer.
piosenkarz i kompozytor popowy pochodzenia włoskiego, popularny w latach
50. i 60. XX wieku.

Fajowy Kącik Filatelistyczny
Poczta Polska, rok wydania: 1987,
seria: Polskie osadnictwo w Ontario,
numer katalogu Michael: PL 3102
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

