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Fotografie znajdujące się w biuletynie (i wiele innych) znajdziecie w sieci

Niestrudzony propagatorg fajki, właściciel najpiękniejszej polskiej trafiki
na dworcu w Gdańsku - Piotr Jakubowski, zaprasza na kolejną edycję
ogólnopolskich obchodów Miedzynarodowego Dnia Fajczarza.

Impreza - 10. jubileuszowe Spotkanie Koneserów - odbędzie się
17 lutego 2018 w Villa Eva w Gdańsku Wrzeszczu. Spotkanie będzie
miało - jak zwykle - uroczysty charakter, prócz palenia tytoniu w fajce
(specjalny model wykonany przez Zbyszka Bednarczyka), w ramach
części edukacyjnej wystąpią: Mirosław Jurgielewicz, Jakub Puziuk,
Tomasz Chołuj.

Drugi dzień Spotkania Koneserów również będzie obfitował w atrakcje:
zwiedzanie, koncert organowy.

X Konferencja - Spotkanie Koneserów
z okazji

Międzynarodowego Dnia Fajczarza

Relacja z pierwszego dnia znajdzie się w numerze marcowym.
m.m.
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I Warszawski Festiwal Fajki i Cygara okazał się
wielkim sukcesem organizującego imprezę
Klubu Fajkowo-Cygarowego im.S.Holmesa,
ale także najbardziej utytułowanego członka
Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - Romana
SOLEYA Kalinowskiego.

Na terenie służewieckiego Toru Wyścigów Konnych, odbyło się spot-
kanie miłośników fajki oraz cygar. Doskonale zorganizowana impreza,
umocniła więzi “braci w dymie”. Po raz kolejny wszyscy udowodniliśmy,
że fajczarze oraz aficionados doskonale czują się w swoim towarzystwie.
Na pewno wpływ na nasze doskonałe relacje ma fakt, że fajczarze
chętnie sięgają po cygaro, a miłośnicy cygar nie stronią od palenia
tytoniu w fajce. A było tak ...

Zdjęcie: archiwum

Wyścigi konne na Służewcu mają swoją wieloletnią tradycję, którą
kultywowano między innymi w czasopiśmie “Koń polski”. Właśnie
13 stycznia 2018 nastąpiło uroczyste wznowienie wydawania “Konia
polskiego”. W związku z tym odbyła się gala z udziałem zaproszonych
gości. Zgromadzeni mogli poznać historię wyścigów konnych na
Służewcu, oraz wysłuchać ciepłych słów ministra Jurgiela - odczytanych
przez jego zastępcę.

Jeszcze przed częścią oficjalną, uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć
stoiska wystawców, dokonać zakupów, czy chociażby zamienić kilka słów
z Rafałem Woźniakiem i jego uroczą żoną - Danusią, Michałem Pawlakiem,
Mateuszem “Matim” Worobcem, organizatorem zbliżającej się imprezy
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http://czasatrakcji.pl/pl/atrakcja/
muzeum-dzwonow-i-fajek.html

W Gdańsku - Piotrem Jakubowskim, jednym z patronów wydarzenia -
małżeństwem Najsztubów z firmy AKAN, oraz dwoma członkami
Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - Romanem SOLEYEM
Kalinowskim i Maciejem Maciejewskim, którzy wystawiali tworzone
przez siebie ubijacze fajkowe.

Zdjęcie: m.m.

Zdjęcie: m.m.
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Podczas trwania imprezy, uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma
smakami whisky, prezentowanymi na stoiskach wystawców oraz
korzystać w sposób nieograniczony z baru.

Poza tym, organizatorzy zapewnili uczestnikom inne atrakcje. Można
było obejrzeć walki prowadzone w rękawicach, jak również na gołe
pięści, czy też na laski, w wykonaniu członków Klubu Boksu Francuskiego
Savate. 

Zdjęcie: M.Jurgielewicz

Zdjęcie: M.Jurgielewicz
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Fot. Kalumet.pl

Wśród  wystawionych fajek, mogliśmy obejrzeć te wykonane przez za-
granicznych mistrzów fajkarstwa, ale także stworzone przez naszych
fajkarzy, profesjonalnych i amatorskich (np. fajka R.Ćwiąkały). 

Fajczarze uczestniczący w wydarzeniu mogli wystawić swoje najład-
niejsze fajki do walki o tytuł “najpiękniejszej”, wybieranej w dwóch
kategoriach: przez publiczność oraz jurorów.

Jurorzy za najpiękniejszą uznali fajkę należącą do Krzysztofa Grzesińskiego
z Poznania, publiczność natomiast palmę pierwszeństwa przyznała fajce
wykonanej przez Rafała Woźniaka, a należącej do naszego klubowego
kolegi - Romka Kalinowskiego.

Zdjęcie: M.Jurgielewicz

Zdjęcie: M.Jurgielewicz
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Fot. Kalumet.pl

Oczywiście najważniejszym dla fajczarzy był konkurs palenia. Organi-
zatorzy wysoko postawili poprzeczkę - uczestnicy konkursu otrzymali
fajki Stanwell i tytoń Davidoff. Wyniki nie powaliły na kolana, zwycięzca -
członek Klubu Fajkowo-Cygarowego im.S.Holmesa - Przemysław
Marach, ledwie przekroczył 100 minut.
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Uczestniczący w turnieju członkowie
KOKF2010 zajęli miejsca w następującej
kolejności: 2.Roman Kalinowski (1:40:45),
35.Maciej  Maciejewski (0:39:17),
52.Andrzej Kopras (0:25:27), 54. Robert
Białek (0:06:23).

Podium: 1.Przemysław Marach (1:41:13),
2.Roman Kalinowski (1:40:45), 3.Julian
Drabent (1:34:02).

Po konkursie fajczarskim przyszedł czas na
aficionados i ich kwalifikacje do kolejnych
zmagań międzynarodowych.

Kiedy wszelkie rywalizacje dobiegły końca,
kiedy rozdano dyplomy, nagrody, trofea,
przyszedł czas na integrację, która przebie-

gała w gęstych oparach whisky i tytoniowego
dymu.

Zdjęcia pochodzą z:
http://kalumet.pl/poszly-fajki-po-sluzewcu/
http://rpkf.art.pl/w-obiektywie/

Więcej relacji z wydarzenia na:
http://kalumet.pl/poszly-fajki-po-sluzewcu/
http://tifajki.wixsite.com/klub/single-post/2018/01/
        14/I-Warszawski-Festiwal-Fajki-i-Cygara

Myślę, że festiwal stanie się jednym z
trwałych punktów fajkowego kalendarza.

m.m.
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Znaczek upamiętniający doskonałego
amerykańskiego ilustratora - Normana
Rockwella.

USA 1994 seria Norman Rockwell -
Autoportret, katalog Michael US 2472

Fajkowy kącik numizmatyczny

Dzięki uprzejmości Piotra Niewińskiego mój zbiorek
numizmatyczny poszerzył się o dwie monety - niemonety.
Jest to pieciocentówka z “old Popeye” oraz moneta jedno-
centowa z wizerunkiem śmierci palącej fajkę. Pierwsza
z monet wyszła prawdopodobnie spod ręki artysty ukrywa-
jącego się pod pseudonimem Hobo. Zainteresowanym
polecam zajrzenie np. na ebay czy chociażby w Google.

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

tel. 668-698-376
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