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

25 maja 2019r. w Ostrzycach będą nas gościć
Koledzy z Kaszubskiego Klubu Kolekcjonerów
Fajki w Somoninie.

Według zapowiedzi Zbyszka Bednarczyka
Przemyskie Święto Fajki odbędzie się
w ostatni weekend czerwca.

Koledzy z Sulęcina zapraszają na
“Manewry fajkowe” 8 czerwca 2019r.
Impreza odbędzie się na Marinie

w Ostrowie koło Sulecina. 
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Ostatnie pożegnanie Mistrza Ryszarda Kulpińskiego

22 lutego 2019r. odszedł jeden z Wielkich polskigo fajkarstwa -
Mistrz Ryszard Kulpiński.

W ostatnim pożegnaniu Mistrza uczestniczyła rodzina i bliscy. Wśród
bliskich byli koledzy zmarłego z Przemyskiego Klubu Fajki, w tym
przemyscy fajkarze, ale również członkowie PC Warszawa i Kalisko-
Ostrowskiego Klubu Fajki 2010. KOKF2010 reprezentował prezydent
Klubu Maciej Maciejewski, który złożył wiązanki w imieniu członków
KOKF2010 oraz w imieniu Rady Polskich Klubów Fajki.

Po złożeniu wiązanek na grobie Ryszarda Kulpińskiego, fajkarze i faj-
czarze zapalili fajki żegnając swojego przyjaciela. Wdowa po Mistrzu
była ogromnie wzruszona, podziękowała nam za przybycie i za poś-
rednictwem obecnych na uroczystości prosiła, by pozdrowić polską
brać fajczarską. 

(fot. M. Maciejewski) 

Większość z nas posiada w swoich zbiorach fajki Mistrza Kulpińskiego,
od teraz pewnie częściej będziemy w nich palić, wspominając przy okazji
ich twórcę. Mistrzu Ryszardzie pamiętamy!
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XI Konferencja w Gdańsku

W dniach 23 i 24 lutego 2019r. odbyła
się po raz jedenasty Konferencja z
okazji obchodów Międzynarodowego
Dnia Fajczarza. Kilkudzies ięciu
fajczarzy przybyło do Gdańska, do
Villi Eva, by wspólnie świętować, palić
fajkę, wysłuchać wykładów oraz zwie-
dzać Gdańsk.

Organizatorem spotkań konferencyjnych jest niezmordowany propagator
palenia fajki - Piotr Jakubowski z Gdańskiej Trafiki. Dzięki staraniom
Piotra, uczestnicy tych spotkań maja możliwość poznania historii fajki.
Wykłady stanowią integralną część spotkania i cieszą się zawsze
ogromnym zainteresowaniem fajczarzy przybyłych do Villi Eva. 

W konkursie w Gdańsku wystartowało 45 fajczarzy, w tym reprezentu-
jący KOKF2010 - Roman Kalinowski, który zajął 3 miejsce. Zwyciężył
Michał Perczyński, przez Danielem Sadowskim. 
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III Puchar Polski, XI Złota Podkowa,
20. lecie Konińskiego Klubu Fajki

Trzy okazje do świętowania, ściągnęły do Konina fajczarzy i sympatyków
fajki. Pierwszą oficjalną okazją, był III Puchar Polski, czyli Mistrzostwa
Polski Drużyn Klubowych.

Drugą okazją do spotkania, była XI edycja rozgrywanego co dwa lata
turnieju Złota Podkowa. Formuła połączenia obu konkursów, pozwalała
na udział niezrzeszonych fajczarzy, któzy przybyli do Konina, by święto-
wać z Kolegami z Konińskiego Klubu Fajki ich 20. jubileusz. Właśnie
ten jubileusz był trzecią i dla wielu z nas najważniejszą okazją do odwie-
dzin w Koninie.

Wśród składających gratulacje Prezydentowi Jerzemu Wilczkowiakowi
oraz członkom Konińskiego Klubu Fajki byliśmy i my. KOKF2010 ma
o połowę mniej lat niż KKF, ale jak obiecał prezydent KOKF2010, Klub
będzie gonił KKF. Co prawda wciąż różnica w wieku klubów będzie
niezmienna, ale jednak za kolejne dziesięć lat, KOKF2010 nie będzie
młodszy o połowę, lecz jedynie o 1/3. :)

(fot. Kalumet)
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Składanie gratulacji na ręce Prezydenta Wilczkowiaka trwało dłuższą
chwilę, gdyż kolejka oczekujących była całkiem długa. Prezydent KKF
zaprosił wszystkich uczestników spotkania na jubileuszowy tort. Słodki
akcent wprowadził wszystkich z doskonały nastrój.

Słodycze wzmogły apetyt na palenie. Konkurs czas było zacząć. Sygnał
rozpoczęcia zmagań z fajką i tytoniem rozbrzmiewał na sali aż trzy razy,
ponieważ gospodarze powierzyli złoty młoteczek do uderzania w złotą
podkowę na ręce aż trzech samorządowców różnych szczebli. Jako
pierwszy w podkowę uderzał zastępca prezydenta Konina Witold Nowak,
drugi był burmistrz Szczytnej Jerzy Król, a jako trzeci wójt Somonina
Marian Kowalewski. 

Do zawodów przystąpiło 77 faj-
czarzy w tym cztery panie oraz
dwóch niezrzeszonych. W kla-
syfikacji pucharowej odnotowano
17 drużyn.

Drużyna KOKF2010 ostatecznie
zajęła 6 miejsce. Indywidualnie
Roman Kalinowski zajął 8 miej-
sce z czasem: 1:36:12. Robert
Białek był 20. z czasem: 1:18:10.
Sławek Mielcarek wypalił sobie
28 miejsce czasem: 1:06:34.
Maciej Maciejewski był 31. z
czasem 1:03:33. Na miejscu 40.
zakończył zmagania Jakub Bal-
cerzak z czasem: 0:54:24.

(fot. H. Rogalski)

Zwycięzcą indywidualnym był
Michał Parczyński z KFC im.
S. Holmesa. Dwa kolejne miejsca
na podium wypalili sobie gospo-
darze: Krzysztof Kozłowski oraz
Julian Drabent.

III Puchar Polski trafił do gospo-
darzy. Drużyna KFC im. S. Ho-
lmesa zajęła drugie miejsce.
Trzecie miejsce zajęła drużyna
KFC Trafika Poznań.

m.m.
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Puchar przechodni KFC Trafika Poznań - KOKF2010
trafił do Poznania

Od lata 2016 roku poznański klub KFC Trafika oraz Kalisko-Ostrowski
Klub Fajki 2010 zmagają się w rywalizacji międzyklubowej. Puchar
przechodni, zgodnie ze swoją nazwą przechodzi z rąk do rąk, w zależ-
ności od wyników uzyskanych przez drużyny klubowe.

W Koninie wystawiliśmy jedną drużynę w składzie: Balcerzak Jakub,
Białek Robert, Kalinowski Roman, Maciejewski Maciej i Mielcarek
Sławek. Sekretarz i skarbnik w jednej osobie - Iwona Maciejewska,
przyjechała z nami i wraz z dwiema partnerkami członków naszego 
Klubu, trzymały za nas kciuki. Klub Fajkowo-Cygarowy Trafika Poznań
wystawił dwie drużyny. Regułą założoną przy projektowaniu Pucharu
Przechodniego była zasada, że o czasie zwycięskiego klubu decydują
trzy najlepsze czasy członków klubu (a nie drużyn). Tym razem czas
uzyskany przez Romka, Sławka i Roberta (4:00:56) nie wystarczył do
zatrzymania przez nas Pucharu. Damian Mucha (drużyna A), Jacek
Kapłon (drużyna B) i Małgosia Tritt (drużyna A) uzyskali łączny czas:
4:50:57. Na pewno wszystkim uczestnikom konkursu w Koninie zaim-
ponowała postawa Małgosi, która zdobyła “Złotego hufnala”. 

(fot. Kalumet)

m.m.
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Fajczarz Roku 2018
Od 1987 roku Rada Polskich Klubów Fajki przyznaje tytuł “Fajczarza
Roku”. Do chwili obecnej uhonorowano w ten sposób 18 fajczarzy.
Ostatnim jest prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 -
Maciej Maciejewski.

Rada Polskich Klubów Fajki obradowała w listopadzie 2018 roku
podczas spotkania w Bydgoszczy i tam na wniosek prezydenta RPKF
Henryka Rogalskiego, przyznano Maciejowi zaszczytny tytuł “Fajczarza
Roku 2018”.

(fot. Kalumet)

Rada Polskich Klubów Fajki uznała, że całokształt działań Macieja
Maciejewskiego zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie. Prezydent
KOKF2010 jest kolekcjonerem (fajki i precjoza fajczarskie, filatelistyka
i numizmatyka z fajkowym akcentem), jednym z założycieli Kalisko-
Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 i od początku jego prezydentem,
autorem poradnika o odnawianiu fajek drewnianych “Nowa-stara fajka”,
propagatorem szlachetnej sztuki palenia tytoniu w fajce oraz polskiej
fajki, ze szczególnym naciskiem na fajkę przemyską, redaktorem
i wydawcą niniejszego biuletynu.

“To nie jest laur zwycięzcy, to bodziec do dalszego działania
na rzecz ruchu fajczarskiego” - Maciej Maciejewski
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Fajka na sztalugach

Polska, 1996, seria: Znaki zodiaku,
katalog Michel: PL 3588y

Jeden z wielu obrazów Williama Michaela Harnetta (1849-1892), na
których fajka jest przedmiotem pierwszoplanowym.



 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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