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

Kolejna edycja Święta Fajki
w Przemyślu

29 lipca (28-30 lipca)

Kto już tam bywał ten wie, Święto Fajki to nie tylko niedziela. Wszystko
zacznie się jak zwykle w sobotę u niezmordowanego Zbyszka na terenie
pracowni Mr.Bróg, a zakończy poniedziałkową włóczęgą po Bieszczadach.
Niestety jest coś, czego niewątpliwie zabraknie nie tylko mnie, ale również
wielu innym fajczarzom. Zabraknie nam obecności śp. Mistrza Ryszarda
Kulpińskiego oraz wspaniałego fajczarza i gawędziarza śp. Ludomira
Lewkowicza. 

6 lipca 2019 na pokładzie Ładogi w Szczecinie odbędzie się spotkanie
fajczarzy, które organizuje Ryszard K. z Maritime Pipe Club Szczecin. Klub
nie jest aktywny na łonie RPKF, ale jego członkowie mają chęć się
spotykać i proponują to innym fajczarzom. Drodzy fajczarze zgłaszajcie
się, bo Dominik K. będzie miał do popróbowania wiele tytoniowych
smakołyków. Swoją drogą (taka prywata) liczę na relację z tego spotkania
dla “Pykadełka”.

6 lipca 2019 odbędzie się spotkanie międzyklubowe pomiędzy Klubem
Fajkowo-Cygarowym Trafika Poznań a Kalisko-Ostrowskim Klubem
Fajki 2010. Organizatorem jest KFC Trafika Poznań. Relacja z tego
spotkania znajdzie się zapewne na łamach “Pykadełka” i naszej stronie
klubowej, ale również na stronie naszych fajowych przyjaciół z Poznania.

Niemniej jednak, liczę na wspaniałe spotkanie z gościnnymi przemyskimi
fajkarzami i fajczarzami.



2

XII Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub
w Wolnym Paleniu Fajki - Kaszebsko Pipa

- Ostrzyce 25 maja 2019

59 fajczarzy w tym 5 pań, stanęło w szranki konkursowe. Wśród uczest-
ników znaleźli się członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010:
Roman SOLEY Kalinowski i Maciej Maciejewski. Towaszyszyła nam
sekretarz/skarbnik KOKF2010 - Iwona oraz ... Smutek. Psisko zostało 
wyściskane, wycałowane, wygłaskane, wydrapane, wypieszczone
przez uczestników spotkania.

Wracając do Mistrzostw Kaszub. Tym razem pogoda nie rozpieszczała,
co prawda nie padało, ale było chłodno i wietrznie. Nie miało to jednak
większego znaczenia, bowiem ciepło jakie roztaczają wokół gospodarze
imprezy, skutecznie ogrzewało uczestników. 

Wielu fajczarzy jechało na Kaszuby z pewnymi obawami, lecz również
z nadzieją, że wszystko będzie jak zwykle, czyli świetnie. Skąd obawy?
Prezydent Kaszubskiego Klubu Kolekcjonerów Fajek Marian Kowalewski
objął niedawno stanowisko Wójta Gminy Somonino, a jak wszyscy dos-
konale wiedzą, jest motorem napędzającym Klub. Okazało się jednak,
że potrafił rozpędzić Klub do stanu przypominającego perpetum mobile.
Organizacją Mistrzostw Kaszub została obarczona Pani Angelika
Zaborowska, która świetnie zastąpiła swojego wcześniejszego szefa
i doskonale pociągnęła “wózek”. Gratulacje Pani Angeliko.
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Fajka konkursowa była dla wielu z nas zaskoczeniem. Mr. Bróg tym
razem wykonał fajkę z platanu (Pipa z Tremonii). Pięknie wyglądające
drewno. Niestety, nie jestem w stanie odpowiedzieć na padające pytania
o smak. Palenie konkursowe niewiele ma wspólnego ze smakowaniem
fajki - kto próbował, ten wie.

Mistrzem palenia w platanie został Jan Serafin ze Słupska z czasem
1:42:22, drugie miejsce podium wypalił sobie członek KOKf2010 Roman
SOLEY Kalinowski z czasem 1:42:13, a trzeci był Damian Mucha z KFC
Trafika Poznań. Drugi z członków KOKF2010 - Maciej Maciejewski był
8 z czasem 1:21:50.

(Fot. Kalumet)

(Fot. M.M.)
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Najlepszą “Bialką” “Kaszubskiej Pipy” okazała się Marta Frąckowiak
z AFA Poznań z czasem 0:54:20, druga była Małgosia Tritt z KFC
Trafika Poznań z czasem 0:53:05, a trzecia reprezentantka gospodarzy
Danuta Kosowska z czasem 0:46:40.

Drużynowo na podium stanęły kluby: KFC Trafika Poznań z czasem
4:44:22,  przed KFC im. SH z Warszawy (2:47:12) i KKKF Kaszebsko
Pipa Somonino (2:29:05). Szkoda, że nie udało się naszemu klubowi
wystąpić w co najmniej trzyosobowym składzie, ponieważ Soley i Maciej
palili dłużej niż trzech najlepszych Warszawiaków.

Gratulujemy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Gratulujemy
wszystkim, którzy przyjechali, by stanąć w szranki konkursowe, jak
również wszystkim sympatykom, którzy towarzyszyli uczestnikom
konkursu. Ale przede wszystkim składamy serdeczne gratulacje naszym
gospodarzom. Za świetną organizację, za zatabaczenie naszych nosów,
za ciepło jakie roztaczają.

(Fot. M.M.)

Gratulujemy i dziękujemy Wam Kochani Kaszubi.

Już tęsknimy za Kaszubami i Kaszubami, za tym urokliwym miejscem
i jego wspaniałymi, gościnnymi mieszkańcami. Do zobaczenia za rok.

m.m.
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Na pewno stęskniliście się za artykułami
Moniki Kubiak. Otóż jest i pisze.

Uwielbiany dzięki swoim opowiastkom dla dzieci Ted (Theodore) Geisel,
czyli Dr. Seuss, przez wiele lat tworzył komiksy reklamowe (m.in. papie-
rosów mentolowych dla Malboro, które później wykupił, obawiając się
o swoją karierę), lecz długo czekał na uznanie literackie. W 1937 roku
napisał – dziś sławną, powieść „And to Think That I Saw It on Mulberry
Street” (Sam to wszystko widziałem na ulicy Morwowej), ale prawdziwy
sukces wydawniczy przyszedł dopiero 20 lat później, wraz z historyjką
„The Cat in the Hat” („Kot w kapeluszu” - polski przekład ze względu na
rym zatytułowany „Kot Prot”) z 1957 roku. Składający się z 223 słów
podstawowych „Kot Prot” zapoczątkował serię książek dla dzieci rozpo-
czynających naukę czytania.

W 1984 roku Geisel otrzymał
Nagrodę Pulitzera za blisko
50 lat pisania. Łącznie książki
Dr. Seussa zostały sprzedane
w 200 mln egzemplarzy, a
kilka książek doczekało się
adaptacji filmowej (w tym
Grinch. Świąt nie będzie).

Ted Geisel palił fajkę przez większość życia, choć uważał, by przy pale-
niu nie widziało go żadne dziecko. W 1981 roku przeszedł lekki zawał
serca, więc próbował rzucić palenie, ssąc końcówkę kukurydzianej fajki,
w której główce, wypełnionej ziemią, posadził nasiona truskawki. 20 lat
później wymyślił podobny, ekscentryczny sposób, by zachować przy
sobie fajkę, a mianowicie wypełnił główkę ulubionej kukurydzianki torfem
i tym razem posadził rzodkiewkę, a kiedy nachodziła go ochota, by zapa-
lić – podlewał swoją malutką plantację zakraplaczem do oczu.

Fajka z roślinką Dr. Seussa

(Fot. Https://pl.pinterest.com)

Monika Kubiak
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Fajkowe Manewry - Sulęcin 2019

Trzej członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
skorzystali z zaproszenia kolegów z Klubu Miłośników
Fajki im. Hucka Finna z Sulęcina ... ale po kolei ...

W sobotę rano (8.06 o godz. 8:06) wyruszyliśmy w składzie: Roman
SOLEY Kalinowski, Jakub Balcerzak i Maciej Maciejewski na zachód.
Cel wyznaczony: Camping Marina Ostrów koło Sulęcina. Na miejsce
dotarliśmy bez najmniejszych problemów, ale ... no właśnie, po przeje-
chaniu przez bramę wjazdową zatrwożyliśmy się. Przed wejściem do
jednego z budynków stała zgraja mundurowych - czyżby zaproszenie
na konkurs fajkowy, było próbą wbicia nas w kamasze. Samochód zarył
koła w podjazd i nie chciał jechać dalej (albo to ja nie mogłem zdjąć
nogi z hamulca - nie wiem). Jakiś wojak wskazywał miejsce do zapar-
kowania - czyżby chcieli zarekwirować autko?!?!?! Nie, to Julek chciał
się jak najprędzej z nami przywitać ... uff. Kiedy już wysiedliśmy, zosta-
łem początkowo przyjaźnie przyjęty przez gospodarzy i pierwszych gości.
Kiedy pokazałem, że z łaciatego umundurowania posiadam jedynie skar-
petki, zauważyłem naganę we wzroku “dowutcy”. Miałem jednak niecny
plan. Zafasowaliśmy klucz do kwatery i po rozlokowaniu się, przystąpi-
liśmy do przygotowań. Dość powiedzieć, że moje powtórne pojawienie
się, było dużym zaskoczeniem. Pruski mundur, w który się wbiłem, robił
wrażenie. A co dalej? No cóż, “Ludzie lasu” z Sulęcina oraz przybyli na
Sulęcińskie manewry manewrujący z różnych stron kraju, zrobili cudną
atmosferę. 

Naczelny “Kalumetu” zarządził przegląd wojsk, który ... no cóż, takiej
zbieraniny umundurowania nie było w żadnej partyzantce :)

Fot. kalumet.pl
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Choć opowiadać mógłbym tutaj dalej, to niestety muszę się wstrzymać,
chciałbym bowiem w dalszej części “Pykadełka” opisać dalszą tułaczkę
dwóch członków KOKF2010. Więcej o sulęcińskich manewrach, będziecie
mogli znaleźć wkrótce, na naszej stronie klubowej.

Dodam, że odbył się konkurs palenia
w fajce, o trofeum ufundowane przez
Prezesa. Niestety Prezes nie dożył
wręczenia głównej nagrody. Zacieka-
wieni? Zaglądajcie na stronę klubu
KOKF2010. 

m.m.

Tułaczki KOKF2010 ciąg dalszy

Choć do Sulęcina dotarliśmy w sobotę we trzech (Soley, Kuba i ja), to
dalsza wędrówka odbywała się już bez Soleya, który sobotniego wie-
czora wyjechał w stronę Poznania, a dalej do Kalisza.

Natomiast my, po biesiadowaniu do późnej nocy, pospaliśmy w donku,
wraz Sebkiem N. i Januszem M. W niedzielny poranek spożyliśmy
śniadanko na świeżym powietrzu (dziękujemy Małgosi R. za prowiant),
po czym pożegnaliśmy się z “Leśnymi ludźmi” oraz gośćmi imprezy,
którzy jak my nocowali na miejscu. Ruszyliśmy z Kubą w drogę na pół-
noc. Cel: Szczecin. Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu w hotelu,
udaliśmy się do Ryszarda K. Około 13-tej dotarliśmy do naszego Przy-
jaciela i jego lepszej połowy -Irki. Jeszcze chwilę (przy zimnym “pifku”)
poczekaliśmy na znanego nam jedynie z sieci Mieszka P.. Chwileczkę
poczekaliśmy na tran-
sport i udaliśmy się do
restauracji “Kaukaz”.
Naprawdę, mogę z pełną
odpowiedz ia lnośc ią
polecić to miejsce z
uwagi na jedzonko.
Prawdziwa uczta dla
podniebienia. Kto zna
Ryśka, ten wie, że jest
doskonałym gawędzia-
rzem i znawcą kultury
Kaukazu, czego mogli
doświadczyć Kuba i



Mieszko. Szkoda, że w lokalu z cicha raczono nas muzyką pop. Na
szczęście nasz tamada Ryś, “zapuścił” gruzińskie pieśni z telefonu.
Dość rzec, że jedząc i słuchając opowiadań Ryśka, spędziliśmy tam
blisko trzy godziny. Gdyby jeszcze w lokalu można było zakurzyć fajkę,
pewnie zastałby nas tam późny wieczór. Po przepysznym jedzonku
ruszyliśmy do Rysia, ale ... po drodze mijaliśmy pub Dublin. Co było
robić, nie mieliśmy wyjścia, trzeba było ugasić pragnienie :)

Z Dublina już we trzech (Mieszko odmeldował się
do domu), udaliśmy się do Ryśka, gdzie Irka
przywitała nas pysznym ciastem. Po super
ciachu i kawusi, zasiedliśmy do wieczerzy przy
ukraińskiej wódeczce. Żeby nie było, że tylko
ucztowaliśmy :) Kuba miał okazje zobaczyć zbiór
fajek Ryśka i był pod wrażeniem. Około północy
podziękowaliśmy naszym gospodarzom za miło
spędzony czas, za gościnę, i udaliśmy się na
odpoczynek. 
Wspaniale spędzona niedziela, nie była dla nas zakończeniem tej
wędrówki. Po śniadaniu około 10-tej ruszyliśmy do domu, ale z małym
objazdem. Zajrzeliśmy do Kaczor pod Piłą, do moich serdecznych przy-
jaciół: Beaty i Zbyszka. Posiedzieliśmy kilka chwil przy poczęstunku
i z  pojechaliśmy dalej,
zahaczając o cmentarze w Pile i Chodzieży, gdzie odwiedziliśmy groby
moich bliskich. Nasza wędrówka zakończyła dla Kuby w Kaliszu około
19.30, a dla mnie około 20.05 w Sobótce. Wróciłem zmordowany fizycz-
nie, ale łepetyna była zrelaksowana i pełna niezapomnianych wrażeń.
Jak zwykle zachęcam - odwiedzajmy się.

https://www.facebook.com/renowacja.lamus/

m.m.  



                                                        

 

 

 

 

 

                                                 

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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