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Fajka godnie prezentująca się na brodzie
Tak właśnie stwierdził Damian Mucha - prezydent KFC Trafika Poznań
podczas naszego ostatniego spotkania. Dlaczego pokazuję tę fajkę?
Otóż ten bent trafił w moje ręce podczas “Święta Fajki 2019” w Przemyślu.
Fajkę przekazał mi Mariusz Bednarczyk z firmy B&B w celu testowania.

Moje zadanie polegało na ocenie fajki oznaczonej numerem 306. Pierwsze
skojarzenie ... głębokie ryflowanie podobne do stosowanego kiedyś przez
śp. Ryszarda Kulpińskiego - ładne, może się podobać nie tylko miłośnikom
takiego wykończenia. Ustnik o szerokim bicie, więc komfortowo trzyma się
w zębach. Fajka bezfiltrowa z możliwością zamontowania skraplacza lub
filterka papierowego. Palenie okazało się komfortowe dzięki doskonale
wyprowadzonemu nawiertowi. Tytoń wypalił się do ostatniego źdźbła.
Drobnym, mało znaczącym mankamentem było czyszczenie. Ustnik bez
najmniejszego problemu, ale w przypadku szyjki fajki, grubszy koniec wy-
ciora nie wchodzi do końca, cieńszy natomiast bez problemu wychodzi
w kominie. Dobry produkt polskiego producenta!
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20. Fajowe Święto Bróg
Już po raz dwudziesty spotkali się przyjaciele firmy Bróg. Spotkania
w podprzemyskim Ostrowie, nie są jedynie spotkaniami organizowanymi
w celu spopielania jak największej ilości tytoniu. Zawsze spotkaniom
tym przyświeca wyższy cel. Tak było również w sobotę 29 czerwca 2019.
Tym razem charytatywne spotkanie fajczarzy miało na celu wspomożenie
leczenia pięcioletniej Gabrysi.

(fot. Kalumet.pl)

(fot. Kalumet.pl)

Wchodząc na teren wytwórni Bróg
można było zakupić losy z gwarancją
wygranej. Gospodarz spotkania ocze-
kiwał na gości przy “fant”astycznym
stole. Goście dopisali i przynieśli ze
sobą wiele fantów na aukcję.

Wszędzie wokół słychać było śmiech
spotykających się przyjaciół, szum
piwa płynącego z nalewaka do szklanic,
bulgotanie kociołka z grochówką oraz 
skwierczenie kiełbasek i kaszanek na ruszcie. Stoły zastawione były
wszelkimi specjałami cieszącymi podniebienia: ciasta, precle, itp.

Losy były jedynie wstępem do
dalszych, bardziej emocjonujących
wydarzeń. Aukcja fantów dostar-
czonych przez gości, trwała długo
i przyniosła lwią część zgromadzo-
nych środków na pomoc dla małej
Gabrysi. Prezydent KOKF2010
zlicytował napisany przez siebie
poradnik odnawiania fajek drew-
nianych “Nowa-Stara Fajka” wraz
z ostatnim numerem kwartalnika
“Kolekcjoner ostrowski”, w którym
znalazł się artykuł Macieja o fajkach
mistrza Ludwika Walata. Podczas
aukcji zlicytowano przedmioty
przydatne, śmieszne, smaczne,
pamiątkowe, obejmujące najróż-
niejsze kategorie, a fajczarze sze-
roko otwierali swoje serca oraz
portfele.
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Trzecim elementem zbiórki był konkurs w wolnym paleniu fajki. Całe
wpisowe wpłacone przez 43 uczestników, zostało przeznaczone na
zbiórkę dla ratowania zdrowia Gabrysi. Zwyciężył w tym konkursie
(po raz drugi z rzędu) Jurij Madorskij z PC Kijów, przed Alexem Anto-
nenko i Januszem Morozem. Piąte miejsce wypalił sobie prezydent
KOKF2010 - Maciej Maciejewski.

Losy, aukcja oraz konkurs wolnego palenia fajki, pozwoliły zebrać kwotę
14145,50 pln na pomoc dla Gabrysi.

Fajczarze bawili się do późna w noc, ciesząc się swoją obecnością, goś-
cinnością Zbyszka Bednarczyka, oraz możliwością pomocy bliźniemu.

(fot. Kalumet.pl)

(fot. Kalumet.pl)

m.m.
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XIV Święto Fajki w Przemyślu
Czternasty raz w Przemyślu spotkali się fajczarze i fajkarze. Najważ-
niejszym jest fakt, że w wydarzeniu uczestniczą nie tylko miłośnicy
fajki, ale także władze Przemyśla, członkowie Cechu Rzemiosł Różnych
i wielu sympatyków, w tym mieszkańców grodu nad Sanem.

Plan dnia był ściśle określony, choć nie zawsze udawało się go w pełni
realizować. Podczas tegorocznego niedzielnego Święta (30.06.2019)
Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010 był reprezentowany przez prezy-
denta Klubu - Macieja Maciejewskiego, który nie mógł wziąć udziału
w korowodzie fajczarzy i fajkarzy, z powodu przesunięcia rozpoczęcia
konkursu wolnego palenia w fajce. Ale po kolei. Przed południem
Rynek był już pełen fajkarzy, fajczarzy, mieszkańców miasta oraz
sympatyków fajki. 

Spotykali się więc przyjaciele, którzy dawno
się nie widzieli, i tak właśnie Maciej został
złapany w obiektywie przez naczelnego
redaktora Kalumet-u Mirka Jurgielewicza,
podczas spotkania z przesympatycznym
kolekcjonerem “Walatówek” Darkiem Kuterą.
W samo południe spotkali się członkowie
i sympatycy facebookowej grupy Pipe
Smokers of Poland. (fot. Kalumet.pl)

(fot. Kalumet.pl)(fot. Kalumet.pl)
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Na straganach swoje fajki prezentowali fajkarze przemyscy, ale również
pozostali polscy fajkarze. Był również Zenon Palczewski.

Konkurs wolnego palenia fajki, który początkowo miał się zacząć
o godz. 14.00 w “Niedźwiadku”, z przyczyn różnych i bliżej nieokreś-
lonych rozpoczął się ponad półgodzinnym opóźnieniem. Do zawodów
stanęło 47 zawodników z Polski i Ukrainy (członkowie klubów z Kijowa
i ze Lwowa). Zwycięzca konkursu od zeszłego roku jest koronowany
i przez rok nosi miano “Król Fajki”. Ten zaszczyt przypadł w zeszłym
roku Jurijowi Madorskiemu z Kijowa. Dość rzec, że opóźnienie w roz-
poczęciu konkursu, skutkowało tym, że nie wszyscy fajczarze startujący
w konkursie mogli wziąć udział w korowodzie z Rynku pod Muzeum
Dzwonów i Fajek, gdzie rozpala się ogień w fajce-ławeczce. Jurij
wziął udział w korowodzie wraz z innymi Vipami. Nie było to dane
prezydentowi KOKF2010, który w tym czasie bił swój rekord w paleniu
na czas.

(fot. Kalumet.pl)

(fot. G. Karnas)
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Kiedy już  uczestnicy pochodu wracali w okolice Niedźwiadka, Maciej
właśnie kończył palenie. Niewiele zabrakło do wymarzonych 2 godzin.
Tym razem czas zwycięzcy wyniósł 1:58:10. Maciej zaraz po wygraniu
“Kolebki” zasiadł do dalszego palenia w gronie vipów. Konurs został
rozegrany w czysto towarzyskiej formule. Kolejno odpadali przedsta-
wiciele sił zbrojnych, włodarze miasta i dosyć szybko na placu boju
pozostał małżonka prezydenta Przemyśla - Bożena Bakun, małżonka
Zbyszka Bednarczyka - Ania, oraz ustępujacy Król Fajki - Jurij Madorskij
wraz ze swoją lepszą połową - Eleną Savon i zwycięzca “Kolebki” -
Maciej Maciejewski. Wspomniani na końcu fajczarze stanęli wspólnie
na pierwszym stopniu podium, przed Anią Bednarczyk i Bożeną Bakun.

Po zakończeniu turnieju głównego i turnieju VIP, około godziny 18.00,
na scenie ustawionej na przemyskim Rynku, Zbyszek Bednarczyk
w imieniu kapituły wręczył “Fajkę zaufania” Dowódcy 5 Batalionu
Strzelców Podhalańskich. Następnie Jurij Madorskij zdjął koronę, którą
nałożył na skronie nowego “Króla Fajki”, prezydenta KOKF2010 -
Macieja Maciejewskiego. Później już Wszystko potoczyło się jak zwykle,
fajowo, wesoło, wręczanie dyplomów oraz upominków, a nowy król w swej
łaskawości (na namową światłych fajowych doradców) ogłosił niedzielę
dniem wolnym od pracy. Dzięki temu edyktowi fajczarze przystąpili do
biesiadowanie. Znakomite pierogi i inne wiktuały przy dźwiękach akor-
deonu Dawida Huczki, umilały nam wieczór. Ale jutro ...

(fot. Kalumet.pl)

m.m.
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Ale jutro ... czyli poniedziałkowa wycieczka
W poniedziałek, krótko po 9.00 sprzed Muzeum Ziemi Przemyskiej wyru-
szyła fajowa wycieczka, w której wzięło udział kilkunastu uczestników
“Święta Fajki 2019”. Wesoły autobus nie ujechał daleko. Pierwszy przy-
stanek jeszcze w Przemyślu - Izba pamięci 5 Batalionu Strzelców Pod-
halańskich. Dowiedzieliśmy się o historii formacji, obejrzeliśmy ekspo-
naty, zrobiliśmy kilka fotek i autobus ruszył dalej.

Kolejnymi etapami wycieczki były: cerkiew obronna
w Posadzie Rybotyckiej, pracownia rzeźbiarza Jacka
Wydrzyńskiego i jego żony ikonopisarki - Agnieszki
w Rybotyczach, następnie kompleks hotelowy
w Arłamowie, gdzie rozleniwieni gorącem oraz
wrażeniami, odpoczywaliśmy kilka chwil przy kawie,
lodach czy innych chłodnych deserach. W sklepiku
hotelowym, mój wzrok padł na fajeczkę mistrza
Henryka Worobca.
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Ostatnim etapem było zwiedzanie Kalwarii Pacławskiej. Dowiedzieliśmy
się o historii powstania tego miejsca, później był szybki obiadek, a po
nim msza św. celebrowana przez fajczarza - księdza Bartka. Na koniec
troszkę czasu spędziliśmy podziwiając przepiękną panoramę rozciąga-
jącą się z punktu widokowego na pas graniczny z Ukrainą. Później
zasiedliśmy pod wiatą specjalnie przygotowaną dla pielgrzymów i przy
wspólnym grillowaniu rozmawialiśmy o kończącym się trzydniowym
fajowym święcie, o fajkach, tytoniach i najbliższych planach fajczarskich.

Wracając do Przemyśla, obiecywaliśmy sobie, że za rok się znowu
spotkamy na “Kolebce”. Prezydent KOKF2010 jest do tego zobowią-
zany - przecież musi powalczyć o obronę korony.

m.m.

Prezydent KOKF2010 wracał do domu wraz z żoną i psem dopiero we
wtorek, zahaczając o zamek Krasiczyn, gdzie w sklepiku z pamiątkami
można nabyć fajki Mr.Bróg.



       

 

 

 

 

 

 

                                                

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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