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KFC Trafika Poznań (kontra?) KOKF2010

Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010 od trzech lat spotyka się Klubem
Fajkowo-Cygarowym Trafika Poznań w konwencji konkursowej, w walce
o Puchar Przechodni. Zazwyczaj rywalizacja odbywa się przy okazji
konkursów fajkowych. Tym razem członkowie KOKF2010 udali się na
zaproszenie Przyjaciół z KFC Trafika Poznań do Białej. Ania i Dyzio
oraz członkowie poznańskiego Klubu zorganizowali spotkanie towa-
rzyskie w “Dyziówce”.

W sobotnie przedpołudnie troje członków KOKF2010: Iwona i Maciej
wraz ze Sławkiem oraz towarzyszącymi nam Bożenką i Smutkiem,
dotarło do “Dyziówki”, gdzie zostali przywitani przez klubowiczów
Trafiki. Spotkanie rozpoczęło wspólne śniadanie, po którym nastąpiło
przygotowanie do konkursu. Ponieważ tylko Sławek i Maciej startowali
w konkursie, był to konkurs czysto towarzyski bez walki o Puchar
Przechodni, co w niczym nie umniejszyło rangi spotkania.
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Do konkursu stanęło dziewięciu fajczarzy. Koledzy z Trafiki przygotowali
fajki Paronelli - ciekawostka, każda w innym kształcie. Dlatego przed
rozpoczęciem konkursu odbyło się losowanie zestawów konkursowych.
Na czarnych fajkach znalazł się napis “Biała 2019”, więc są to fajki bardzo
szczególne - niepowtarzalne. Paliliśmy 2,5 grama tytoniu Torben Dansk
Danish Blend 40 Jubilee - całkiem sympatyczny aromat.

Kiedy za stołem trwała walka o żar, obok trwał sabat czar ... czarujących
dam :). Zamiast czarnych kotów brykały psy: Jocker i Smutek.

Pierwszy z konkursu odpadł Dyziu - podobno wypadek przy pracy, czy
faktycznie? Pewnie jako gospodarz miejsca, miał 1000 powodów, które
spowodowały brak kontroli nad fajką. Wkrótce dla równowagi odpadł
kaliszanin Sławek. Na placu boju, czy raczej za stołem konkursowym
pozostał Maciej i sześciu kolegów z Poznania. Potem pięciu, potem
czterech ... aż w końcu jako przedostatni,

po godzinie i 13 minutach odpadł Jacek.
Maciej przyspieszył nieco pykanie
i skończył po kolejnych 16 minutach.
Naszej rywalizacji bacznie przyglądał się
syn Ani i Dyzia - Szymon. Nadzorował
zegar odmierzający czas palenia oraz
skrzętnie notował wyniki uzyskane przez
poszczególnych uczestników.
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Jeszcze przed konkursem palenia,
Damiś nastawił kociołek z zupką
gulaszową. My walczyliśmy, panie
sabatowały, psy się ganiały, a potem
(po konkursie) znów biesiadowaliśmy.
Żeby nie było ... świeże powietrze
wzmagało apetyt, ale nienajgorsza
pogoda pozwalała na zażycie ruchu.
Może nie w nadmiarze, ot tak rekrea-
cyjnie, ale za to w sposób rozmaity.
Tenis stołowy, badminton, boulle,
wiatrówka. I tak czas nam mijał do
chłodnego wieczora. Troszkę przy
stole, troszkę na sportowo. Wieczór
natomiast upłynął na rozwiązywaniu
kalamburów, które świetnie pokazywał
Rysiu.
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Niedzielny poranek to wspólne śniadanie, znów troszkę ruchu i tak do
wczesnego popołudnia. W końcu Dyziu - mistrz grilla znów zaprosił do
stołu. A potem ... No cóż, czas było pożegnać naszych gospodarzy.

Cudowny weekend, ale nie tylko my się bawiliśmy, w Szczecinie w tym
czasie, również spotkali się miłośnicy fajki. m.m.
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Palenie w Szczecinie czyli “morskie” opowieści

W sobotę (6 lipca br.) na pokładzie zacumowanego w Szczecinie statku
“Ładoga” spotkało się kilkanaście osób - fajczarzy i osób towarzyszą-
cych. Najpiekniejsze w tym spotkaniu było to, że organizatorowi,dobrze
znanemu w kręgach fajczarskich Rysiowi Konarskiemu udało się ściąg-
nąć nie tylko gości z Zielonej Góry czy Gorzowa, ale także z odległego
Krakowa czy z Danii.

Pomysł spotkania rzucił na grupie FB Pipe Smokers of Poland właśnie
Rysiu, który jak większość z nas łaknie spotkań z fajowymi przyjaciółmi.
Chociaż dla większości z nas, towarzystwo znajomych oraz możliwość
poznania nowych ludzi owładniętych taką jak nasza pasją, to nie obyło
się bez wspólnego spopielania tytoniu.
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Dominik przywiózł z Danii kilka niedostępnych u nas tytoni, więc można
było pokosztować co nieco. Przy okazji spotkania osłonięci namiotem
fajczarze, chętnie korzystali z baru i restauracji Ładogi. 

Zamknięcie baru na statku nie zakończyło fajowego spotkania. Część
ze zgromadzonych fajczarzy przeniosła się na szczeciński Rynek, gdzie
w podziemiach ratusza spędzili ze sobą jeszcze kilka radosnych chwil.

Mam nadzieję, że obydwa opisane w tym numerze spotkania, zachęcą
naszą fajową społeczność do większej aktywności. fot.J.Drabent
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Afryka Południowa, seria: Fajki, katalog Michel: ZA-TR 33-36
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Obraz rumuńskiego malarza impresjonisty Adama Baltatu (8.04.1889-
3.05.1979). Malował głównie krajobrazy oraz martwą naturę. Wykładowca
akademicki.



 

 

 

 

 

 

                                                

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376

K
O
K
F

2010

 


