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Ostatni konkurs w roku - Bydgoszcz

Zakończenie Grand Prix 2019

Konkurs w Bydgoszczy jest konkursem wieńczącym tegoroczne zma-
gania Grand Prix Fajczarzy Polskich. Na chwilę przed zakończeniem
GPFP2019 sklasyfikowanych jest 208 osób.

Dobra wiadomość dla Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 jest taka,
że w pierwszej dziesiątce GPFP2019 jest dwóch członków Klubu. Roman
Kalinowski zajmuje w chwili obecnej trzecie miejsce, natomiast prezydent
Klubu - Maciej Maciejewski jest na 7 miejscu. Sławek Mielcarek zajmuje
53 lokatę, a Jakub Balcerzak 76. 

Należy przypomnieć, że Grand Prix Fajczarzy Polskich 2019 to już piąta
edycja. Pomysłodawcą i inicjatorem GPFP jest prezydent Bydgoskiego
Bractwa Fajkowego - Grzegorz Kubiak.

Od początku prowadzenia GPFP jedynym członkiem KOKF2010, który
zawsze zajmował miejsce w pierwszej dziesiątce rywalizacji, był Roman
Kalinowski.
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Wrześniowe eskapady
Spontaniczny wyjazd prezydenta KOKF2010 - Macieja Maciejewskiego
został zainicjowany telefonem Rysia Konarskiego z Maritime Pipe Club
Szczecin. 

Dość rzec, że przez kilkudniowy pobyt w kolebce naszej fajki, czyli
w Przemyślu, obaj panowie odwiedzali pracownie Mr. Bróg, Tadka
Polińskiego i Henryka oraz Mateusza Worobców, uczestniczyli
w spotkaniu Przemyskiego Klubu Fajki, czy też W spotkaniu z Eleną -
właścicielką Elenpipe i jej mężem Jurkiem. Przez zupełny przypadek,
ponieważ Ani Rysiek, ani Maciek tego nie planowali, a jednak wzięli
udział w zorganizowanym przez Jasielski Klub Fajki konkursie.
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Przemyśl dla wielu z nas - fajczarzy-
to miasto magiczne. Możemy tutaj
spotkać twórców fajek, zobaczyć
ich przy pracy, poznać proces pro-
dukcji fajek. Oczywiście jest to też
okazja, by u źródła nabyć nowe
fajki do zbioru.

Przemyśl to także siedziba jedy-
nego takiego muzeum - Muzeum
Dzwonów i Fajek. Maciej odbył
rozmowę z Dyrektorem Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej.
Prawdopodobnie rozmowa zaowo-
cuje wystawą podczas kolejnej
edycji Święta Fajki.

Jak widać, ta spontaniczna wypra-
wa przyniosła przyjemne z poży-
tecznym.

Spotkanie z członkami Przemys-
kiego Klubu Fajki, odbyło się u
Marka Parola. Pewne propozycje
gospodarza przekształciły się w
konkretny projekt, o którego efekcie
na pewno poinformujemy na stro-
nach “Pykadełka”.

m.m.
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Przypadkowy konkurs w Jaśle

Konkurs organizowany przez Jasielski Klub Fajki, był oczywiście
nieprzypadkowy, dokładnie zaplanowany i świetnie zorganizowany.
Przypadkowy, nagły i niespodziewany był dla Ryszarda Konarskiego
z MPC Szczecin oraz Macieja Maciejewskiego z Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010. Ryszard miał zamiar wybrać się w terminie 12-15
września 2019 do Przemyśla. Pomysł podrzucił Maciejowi i po kilku
dniach obaj spotkali się w Przemyślu. W czwartek 12 września podczas
rozmowy ze Zbyszkiem Bednarczykiem, padł pomysł wspólnego sobot-
niego wypadu do Jasła, gdzie zaplanowana była druga edycja Jasielskiej
Fajki Pokoju.

Po dwóch dniach odwiedzin i spotkań, w sobotni poranek, Rysiek
z Maćkiem skorzystali z zaproszenia Zbyszka Bednarczyka oraz załogi
Mr. Bróg i pojechali wspólnie do Jasła. Kiedy już “wesoły autobus”
dotarł na parking przy restauracji “U Schabińskiej”, była chwila czasu
na powitania z przyjaciółmi, którzy znaleźli się tam wcześniej, po czym
wszyscy udali się do jasielskiego muzeum, gdzie otwarto wystawę
fajek ze zbioru Zbyszka Bednarczyka oraz jego prac plastycznych.
Oficjalne otwarcie poprzedziło wystąpienie Zbyszka, który przypomniał
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o historii fajki przemyskiej. Uczestnicy wernisażu, a przynajmniej zna-
czna ich część, przeniosła się do Muzeum Lizaka, gdzie można było
poznać historię tej słodkości, jak również sposób jej wyrobu. Część
zwiedzających skorzystała z okazji uformowania własnego lizaka.
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Sam konkurs przebiegał w wielce przyjacielskiej atmosferze, co nie
przeszkodziło liderom Grand Prix Fajczarzy Polskich 2019 powalczyć
o dobre miejsca. Pudło zajęli Julian Drabent z Konina, Michał Perczyński
z Warszawy i Irek Misiak z Krakowa. Prezydent KOKF2010 - Maciej
Maciejewski zajął 15 miejsce wśród 37 sklasyfikowanych uczestników.
Ciekawostką może być fakt, że aż 19 startujących to osoby z zagranicy
oraz niezrzeszone. Przypomnę, że Klub z Jasła nie jest zrzezszony
w RPKF.

Luźna atmosfera udzielała się wszystkim, tak gospodarzom, jak i przy-
byłym do Jasła gościom. Na pewno na ten świetny humor miała wpływ
doskonała kuchnia serwowana w restauracji “U Schabińskiej”. Na tyle
znakomita, by w głowach Ryśka i Maćka powstał pomysł, odwiedzenia
tego miejsca przed przyszłorocznym Świętem Fajki w Przemyślu. Poza
tym jak zwykle fajczarze przywieźli ze sobą dobra wszelakie, którymi
chętnie się dzielili i wymieniali (oczywiście nie tylko tytoniem). Po zakoń-
czeniu części oficjalnej, rozpoczął się bankiet z muzyką. Uzależnieni
od transportu (dziękujemy Mateusz “Matys” Worobiec) wracaliśmy
z Jasła do Przemyśla w doskonałych nastrojach, wspominając właśnie
mijający dzień. Sobotnie spotkanie w Jaśle było zwieńczeniem wyprawy
Ryśka i Maćka. Warto organizować wypady do fajkarzy, fajczarzy. Warto
bowiem dbać o nasze wspólne kontakty nie tylko korzystając z telefonu
czy innych mediów, ale również mieć tę możliwość uściśnięcia dłoni czy
wykonania tradycyjnego “miśka”. m.m.
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Wystawy kolekcjonerskie

Od kilku lat prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Faji 2010 - Maciej
Maciejewski uczestniczy w zorganizowanych w regionie wystawach,
skupiających miedzy innymi kolekcjonerów i pasjonatów. W tym roku
podczas wystaw Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Opatówku, Maciej
prezentował historię fajki, nie tylko tej, która przyszła do Europy wraz
z tytoniem. Dostosowując się do tematu historii, kolekcjoner występował
w odpowiednim przebraniu, które same w sobie wzbudzało zaintereso-
wanie.

Na 2020 rok Maciej już został zaproszony do wzięcia udziału w kilku
imprezach: Gołuchów - wystawa automobilowa, Kalisz - Święto Ulicy
Niecałej, Ostrów Wlkp. - Dzień Kolekcjonera, Opatówek oraz Pleszew -
spotkania kolekcjonerskie, Nowe Skalmierzyce - wystawa modelarsko-
pasjonacka. Poza tym prawdopodobnie Maciej będzie miał okazję
prezentacji Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010, podczas imprezy
organizowanej przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu.
Jeżeli imprezy nie będą się zazębiały, nie będą kolidowały z imprezami
fajczarskimi, będzie to pracowity rok. m.m.
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Znaczek pocztowy wydany przez Republikę Conga
w 2012 roku. Seria Albert Einstein. Numer katalogu
Michel: brak.

Alberta Einsteina przedstawiać nie trzeba. Jego
podobizna jest częstym motywem znaczków
pocztowych wydawanych przez kraje całego

Świata. Część znaczków jest nieskatalogowana,
przez co nie uznawana przez filatelistów. Są to
wydania mające podreperować budżet państwa.

Obraz “The Hideout” namalowany przez Davida Gilmoura Blythe’a
(1815-1865). Amerykański, wędrowny portrecista, poeta, uznawany
za najciekawszego malarza pierwszej połowy XIX wieku regionu
Pittsburgha.

Fajka na sztalugach



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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