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Klub Fajkowo-Cygarowy
im. S.Holmesa zaprasza
na 24 Międzynarodowe
M istrzo stwa P o lski
w Wolnym Paleniu Fajki,
które odbędą się w ramach
III Festiwalu Fajki i Cygara,
1 lutego 2020 roku na Torze
Wyści gów Kon nych na
Służewcu w Warszawie.

22 lutego 2020 w Gdańsku
odbędzie się XII Konferencja
z okazji Miedzynarodowego
Dnia Fajczarza.
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Aktywność KOKF2010 w 2019 roku
czyli podsumowanie dzialalności
Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 czynnie uczestniczyli w życiu fajczarskim naszego kraju. Wzięliśmy udział we wszystkich
konkursach zorganizowanych przez polskie kluby miłośników fajki.
II Warszawski Festiwal Fajki i Cygara: Roman Kalinowski - miejsce 1,
Maciej Maciejewski - miejsce 26.
XI Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Fajczarza w Gdańsku:
Roman Kalinowski - miejsce 3.
III Puchar Polski w Koninie: Roman Kalinowski - miejsce 8, Sławek
Mielcarek - miejsce 28, Maciej Maciejewski - miejsce 31, Jakub
Balcerzak - miejsce 40.
XII Międzynarodowe Mistrzostwa Kaszub w Ostrzycach: Roman Kalinowski - miejsce 2, Maciej Maciejewski - miejsce 8.
Manewry Fajkowe w Sulęcinie: Roman Kalinowski - miejsce 2, Maciej
Maciejewski - miejsce 28, Jakub Balcerzak - miejsce 47.

Czarodziejskie Święto Fajki w Przemyślu: Maciej Maciejewski - miejsce 1.
Fajka Zbliża Ludzi - Jasło: Maciej Maciejewski - miejsce 15.
V Bydgoskie Spotkania Fajkowe: Maciej Maciejewski - miejsce 1,Roman Kalinowski - miejsce 2, Sławek Mielcarek - miejsce 14, Jakub
Balcerzak - miejsce 37.
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Nieustająco świetna forma naszego mistrza Romka Kalinowskiego oraz
niezła forma prezydenta Klubu - Macieja Maciejewskiego pozwoliły im
zająć 3 i 6 miejsce w Grand Prix Fajczarzy Polskiech 2019.

Latem spotkaliśmy się z Klubem Fajkowo-Cygarowym Trafika Poznań
w ramach naszej wspólnej rywalizacji miedzyklubowej.
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Prezydent Klubu poza uczestnictwem w konkursach, podróżował wiele
w 2019 roku. Między innymi uczestniczył w ostatnim pożegnaniu
Mistrza fajkarskiego - Ryszarda Kulpińskiego. Odwiedzając Przemyśl
wpadł między innymi do pracowni Mr. Bróg, gdzie spotkał się z załogą
firmy i członkami Przemyskiego Klubu Fajki, spędzili wspólnie kilka godzin
wspominając zmarłego Mistrza.

Ponownie odwiedził Przemyśl podczas Święta Fajki, a następnie wraz
z członkiem Maritime Pipe Club - Ryśkiem Konarskim we wrześniu.
Odbyli podczas kilkudniowej wizyty wiele spotkań i wzięli udział w konkursie w Jaśle.
Natomiast wspólnie z drugim członkiem KOKF2010 - Jakubem Balcerzakiem pojechali do Szczecina, gdzie spotkali się z Rysiem Konarskim
i innym członkiem Facebook-owej grupy Pipe Smokers of Poland Mieszkiem Pawłowskim.
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Poza tym, Maciej wziął udział w kilku wystawach kolekcjonerskich, gdzie
promował nie tylko kolekcjonerstwo pięknego przedmiotu jakim jest fajka,
ale również Klub. Być może z czasem te działania przyniosą skutek w
postaci poszerzenia grona klubowiczów. Podczas tych spotkań nawiązywane są kontakty z innymi kolekcjonerami i pasjonatami, między innymi
z grupą rekonstrukcyjną z Pleszewa, której członkowie nie tyle są zainteresowani szlachetną sztuką palenia fajki, co aspektami związanymi
z historią fajki i jej miejscem w wojsku. Dzięki kolegom z tej grupy, Maciej
mógł w przebraniu opowiadać podczas wystaw o historii fajki, jak również
wziąć udział w Manewrach Fajkowych w Sulęcinie.

Wcześniejsze działania prezydenta Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
zostało zauważone przez Radę Polskich Klubów Fajki i nagrodzone nadaniem tytułu “Fajczarza Roku 2018”.
Maciej i Jakub odwiedzali również poznańską Trafikę na Sczanieckiej,
członków KKF Poznań, KFC Trafika Poznań oraz Michała Pawlaka.
Bardzo intensywny rok 2019 przyniósł nam wiele wzruszających doznań,
głównie tych radosnych. Czekamy z niecierpliwością co członkom naszego
Klubu przyniesie 2020 rok. Oczywiście planujemy udział konkursach
fajczarskich, na pewno prezydent Klubu będzie znowu promował w regionie fajkę i fajczarstwo. Czy poza tym będziemy odwiedzać naszych fajowych Przyjaciół - na 100%.
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Grand Prix Fajczarzy Polskich 2019
23 listopada 2019 roku odbyły się V Bydgoskie Spotkania Fajkowe.
Jak co roku był to konkurs kończący cykl Grand Prix. Konkurs wypadł
nam nadspodziewanie dobrze. W konkursie zwyciężył Maciej Maciejewski, Roman Kalinowski był drugi, Sławek Mielcarek czternasty,
Jakub Balcerzak trzydziesty siódmy.

Członkowie KOKF2010 uczestniczyli we wszystkich konkursach GP,
w ramach którego wystartowało 219 uczstników. Roman wystartował
w 6 z 8 konkursów, a jego znakomite wyniki pozwoliły na zajęcie doskonałego 3 miejsca GP. Maciej startował 7 razy ze zmiennym szczęściem i również znalazł się w pierwszej dziesiątce GP na miejscu 6.
Sławek po starcie w 2 konkursach uplasował się na
35 miejscu. Jakub, który również startował 2 razy,
zajął miejsce 54.
Niekwestionowanym zwycięzcą Grand Prix Fajczarzy
Polskich 2019 został członek KFC im.S. Holmesa Michał Perczyński. Drugie miejsce wypalił sobie członek KKF z Konina - Julian Drabent. Serdecznie gratulujemy.
Gratulujemy również pomysłodawcy i organizatorowi
Imprezy - prezydentowi Bydgoskiego Bractwa Fajkowego - Grzegorzowi Kubiakowi.
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Roman Kalinowski - jedyny taki Mistrz
Roman “Soley” Kalinowski jest jednym z członków założycieli KaliskoOstrowskiego Klubu Fajki 2010 ... ale jego fajczarska historia sięga
dużo, dużo dalej.

Jak wielu wciąż czynnych fajczarzy, stawiał swoje pierwsze kroki opierając się na artykulikach z “Przekroju”. Stamtąd dowiedział się o organizowaniu pierwszych Mistrzostw Polski w Wolnym Paleniu Fajki. Tak
zaczęła się jego mistrzowska droga. “Soley” jest jedynym fajczarzem,
który wystartował we wszystkich dwudziestu trzech Mistrzostwach
Polski. Teraz wybiera się po raz dwudziesty czwarty.
Do tej pory Roman stawał siedmiokrotnie na podium, w tym dwukrotnie
na najwyższym jego stopniu (1984 i 2016). Czy w tym roku ponownie
sięgnie po najwyższy laur? Z całego serca życzymy “Soleyowi” kolejnego
sukcesu.
A jak “Soley” wspomina pierwsze Mistrzostwa: W paleniu finałowym brało

udział 12 fajczarzy. Paliłem 00:55:22 i zająłem 8 miejsce, zaraz za Januszem Molskim.
Paliliśmy wtedy we własnych fajkach, ja paliłem w DR. MAX-ie, 3 gramy tytoniu Prince Albert.
m.m.
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Południowa Afryka - Transkei, 1976, seria: Matrony. Katalog Michel:
ZA-TR-4C

Fajka na sztalugach

Bird Edward 1772-1819,
malarz, który w ciągu swej
kariery malował martwą
naturę, ilustrował książki,
zajmował się malarstwem
kościelnym i batalistycznym.
Tworzył również portrety.
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

