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Podczas XVI Święta Fajki w Przemyślu, prezydent PC Warszawa -
Jacek Plisak przekazał zaproszenie dla fajczarzy na imprezę orga-
nizowaną z okazji 35. rocznicy powstania Klubu.

Termin ustalono wstępnie na 12 września 2021. Mamy nadzieję, że
covid nie spłata kolejnego figla i nie zamrozi znów całego państwa.
Jeśli nie dojdzie do kolejnego zamknięcia lokali, to na dzień dzisiejszy
zaplanowano “Gniazdo Piratów” jako miejsce, w którym odbędzie się
impreza rocznicowa.

35 lat PC Warszawa
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Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
w podróży z kolegami ze Szczecina

25 czerwca br. prezydent KOKF2010 - Maciej Maciejewski, odebrał
z dworca kolejowego w Ostrowie Wlkp. dwóch kolegów ze Szczecina -
Rysia Konarskiego i Mieszka Pawłowskiego. Około północy zasiedli
w gabinecie Macieja, gdzie nakarmieni, napojeni, oglądali zbiory gospo-
darza. Około 2.00 przyjechał Sławek Mielcarek i całą czwórką ruszyli
do Przemyśla, gdzie dotarli rano.

W Przemyślu byli umówieni z Erykiem Cieślakiem. Fajczarze odwiedzili
mistrza Rysia Filara. Oczywiście obkupili się w fajki. W modele podsta-
wowe-seryjne, jak i nieco podrasowane. Eryk i Maciej weszli w posia-
danie modeli 13 i 17, w których wkręcane elementy (13 - główka, a w
17 - grzybek) pochodzą jeszcze z pracowni Ludwika Walata. Następnie 
pojechali do Zbyszka Bednarczyka na Święto Bractwa Bróg.
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XXII Święto Bractwa Bróg

Wielu fajczarzy czeka na dzień, w którym mogą spotkać się na terenie
firmy Mr.Bróg. W tym roku tęsknota była szczególna, gdyż rok temu
spotkanie odbyło się z bardzo okrojonym wymiarze. Tym razem, covid
nie zniweczył fajowych planów i u Zbyszka spotkało się wielu fajczarzy
oraz osób sympatyzujących.

Co zawsze podkreślamy, spotkania u Zbyszka to nie tylko czas na za-
bawę i integrację, ale przede wszystkim czas na otwarcie serc i portfeli.
Wchodząc na teren firmy Mr. Bróg, zakupowano losy, a każdy los był
szczęśliwy. Te drobne kwoty otwierały pulę zbiórki charytatywnej.

Kierując się w głąb, wchodzący byli szczepieni “Sputnikiem 5” w sposób
bezpieczny - wbrew tamtejszej tradycji, “podajnik” nie był jeden dla
wszystkich. “Zaszczepieni” goście mogli dopiero wtedy przywitać się
z gospodarzem, pracownikami firmy oraz innymi gośćmi. 

Przybywający goście z toreb, saszetek, kieszeni czy innych miejsc
wyciągali fanty przeznaczone na późniejszą aukcję charytatywną.

Kiedy już “przybito piątki”, można było zasiąść do stołów, na których
dobro wszelakie czekało i kusiło łasuchów. Ponadto kiełbaski i kiszki
smażyły się na grillu przez całe popołudnie, do późnego wieczora.
Gospodarz zapewnił także “nawadnianie” z beczki - ciepły dzień, przez
chwilę poszarzał i lunął deszcz - widocznie ziemia również potrzebowała
nawodnienia. Przybyli do Zbyszka goście mogli przy okazji imprezy
zakupić fajki i akcesoria Mr.Bróg.
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Drugim elementem akcji charytatywnej było niespieszne palenie kon-
kursowe. Zmagania jako ostatni zakończył Michał Perczyński. Zdobył
Puchar Bractwa Bróg, a przez przyjaciół został obdarzony łańcuchem
... Chyba kotwicznym.

Wpisowe za konkurs również wpłynęło do puli charytatywnej, którą
uzupełniły środki z licytacji fantów dostarczonych przez gości. Fajcza-
rze szeroko otwierali swoje portfele, by zwiększyć końcowy wynik do
kwoty 11385zł. Pieniądze jak co roku zostaną przekazane przez Zbyszka
na rzecz potrzebujących dzieciaków.

Co się działo ponadto? Przeciąganie liny, tańce, śpiewy a capella, jak
i przy akompaniamencie fletu. Zabawa trwała do późna w noc.



5

XVI Święto Fajki - Fajka Podhalańska

Ekipa, która sformowała się w sobotę, niedzielę zaczęła wspólnie przy
śniadaniu. Później panowie poszli w miasto - Sławek się zawieruszył,
jak się okazało odwiedził targowisko. Pozostali czterej fajczarze odwie-
dzali obowiązkowe lokalizacje lub spotykali się z przyjaciółmi na prze-
myskiej starówce.

Około południa cała piątka pojawiła się na płycie Rynku, gdzie rozpo-
czynał się kiermasz, na którym między innymi swoje kramy rozwijali
fajkarze. 

Były więc kolejne zakupy fajek, tytoniu i akcesoriów, były spotkania
z fajczarzami - kolekcjonerami. No i oczywiście było oczekiwanie na
rozpoczęcie konkursu Święta Fajki. Cel był jeden - odebrać koronę
dwukrotnemu zwycięzcy - prezydentowi KOKF2010 Maciejowi Macie-
jewskiemu.
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W konkursowe szranki stanęło 51 uczestników spotkania, w tym trzy
Panie. Piwniczne pomieszczenia pizzerii SANówa szybko z chłodnego,
jakże przyjemnego w ten ciepły dzień, stało się duszne. Odbiło
się to na wynikach niektórych fajczarzy. Małgosia z Poznania i Julian
z Konina musieli zakończyć palenie pomimo, że tytoń wciąż tlił się
w ich fajkach. Gdy konkurs się zakończył okazało się, że Wojtek ze
Szczytnej potrzebował opieki medycznej. Na pewno biomet przyczynił
się do tych zdarzeń, ale także słabo działająca klimatyzacja. Nic jednak
nie przeszkodziło członkowi KOKF2010 Sławkowi Mielcarkowi, świetnie
zapalić i zdobyć 5 miejsce w konkursie, z czasem 0:55:07. Gratulacje
Sławku!

Fajka konkursowa była nietypowa - na pewno będzie rzucała się w oczy,
stojąc na półce pomiędzy innymi fajkami. Tytoń okazała się “łatwopalny”,
co chyba było celem organizatorów, by nie powtórzyła się historia sprzed
dwóch lat, gdy zwycięzca (prezydent KOKF2010) zakończył palenie
dopiero, gdy fajczarze wracali już z przemarszu pod ławeczkę- fajkę.
Tym razem zwycięzca zakończył palenie z czasem 1:10:01. Około go-
dziny 16.00 sformowano korowód. Za orkiestrą szli oficjele, przedstawiciele
Cechu Rzemiosł Różnych, fajkarze i fajczarze. Jak zwykle rozpalono
ławeczkę-fajkę, a unoszący się dym zwiastował rozpoczęcie Święta
Fajki.
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Korowód wrócił do Rynku, a fajczarze do SANówy, by wzmocnić się
pizzą. Około godziny 19.00 rozpoczęło się wręczanie dyplmów i nagród
(poniżej Sławek) oraz trwająca do późna biesiada.
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W tzw. międzyczasie, o godzinie 18.30 na scenie głównej na Rynku,
przed Ratuszem odbyła się już po raz czwarty koronacja “Króla fajki”,
czyli zwycięzcy “Kolebki”. W tym roku wyglądało to zabawnie. Najpierw
Zastępca Prezydenta Miasta - Bogusław Świeży, zdjął z głowy Macieja
Maciejewskiego koronę “Króla Fajki” kończąc tym samym drugi rok
panowania, by chwilę później w asyście prezydenta Przemyskiego
Klubu Fajki - Zbyszka Bednarczyka oraz Szefa Sztabu 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich - Marcina Duszy, włożyć ją ponownie na
skronie prezydenta KOKF2010, rozpoczynając jego trzeci rok pano-
wania.

Na podium stanęli obok Macieja, Michał Perczyński z Warszawy oraz
Wiesław Ratajek ze Szczytnej. Zaraz za podium był Julian Drabent
z Konina i Sławek Mielcarek z KOKF2010. Był to bardzo udany dla
naszego Klubu konkurs.

Od południa do późnego wieczora, przemyska gawiedź bawiła się na
Rynku dzięki występom zespołów muzycznych, tanecznych, oglądając
fajkową paradę i koronację. Fajczarze po rozdaniu dyplomów i upomin-
ków, mogli posłuchać występów Pawła Gąsiora, ale także Henryka
i Matysa Worobców oraz Jacka Plisaka z Warszawy i Szymona Ligaja
z Krakowa. Oglądając występy na scenie SANówy, często włączając
się do śpiewu, fajczarze biesiadowali do późna w noc.

W poniedziałek rano Rysiek i Mieszko odjechali pociągiem wprost do
Szczecina, a Sławek i Maciej pojechali do Wielkopolski, zatrzymując
się na chwilę u Zbyszka Bednarczyka, a później w Sandomierzu. Już
tęsknimy za Przemyślem. Już snujemy przyszłoroczne plany. Do zoba-
czenia za rok!



 

 

 

 

 

 

                                                 

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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