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Jest nowy klub fajkowy!!!
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Zaproszenie od Marka Stanielewicza

Dwudniowa impreza we Wrocławiu. 10 czerwca (piątek) 2022 roku,
godzina 15.00 Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 148 - wystawa główna Wrocław 1945-2016 z oprowadzaniem
kuratora - Marka Stanielewicza.
Następnego dnia kilka różnych wystaw, począwszy od Domku Miedziorytnika, gdzie zainteresowani (uprzednio zgłoszeni) będą się rejestrować.
W ramach spotkania zaplanowane jest palenie (o ile dopisze pogoda)
na dziedzińcu muzealnym - bezpośrednio przed główną wystawą Zmierzch
Epoki Tytoniu.
Prezydenci Klubów przekażą Informacje swoim członkom. Osoby
niezrzeszone na pewno wkrótce znajdą pełen zestaw informacji ze
strony Kalumet.pl lub ze strony Rady Polskich Klubów Fajki.
1

Podsumowanie roku 2021
Kolejny rok pandemiczny nie sprzyjał wielu spotkaniom. Choć w okresach szczególnej aktywności wirusa covid musieliśmy zmniejszać
swoją aktywność, to nadrabialiśmy gdy tylko nadarzyła się okazja.
Podstawową naszą aktywnością, jak co roku, były spotkania klubowe.
Bywało różnie. Spotkania odbywały się w mieszkaniach prywatnych
członków KOKF2010, w ogródkach przed lokalami. Nie zawsze jednak
mogliśmy się spotkać bezpośrednio, trzeba więc było skorzystać
z możliwości internetu. Maciej Maciejewski i Jakub Balcerzak uczestniczyli także w coniedzielnych spotkaniach internetowych z kolegami
z innych lokalizacji. Czasami podłączali się do tych spotkań inni nasi
klubowicze.
Członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 uczestniczyli
w miarę możliwości, w krajowych zawodach fajczarskich. Sławek
Mielcarek z Maciejem Maciejewskim zaliczyli po trzy takie imprezy
(Przemyśl, Warszawę i Jasło), a Jakub Balcerzak z Marcinem Pabiszczakiem jedną (w Warszawie). Pierwsi dwaj, czyli Sławek i Maciej
całkiem nieźle startowali i we wszystkich konkursach mieścili się
w pierwszej dziesiątce zawodów. Szczególne gratulacje należą Się
Sławkowi, który zajmował kolejno 5, 6 i 2 miejsce, co pokazuje jego
wielki postęp w paleniu konkursowym. Maciej natomiast zajmując
1 miejsce w Przemyślu, trzeci raz z rzędu uzyskał tytuł “Króla Fajki”.
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Tęskniąc do naszych fajkowych Przyjaciół,nie ograniczaliśmy się jedynie
do spotkań klubowych czy oficjalnych imprez. Maciej z Iwoną odwiedzili
jednego z kolekcjonerów polskich (głównie) fajek spod Opola - Eryka
Cieślaka. Maciej ze Sławkiem wracając z Jasła zahaczyli o Kraków
odwiedzając prezydenta I Krakowskiej Loży Fajki - Marka Chmielowskiego i jego Anię. Ale w gabinecie prezydenta KOKF2010 gościli
w ciągu 2021 roku: Marek Chmielowski (prezydent IKLF), Przemek
Szpilman (PC Warszawa) - nasz prawie stały uczestnik spotkań klubowych, Rysiu Konarski i Mieszko Pawłowski (Szczecin) oraz Piotr Pleslot
(Elbląg, Klub Fajki Tabak Gdańsk) - wizyty gości zostały udokumentowane ich osobistymi wpisami w Kronice Kalisko-Ostrowskiego Klubu
Fajki 2010.

W ubiegłym roku pożegnaliśmy kilka osób związanych z ruchem fajczarskim. Miedzy innymi odeszli: Maciej Pyka - prezydent internetowego
klubu fajkowego FMS PC, członek PC Wrocław, Krzysztof Liedel - prezydent KFC im. S.Holmesa z Warszawy, czy legenda polskiej fajki
Krzysztof “ROTM” Woźniak z Poznania. Z powodów obostrzeń covidowych, tylko “ROTM-a” mogliśmy osobiście odprowadzić na miejsce
spoczynku. Niech spoczywają w pokoju.
3

Maciej Maciejewski, jak co roku, brał udział w wystawach. Ponieważ
zrezygnowano z większości dużych imprez kolekcjonerskich, które
odbywają się w pomieszczeniach, Maciej skoncentrował się na
imprezach plenerowych. Kilkukrotnie odwiedzał spotkania miłośników
motoryzacji. “Przepustką” była tutaj fajka “Bentley”. Maciej przygotował
materiały (foto) przedstawiające fajczarzy korzystających z różnych
pojazdów, czym ilustrował swoje opowieści o fajce i tytoniu. Podczas
wystawy z okazji Święta ulicy Niecałej, do Macieja dołączył Jakub
Balcerzak, który przedstawił fragment swojego zbioru starych tytoni.

Tak oto przetrwaliśmy rok 2021, korzystając z każdej nadarzającej się
okazji, by spotykać się z innymi fajczarzami, ale także, by w miarę
naszych skromnych możliwości przekazywać wiedzę o fajce innym
zainteresowanym osobom.
Mamy nadzieję, że w roku 2022 nasza aktywność, będzie co najmniej
taka jak w minionym 2021 roku. Na pewno będziemy poszerzać nasze
zbiory o nowe eksponaty. Na pewno będziemy wykorzystywać każdą
okazję, by wyjść do ludzi. Więc do zobaczenia!
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W poszukiwaniu białych niedźwiedzi
Prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - Maciej Maciejewski,
od kilku lat namawiał Kolegów z Fajkowo.pl, by zorganizowali klub fajkowy.
Dopiero jakiś rok temu zaczęło ziarenko kiełkować (no cóż, praca od
podstaw musi trwać). W końcu okazało się, że w Białymstoku i okolicy
jest duch - Duch Puszczy. Duch chyba lubi dym, bo postanowiono założyć
Klub. Ponieważ w jakimś stopniu wpływ na decyzję Kolegów z Podlasia
miał Maciej, który wspierał tak pomysł jak i organizatorów przedsięwzięcia
(podesłanie dokumentów), postanowił pojawić się przy narodzinach Klubu.
Wszczął więc przygotowania do podróży, lecz jedna myśl kołatała się
po jego głowie ... jest zima, a my ludzie zachodu słyszeliśmy, że zimą
w Białymstoku po ulicach to chodzą “biełyje miedwiedi”. Coś tam Maciej
poszperał po internecie i bardzo wcześnie rano w środę 12 stycznia roku
2022 wsiadł z własnej nieprzymuszonej woli do pociągu, który powiózł
go “na wschód”.
W chwilę po tym, jak postawił stopę na peronie dworca w Białymstoku,
Maciej wpadł w mocarne ramiona ... nie, nie ... spokojnie, to nie były
niedźwiedzie. To nasi przyjaciele z Fajkowo.pl - Adam, a w chwilę później Piotr wyściskali Macieja, po czym ruszyli wspólnie w miasto. Maciej
bacznie śledził okolicę w poszukiwaniu rzeczonych niedźwiedzi.
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Najpierw cała rójka dotarła do lokalu “Babka”, gdzie serwowane są
potrawy regionalne (podlaskie, rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, litewskie). Maciej nieco zdziwiony oglądał swój talerz z kiszką ziemniaczaną
(patrz poprzednia strona), ale potrawą na pewno nie był rozczarowany.
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Zaraz po obiedzie pojechali do siedziby
Fajkowo.pl oraz Kokonki, gdzie Maciej poczynił
zakupy okołofajkowe, ale również takie, które
zaspokoiły małżonkę.
Później Maciej wpadł na chwilę do hotelu, po
czym już Samodzielnie wyruszył w celu wytropienia niedźwiedzi. Po półtoragodzinnym spacerze, gdy w końcu zakotwiczył w miejscu,
gdzie miała tworzyć się fajkowa historia, mógł
wykruszyć lód, który utworzył się na wąsach
i brodzie oraz łyknąć ciepłej herbaty. Wnioski
ze spaceru: 1. Nieprawdą jest, by po ulicach
Białegostoku chodziły białe niedźwiedzie,
2. Prawdą jest, że w Białymstoku można na
ulicach spotkać niedźwiedzie - na razie jest
ich 8, ale to podobno początek. Maciej spotkał
jednego przy Pałacu Branickich. Ciekawe, czy
przy Knay Pub na ulicy Lipowej 14 kiedyś

pojawi się niedźwiedź z fajką. Właśnie w tym lokalu w dniu 12 stycznia
2022 roku spotkało się 10 mieszkańców Podlasia, by założyć Podlaski
Klub Fajki “Duch Puszczy”. Przy narodzinach był Maciej z KOKF2010.

I tak oto powstał kolejny Klub, a jego pierwszym prezydentem został
Adrian Czernik. Członkowie Klubu podjęli decyzję o chęci wstąpienia do
Rady Polskich Klubów Fajki. Maciej jako “ojciec chrzestny” przekazał
na ręce świeżo obranego prezydenta plakietę gratulacyjną, a o powstaniu nowego Klubu powiadomił Prezydenta Prezydentów Henryka
Rogalskiego, który w krótkiej rozmowie telefonicznej złożył gratulacje
i życzył powodzenia członkom Podlaskiego Klubu Fajki “Duch Puszczy”.7

Kącik filatelistyczny
Norman Rockwell jest jedną z najczęściej przedstawianych na znaczkach
pocztowych postaci. Inną taką postacią jest Van Gogh, a postacią
fikcyjną oczywiście Poppeye. Ale
o tym kiedy indziej.
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Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

