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Zaproszenie na spotkanie od AFA

Koledzy z poznańskiej Ariergardy Fajczarzy i Aficionados zapraszają
na spotkanie w klimacie westernowym do “Westernlandu” w Józefowie.

Szczegóły znajdziecie pod adresem: https://www.facebook.com/groups/
351820355191381/posts/1736020553438014

KOKF2010 na pewno się pojawi!

Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to warto zajrzeć na stronę kokf2010.pl,
gdzie znajdziecie dużo więcej informacji i zdjęć z wydarzeń opisanych
w tym numerze biuletynu.
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Wrocławskie wydarzenia roku

Trudno mówić o wydarzeniu roku, skoro wydarzeń jest więcej. Tak właśnie
wyglądało to we Wrocławiu. Przy okazji wystawy Marka Stanielewicza -
“Zmierzch epoki tytoniu” (niewątpliwie wydarzenia roku dla środowiska
fajczarskiego), miało miejsce inne wydarzenie - Walne Zgromadzenie Rady
Polskich Klubów Fajki. Ale zanim doszło do tych wydarzeń ...

Ano właśnie. Sebastian i Maciej, 10 czerwca jeszcze przed dotarciem
na Walne Zgromadzenie RPKF zdążyli we Wrocławiu odwiedzić Panoramę
Racławicką, Muzeum Narodowe oraz zaliczyć wystawę w Centrum
Historii “Zajezdnia” (z oprowadzaniem kuratorskim Marka Stanielewicza).

Po zapewnieniu strawy duchowej, a w tzw. międzyczasie także strawy
dla ciała, Sebastian i Maciej udali się na Walne Zgromadzenie Rady
Polskich Klubów Fajki. Miejsce spotkania zorganizowano w atelier
Andrzeja Kriese - członka PC Wrocław. 

Uczestnicy spotkania podjęli tam ważne decyzje, ale także dzięki uprzej-
mości Andrzeja, mogli poznać tajniki jego pracy.

Fot. M.M. - Tylko w Panoramie Racławickiej nie udało się znaleźć fajki
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Wieczorne rozmowy fajczarzy przeciągnęły się do późna w noc, a toczyły
się przeważnie w samym centrum zabytkowego Wrocławia. Wszyscy
oczekiwali na wydarzenie dnia następnego.

11 czerwca od rana w okolicy
Domku Miedziorytnika zaczęli
pojawiać się fajczarze. Wewnątrz
domku czekały na nich stoiska firm
“Worobiec” oraz “Mr.Bróg”, a także
poczęstunek.

Fot. M.M.

Fot. M.M.

Przed Domkiem Miedziorytnika
odsłonięto nowego wrocławskiego
krasnala, który jako żywo przypo-
mina gospodarza imprezy - Marka
Stanielewicza. Świetna sprawa!

Fajczarze uczestniczący w spot-
kaniu mieli okazję zwiedzenia
Muzeum Pana Tadeusza oraz wys-
łuchania koncertu organowego w
Bazylice św. Eżbiety, wykonanego
na instrumencie, w którego rekon-
strukcji uczestniczył Andrzej Kriese.



4

Wydarzeniem 11 czerwca było otwarcie wystawy “Zmierzch epoki tytoniu”
we wrocławskim Ossolineum. Fajczarze uczestniczący w wydarzeniu,
wysłuchali wystąpień Marka Stanielewicza, Urszuli Olbromskiej, oraz
pani wicedyrektor Ossolineum i pani kurator wystawy. Wszystko to
działo się wśród fajkowe dymu - część oficjalna odbyła się na dziedzińcu
Ossolineum.

Fot. M.M.

Fot. M.M.

Do późnego wieczora fajczarze spragnieni spotkań cieszyli się swoją
obecnością.

Sebastian  i Maciej kolejny dzień
rozpoczęli (oczywiście po śniadaniu)
od zwiedzenia Muzeum Etnograficz-
nego we Wrocławiu, później zatrzy-
mali się w Oleśnicy, gdzie zwiedzili
zamek. Swoją trzydniową podróż
Podsumowali na tarasie Myśliw-
skiego Pałacyku Radziwiłłów w An-
toninie.

Panowie omawiali wydarzenia dni
minionych, ale także zastanawiali się
nad przyszłością swoich klubów, nad
zbliżającymi się wyjazdami fajkowymi.
Przede wszystkim jednak odpoczywali,
chłonęli ciszę, no może nie do końca,
słychać było ptaki. A wokół snuł się
fajkowy dym.

m.m.
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Sebastian (prezydent Toruńskiego Instytutu Fajki) i Maciej (prezydent
Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010) wzięli udział w Walnym Zgro-
madzeniu Rady Polskich Klubów Fajki. Henryk Rogalski sprawujący
od 22 lat zaszczytną funkcję Prezydenta RPKF z wyprzedzeniem poin-
formował członków Rady, że nie będzie kandydował na następną ka-
dencję. Rozmowy prowadzone przez prezydentów Klubów (na długo
przed Walnym Zgromadzeniem) wyłoniły kandydata, który może godnie
zastąpić Henryka Rogalskiego.

m.m.

Walne Zgromadzenie Rady Polskich Klubów Fajki

Tym kandydatem był prezydent poznańskiego klubu Ariergarda Fajcza-
rzy i Aficionado - Jacek Schmidt. Prezydent Przemyskiego KF - Zbyszek
Bednarczyk przedstawił kandydaturę prezydenta KOKF2010 - Macieja
Maciejewskiego na prezydenta RPKF. Maciej nie zgodził się na kandy-
dowanie.

W związku z tym przystąpiono do głosowania tajnego, którego wynik
był jednoznaczny. Za powołaniem Jacka na stanowisko prezydenta
RPKF oddano 20 głosów. Głosów przeciw kandydaturze nie odnotowano.

Prezydenci obecni na Walnym Zgromadzeniu RPKF, pogratulowali
nowemu Prezydentowi - Jackowi objęcia funkcji. Podziękowali Heniowi
za 22 lat pracy na rzecz naszej federacji. Osobne gratulacje otrzymał
Heniu od redakcji Kalumet.pl. Zaczyna się kolejny rozdział naszej fajczar-
skiej historii.

Fot. kalumet.pl
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Przemyskie Święto Fajki 2022

Rankiem 25 czerwca Kuba, Marcin i Maciej wyjechali do Przemyśla.
Droga wiodła na wschód w stronę wschodzącego słońca. Niestety słońce
wschodziło i dawało się we znaki. Pierwszy, dłuższy etap podróży dop-
rowadził do Łańcuta, gdzie znajduje się zamek, będący muzeum wnętrz.
Zamek wraz z eksponatami to w 75% oryginalne zachowanie, a pozostałe
25%, to przedmioty pochodzące z epoki. Warto tam zajrzeć. Kalisko-
Ostrowska drużyna nie miała czasu na zwiedzenie powozowni, stajni, czy
storczykarni, ale obejrzała zamek i wysłuchała utworu Beethovena “Dla
Elizy” - zagranego w sali koncertowej (kiedyś balowej) przez kilkuletniego
chłopca, który wraz z rodziną zwiedzał zamek.

Fot. M.M. - jakieś fajki się nawet trafiły

Po odwiedzinach w Łańcucie, panowie szybko przeskoczyli do Przemyśla
i następnie około 17.00 zameldowali się w Pracowni Bróg. Nie będziemy
tutaj opisywać wszystkiego co wydarzyło się na miejscu, bywalcy dosko-
nale orientują się jak wygląda zabawa u Zbyszka. Najważniejsze, że jak
co roku fajczarze i goście, którzy zjechali się na Brogowe Święto dopisali.
Wykupili losy loterii fantowej przy wejściu, przywieźli fanty oraz licytowali
podczas aukcji, brali udział w turnieju wolnego palenia w fajce. Dzięki
temu udało się zebrać ponad 16 tysięcy złotych, które jak co roku trafi
do potrzebujących wsparcia dzieciaków. Przy tym doskonale się bawiono.
Podczas spotkania, do Kuby, Marcina i Macieja, dołączył czwarty członek
KOKF2010 - Sławek, ze swoja lepszą połową. Cała paczka opuszczała
spotkanie u Zbyszka około północy. Sławek z Bożenką na swoją kwaterę,
a pozostali trzej fajczarze jakoś tak się zakręcili, że jeszcze zwiedzili
nocny stary Przemyśl, jeszcze wypili piwo w “Niedźwiadku” i dopiero
około 3.00 na d ranem złożyli głowy na poduszkach.
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W niedzielę po śniadaniu, Kuba, Marcin i Maciej przespacerowali się na
przemyski dworzec kolejowy, ponieważ pierwsi dwaj nie mieli jeszcze
okazji zobaczyć tego ciekawego i pięknie odnowionego budynku. Idąc
w stronę Rynku (by dotrzeć tam na godz. 12.00), natykali się co chwila
na grupki fajczarzy. Od 12.00 rozpoczynał się kiermasz, gdzie między
innymi znalazły się stoiska fajkarzy. Rozpoczęło się Święto Fajki - Mia Pipa -
Przemyśl 2022.
Kolejnym punktem programu był konkurs wolnego palenia w fajce,którego
zwycięzca zostaje później koronowany na scenie przed Ratuszem. W tym
roku organizatorzy postanowili zmniejszyć ilość tytoniu do 2,5 grama, aby
skrócić nieco czas palenia (zdarzyło się już tak, że zwycięzca konkursu
nie brał udziału w paradzie, która startuje o godzinie 16.00). Okazało się,
że organizatorzy niepotrzebnie się obawiali. Tytoń spalał się dość szybko.
Pomimo tego, że zwycięzca całkowicie wypalił te 2,5 grama tytoniu, trwało
to zaledwie nieco ponad pięć kwadransów.

Po konkursie zaczął formować się pochód, w którym szli włodarze miasta,
urzędnicy Cechu Rzemiosł Różnych, pracowicy Muzeum Dzwonów i Fajek,
fajkarze, fajczarze i sympatycy fajczarskiego ruchu. Przedefiladowano
deptakiem do Muzeum Dzwonów i Fajek, przed którym rozpalono fajkę-
ławeczkę, przemawiano, obejrzano pokaz tańca, po czym korowód ufor-
mował się na powrót i ruszył w stronę Rynku. Chwilę po godzinie 18.00
scenie przed Ratuszem odbyła się koronacja zwycięzcy konkursu oraz
wręczenie Złotej Kolebki Maciejowi Maciejewskiemu, Srebrnej - Michałowi
Perczyńskiemu (Liga Fajkowo-Cygarowa Warszawa) oraz Brązowej -
Piotrkowi Frąszczakowi (Ariergarda Fajczarzy i Aficionados Poznań).

Marcin Pabiszczak zajął 44 miejsce z czasem 0:14:15, Sławek Mielcarek
był 27 z czasem 0:22:37, Jakub Balcerzak zajął doskonałe 5 miejsce
z czasem 0:48:17, Maciej Maciejewski po raz czwarty z rzędu zwyciężył
w tym konkursie, tym razem z czasem 1:17:27.

m.m.

Fot. Irek Misiak i (? - no właśnie nie zapisano skąd pobrano)
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Prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
po raz czwarty z rzędu z koroną

26 czerwca 2022 roku w Przemyślu podczas Święta Fajki - Mia Pipa -
Przemyśl 2022, prezydent KOKF2010 - Maciej Maciejewski wygrał już
czwarty raz z rzędu konkurs wolnego palenia w fajce. Od pięciu lat,
zwycięzca konkursu ogłaszany jest “Królem Fajki” i koronowany na
przemyskim Rynku.

Pierwszą koronę zdobył w 2018 roku Jurij Madorskij z Kijowskiego Klubu
Fajki. W roku 2019 koronę zdobył Maciej i jak na razie nie pozwolił jej
sobie odebrać.

Fot. nowiny24.pl

Największym rywalem do korony “Króla Fajki” jest niewątpliwie Michał
Perczyński z Warszawy, który już trzykrotnie w przemyskim konkursie,
plasował się na drugim miejscu. Niewątpliwie za rok panowie znów
staną w szranki i będą się pojedynkować o koronę. 

Doskonale zapalił członek KOKF2010 - Jakub Balcerzak, który osta-
tecznie zajął 5 miejscez czasem 0:48:17. 



           

 

 

 

 

 

  

 

    

                                           

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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