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Jak wynika z rozmów, w których uczestniczył prezydent Bydgoskiego
Bractwa Fajkowego - Grzegorz Kubiak, istnieje szansa na reaktywację
Grand Prix “Crystal Pipe” w 2023 roku. Wszystko jest uzależnione
od tego czy sytuacja będzie wracała do normy, czyli będzie więcej
konkursów zgodnych z zasadami CIPC niż w ostatnim czasie.

Szansa taka na przyszly rok jest. Z dużym prawdopodobieństwem
odbędzie się organizowane przez Piotra Jakubowskiego spotkanie
w Gdańsku z okazji Międzynarodowego Dnia Fajczarza. Zawalczymy
o “Podkowę” w Koninie. Czeka nas walka o koronę “Króla Fajki”
w Przemyślu. No i miejmy nadzieję,że kolejna edycja “Crystal Pipe”
w Bydgoszczy zakończy rok 2023.

Podczas spotkania z okazji 45-lecia KKF Poznań,
prezydent PC Warszawa - Jacek Plisak zapraszał
na konkurs w marcu. Termin spotkania zostanie
podany w terminie późniejszym.
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W liczącej trzy tomy serii „Materia Prima”, Adam Przechrzta przedsta-
wia alternatywną wersję historii świata oraz Polski będącej pod zabo-
rami. Alternatywny świat pełen magii i tajemnic.

Początek XX wieku. W kilku miastach świata między innymi w Warsza-
wie i Petersburgu, mają miejsce niewytłumaczalne zjawiska. W części
miasta zaczyna się zmieniać wygląd budynków i układ ulic. Zaraz
potem na tym obszarze, jakby znikąd zaczynają pojawiać się stworze-
nia rodem z sennych koszmarów. Rozrost „enklaw” udaje się powstrzy-
mać jedynie poprzez ogrodzenie całego terenu murem nabitym srebr-

nymi prętami. Zwykli ludzie
zmuszeni są do egzystencji
w sąsiedztwie wynaturzonej
strefy, do której zapuszczają
się jedynie uzbrojone po zęby
carskie patrole oraz alchemicy
w poszukiwaniu składników
do swoich eksperymentów.
Zrządzenie losu sprawia, że
stawić czoła emanacji zła mu-
szą polski alchemik Olaf Rud-
nicki i oficer carskiej gwardii
Aleksander Samarin. 

Na domiar złego, między euro-
pejskimi potęgami narastają
konflikty, wojna wydaję się
nieunikniona.  

Okładka tomu I 

Marcin Pabiszczak debiutuje na naszych
stronach. Obiecał, że powstanie cykl,
w którym przedstawiać będzie fajkę

w literaturze. Na pierwszy rzut poszła
trylogia, w której fajki nie znajdziemy.
Czyżby to falstart? Chyba jednak nie.

Z cyklu
“Nie oceniaj książki po okładce”
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W samej treści książek próżno
doszukiwać się fajki, ponieważ
nie jest ona atrybutem żadnej
postaci. Wielu bohaterów trylogii
należy do wyższych sfer, a ich
ulubioną używką tytoniową są
cygara. Rzeczywiście w Carskiej
Rosji arystokraci namiętnie palili
cygara, uważając palenie fajki
za sposób konsumpcji tytoniu
godny niższych sfer.

Okładka tomu III

Okładka tomu II

Fajkę znajdujemy jedynie na
okładkach pierwszego i trzeciego
tomu serii. Odnoszę nieodparte
wrażenie, że autor umieścił fajki
na tworzonych przez siebie ok.-
ładkach, ponieważ doskonale
zdawał sobie sprawę, że czytel-
nicy wbrew przysłowiu, oceniają
książki po okładce. A fajka przy-
ciąga uwagę.
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II Galicyjskie Spotkanie z Fajką

22 października 2022 roku, czterej członkowie Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010 udali się na zaproszenie Jacka Owińskiego w daleką
podróż na Podkarpacie, a konkretnie do Jasła, na organizowane przez
Klub Fajki Jasło spotkanie pod nazwą II Galicyjskie Spotkanie z Fajką.

Podróż upłynęła “w pięknych
okolicznościach przyrody” czyli
było jesiennie - trochę deszczu,
trochę słońca i pięknych kolorów
lasów Podkarpacia.

Spotkanie odbyło się jak zwykle
w przyjaznej atmosferze, o czym
świadczy fakt, że ostatni z noc-
nych gawędziarzy, udali się spać
około 4 nad ranem.

Spotkanie przy fajce, więc także
konkurs. Wystartowały 22 osoby.
Marcin był 18 (0:29:31), Sebastian
wypalił miejsce12 (0:43:45),
Sławek miejsce 8 (1:00:18).
Prezydent KOKF2010 zakończył
palenie na 1 miejscu z czasem
2:09:30 - tym samym ustanowił
swój rekord życiowy (nieoficjalny
z uwagi na nieoficjalny charakter
konkursu).
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Karpacka Troja

Następnego dnia po spotkaniu w Jaśle, w drodze do domu, zahaczy-
liśmy do Skansenu Archeologicznego “Karpacka Troja” w Trzcinicy.
Bardzo ciekawe miejsce, w którym spędziliśmy około 3 godzin (film,
zwiedzanie i wspinaczka). Sebastian zaliczył szczyt wieży widokowej.
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45-lecie Klubu Kolekcjonerów Fajek w Poznaniu
5 listopada 2022, na zaproszenie prezydenta KKF Poznań - Bogdana
Walkiewicza, do Poznania pojechali wspólnie prezydent TIF - Sebastian
Nowak oraz prezydent KOKF2010 - Maciej Maciejewski. Po drodze do
Poznania dołączył do nich prezydent IKLF - Marek Chmielowski.

Ponieważ ww. lubią zwiedzać, pierwsze kroki w Poznaniu skierowali
do Palmiarni. Obiekt został otwarty w 1911 roku, podlegał rozbudowie
i dzisiaj jest jednym z większych obiektów tego typu w Europie.

W Palmiarni można obejrzeć około 1200 roślin, ale nie tylko. Jak widać
na zdjęciach powyżej można w Palmiarni oglądać różne stwory (stwier-
dzenie zamierzone). Są tam ryby - w sztucznych zbiornikach w halach
z roślinami, ale także w akwariach. Znaleźć można gady, ptaki, a czasami
nawet fajczarzy bez fajek. Polecamy w przypadku odwiedzin w Poznaniu.
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Po zwiedzaniu Palmiarni, panowie zaopatrzyli się w najbardziej fajowej
Trafice przy Sczanieckiej. Przed dotarciem do Klubu “Raszyn”, panowie
odwiedzili znakomity lokal “U Mysliwych”, co zaowocowało nowymi doz-
naniami kulinarnymi dla Marka (wydawał się być zadowolony).
W końcu Sebastian, Marek i Maciej dotarli do Klubu “Raszyn”, czyli do
miejsca, gdzie 45 lat temu zawiązał się Klub Kolekcjonerów Fajek
w Poznaniu.

Fot. M.M./S.N./Kalumet.pl

Impreza urodzinowa. Rodzina i przyjaciele. Składanie gratulacji i życzeń.
Tort urodzinowy. Tańce (egzotyczne w wykonaniu pań z sekcji tanecznej
Klubu “Raszyn”). Występ Mateusza - świetnego gitarzysty, członka KKF.
Poza tym konkurs palenia we własnych fajkach. Doskonała dyspozycja
gospodarzy - ponad połowa miejsc w pierwszej dziesiątce przypadła
członkom KKF. Trzecie miejsce zajął Mirosław Wawrzyniak - KKF, drugie
miejsce wypalił sobie Michał Perczyński z LFC Warszawa, a pierwsze
miejsce padło łupem Macieja Maciejewskiego z Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010. Chociaż Maciej zgłosił koniec palenia po 1:45:00,
to tytoń w fajce tlił się jeszcze ponad 20 minut. Poznaniakom gratulujemy!
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KOKF2010 na wystawach
Jak co roku, Maciej Maciejewski
korzystał z możliwości krzewienia
kultury palenia tytoniu w fajce,
przede wszystkim jednak było to
propagowanie kolekcjonerstwa.

W trakcie tegorocznych wystaw,
Maciej prezentował historię fajki,
z uwzględnieniem materiałów
z jakich fajki były wykonywane na
przestrzeni dziejów. Eksponowane
były też Fajki w różnych stron Świata.

3 lipca 2022 Maciej odwiedził Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie.
Sebastian towarzyszył na fajowym stoisku.

3 września 2022 w Kaliszu wraz z Maciejem przy stoisku byli Marcin
i Jakub. 17 września 2022 w Ostrowie Wlkp, Macieja wspomagał Marcin.

9 września 2022 w Jarocinie i tydzień później w Pleszewie Maciej był
sam, ale zawsze z banerem KOKF2010.



 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                                    

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376

K
O
K
F

2010

 


