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I

Organizatorzy - Burmistrz Zakopanego, Przemyski Klub Fajki oraz 
Karczma Honielnik, zapraszają w dniu 10 maja 2014 roku na 
XXI Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki.

Wpisowe na Mistrzostwa: 
WOJCIECH GUT ul.Piłsudskiego 43, 34- 520 Poronin.
Nr konta: 12 1140 2004 0000 3102 7454 5697
w tytule wpłaty; Mistrzostwa Polski Honielnik -zawodnik 160,- 
lub -towarzyszŕca 80,-; dla osób, które do 1 maja zrealizują wpłatę, upominek – 
prawdziwa góralska parzenica

Organizatorzy zapewniają, że będzie mnóstwo atrakcji: otwarcie wystawy
fajek przemyskich, wycieczki, itp..

Informacje o noclegach:
-www.honielnik.pl ilość 24-26 miejsc, 70zł os/dobę
-obok Honieln ika  są domki z cennikiem na ich stronie
-50m od Honieln ika, z widokiem na Tatry : w domku mieści się 8-9osób 
cena  za domek 300-500zł za dobę
-150m od Honie lnika, pensjonat około 50 miejsc, 40zł/os, ul . Zubka 27
-2 km od Honieln ika, przy kolejce szynowo-terenowej nocleg www.gubalowka.pl  
50-70os/dobł z ich strony.

To były dane przekazane przez Prezydenta Zbyszka Bednarczyka, z mojej
strony mogę podać jeszcze jeden adres noclegu:

 (można powołać się na mnie). www.bartol.nocowanie.pl
M.M.  
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Calabash - inside

Nasz klubowy kolega - Jakub Balcerzak, tym tekstem rozpoczyna serię artykułów 
przybliżających nam różne systemy fajkowe.

Fajki systemowe, któż o nich nie słyszał? 
Zapewne większość fajczarzy zna różne 
systemy fajkowe: Peterson standard, 
Falcon, itp. Jednak w tym artykule chciałbym 
wspomnieć o nowym trendzie systemowym,
jaki pojawił się wśród fajkarzy i fajczarzy,
czyli “calabash-inside”. Pierwowzorem tego
systemu najprawdopodobniej były znane
i lubiane przez sporą grupę fajczarzy fajki
Calabash, wykonane z wygiętej tykwy i
posiadające wkład z pianki morskiej. 

Zalet i wad fajek systemu
Calabash nie muszę chyba
opisywać, gdyż są ogólnie 
znane. Jak wspomniałem
wcześniej, nowy trend to 
fajki z tzw. chłodzeniem
wewnętrznym Calabash.
Pierwszy raz spotkałem się 
z tym systemem oglądając
fajki Ronaldo Negoity.
Jak widać na przedstawionym szkicu, całe know how zawiera się 
w mocno powiększonym kanale dymowym znajdujacym się w szyjce
fajki. Tworzy on pomiędzy kominem a ustnikiem komorę zamiast
standardowego kanału dymowego.
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http://atelierrolando.com/conducta_smoking_pipes
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Calabash-pipe.jpg

, Źródło:

Oprac.:J.B./M.M.

System z założenia powoduje chłodniejsze palenie
niż w przypadku standardowych fajek. W mojej

prywatnej, subiektywno-technicznej ocenie,
faktycznie wewnętrzna komora

“inside cooling chamber”
powoduje wolniejszy

przepływ oraz dłuższą 
drogę dymu od komina do 

ust, a co za tym idzie, spadek temperatury
dymu na końcu ustnika o kilka stopni, 

w porównaniu do standardowych fajek.
Proces schładzania, jak i sama  konstrukcja,

dodatkowo powoduje osadzanie się kondensatu,
który podczas palenia zostaje lepiej

absorbowany na większej powierzchni
ścianek komory, niż w zwykłym

przewodzie dymowym.     

Ciekawe jaki system przedstawi 
Jakub w kolejnym numerze. :)

 



 

Bonie OfThe Jungle
http://www.erboness.com/

Czterdziestoletni artysta - Bonie
Erboness pochodzi z Indonezjii
(Bandung West Java). Ukończył
uczeln ię wyższą na kierunku 
projektanta tekstyliów (STISI Art 
and Design). Od 2005 zajmował 
się projektowaniem ubrań damskich
i męskich na zamówienie wielu
firm odzieżowych w Bandung.

Od roku 2013 Bonie zaczął tworzyć pod własną marką ERBONESS.
Bonie tworzy przy użyciu techniki “wybielania tkaniny”, której jest 
pionierem. Spod jego powietrznego pędzla wychodzą piękne koszulki 
tematyczne. Bonie ma wiele zainteresowań, od muzyki, poprzez jazdę
rowerem, skuterem, po ... a jakże by inaczej -fajkę! Jego fascynacje
mają odzwierciedlenie w jego pracach. Mamy więc do wyboru koszulki
z motywami inspirowanymi muzyką rockową, jednośladami czy też
te nam najmilsze czyli z motywem fajkowym.
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http://erboness.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/erBoness/116018264202
https://www.facebook.com/bonie.erBoness

Zdjęcia pochodzą ze stron:

Wszystkie wzory na koszulkach są 
wykonywane ręcznie, więc kupujący 
ma pewność, że jego koszulka będzie 
jedyna w swoim rodzaju - nawet gdy 
koszulki mają podobny wzór, to praca 
ręczna gwarantuje nam indywidualny
wygląd każdej koszulki. Czyż n ie 
przypomina to nam fajek? Przecież 
mając w ręku kilka fajek tego samego
modelu, zauważamy od razu różny 
wzór układu wrzoścowych włókien. 
Podobnie jest z koszulkami Boniego,
każda jest inna. Najważniejsze jest to,
że można zamówić koszulkę z własnym
motywem.

motto ErBoness: nauczyliśmy się być cierpliwi jak sowa, 
nauczyliśmy się sprytu od kruka ... 

przepis na życie ErBoness ... trwamy gdy inni się poddają 
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Henryk Worobiec

Henryk Worobiec - zawsze uśmiechnięty
przemyski fajkarz. Człowiek, którego 
pasją są nie tylko fajki, rozkochany jest
w żeglarstwie (bywał wielokrotnie jurorem
w regatach żeglarskich) oraz w muzyce,
czemu dawał wyraz choćby podczas
spotkań fajczarskich, bawiąc nas grą na
gitarze i śpiewem.
H.Worobiec przejął firmę w roku 1979 
po swoim ojcu Pawle i rozwinął ją na 
tyle,  że fajki sygnowane “W” z “*”, znane 
są doskonale również za granicą.

http://www.fajka.przemysl.pl/onas.htm

Mistrz produkuje głównie fajki seryjne, nie stroni jednak od “ekspery-
mentów”. Jako eksperyment określam linię fajek jaką mistrz produkuje 
na wyraźną prośbę wielu fajczarzy - fajki niebejcowane, bez prekar-
bonizatu w kominie, jedynie wypolerowane i nawoskowane. Między
innymi takie fajki H.Worobca można znaleźć w trafice internetowej
fajkowo.pl.
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Fajki produkowane seryjnie wykonywane są w dwóch wersjach: gładkiej
oznaczanej numerem parzystym i jej ryflowanym odpowiednikiem (numer
nieparzysty). Wśród fajek mistrza znajduje się seria “500”, o której można 
powiedzieć, że są to fajeczki z wyższej półki.

H.Worobiec posiada również w swojej stałej ofercie fajki z czarnego 
dębu czyli morty. Tworzył również fajki z najróżniejszych gatunków
drewna, np. na zawody fajczarskie, czy dla śp. Krzysztofa Solińskiego,
nazywanego “Oblatywaczem Niewrzoścowych Worobcówek”. 
Początkowo na ustnikach fajek widniała litera “W” wpisana w trapez, 
obecnie mistrz wytłacza literę“W”, a nad nią “*”. 

Zdjęcia: archiwum i Internet

(mm)

Model nr 142 w wykończeniu gładkim i model nr 143 - ryflowany.

Model 500-2. “Pięćsetki” mają 
złote lub srebrne pierścienie.

Model 126 - seria wykańczana
srebrem.

 



 

Znane postaci i fajka
Clement Richard Attlee, pierwszy hrabia Attlee 
(ur. 3.01.1883, zm. 8.10.1967) – polityk brytyjski, 
który był premierem Wielkiej Brytanii w latach 
1945-1951.

Od 1922 r. był deputowanym Partii Pracy, a od 
1935 aż do 1955 r., kiedy przeszedł na polityczną 
emeryturę, jej przywódcą.

Kiedy premierem Wielkiej Brytanii został w 1940 r. 
Winston Churchill, Attlee i jego Partia Pracy 
weszli w skład rządu wojennego. Attlee otrzymał 
stanowisko Lorda Tajnej Pieczęci. W gabinecie 
wojennym piastował również funkcje wicepremiera 
(w latach 1942-1945), ministra do spraw dominiów 
(w latach 1942-1943) i Lorda Przewodniczącego 
Rady (w latach 1943-1945).

Po zakończeniu wojny Partia Pracy wystąpiła 
z rządu wojennego. Wybory w lipcu 1945 r. 
zakończyły się zwycięstwem laburzystów. 
27 lipca Attlee zastąpił Churchilla na stanowisku 
premiera.

Za jego rządów rozpoczęła się nacjonalizacja 
niektórych gałęzi przemysłu oraz Banku Anglii 
i wprowadzono powszechną opiekę medyczną. 
Uważa się go za jednego z współtwórców NATO.

Arthur Asher Miller (pochodził z polsko-żydowskiej
rodziny) (ur. 17.10.1915, zm. 10.02.2005) – am. 
dramaturg, scenarzysta, eseista i autor słuchowisk 
radiowych, zdobywca Nagrody Pulitzera.
Napisał wiele sztuk teatralnych, m.in., sfilmowane 
później  oraz Śmierć komiwojażera Czarownice 
z Salem.

Jego drugą z trzech żon była Marilyn Monroe.

Zdobywca wielu nagród branżowych, sam również 
ustanowił kilka nagród dla swojej uczelni: Arthur Miller 
Award w 1985, nagrodę Arthur Miller Award for Dramatic 
Writing w 1999 oraz zapożyczając swego nazwiska 
dla Arthur Miller Theatre w 2000.

 



 

                                 

 

 

                                                

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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