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VIII MIDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KASZUB
W WOLNYM PALENIU FAJKI

KASZËBSKÔ PIPA
Gminny Orodek Kultury w Somoninie
KKKFŚKasz”bskô PipaŽ w Somoninie

Orodek Wypoczynkowy
ŚWODNY WIATŽ w Ostrzycach

Zbigniew Bednarczyk ŚMR. BRÓGŽ

Punkt ŚiŽ, nr tel. (58) 684 16 12

Dwa modele turniejowe:
€ DANOWÔ PIPA(ze wierku)
€ AKACJOWÔ PIPA(z akacji)

12.00-13.00
13.00
14.00
ok. 15.30
ok. 17.30

…
…
…
…
…

rejestracja
posi›ek regionalny
pierwszy konkurs: palenie - ŚDANOWÔ PIPAŽ
drugi konkurs: palenie - ŚAKACJOWÔ PIPAŽ
og›oszenie wyników i rozdanie nagród

1

XX I Mistrzostwa Polski w W olnym Paleniu Fa jki w Zakop anem już są
za nam i. Większość fajczarzy przybyła do Za kopan ego już w p iątek,
dzięki czemu możliwe było odbycie wielu spotkań towarzyskich :).
Większo ść z przyb ywających na zawody zakwa tero wa na była na
Gubałówce (mogę więc śm iało napisać - byłem w Za kopan em
ale Zako panego nie widziałem). P ogoda cho ć m omentam i straszyła,
okazała się d la nas łaskawa, mim o niezbyt wysokiej tem pera tury
mogliśmy cieszyć się słońcem , piękn ymi widoka mi, ale przede
wszystkim obe cnością naszych fajowych znajom ych.
Sobota dla części fajczarzy stanowiła czas na przedpołudniowy spacer
po Gubałówce, po Zakopanem, dokonanie zakupów na stoiskach z jakże
nam bliskimi fajkami, tytoniami i akcesoriami fajczarskimi. Swoje wyroby
i towary prezentowali: Bartek Antoniewski, Tadziu Poliński, Zbyszek
Bednarczyk, Wojtek Pastuch, Andrzej Piontek, fajkowo.pl oraz firma
Wołoszyn Zapałki.
Warto tutaj napisać kilka słów o zapałkach z Wołoszyna. Wśród produktów
w postaci zapałek w różnej wielkości opakowaniach, można znaleźć
zapałki o różnej długości, lecz największe wrażenie wywierają piękne
opakowania. Firma Wołoszyn oprócz zwykłych opakowań reklamowych,
wytwarza przepięknie wzorowane opakowania tematyczne.
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Do mojego zbiorku fajczarskie go dołączyłem trzy pudełka po 20 szt.
pudełeczek zapa łek, z których ka żde przyozdobione je st reprodukcją
piękneg o aktu (z okresu międzywojen nego).
O godzinie 11.00 rozpoczęły się obrady RPKF, podczas której podjęto wiele
ważnych dla naszego ruchu decyzji. Na początek Henryk Rogalski został
wybrany Prezydentem RPKF na kolejną kadencję a w skład zarządu RPKF
wybraliśmy Wiesława Ratajka, Jerzego Wilczkowiaka i Andrzeja Norasa.
Ponadto, po dyskusji i głosowaniu wybrano klub ze Szczytnej na organizatora
kolejnych Mistrzostwa Polski w Wolnym Paleniu Fajki. Została również podjęta
decyzja o tym, by podobnie do Mistrzostw Polski czyli w cyklu dwuletnim
odbywał się Puchar Polski w Wolnym Paleniu Fajki, czyli mistrzostwa
drużynowe, a pierwsze zawody mają zostać zorganizowane przez PC
Warszawa, już w przyszłym roku.
Decyzją RPKF, kol. Damian Mucha z KFC Trafika
Poznań został uhonorowany tytułem Fajczarza
Roku 2013. Damian jakby na potwierdzenie naszego
wyboru, wygrał palenie konkursowe i został nowym
Mistrzem Polski w Wolnym Paleniu Fajki.
W konkursie wystartowało 84 osoby w tym 5 pań.
Roman Kalinowski z naszego KOKF2010 uzyskał
czas 1:14:47, co dało mu znakomite 4 miejsce.
Drużyna KOKF2010 została sklasyfikowana na
miejscu 6 (na 17 drużyn).
Zabawa przy góralskiej muzyce, watrze oraz
znakomitym jedzeniu trwa do późnej nocy. Już
myślę o kolejnym spotkaniu z fajczarską bracią. Hej!
Zdjęcia: M. Maciejewski

(mm)
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FALCON
W 1936 roku mieszkający w Stanach zjednoczonych
inżynier Kenly Bugg opracował fajkę składającą się
z aluminiowej rurki z ustnikiem, oraz miseczki z gwintem,
w który wkręca się wymienne główki oryginalnie
z wrzośca, a obecnie również z pianki morskiej.
Zasada systemu jest prosta, wykonana z aluminium
miseczka ma za zadanie zatrzymywać zbierający się
na jej dnie kondensat, natomiast szyjka fajki ma za
zadanie ochładzać przechodzący przez nią dym,
zapewniając chłodne palenie.
Atutem takiej fajki jest również fakt, że po
skończonym paleniu wystarczy odkręcić główkę,
wyrzucić filtr, przetrzeć aluminiową łyżkę szmatką,
nakręcić nową główkę i można ponownie nabić fajkę.

Prawdziwą karierę fajki typu Falcon zrobiły po przejęciu produkcji przez
George Hunta z przedsiębiorstwa „Daversay Machine co." z Chicago.
W 1954 roku na rynek trafiło sześć milionów fajek, a dwa lata później
dyrektor angielskiego zjednoczenia sprzedawców fajek wprowadził Falcona
na rynek angielski. W przeciągu dwudziestu lat wyprodukowano około
25 milionów fajek, które trafiły do osiemdziesięciu krajów na całym świecie.

Filtry do łyżeczki oraz podłużne filtry do modelu
International.
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Dziś Falcona można spotkać w sprzedaży w zasadzie w dwóch wersjach:
Standard oraz International. Wersja Standard charakteryzuje się tym, że
łyżeczka jest w całości wykonana z aluminium i zaopatrzona w ebonitowy
ustnik. Wersja International ma krótszą ebonitową łyżeczkę i dłuższy ustnik
(taki jak w normalnych fajkach). Kształty fajek International są takie same
jak w modelach Standard. Można również spotkać fajki Standard, których
łyżeczka jest malowana zazwyczaj na kolor ciemnej miedzi,rzadziej na błekitno.

1.

4.

2.

1 - Standard bent
2 - Standard curved
3 - standard z ustnikiem typu
dental dla fajczarzy z protezą
zębową
4.- International bent
3.

Główki do fajek typu
Falcon są zazwyczaj
wykonywane z wrzośca
i sepiolitu (tzw. Pianki
morskiej). Różnorodność
oferowanych kształtów
poz wal a nado br anie
ulubionych główek do
wybranej łyżeczki.
Opracowanie:
J.B./M.M.
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Bartłomiej Antoniewski

(Nie znalazłem aktualnej strony mistrza, ale podaję link do galerii prac B.Antoniewskiego:
http://www.bacartpipes.com/)

B ar t łom iej A nt oni ews k i
urodził się 17 maja 1961
ro ku w P rzemyś lu.
Zafascynowany wrzoścem
od 1984 roku rzeźbi w tym
pięknym materiale, tworząc
różne figurki .W latach 1985
i 1986 uczył się fajkarstwa
w warsztacie R.Filara skąd
wyniósł bardzo ważną dla nas
zasadę: najpierw fajka potem
rzeźba.
Właśnie dzięki tej zasadzie, możemy podziwiać fajki B.Antoniewskiego
nie tylko jako dzieła sztuki rzeźbiarskiej, ale przede wszystkim możemy
cieszyć się z ich doskonałych walorów, jako narzędzi do palenia tytoniu.

Pamiątkowy lovat wykonany na zamówienie przez Barka Antoniewskiego.
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Fajka powyżej to canadian wykonany
dla MPC Szczecin. Po prawej u góry,
fajka klubowa FMS PC, u dołu, fajka
Bartka z końca lat 80-tych.

Dzisiaj fajki mistrza są dostępne w naszym kraju, ale jeszcze kilka lat temu
trudno było znaleźć Bartkową fajkę w którejkolwiek z polskich trafik.
Znakomita większość dzieł B.Antoniewskiego trafiała głownie na rynek
amerykański (zajrzyjcie pod wskazany na początku adres mailowy). (mm)

Zdjęcia: archiwum i Internet.
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Znane postaci i fajka
William Cuthbert Faulkner (25.09.1897 zm. 6.07.1962) – am. powieściopisarz, autor
opowiadań i poeta. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury w 1949 roku. Bogata
twórczość pisarza była literacką rekonstrukcją
jego dziejów od czasów wojny secesyjnej po
współczesność. Stawiano Faulknera w jednym
szeregu z Jamesem Joyce'em, Virginią Woolf
i Marcelem Proustem. Faulkner stosował
technikę nazywaną strumienia świadomości,
liczne retrospekcje, a także wykorzystywał kilku
narratorów jednocześnie. Akcja wielu jego
utworów rozgrywa się w fikcyjnym hrabstwie
Yoknapatawpha.
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger
(ur. 12.08.1887 - zm.4.01.1961) – austriacki fizyk
teoretyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej,
laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1933 roku
a prace nad matematycznym sformułowaniem
mechaniki falowej. Był profesorem: politechniki
w Stuttgarcie (1920), Uniw. we Wrocławiu (1921),
Uniw. w Zurychu (1921–1927), Uniw.Fryderyka
Wilhelma w Berlinie (1927–1933), Uniw. w
Oksfordzie (1933–1935), Uniw. w Grazu (1936
–1938) oraz w Institute for Advanced Studies
w Dublinie (1940–1955).

David Bryant (ur. 27.10.1931) - reprezentant
Anglii w grze w kule. Wielokrotny mistrz świata
w tej dyscyplinie. Napisał książki o grze w kule.
Kilkukrotnie odznaczony wysokimi medalami
Imperium Brytyjskiego (np.: Member of the Order
of the British Empire /MBE/, Commander
of the Order of the British Empire /CBE/).
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Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

