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Puchar Świata w Eindhoven (Holandia)
(skrót z rozmowy telefonicznej)

W dniach 15-16 października odbył się Puchar Świata Drużyn
Klubowych w Wolnym Paleniu Fajki, w holenderskim Eindhoven.
Wystartowało 322 zawodników reprezentujących 82 drużyny, z 17
federacji. W tym cztery drużyny z Polski: KKF Poznań, PC Wrocław,
KKF Konin i ŁKSF Łódź.
W trakcie imprezy odbyło się spotkanie CIPC ..., podczas którego
nie można było palić!!! Zakaz rozciągnął się również na czas bankietu.
To po prostu zgroza, na szczęście pozwolono palić w trakcie zawodów,
może następne zawody odbędą się bez palenia, a zawodnicy
dostarczą tylko kartki z wpisanym wynikiem obok nazwiska :-)
Zawody wygrał Gianfranco Ruscalla z Włoch, paląc 3 gramy tytoniu
blisko 3 godz. (2:57:43). Drużynowo zwyciężyła reprezentacja Węgier.
Za Węgrami usytuowały się dwie drużyny z Italii. Miejsca polskich
drużyn podane są w tabeli na nastepnej stronie, podobnie jak wyniki
indywidualne. Gratulacje od KOKF2010.
Na stoiskach wystawienniczych fajki prezentowali tylko “wielcy”,
zabrakło małych ale za to znakomitych producentów. Być może
odstraszyła ich kwota żądana przez organizatorów za miejsce
wystawiennicze (350 Euro) i następny haracz - 10% od każdej
transakcji dla tegoż organizatora. Podobno Hiszpanie, którzy
w przyszłym roku będą organizatorami Mistrzostw Indywidualnych,
już oświadczyli, że nie będą skorzystać z pomocy Niemców przy
organizowaniu imprezy. Być może zwabi to znakomitych fajkarzy
z całego świata. O nagrodach tylko napomknął mój rozmówca,
wolał bowiem opuścić zasłonę milczenia na tę sprawę :-)
Na szczęście, takie imprezy gromadzą zakręconych ludzi, którzy
potrafią zadbać o dobry klimat.
Więcej szczegółów na pewno znajdziecie niedługo na stronie RPKF. 1
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Kilka zdjęć Henryka Rogalskiego
z Eindhoven - (więcej szukajcie
na st ronie RPKF)
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Znane postaci i fajka
(dziś za Zbiniewem Turkiem)

Wilhelm III Orański (ur. 14.11.1650 w Hadze, zm. 8.03.1702
w Londynie) - książę Oranii-Nassau, stadhouder Republiki
Zjednoczonych Prowincji, król Anglii i Szkocji
“Wilhelm III Orański, od 1689 król Anglii, Szkocji i Irlandii,
zwykł był na polowania zapraszać znakomitych fajczarzy,
a uczty myśliwskie kończyć przy fajce.” - ZT

“... Biesiady na dworze pruskim. Przeszły do
historii jako kolegia tytoniowe. Organizował
je koronowany w Królewcu Fryderyk I , a
później, za ojcowskim przykładem Fryderyk
Wilhelm I” który “kazał zmienić przepyszne
fotele w zamkowej palarni na proste tanorety
i zarzucił zupełnie sztywny ceremoniał.” - ZT
Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von Münchhausen
(ur.11.05.1720, zm.22.02.1797) - niemiecki szlachcic, żołnierz,
podróżnik i awanturnik. Sławny dzięki powieści Niezwykłe
przygody Barona Münchhausena, którą napisał Rudolf Erich
Raspe, a rozwinął Gottfried August Bürger. “Swoje opowieści
rozpoczynał zwykle po wieczerzy, gdy stałprzed nim puchar
wina lub ponczu i gdy kłęby dymu unosiły się z jego ogromnej
na krótkim cybuchu, fajki z pianki morskiej.” - ZT
Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa
(ur. 20.10.1677 we Lwowie, zm. 23.02.1766 w Lunéville) –
król Polski w latach 1705-1709 i 1733-1736.
“W roku 1736 bawił w Berlinie król Stanisław Leszczyński,
o którym powiadali współcześni, że zęby miał od dymu
tytoniowego sczerniałe. Obaj królowie wypalić mieli od godziny
17 do 2 w nocy, a szło ponoć o zakład, aż 32 fajki.” - ZT
Piotr III Fiodorow - Romanow (ur. 21.02.1728 w Kilonii,
zm. 17.07.1762 w Ropszy k. Sankt Petersburga) – car Rosji
od 5 stycznia do 9 lipca 1762
“W kolegiach tytoniowych brał również udział wnuk Piotra I
po kądzieli Piotr III, fanatyczny wielbiciel wojskowego drylu
pruskiego” - ZT
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