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Minął rok działalności KOKF2010. Postanowiliśmy uczcić nasz roczek małym
2-gramowym konkursem w wolnym paleniu fajki, który to odbył się 09.12.2011
w siedzibie Klubu.
Trochę statystyki
W wydarzeniu uczestniczyło:
jedenaścioro zawodników i sędzia zawodów,
dziewięcioro członków KOKF2010,
jeden kandydat na członka KOKF2010,
dwoje niezrzeszonych,
cztery kobiety i
ośmiu mężczyzn.
Palono:
dwa gramy tytoniu MB Virginia No1,
we własnych fajkach,
czas najkrótszy: 3 minuty i 46 sekund,
czas najdłuższy: 54 minuty i 02 sekundy
Najważniejsze w całym przedsięwzięciu było to, że klubowicze sami
zorganizowali większość nagród. Z kasy Klubu zakupiono w Fajkowo.pl jedynie
trzy nagrody. W tym miejscu pozwolę sobie gorąco podziękować Fajkowo.pl
w imieniu swoim i członków KOKF2010 za pomoc w organizacji konkursu
(zwiększona pula upominków). Logo Fajkowo.pl znalazło się na konkursowych
kartkach dostarczonych zawodnikom.
Przed konkursem wraz z sędzią zawodów - Romanem Kalinowskim
przeprowadzono kontrolne ważenie przygotowanych wcześniej 2gramowych
porcji tytoniu i podpisano stosowne protokoły.
Znowu trochę statystyki:
pierwsze dwie osoby skończyły palenie w pierwszych 10 minutach,
następnych sześcioro zawodników skończyło palenie pomiędzy 18 a 29 minutą,
później była przerwa aż do 42min. i 35s. - miejsce trzecie,
43min. i 57s. - miejsce drugie,
znowu przerwa i po 54min. i 02s. ostatni zawodnik zakończył palenie.
Po konkursie nastąpiło wręczenie upominków i dyplomów, nie zapomniano
o Romanie Kalinowskim, który wspaniale wywiązał się z postawionego
przed Nim wyzwania.
Kiedy zakończono nagradzanie i gratulowanie, można było zasiąść do stołu
zastawionego przez cztery uczestniczki konkursu. Panie popisały się tego
wieczoru swoimi umiejętnościami i to nie tylko kulinarnymi o czym świadczą
końcowe wyniki konkursu.
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Poniżej i na prawo - nasze fajowe amazonki, w kolejności zajętych miejsc.
Miejsce 4 - Małgosia Grzeskiewicz, miejsce 5 - Ania Ordziejewska,
miejsce 8 - Iwona Maciejewska, miejsce 11 - Ela Tomczak.
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Zwycięzca konkursu - Maciej Maciejewski - odbiera gratulacje od sędziego
zawodów - Romana Kalinowskiego.

Po rozdaniu nagród, czekał na nas stół pełen smakołyków.
Dziękujemy naszym Paniom za przygotowane na wieczerzę wspaniałości.
Szczególne podziękowania należą się naszym cudownym gospodarzom Ani i Rysiowi Ordziejewskim.
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Zestawienie wyników
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwisko i imię
Maciejewski Maciej
Grześkiewicz Andrzej
Lelental Adam
Grześkiewicz Małgorzata
Ordziejewska Anna
Tomczak Jacek
Ordziejewski Ryszard
Maciejewska Iwona
Ordziejewski Jakub
Balcerzak Jakub
Tomczak Elżbieta

Status
KOKF2010
KOKF2010
KOKF2010
niezrzeszona
KOKF2010
KOKF2010
KOKF2010
KOKF2010
niezrzeszony
KOKF2010
KOKF2010

Czas
54min.02s.
43min.57s.
42min.35s.
28min.46s.
27min.27s.
25min.45s.
21min.25s.
21min.10s.
18min.22s.
09min.19s.
03min.46s.
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Znane postaci i fajka
Arnold Schwarzenegger - (ur.30.07.1947 w Thal) – amer. aktor,
kulturysta i polityk austriackiego pochodzenia, były gubernator stanu
Kalifornia.Nagrody w konkursach: Mr. World, Mr. Universe,
Mr. International, Mr. Europe, oraz siedmiokrotnie tytuł Mr. Olympia.
Karierę aktorską rozpoczął grając w filmie Herkules w Nowym Jorku
(1970), następnie przyszły Conan Barbarzyńca (1982), Terminator
(1984), Commando (1985), Predator (1987), Gliniarz w przedszkolu
(1990), Pamięć absolutna (1990), Prawdziwe kłamstwa (1994),
Batman i Robin (1997).
Oscar Claude Monet - (ur.14.11.1840 - zm.5,12,1926) francuski malarz, jeden z twórców i czołowych przedstawicieli
impresjonizmu. Jak większość artystów, Monet zaczynał bardzo
skromnie a jego sytuacja finansowa bywała ciężka. Jednak w
ciągu swojego długiego życia Monet osiągnął uznanie krytyków
i publiczności oraz stabilizację finansową, a nawet doszedł do
sporego majątku.
Claude Monet - namalował Pierre Auguste Renoir
Elvis Presley - (ur.8.01.1935 w Tupelo, zm.16.08.1977 w Memphis) –
am. piosenkarz i aktor. Często nazywany "Królem rock'n'rolla" lub
po prostu, "Królem". Presley był prekursorem rock and rolla i znaczącą
postacią w kulturze masowej XX wieku. Jest najlepiej sprzedającym
się solowym artystą wszech czasów. Sprzedał ponad jeden miliard
płyt na całym świecie. Po śmierci został pożegnany przez prezydenta
USA Jimmy'ego Cartera słowami: „Jego muzyka, jego osobowość
zmieniły oblicze amerykańskiej kultury. Elvis Presley był symbolem
buntowniczego ducha naszego narodu”
John Ronald Reuel Tolk ien (ur.03 .01 .18 92, zm.02 .09 .19 73) –
ang ielski pisarz i filolog . Ja ko autor powieści Wład ca Pie rścieni ,
któr ej a kcja rozgrywa się w mitycznym świe cie Śró dzi emia,
stał się jednym z prekursorów współczesnej lite ratury fantasy.
Opu blikował p onad 100 pr ac z dzied ziny filo logii i lite ratu ry
dawne j, wspó łpracował przy powstan iu największego słownika
języka ang ielskie go.
Znał (w ró żnym stopniu ) po nad 30 języków, uczył się także
polskiego, lecz uważał go za trudny j ęzyk i nie potrafił się ni m
dob rze po sług iwa ć.

Ernesto Rafael Guevara de la Serna , znany powszechnie jako
Ernesto Che Guevara, posługujący się pseudonimem Fernando
Sacamuelas (1928–1967) – rewolucjonista i pisarz argentyński,
jedna z głównych postaci rewolucji kubańskiej.
Pod koniec III roku studiów medycznych wybrał się na wycieczkę
motocyklową, zaczął pisać dzienniki oraz podróżować.
Uczestnik rewolucji kubańskiej, walczył i organizował oddziały
partyzanckie w Kongu, Tanzanii i Boliwii, gdzie został wzięty do
niewoli i zastrzelony przez pijanego sierżanta Mario Terana.

Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

