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Fotografie znajdujące się w biuletynie (i wiele innych) znajdziecie w sieci

Z czasem na pewno znajdziecie więcej informacji na podanej stronie oraz na
stronach RPKF i Kalumet.

Tegoroczne Święto Fajki w Przemyślu związane było z obchodami 100-u lecia 
bitwy o Twierdzę Przemyśl. W niedzielnym konkursie “Kolebka 2014” zwyciężył

Damian Mucha z Poznania. Podczas konkursu na Fajowym Święcie Bróg 
triumfował Ireneusz Misiak z Krakowa. Zwycięzcom gratulujemy.

Informacje na razie skąpe znaleźć można na stronie:

Http://www.fajka.slask.pl/

Zdjęcie z galerii Śląskiego Klubu Fajki

Świeto Fajki 2014 w Przemyślu
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Fajka na sztalugach

Wahałem się czy publikować tutaj reprodukcje dzieł mistrzów pędzla, ponieważ 
obrazy te są piękne w całej swojej krasie, a fajka stanowi tam ważny choć 

w pomniejszeniu niewielki wycinek całości. Dlatego też, część dzieł może
być pokazywana we fragmencie, za co z góry przepraszam i zapraszam 
jednocześnie kolegów do poszukiwania tych dzieł w internecie, lub jeśli nadarzy 
się okazja obejrzenia w oryginale.

Palenie tytoniu rozpowszechniało się na kontynencie europejskim bardzo szybko
i fajka stała się nieodłącznym atrybutem życia codziennego. Życie codzienne

było i jest od zawsze tematem często wykorzystywanym przez artystów. Pierwsze 
były płaskorzeźby, później ryciny w książkach opisujących podróże do nowej
ziemi, w końcu malarze europejscy pokazywali fajkę na swoich obrazach.
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Niderlandzki malarz Adriaen Brouwer (1605-1638) przez krótki okres 
swego życia z upodobaniem malował obrazki pokazujące rozrywkową
stronę niderlandzkiego gminu, na owy okres były to dosyć odważne,
niewybredne obrazki. m.m.
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System został wymyślony i opatentowany w 1894 roku przez łotewskiego 

im igranta Charlesa Petersona zatrudnionego w Dublińskiej firmie fajkarskiej 

braci Friedrich i Heinrich Kapp ( , 

wkrótce też Charles został wspólnikiem firmy (stąd na fajkach Peterson

skrót “K&P”).

niemieckich imigrantów z  Norymbergii)
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Sam pomysł systemu Peterson jest bardzo prosty, w szyjce fajki pod kanałem 

dymowym nawiercona jest komora „osadnik", na której dnie podczas palenia 

zostaje uwięziony kondensat. Drugą zaletą tego systemu jest ochładzanie 

dymu dzięki wydłużonej drodze dymu z komina do ust palacza, przechodzi 

on bowiem kolejno poprzez kanał dymowy w szyjce, komorę osadnika oraz 

kanał dymowy w ustniku. Unowocześniony system posiada również miejsce 

na filtr, który jednym końcem tkwi w ustniku, a drugim końcem w komorze 

osadnika. ą charakterystyczną cechą fajek firmy Peterson jest innowacyjne 

zakończenie ustnika nazywane P-lip, powoduje ono skierowanie dymu na 

podniebienie palacza, oszczędzając tym samym język przed ewentualnym 

poparzeniem. ś ten system nie jest już tak popularny, a firma Peterson 

na przeszło 100tyś. produkowanych rocznie fajek tylko kilkanaście procent 

wykonuje z Dry Systemem sprzed ponad 100 lat.

Inn

Dzi

Opracowanie:
J.B./M.M.

Źródło:

http://thebackyshop.co.uk

http://pipedia.org/wiki/File:Peterson_Scan_3.jpg

http://www.fajka.net.pl/

http://btheinternationalpetersonpipeclub.runboard.com

Zbigniew Turek „Fajka mniej szkodzi”
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Tadeusz Poliński http://www.polinskipipes.com.pl

Teść Tadeusza Polińskiego - 
Kazimierz Sochacki w latach
1958-1976 prowadził firmę
galanteryjną, przekształconą
później  w firmę fajkarską,
produkującą fajki z gruszy.
Od 1973 roku T.Poliński uczy
się u teścia sztuki fajkarskiej.
Po śmierci teścia przejął firmę,
później wspólnikiem została 
żona Tadeusza - Cecylia.

Od 1983 roku C. i T.Polińscy rozpoczynają produkcję fajek z wrzośca.
Początkowo są to fajki seryjne, a z czasem Tadeusz Poliński zaczyna
produkcje autographów.

Dzisiaj lwią część produkcji Cecylii (powszechnie nazywanej Celiną)
oraz Tadeusza Polińskich stanowią autography o coraz piękniejszych
kształtach. Podczas jednej z naszych rozmów T.Poliński przyznał, że
pomocnym w szukaniu inspiracji do tworzenia nowych wzorów fajek 
jest Internet. Wiele fajek otrzymuje srebrne lub złote ringi.
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Fajka klubowa FMS PC wykonana 
przez T.Polińskiego.

Zdjęcia: archiwum i Internet.

Tadeusz Poliński zajmuje się również naprawą uszkodzonych fajek. 
W tym przypadku przekazałem mistrzowi starą fajkę (wykonaną przez 
niego ponad 30 lat temu), kompletnie zapchaną. Za naprawdę niewielkie 
pieniądze dostałem świetnego czarnego Oom Paul-a.

(mm)

Przez lata mogliśmy obserwować znaczny progres poprawy jakości
fajek tworzonych przez Tadeusza Polińskiego, dzisiaj łatwo porównać 
wczesne wyroby mistrza z wytwarzanymi obecnie fajkami. Widać 
poprawę inżynierii budowy fajek ale przede wszystkim ich wygląd 
zmienił się ogromnie. Nie wspominam o jakości materiałów używanych 
kiedyś i dziś, z tej prostej przyczyny, że łatwość dostępu do wrzośca 
czy tworzywa na ustnik jest nieporównywalna.

 



Znane postaci i fajka

Avraham "Abie" Nathan (29.04.1927 -
27.08.2008) - izraelski działacz pokojowy.
Założyciel stacji radiowej Voice of Peace.

Młodzieńcze lata spędził w Bombaju 
(Indie). Został pilotem RAF w 1944 roku. 
W 1948 roku zgłosił się na ochotnika jako 
pilot w Machal (wolontariusze podczas

wojny arabsko-izraelskiej). Pracował dla 
linii lotniczych El Al, a później otworzył 
restaurację w Tel Awiwie. Poprowadził 
partię Nes (Cud) w wyborach do Knesetu 

z 1965 r., ale nie udało się przekroczyć 
progu wyborczego. Chcąc działać na rzecz
pokoju arabsko-izraelskiego poleciał
własnym samolotem do Port Said , gdzie 

został aresztowany, a później deportowany
do Izraela, a tam trafił do aresztu pod
zarzutem nielegalnego opuszczenia kraju.

Podczas swoich starań na rzecz pokoju arabsko-izraelskiego wielokrotnie
podejmował protesty głodowe, doprowadzał do spotkań z OWP. Spotykał 
się z Jasirem Arafatem nawet po zakazaniu przez Kneset utrzymywania 

jakichkolwiek relacji  obywateli Izraela z czlonkami OWP, za co został 
skazany na 18 m-cy więzienia. Jego stacja radiowa nadawała przez 20 lat 
z pokładu “Statku Pokoju” ( . 
Prowadził wiele akcji pomocy humanitarnej w kraju i za granicą.

zakupionego dzięki pomocy Johna Lennona)

William Horatio Powell (29.07.1892 - 
5.03.1984) - amerykański aktor, trzykrotnie 
nominowany do filmowej nagrody Oscara 

za role pierwszoplanowe.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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