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KOKF2010 - krótka historia

Pomys³ zrodzi³ siê dawno w g³owach Rysia Ordziejewskiego 
i Maæka Maciejewskiego. Podczas spotkania w Bydgoszczy, 
panowie palili obok siebie i dogadali pomys³, ustalili kolejne 
kroki i doprowadzili do spotkania za³o¿ycielskiego 
w dniu 26 listopada 2010 roku.
Cz³onkowie za³o¿yciele Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010: 
Anna i Ryszard Ordziejewscy, 
Iwona i Maciej Maciejewscy, 
El¿bieta i Jacek Tomczakowie, 
Roman “SOLEY” Kalinowski, 
Andrzej “ANDREAS” Grzeskiewicz 
oraz Jakub Balcerzak.

Zarz¹d KOKF2010:
Prezydent: Maciej Maciejewski
Viceprezydent/Skarbnik: Anna Ordziejewska
Sekretarz: Iwona Maciejewska

Pierwszy numer biuletynu KOKF2010 (mam nadziejê, ¿e nie ostatni):

str.1 KOKF2010
str.2 Historia fajki i tytoniu (skrót z prezentacji multimedialnej) cz.1
str.4 Budowa fajki
str.8 Znane postaci i fajka
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Krótka historia fajki i tytoniu

W 2010 roku na terenie Peru znaleziono fragmenty skamienia³ego liœcia 
tytoniu pochodz¹ce sprzed 2,5mln lat. Badania archeologiczne potwierdzaj¹, 
¿e tytoñ za¿ywany by³ w staro¿ytnoœci na terenie obu Ameryk, ale palono 
równie¿ w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Tytoñ pod znan¹ nam dziœ postaci¹ rós³ na terenie Ameryki Po³udniowej 
i Centralnej ok.6000 lat temu.Eksperci uwa¿aj¹, ¿e w Amerykach 
u¿ywano tytoniu do palenia, ¿ucia ju¿ ok.1000 lat p.n.e. a Indianie 
zamieszkuj¹cy tereny obecnego Peru stosowali halucynogenne lewatywy
 z tytoniowego wywaru.Miêdzy innymi w staro¿ytnej Europie palono ró¿ne 
zio³a np. podbia³ przed pojawieniem siê tutaj tytoniu.Pomiêdzy ok.600 p.n.e 
a 630n.e. Majowie rozpowszechniali tytoñ wœród s¹siednich plemion. 
Zwyczaj palenia przejêli miêdzy innymi Toltekowie, wœród których wykszta³ci³y 
siê dwie kasty. Wy¿sza kasta pali³a tytoñ z dodatkiem ¿ywic z ró¿nych roœlin, 
„zwyczajni” Indianie palili tytoñ skrêcony na kszta³t cygara. U¿ywano te¿ ³odyg 
sitowia i liœcie palmowe, liœcie kukurydzy. Czêœæ plemion wyznaj¹cych kult
Manitou (który wy³oni³ siê z dymu) traktowa³a palenie w sposób rytualny.
12.10.1492 roku Kolumb, który wy³adowa³ na jednej z wysp u wybrze¿y 
Ameryki, zosta³ obdarowany przez tubylców bior¹cych bia³ych za Bogów, 
miêdzy innymi owocami i suszonymi liœæmi, które wyraŸnie uwa¿ali za cenne. 
Po powrocie na okrêty, owoce zjedzono a liœcie wydzielaj¹ce siln¹ woñ 
zosta³y wyrzucone do morza. W listopadzie 1492 roku Rodrigo de Jerez 
i Luis de Torres, spotkali na Kubie pierwszych pal¹cych Indian. Napisali, 
¿e Indianie skrêcone liœcie tytoniu zapalali z jednej strony a drug¹ przyk³adali 
do ust i „pili” dym. Jarez zosta³ pierwszym europejskim palaczem tytoniu. 
Kiedy po powrocie do rodzinnego miasta schodz¹c po trapie na l¹d pali³ tytoñ,
mieszkañcy miasta zobaczyli dym wydobywaj¹cy siê z jego ust i nosa. 
Poniewa¿ by³y to czasy inkwizycji, a wszystko wskazywa³o na dzia³anie „z³ego”, 
zosta³ aresztowany i skazany na wiêzienie. Kiedy go zwolniono, zwyczaj 
palenia by³ bardzo rozpowszechniony, palenie by³o hiszpañskim szaleñstwem.
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Po œmierci El¿biety I, sir Raleigh popad³ w nie³askê u Króla Jakuba I znanego 
przeciwnika palenia, za rzekomy spisek zosta³ stracony 28.10.1618 roku.
Tytoñ przedosta³ siê do W³och z Portugalii i Francji. Holandia a póŸniej ca³a 
Niderlandia zosta³a opanowana przez tytoñ dziêki ¿eglarzom angielskim 
i francuskim w drugiej po³owie XVI wieku.   czasem ¿eglarze holenderscy 
zaczêli przywoziæ tytoñ z Nowego Œwiata. Z Holandii tytoñ trafia do Niemiec 
a z Turcji do Polski dziêki darowi su³tana Murada III dla Anny Jagiellonki tytoñ 
przywióz³ polski pose³ Uchañski. Do Rosji tytoñ trafia z krajów oœciennych. 
Ca³a Europa pozna³a tytoñ do koñca XVI wieku.
Tytoñ trafia równie¿ do Afryki, jest wymieniany za koœæ s³oniowa i niewolników.
Japonia pozna³a tytoñ dziêki ¿eglarzom portugalskim w 1542 roku. 
Na³óg rozszerzy³ siê bardzo szybko i juz po 50 lach zosta³ surowo zakazany. 
Japoñczycy podczas inwazji na Koreê zawieŸli tam równie¿ zami³owanie 
do palenia tytoniu. Portugalczycy „zarazili” tytoniem równie¿ Chiny i Indie. 
NajpóŸniej tytoñ dotar³ do Australii, dopiero pod koniec XVII wieku wraz 
z pierwszymi bia³ymi. Do rozpowszechnienia tytoniu w Europie przyczyni³a 
siê te¿ wojna trzydziestoletnia. Na pocz¹tku gdy tylko pojawi³ siê tytoñ, 
wzbudzi³ wiele kontrowersji (choæby przygoda Jareza), szybko jednak siê 
z nim oswojono. Pojawia³y siê tu i ówdzie g³osy sprzeciwu  chodzi³o o dym, 
ale przede wszystkim tytoñ kojarzono z leczeniem.
W XVI wieku Koœció³ wyda³ zakaz palenia w œwi¹tyniach. W XVII wieku pojawi³y 
siê pierwsze „cywilne” zakazy palenia. Czasami by³y to zakazy dotycz¹ce 
palenia w miejscach œciœle okreœlonych, w miejscach publicznych czy te¿ 
zakazy ca³kowite, obejmuj¹ce równie¿ uprawê i handel tytoniem. Zakazy 
wydawano w Europie i w Azji, czasami kary dla palaczy by³y bardzo srogie, 
od grzywny, wiêzienia, poprzez obcinanie nosów, zaszywanie ust po karê œmierci. 

W 1493 roku Ramon Pane  mnich, który towarzyszy³ Kolumbowi w jego drugiej 
wyprawie  opisa³ zwyczaj palenia tytoniu przez Indian.Pisa³ miêdzy innymi 
o korzystaniu przez Indian z rurki w kszta³cie litery „Y”, któr¹ wk³adali do nosa 
i wci¹gali dym z palonego tytoniu (1497  „De Insularium Ribitus"). Ramon Pane 
jest uwa¿any za cz³owieka, który walnie przyczyni³ siê do rozwoju na³ogu 
palenia tytoniu w Europie. W³aœnie on przywióz³ pierwsze nasiona tytoniu 
do Europy, siano je w ogrodach uniwersyteckich i w ogrodach mo¿now³adców. 
Francuski ambasador Jean Nicot de Villemain przes³a³ roœlinê z Portugalii do 
Francji. Na pocz¹tku XVI wieku tytoñ trafia³ tak¿e do Anglii za poœrednictwem 
marynarzy. W drugiej po³owie XVI wieku sir Walter Raleigh, za³o¿y³ angielsk¹ 
koloniê w Wirginii, sam sta³ siê na³ogowym palaczem. Po powrocie do Anglii 
by³ ¿arliwym propagatorem palenia tytoniu, dziêki niemu zwyczaj palenia 
rozszerza³ siê jak po¿ar. 

Cdn.
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Budowa fajki

Standardowa fajka wrzoœcowa czy sepiolitowa sk³ada siê zazwyczaj z ustnika 
po³¹czonego z g³ówk¹ (a w zasadzie jej czêœci¹ - szyjk¹). Ustniki wykonane s¹ 
z ebonitu (wulkanitu), tworzyw sztucznych, bursztynu czy rogu.
£¹czenie ustnika z szyjk¹ to zazwyczaj czop wciskany w dó³ czopowy szyjki.
Takie mocowanie ustnika w szyjce u³atwia ich czyszczenie.
Niektóre fajki charakteryzuj¹ siê posiadaniem pierœcieni czy wstawek 
z metalu, tworzyw sztucznych, rogu, itp. stanowi¹cych  wzmocnienie lub 
element dekoracyjny. Bambus i koœci stosuje siê czasem jako przed³u¿enie
pomiêdzy szyjk¹ a ustnikiem.

G³ówka (bowl)

Szyjka
(shank)Pierœcieñ

(band)

Ustnik (stem)

Koñcówka
(bit)

Czop
(tenon)

Zgryz
(mounthpiece) Czo³o ustnika

(stem face)
Czo³o szyjki
(shank face)

Podstawa (stummel)

Gniazdo/dó³ czopowy
(mortise)

Komin/palenisko
(tobacco chamber)

KrawêdŸ g³ówki
(rim/dead)

Stopa
(foot)

Dno
(heel)

Kana³ dymowy
(air passage)
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Komin/palenisko
(tobacco chamber)

Kana³ dymowy
(air passage)

Bez wzglêdu na to jak fajka wygl¹da, to co najwa¿niejsze z punktu widzenia 
samego palenia, jest ukryte wewn¹trz. Dobrze zaprojektowana i wykonana
fajka, pozwala na przyjemne palenie, Ÿle zbudowana fajka to zawsze 
rozczarowanie. Poni¿ej widaæ najwa¿niejsze elementy wewnêtrzne fajki.

Gniazdo i czop - powinny byæ tak
dopasowane, by czop wype³nia³
w ca³oœci gniazdo (dó³ czopowy)

W prawid³owo nawierconej fajce, przewód dymowy
powinien wychodziæ w centralnej czêœci dna komina
(paleniska), tak jak jest to widoczne na obrazku powy¿ej.
Na prawo jest ilustracja, gdzie widaæ zbyt wysoko nawiercony
przewód dymowy. Tytoñ znajduj¹cy siê poni¿ej przewodu
dymowego, nie bêdzie siê pali³. Warto zwróciæ
na to uwagê przy zakupie nowej fajki.

Jak oni to robi¹? Pewnie zastanawiasz
siê jak fajkarze nawiercaj¹ przewód dymowy
w fajkach typu bent. Najpierw nawierca siê 
prosty ustnik, a póŸniej siê go wygina. Dziêki temu,
¿e gniazdo jest nieco szersze od przewodu dymowego
mo¿na go nawierciæ pod k¹tem do osi gniazda, tak by
wyszed³ na dnie komina. Po prawej widoczny ustnik
typu military (army) tenon, poniewa¿ Jest no œciêty
sto¿kowo, tak te¿ Musi byæ nawiercone gniazdo.
Peterson opatentowa³ system, zapewniaj¹cy suche palenie,
dziêki zastosowaniu komory na wilgoæ poni¿ej przewodu dymowego.
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Ustnik siode³kowy (saddle stem)

Ustnik sto¿kowy (tapered stem)

Czop wciskany (push tenon)

Ustnik kombinowany (combination stem)

Military or army tenon

Standard Rybi ogon
(fishtail)

P-lip Dental

Szeroka koñcówka
(wide comfort bit)

Regular
(sngle) bore

Double bore
(bite resistant)

Double comfort bit

Po³¹czenie na metalowy gwint ze skraplaczem
i komor¹ skraplania w szyjce

Ustniki wystepuj¹ w trzech wariantach:
siode³kowe, sto¿kowe i kombinowane.

Posiadaj¹ one tak zwane po³¹czenie
wciskane, tzn. czop ustnika wciska siê

w gniazdo szyjki fajki. Jest to nieco myl¹ce
pojêcie, gdy¿ Ustnik taki nale¿y wkrêcaæ

w gniazdo, co zapobiegnie
rozszczelnieniu po³¹czenia.

Ustniki typu military (army) tenon, posiadaj¹
sto¿kowo wyprofilowany czop. Który ³atwo
osadza siê i demontuje (gniazdo równie¿

jest nawiercone sto¿kowo).
Czêœæ producentów stosowa³a metalowe
(gwintowane czop i gniazdo) po³¹czenia,
czêsto wymyslnie przed³y¿ane i maj¹ce

dzia³aæ jak skraplacz wilgoci.
Z du¿¹ Ostro¿noœci¹ nale¿y podchodziæ

 do fajek z sepiolitu, gdy¿ materia³ jest bardziej
wra¿liwy ni¿ Wrzosiec, koœæ czy tworzywo

sztuczne, w zwi¹zku z czym ³atwo o
uszkodzenie dolu czopowego.
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Mocowanie czopu

Dobrze

�le

Chyba najbardziej istotne cechy, jakie odró¿niaj¹ fajkê od œwietnej fajki
(jeœli chodzi o jakoœæ palenia) s¹ g³êboko ukryte. Dopasowanie czopa 
i gniazda ma kluczowe znaczenie dla suchego palenia, gdy czop jest zbyt
d³ugi nie uzyskamy w³aœciwego po³¹czenia szyjki i ustnika - utworzy siê 
przerwa, gdy czop jest za krótki, w gnieŸdzie czopa powstaje wolna
przestrzeñ, gdzie skrapla siê kondensat, co mo¿e doprowadziæ do
rozpêcznienia szyjki i w rezultacie do problemów z po³¹czeniem ustnika
z szyjk¹. W³aœciwe dopasowanie d³ugoœci czopa do g³êbokoœci gniazda
daje równy przewód dymowy od koñcówki ustnika a¿ do dna komina.
Takie po³¹czenie pozwala paliæ ch³odno i sucho (oczywiœcie przy zachowaniu
innych zasad palenia).
Niektórzy fajkarze wol¹ jednak zostawiaæ w¹sk¹ przestrzeñ pomiêdzy 
koñcówk¹ czopa a do³em gniazda czopowego w nadziei, ¿e w ten sposób
tworz¹ pewnego rodzaju pu³apkê na kondensat.
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Znane postaci i fajka

Bronis³aw Geremek - (ur.6.03.1932 w Warszawie, zm.13.07.2008 
w Lubieniu) – polski historyk-mediewista i polityk, w latach 2000–2001 
przewodnicz¹cy Unii Wolnoœci, minister spraw zagranicznych w latach 
1997–2000, pose³ na Sejm X,  I, II i III kadencji, od 2004 do œmierci 
pose³ do Parlamentu Europejskiego. Mia³ ponad 70 fajek.

Czes³aw Niemen-Wydrzycki, (ur. jako Czes³aw Juliusz Wydrzycki 
16 lutego 1939 r. w Starych Wasiliszkach k.Lidy, zm. 17 stycznia 2004 r. 
w Warszawie) – polski piosenkarz, kompozytor, multiinstrumentalista 
i autor tekstów piosenek.

Jacek Chmielnik (ur. 31.01.1953 w £odzi, zm. 22 .08. 2007 w 
Suchawie) – polski aktor teatralny i filmowy, re¿yser teatralny i 
dramaturg. Znany g³ównie z ról w filmach Juliusza Machulskiego: 
Vabank i Kingsajz. Ponadto prowadzi³ w TVP1 teleturniej “Kochamy 
polskie seriale”.

Maciej S³omczyñski (ur. 10.04.1920 w Warszawie, zm. 20.03.1998 
w Krakowie) – polski pisarz i t³umacz. Swoje powieœci kryminalne 
podpisywa³ pseudonimem Joe Alex/Józef Aleks/Kazimierz 
Kwaœniewski. By³ synem amerykañskiego re¿ysera i producenta 
filmowego Meriana Coopera i Marjorie Crosby, Angielki (póŸniej 
Marjorie Crosby-S³omczyñska). Nazwisko S³omczyñski nosi³ po 
ojczymie, Aleksandrze S³omczyñskim.

S³awomir Mro¿ek (ur. 29.06.1930 w Borzêcinie) – polski dramatopisarz 
i prozaik. Autor satyrycznych opowiadañ i utworów dramatycznych o 
tematyce filozoficznej, politycznej, obyczajowej i psychologicznej. Jako 
dramaturg zaliczany do nurtu teatru absurdu. 6 czerwca 2008 wyjecha³ 
na sta³ê do NIcei we Fracji - pytany dlaczego, odpowiada, ¿e czas 
odpocz¹æ, a tam klimat bardziej temu sprzyjaj¹cy. 

Ferdynand Antoni Ossendowski (ur. 27.05.1876 w Lucynie w guberni 
witebskiej w Rosji, zm. 3.01.945 w ¯ó³winie ko³o Milanówka) – polski 
pisarz, dziennikarz, podró¿nik, antykomunista, nauczyciel akademicki, 
cz³onek Akademii Francuskiej, dzia³acz polityczny, naukowy i spo³eczny.
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