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Œwiêto fajki Przemyœl 2011
(z relacji znajomych)

IV Œwiêto Fajki w Przemyœlu, odby³o siê w dniach 25-27 czerwca br., pod 
has³em “Darz Bór Fajko”. Jak sama nazwa wskazuje by³a to impreza fajkowo-
myœliwska. Oczywiœcie impreza zaczê³a siê ju¿ w sobotê odwiedzinami u 
Celiny i Tadka Poliñskich. Oko³o 16-tej wiêkszoœæ uczestników stawi³a siê 
u Zbyszka Bednarczyka. Warto tutaj wspomnieæ,¿e Zbyszek obchodzi³ 20-lecie 
pracy twórczej.Po powitaniach, przyst¹piono do licytacji fantów przywiezionych 
przez goœci imprezy, a uzyskane pieni¹¿ki, jak zwykle zasili³y szczytny cel. 
Odby³ siê konkurs w wolnym paleniu fajki, mecz siatkówki z fajkami w zêbach, 
a wszystko przeplatane spo¿ywaniem piwa z beczki, kie³basek, grochówki i 
tañcami. Zabawa jak zwykle zakoñczy³a siê póŸnym wieczorem.

W niedzielne po³udnie nast¹pi³o otwarcie nowej wystawy w Muzeum Dzwonów 
i Fajek. Jak zwykle odby³ siê kiermasz, gdzie mo¿na by³o oprócz fajek nabyæ 
akcesoria myœliwskie. Odby³a siê równie¿ parada, fajczarze wraz z myœliwymi, 
oraz wielu przemyskich sympatyków fajki, utworzyli korowód i udali siê 
w kierunku pomnika fajki. Jak co roku, ³aweczka-fajka zadymi³a oznajmiaj¹c 
wszem i wobec, ¿e fajczarze s¹ i pal¹ pomimo nieprzychylnych nam przepisów 
prawa. Korowód prowadzony by³ przez orkiestrê “Czêstochowa Pipe and Drums”. 
Na scenie stoj¹cej na przemyskim Rynku oprócz oficjalnych przemówieñ, 
mo¿na by³o wys³uchaæ koncertu grup “The Dreadnoughts” i “Strachy 
na Lachy”.Konkurs w wolnym paleniu fajki, odby³ siê w znanej fajczarzom 
scenerii, czyli w lokalu “NiedŸwiadek”. Zmagania z fajk¹ i “myœliwskim tytoniem, 
zakoñczy³a siê zwyciêstwem Krzysztofa Koz³owskiego z KKF Konin.

W poniedzia³ek fajkowa wycieczka ruszy³a do Bieszczadu. Pierwszym 
przystankiem by³ Oœrodek Edukacji Leœnej w Birczy, gdzie odby³o siê zwiedzanie 
i prezentacja, a fajczarze mieli okazje poznaæ pracê leœników. Nastêpnym 
etapem by³o polsko-ukraiñskie przejœcie graniczne w Kroœcienku, gdzie 
zapoznano siê z prac¹ pograniczników, zwiedzono przejœcie graniczne 
a na peronie zapalono fajeczki. Ostatnim etapem by³y odwiedziny u 
rzeŸbiarza Bogus³awa Iwanowskiego w Tyrawie Wo³owskiej. By³o ogl¹danie 
prac gospodarza, wspólne ognisko i kie³baski. 
A póŸniej ... No có¿, do zobaczenia za rok.
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Bogaci Anglicy palili w fajkach glinianych, ci mniej zamo¿ni 
wykorzystywali ³upiny orzecha i ŸdŸb³a s³omy. Trudnoœci w zdobyciu 
fajki spowodowa³y, ¿e powstawa³y „tabagii” czyli miejsca, gdzie mo¿na 
by³o paliæ tytoñ nawet nie posiadaj¹c w³asnej fajki. Powsta³y równie¿ 
pierwsze kluby fajczarzy tzw. „smoking parties”, ich kontynuacj¹ s¹ 
dzisiejsze Pipe Cluby. 
Pocz¹tkowo fajki gliniane produkowano w Angli, póŸniej w Holandii. 
Szczególnie wielu „wypiekaczy” fajek by³o w mieœcie Gouda. 
Na prze³omie XVII i XVIII wieku w Goudzie dzia³a³o ok. 500 warsztatów 
daj¹cych zatrudnienie oko³o 15000 osób.Pierwsze „holenderki” mia³y 
pewn¹ wadê, zbieraj¹cy siê kondensat utrudnia³ palenie, z czasem 
zaczêto produkowaæ fajki z osadnikiem pod g³ówk¹, póŸniej te¿ 
oddzielnie g³ówki i cybuchy, co znakomicie u³atwia³o czyszczenie 
z kondensatu a wiêc komfort palenia. Z czasem powsta³y fajki 
wieloczêœciowe, sk³adaj¹ce siê z g³ówki, osadnika, cybucha i ustnika. 
G³ówki pocz¹tkowo gliniane, póŸniej ceramiczne, piankowe czy 
drewniane (wrzoœcowe). Podobnie by³o z osadnikami. Cybuchy g³ównie 
drewniane. Ustniki z rogu, koœci, bursztynu póŸniej ebonitu.
Proste fajki gliniane pocz¹tkowo posiada³y tylko znak wytwórcy, 
z czasem sta³y siê tak popularne a co za tym idzie tanie, ¿e kupowano 
je na tuziny. Fajki gliniane ³atwo siê t³uk³y, z chwil¹ gdy sta³y siê tanie, 
nie stanowi³o to problemu. Po pêkniêta fajkê nawet siê nie schylano.
Niektóre egzemplarze by³y jednak misternie zdobione, osi¹ga³y wiêc 
wysokie ceny. Pocz¹tkowo zdobiono g³ówki, rzadziej cybuch, gdy zaczêto 
produkowaæ fajki wieloczêœciowe, zdobiono równie¿ osadniki. Dla takich 
drogich okazów fajek, tworzono specjalne pokrowce/pochewki, 
drewniane/metalowe zazwyczaj misternie zdobione.

Cd.: Historia fajki i tytoniu

Sepiolit/pianka morska (merschaum)
Pierwsz¹ fajkê z pianki morskiej wykona³ w 1723 roku budapeszteñski 
szewc Karol Kovacs. Otrzyma³ on od wêgierskiego hrabiego Andrassy 
kawa³ek sepiolitu. Kovacs wykona³ dwie fajki, jedn¹ wzi¹³ hrabia 
a drug¹ pozostawi³ jako zap³atê. Poniewa¿ pianka siê brudzi pod 
dotykiem r¹k, Kovacs wtar³ w ni¹ b.wosk uzyskuj¹c alabastrowy po³ysk. 
Dziœ równie¿ fajki s¹ woskowane przez wytwórców bia³ym lub ¿ó³tym 
woskiem, choæ najlepszym œrodkiem do konserwacji jest olbrot (t³uszcz 
z wieloryba - dziœ praktycznie nieosiagalny ze wzglêdu na zakaz handlu). 
Jedna z ksi¹¿ek dla d¿entelmenów podaje, ¿e fajkê z pianki powinno 
paliæ siê w bia³ej rêkawiczce. 
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Sepiolit (merschaum) stanowi bardzo wdziêczny materia³ dla twórcy, 
lecz gotowy produkt jest bardzo kruchy. Do dziœ powstaj¹ prawdziwe 
dzie³a sztuki z tego materia³u, zarówno fajki, cygarniczki, jak i inne 
precjoza, posiadaj¹ czêsto bardzo frywolne wykoñczenie.
Podstawow¹ zalet¹ fajki z sepiolitu, by³a ich ch³onnoœæ, dziêki czemu 
pali³o siê w nich sucho i przyjemnie. Lekka fajka o porowatej strukturze 
z ³atwoœci¹ absorbuje kondensat i z czasem piêknie siê wybarwia 
na z³oto, póŸniej br¹zowo. 

Fajka porcelanowa
W XVIII wieku zaczêto produkowaæ fajki porcelanowe których g³ówki 
i osadniki by³y czêsto przepiêknie zdobione. Portrety, scenki rodzajowe 
(czasem frywolne), fajki korporacyjne czy znane powszechnie 
tzw. fajki rezerwistów.

Fajki drewniane
Pierwsze fajki drewniane zaczêto produkowaæ oko³o 1760 roku. By³y to 
g³ównie fajki olchowe, najbardziej ceniono te z bulwy porastaj¹cej 
czasem pnie. Mia³y swoje zalety  by³y lekkie i niet³uk¹ce. Mia³y te¿ 
swoje wady, ³atwo siê przepala³y, stosowano wiêc wk³adki z metalu. 
Obijano te¿ takie fajki z zewn¹trz blach¹  w zale¿noœci od zamo¿noœci 
zamawiaj¹cego z³ot¹, srebrn¹ b¹dŸ cynkow¹. Produkowano równie¿ 
fajki z gruszy, œliwy, jesionu czy orzecha w³oskiego. Kszta³ty fajek by³y 
zwi¹zane z okresem w jakim powstawa³y jak te¿ z zawodem wytwórcy. 
Myœliwi palili krótkie fajki tzw. „tyrolki”, ch³opi d³ugie fajki z giêtym 
ustnikiem, górale od wieków pal¹ swoje ozdabiane metalem fajki.

Bruyere
Podanie g³osi, ¿e pewien mieszkaniec St.Claude gdzie cech fajkarski 
by³ silnie rozwiniêty uda³ siê œladami swego idola Napoleona na Korsykê. 
Tam uleg³a zniszczeniu jego fajka z pianki, uda³ siê wiêc do miejscowego 
stolarza, ten zrobi³ mu fajkê z bulwy wrzoœca. Fajka okaza³a siê œwietna, 
nie pali³a siê jak inne drewno, znakomicie oddawa³a smak tytoniu. 
Tak ok. roku 1810 wrzosiec rozprzestrzeni³ siê po Europie. W XIX wieku 
powsta³y tak znane firmy jak Butz-Choquin (1858), Ben Wade (1860), 
Charatan (1863), Peterson (1875) czy Savinelli (1876). 
Legenda fajkarska czyli Dunhill za³o¿y³ swój sklep w 1907 roku 
w Londynie przy Duke Street 31A. Sprzedawano tam cygara, papierosy, 
fajki francuskie oraz w³asne mieszanki tytoniowe. 
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SHAPE
Nazwy kszta³tów fajek mo¿na czasami sk³adaæ z wielu cz³onów. 
S¹ pewne kanony i wówczas wystarczy jedno s³owo na okreœlenie 
kszta³tu (shape) fajki. Czasem jednak by okreœliæ fajkê, nale¿y podaæ 
kszta³t g³ówki, kszta³t przebiegu szyjki i ustnika oraz kszta³t ustnika, 
np. Dublin Bent Army. To znaczy, ¿e mamy do czynienia z fajk¹ o g³ówce 
w kszta³cie Dublin, z giêt¹ szyjk¹ i ustnikiem, a sam ustnik jest wciskany.

Wiele kszta³tów fajek jest zbli¿onych a granica pomiêdzy np. billiardem 
a potem, jest dosyæ p³ynna. Wreszcie mamy do czynienia z fajk¹, 
która w zale¿noœci od zamocowanego ustnika zmienia swoj¹ nazwê 
np. Liverpool i Lovat lub Canadian i Lumberman.

Apple - po angielsku znaczy jab³ko po polsku. I takiego „jab³kowitego” 
kszta³tu s¹ g³ówki  tego typu fajek. To jeden z najbardziej klasycznych 
wzorów. Wystêpuje zarówno w wersji prostej jak i bent (zazwyczaj 
                                         lekko giêty). Ustniki i sadle i taper.

Prince/Diplomat - L¿ejsze i bardziej smuk³e od Apple. To ulubiona 
fajka syna królowej Wiktorii, ksiêcia Walii, Alberta, póŸniejszego króla 
Anglii Edwarda VII. Na jego dworze mo¿na by³o paliæ cygara i fajki, 
czego Wiktoria surowo zabrania³a. 
Cienkoœcienny, mieszcz¹cy w kominie spor¹ porcjê tytoniu, z krótk¹ 
szyjk¹ i doœæ d³ugim, smuk³ym, prostym lub lekko wygiêtym ustnikiem. 
                                   Diplomat ma nieco smuklejsz¹ szyjkê i ustnik 
                                          ni¿ Prince. Zachowa³o siê sporo zdjêæ jego 
wysokoœci z fajk¹, zaœ imieniem ksiêcia w USA nazwano doœæ 
pospolit¹ mieszankê tytoniow¹ „Prince Albert”.

Army - Standard to g³ówka typu billiard. Oczywiœcie kszta³ty s¹ 
najró¿niejsze a okreœlenie Army Mount to rodzaj mocowania ustnika 
„na wcisk”, sama nazwa pochodzi st¹d, ¿e fajka stworzono dla 
¿o³nierzy w trakcie prowadzonej w latach 1853-56 wojny krymskiej. 
Fajka typu niemieckiego (wieloczêœciowa) by³a niewygodna 
szczególnie podczas marszu, ³atwo by³o zgubiæ któryœ z elementów. 
                                          Szyjka jest wzmacniana virol¹ (obr¹czk¹)                
                                          by nie pêk³a w trakcie mocowania ustnika. 
                     Ustnik od strony szyjki fajki jest uformowany sto¿kowo, 
wk³ada siê go w szyjkê do wyczucia oporu. 
Fajki wystêpuj¹ tak w wersji prostej jak i bent.
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Billiard - Drugi, po apple, klasyczny kszta³t. Fajka d¿entelmena. 
K¹t pomiêdzy g³ówk¹ a szyjk¹ to 90 stopni. G³ówka zazwyczaj 
o równej œrednicy na ca³ej wysokoœci. Wysokoœæ g³ówki jest zbli¿ona 
do d³ugoœci szyjki. Przekrój szyjki jest okr¹g³y. Ustnik typu taper. 
Oczywiœcie istniej¹ wariacje na temat Billiarda, od prostego 
                                              po Oom Paul. 
                                              Billiard z g³ówk¹ bardzo wysok¹ to 
                                              Chimney (Skyscraper) a z nisk¹ to Pot.

Pot - w jednym z wielu znaczeñ s³ownikowych t³umaczy siê na 
rondelek. I przypomina te kuchenne naczynie, jako ¿e jest  
„obciêtym Billiardem” najczêœciej z p³askim rimem, czyli krawêdzi¹ 
komina. Zaopatrywane s¹ we wszystkie mo¿liwe do zastosowania 
                                           rodzaje ustników. Czêsto wystêpuj¹ 
                                           z szyjk¹ o przekroju kwadratowym.

Chimney/Skyscraper - Fajeczka ze szczególnie wysokim kominem, 
najczêœciej w kszta³cie Billiard. Taki d³ugodystansowiec . Zazwyczaj 
z ustnikiem prostym, rzadziej delikatnie giêtym.

Liverpool - G³ówka Liverpoola podobna do Billiarda. 
Szyjka znacznie d³u¿sza ni¿ w Biliardzie (1,5-2 razy wysokoœci komina), 
o przekroju okr¹g³ym. Ustnik typu taper.

Lovat - Fajeczka bliŸniaczo podobna do Liverpoola 
z wy³¹czeniem ustnika. 
Ten jest typu saddle w wersji skróconej czyli lovat saddle.

Cdn.
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TYTOÑ cz.1

Odmiany tytoniu

     Podstawowych odmian nie jest wiele i ka¿dy fajczarz o nich s³ysza³. 
     To typy tytoniu o odmiennym kszta³cie, zawartoœci cukrów i nikotyny, 
     wydajnoœci, smaku, zapachu. Dodanie ka¿dego z nich do zestawianej 
     mieszanki fajkowej determinuje okreœlone cechy blendu.

VIRGINIA - To tytoñ posiadaj¹cy najwiêcej odmian, roœnie na ca³ym œwiecie. 
Virginiê, zarówno tê jasn¹, jak i ciemn¹, uprawia siê w chwili obecnej niemal 
na ca³ym œwiecie. Niemal wszêdzie suszona jest ciep³ym powietrzem. 
Jest sk³adnikiem wiêkszoœci blendów, zestawia siê te¿ mieszanki z samej 
Virginii, ale i one bywaj¹ skomplikowane  w ich sk³ad wchodzi niejednokrotnie 
nawet 20 Virginii z ro¿nych kontynentów.

BURLEY - Typowe amerykañskie mieszanki zawieraj¹ w swoim sk³adzie du¿o 
Burleya. Tytoñ u¿ywany g³ównie do papierosów, ale wyodrêbniono te¿ odmiany 
czysto fajkowe. Odmiany te maj¹ najbardziej naturalny smak tytoniu  ¿adnych 
s³odyczy, ¿adnych kwasków, niekiedy jakiœ orzechowy akcent. Burleye s¹ 
mocno higroskopijne, wiêc ³atwo je sztucznie dos³odziæ czy aromatyzowaæ. 
Poza Stanami, odmianê tê uprawia siê we W³oszech, Brazylii, Meksyku oraz 
na Pó³wyspie Koreañskim.

MARYLAND - Tytoñ tego typu ma niewielk¹ zawartoœæ nikotyny oraz neutralny 
smak. U¿ywany jest g³ownie do „os³abiania” mieszanek zbyt mocnych lub 
zbyt aromatycznych. Ma doskona³e w³aœciwoœci palne, st¹d powszechne 
jego dodawanie do mikstur, które same w sobie pal¹ siê nienajlepiej. 
W dzisiejszych czasach zamiast poprawiaæ palnoœæ dodatkiem naturalnych 
liœci Marylanda, skrapia siê gotowe produkty glikolem lub alkoholami, estrami 
czy substancjami oleistymi. Szybko i tanio.

ORIENTALE - Zwane tak¿e tureckimi  to tytonie o drobnych liœciach 
wyhodowane na ubogich w azot glebach na terenach dawnego imperium 
osmañskiego. To roœliny nadzwyczaj smaczne w paleniu, zawieraj¹ce 
niewielkie iloœci nikotyny i bardzo ró¿ne iloœci cukru, od œladowego po 
bardzo du¿y. Najbardziej znane i cenione odmiany to grecka Basma, 
Mahalli, Xanthii (Ashton Old Dog), Dubek, Yenidji (Balkan Sobranije  
niestety zniszczona podczas wojny na Ba³kanach) oraz czysto turecka Smyrna.
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LATAKIE - To odmiany pochodz¹ce z Syrii i Cypru. Liœcie zawieszone 
na krokwiach dachu, gdzie przez miesi¹ce poddawane bywa³y dzia³aniu 
dymu z domowych palenisk. W pobli¿u portowego miasta Latakia pali³o siê 
kar³owatymi dêbami oraz krzewami porastaj¹cymi kamieniste gleby. 
Syryjskie tytonie s¹ zwykle jaœniejsze i bardziej aromatyczne od cypryjskich. 
Latakie u¿ywane s¹ do dosmaczania mieszanek angielskich. Nawet dodatek 
3 proc. tego tytoniu jest w blendzie wyczuwalny. 15-20 stanowi standard, 
a niektórzy blenderzy opracowali mikstury, które zawiera³y go 40-50 proc. 
Nieliczni wielbiciele Latakii palili j¹ w postaci „czystej”. 

PERIQUE - Typowy tytoñ przyprawowy. Ostry w smaku, mocny, interesuj¹cy. 
W mieszankach, szczególnie z Virgini¹, zmienia charakter tytoniu bazowego  
blend staje siê pikantny, aczkolwiek nie traci s³odkoœci.  Dodanie 5 proc. 
Perique wystarcza do zmiany smaku. Nie dodaje siê go niemal nigdy wiêcej 
ni¿ 15, góra 20 proc. Tytoñ ten posiada podobny wp³yw na spalanie tytoniu 
jak Marylandy  mieszanki z Perique lepiej siê ¿arz¹ w fajce. Jest uprawiany 
jedynie w kotlinie Œw. Jakuba w Luizjanie. 

RUSTICA - To po prostu dziki tytoñ, indiañski tytoñ, machorka, bakun, 
czyli Nicotiana rustica. Ma intensywny smak, jest mocny i stanowi niekiedy 
tajn¹ broñ blenderów. Dodanie tego tytoniu do mieszanki podnosi jej moc 
i dodaje naturalnoœci.

                                                                                       Cdn.
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Znane postaci i fajka

Jaros³aw Grzêdowicz (ur.3.05.1965 we Wroc³awiu) - polski 
pisarz fantasta. Debiut w roku 1982 opowiadanie “Azyl dla 
starych pilotów”, w tygodniku "Odg³osy". W 1990 razem 
z Rafa³em A. Ziemkiewiczem,  Andrzejem £askim, 
Krzysztofem Soko³owskim i Dariuszem Zientalakiem za³o¿y³ 
magazyn literacki "Fenix". 

Lech Wa³êsa (ur.29.09.1943 w Popowie) – polski polityk i dzia³acz 
zwi¹zkowy, z zawodu elektryk. Wspó³za³o¿yciel i pierwszy 
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci", opozycjonista w okresie PRL. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995. 
Cz³owiek roku 1981 wed³ug magazynu "Time" oraz laureat Pokojowej 
Nagrody Nobla (1983).

Marek Perepeczko (ur.3.04.1942 w Warszawie, 
zm. 17.11.2005 w Czêstochowie) – aktor teatralny i 
filmowy. W 1965 ukoñczy³ wydzia³ aktorski PWST. 
W latach 80. przebywa³ poza granicami Polski. By³ 
równie¿ dyrektorem kilku teatrów. Niezapomniany 
odtwórca g³ównej roli w serialu “Janosik”.

Piotr S³onimski (ur.9.11.1922 w Warszawie, zm.25.04.2009 w Pary¿u) 
– francuski genetyk polskiego pochodzenia, pionier badañ nad 
genetyk¹ mitochondriów. Podczas okupacji by³ ¿o³nierzem AK w 
stopniu podchor¹¿ego. Walczy³ w powstaniu warszawskim. Po wojnie 
wyemigrowa³ do Francji z powodu represji za przynale¿noœæ do AK. 
Podczas stanu wojennego, ufundowa³ stypendium dla polskich 
naukowców, którzy stracili pracê w wyniku represji.

Wiktor Zborowski (ur. 10 stycznia 1951 w Warszawie) – aktor 
teatralny, filmowy i dubbingowy. 
Siostrzeniec Jana Kobuszewskiego.

Piotr Szczepanik (ur.14.02.1942 w Lublinie) – piosenkarz, 
aktor i gitarzysta. Studiowa³ historiê sztuki na KUL i tam 
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ artystyczn¹ w kabarecie „Czart” i teatrze 
Akademii Medycznej „Dren 59”. PóŸniej kariera solowa.



Nak³ad w³asny MM

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

tel. 668-698-376


