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Zielona Góra 06.08.2011

Poznañ - Puchar “Novotel” - 03.09.2011

Zielonogórskie spotkanie odby³o siê w œwietnej atmosferze i jak zwykle by³o 
doskonale zorganizowane dziêki znakomitemu organizatorowi jakim jest 
Leszek Sosnowski.
Miejsce pierwsze w konkursie zaj¹³ Micha³ Perczyñski (PC Warszawa), 
drugie - Jerzy Deska (KKF Poznañ),trzecie - Janusz Molski (MPC Szczecin). 
Na miejscu czwartym uplasowa³ siê nasz klubowy kolega, reprezentuj¹cy 
barwy Zielonej Góry - Roman Kalinowski.
Wœród pañ triumfowa³a Danuta Pytel Molska.

Podczas spotkania w Zielonej Górze, odby³y siê obchody 50-cio lecia 
fajczarskiej przygody Janusza Molskiego. Jubilatowi ¿yczymy wielu 
nastêpnych lat z fajk¹ i dalszych sukcesów na niwie fajczarskiej.

No i odby³ siê byæ mo¿e ostatni “Novotel” - wielka by³aby szkoda, gdyby te 
prognozy okaza³y siê prawdziwe. 
By³a to jak zwykle bardzo udana impreza, a przede wszystkim rewelacyjne 
spotkanie towarzyskie.
Przed rozpoczêciem konkursu, odby³y siê obrady RPKF, podczas których
omówiono miêdzy innymi sprawy zwi¹zane z wyjazdem polskich dru¿yn 
klubowych na Puchar Œwiata w Eidhoven, który odbêdzie siê w dniach 
14-16 listopada bie¿¹cego roku.

W konkursie zwyciê¿y³ Roman Kalinowski, a dru¿ynowo KKF Poznañ. 
Najlepsze miejsce wœród pañ wypali³a sobie El¿bieta Dymkowska 
z KKF Koszalin.
KOKF2010 wystawi³ dwie dru¿yny, z których dru¿yna “A” zajê³a 7, a dru¿yna 
“B” miejsce 11 na 11 sklasyfikowanych dru¿yn. Najlepszy z KOKF2010 
okaza³ siê Jakub Balcerzak, który zaj¹³ 28 miejsce, dziêki czemu otrzyma³
dodatkow¹ nagrodê “Kalumetu” przyznawan¹ tradycyjnie za zajêcie
82 lub 28 miejsca - piêkn¹ fajeczkê z oliwki.
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TYTOÑ cz.2

Suszenie i obróbka tytoniu

AIR-CURED - Suszenie powietrzem. Naturalny proces trwaj¹cy od 4 do 8 
tygodni. Suszenie samych liœci ma dwie fazy  najpierw mocno podsuszane s¹ 
one na sznurach lub drutach, potem siê je wi¹¿e w pêczki, by zachowa³y 
elastycznoœæ. Barleye  suszy siê ca³¹ roœlinê. Suszenie powietrzem jest trudn¹ 
sztuk¹ i wymaga sta³ego nadzoru. Za du¿a wilgotnoœæ mo¿e spowodowaæ 
gnicie liœci lub wywo³ywaæ ogniska pleœniowe, zbytnie przesuszenie natomiast 
doprowadza do tego, ¿e liœcie staj¹ siê kruche, ³amliwe.

FLUE-CURED - Suszenie ciep³ym powietrzem. Systemem rur doprowadzane 
jest ciep³e powietrze, które równomiernie penetruje ca³e pomieszczenie i 
bardzo szybko suszy liœcie. Temperatura jest stopniowo powiêkszana. Proces 
trwa ok. tygodnia i znakomicie eksponuje naturalne cukry, jednoczeœnie 
nie zmniejszaj¹c zwartoœci nikotyny. 

FIRE-CURED - Suszenie ogniowe, suszenie z podwêdzaniem  trwa od kilku 
dni do kilku tygodni. W budynkach, które umo¿liwiaj¹ dobr¹ wentylacjê liœcie 
suszy siê nad niewielkimi ogniskami z drewna liœciastego oraz z ich 
wysuszonych liœci. Dym wzbogaca smak tytoniu.

SUN CURED - Wiêkszoœæ tytoni orientalnych podsuszana jest jednak na 
s³oñcu. Nieliczne odmiany wysychaj¹ do koñca w promieniach s³onecznych, 
niektóre dosuszane s¹ pod wiatami, lub w ciep³ym powietrzu, niektóre s¹ 
podwêdzane. Na s³oñcu suszony jest tak¿e burley z Kentucky, czyli tytoñ 
nazywany po prostu Kentucky.

CAVENDISHE - Te tytonie produkowane s¹ z wielu odmian  z Virginii, 
z Marylandów, z Burleyów. Po raz pierwszy œwiat o nich us³ysza³ od Thomasa 
Cavendisha.Nazywa siê tak Virginie i Burleye powsta³e podczas fermentacji 
liœci ze s³odkim dodatkiem  syropu klonowego, cukru trzcinowego, ciemnego 
rumu, miodu. Okreœla siê tym mianem tak¿e mieszanki tytoniowe, w których 
sk³ad wchodz¹ pociête ju¿ i zbite w bele Virginie, Burleye z dodatkiem tytoni 
przyprawowych oraz sk³adnikami s³odz¹cymi i smakowo-aromatycznymi. 
To tzw. druga fermentacja, a w³aœciwie „dojrzewanie”. Bywaj¹ takie, gdzie 
typowy zestaw sk³adników jest nastêpuj¹cy: oko³o 54 procent tytoniu, 
22 procent wody, 8 procent alkoholu, sztuczne s³odziki, czyli gliceryna i sorbitol, 
oraz cukier i syropy aromatyzuj¹ce. 
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Mieszanki - blendy

VIRGINIE - Czysta Virginia  wielu ludzi lubi j¹ paliæ. Ta odmiany tytoniu  choæ 
wszystkie Virginie s¹ s³odkie i zawieraj¹ sporo nikotyny  miewaj¹ ró¿ne 
w³aœciwoœci w zale¿noœci od kraju pochodzenia, regionu, gleby, stanowiska 
oraz od metody suszenia i fermentacji. Niektóre gotowe mieszanki 
zestawione s¹ nawet z 30 i wiêcej rodzajów Virginii z ca³ego œwiata. 
Do blendów typu Virginia zalicza siê równie¿ mieszanki, do których dodawane 
s¹ Burleye (szczególnie Kentucky i Tennessee), Marylandy oraz pikantny 
Perique, bardzo czêsto sama Virginia jest delikatnie aromatyzowana 
(scented virginia).

MIESZANKI ANGIELSKIE - Powinien byæ z³o¿ony wy³¹cznie z tytoniu. 
Konserwatywni s¹ Anglicy i to oni specjalizuj¹ siê w zestawianiu takich 
mieszanek. Podstaw¹ jest najczêœciej Virginia.Najcenniejszym dodatkiem 
zaœ s¹ tytonie Orientalne w ca³ym bogactwie lokalnych odmian, a przede 
wszystkim Latakie. Dla swojej pikantnoœci korzysta siê te¿ czêsto z Perique. 

AROMATYCZNE NATURALNE - Rum i dodanie rozmaitych trunków 
(whisky, brandy, wina) przed i podczas fermentacji znakomicie wp³ywaj¹ 
na ostateczny smak tytoniu. Dla dobrego smaku wrzuca siê do pociêtego 
po fermentacji tytoniu, równie¿ drobno pociête, suszone a nawet kandyzowane 
owoce, orzechy, aromatyczne zio³a oraz przyprawy, kakao, naturaln¹ czekoladê, 
p³atki kwiatów (np. akacji, robinii akacjowej, karagany, lipy, cytrusów, itp.). 
Mieszankê tak¹ pozostawia siê do dojrzewania przez pewien czas. Efekty 
mog¹ byæ nadzwyczajne.

SZTUCZNIE AROMATYZOWANE - Do pociêtej i wstêpnie z³o¿onej mieszanki 
bazowej dolewa siê soków i syropów owocowych, niekiedy nalewek na etanolu 
czy glikolu, sztucznych miodów, aromatów identycznych z naturalnymi. 
Miesza siê to póŸniej oraz suszy w bêbnach i natychmiast pakuje w koperty, 
torebki lub puszki. Niekiedy do blendu trzeba dodaæ konserwantów, bo bez 
nich tytoñ by siê zepsu³.

                                                                                   Cdn.



SHAPE cz.2

Canadian - Taki Liverpool tylko, ¿e ze sp³aszczon¹ szyjk¹ 
(o przekroju owalnym). Ustnik typu taper.

Lumberman - Tak jakby Canadian tylko z ustnikiem lovat saddle.

                                                   Bulldog - Diamentowa g³ówka 
                         rozdzielona jest podwójn¹ lini¹ i ³agodnie przechodzi 
                  w romboidaln¹ w kszta³cie szyjkê i ustnik (kwadrat 
           kopniêty o 45 stopni). Sama g³ówka pochylona jest o kilka 
      stopni do przodu w stosunku do szyjki.
Bulldogi proste, benty. Odmiany: Bullcap, Bulldog Cad, Bullmoose.

                                                     Rhodesian - W³aœciwie bulldogi 
                             i rhodesiany to dwie grupy powoduj¹ce sporo 
                       zamieszania. Fajkarze tym bardziej utrudniaj¹, 
                       ¿e ka¿dy u¿ywa w³asnych nazw i skal. Najczêœciej 
                jednak diamentowa g³ówka i wychodz¹ca z niej szyjka 
          o przekroju okr¹g³ym nazywana jest Rhodezjanem.
      Niektórzy stosuj¹ podzia³ na wg przebiegu szyjki bez zawracania 
sobie g³owy jej przekrojem. Prosta szyjka – Bulldo, giêta – Rhodezjan.

Churchwarden - Nazwa „stra¿nik koœcielny” pochodzi od podobieñstwa do 
stosowanego w koœciele przyrz¹du do gaszenia œwiec. Bardzo ciekawa fajka 
i jednoczeœnie jeden z najstarszych kszta³tów w ca³ej wielkiej historii fajczarskiej. 
Fajka powsta³a w Anglii b¹dŸ Danii (spór trwa lat prawie 400) w czasach dawnych, 
w czasach fajek wy³¹cznie glinianych. 

                                                   Ma³a g³ówka zasadzona na d³ugim 
                                    (nawet 30 cm) ustniku gwarantowa³a bardzo 
                           ch³odny i suchy dym. Fajka niezwykle przyjemna 
              w paleniu, jednak przez d³ugoœæ i kszta³t wymaga poœwiêcenia 
              jej ca³ej uwagi. Trudno trzymaæ ja tylko w zêbach bez groŸby 
              z³amania b¹dŸ zêbów, b¹dŸ ustnika.4
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      Calabash to fajka, która przysz³a do nas z Afryki, gdzie 
roœnie roœlinka Lagenaria vulgaris z rodziny dyniowatych. 
Starannie wyginane tykwy tej¿e roœlinki tworz¹ g³ówkê fajki. 
Umyœlnie ukszta³towane tykwy wysy³ane s¹ do firm fajkarskich, 
które umieszczaj¹ w nich wk³adki z pianki morskiej. Pomiêdzy 
tykw¹ a piank¹ jest wolne miejsce, gdzie dym, och³adza siê, 
nie trac¹c nic ze swego smaku i aromatu. Fajka idealna pod 
wzglêdem przenoszenia walorów palonej mieszanki, jednak 
bardzo du¿a i nieporêczna. Obecnie kalabasz to równie¿ 
okreœlenie samego kszta³tu fajki.

Dublin - G³ówka zwê¿aj¹ca siê ku do³owi i lekko odchylona od szyjki. 
Czêsto g³ówki s¹ bardzo smuk³e a ich œcianki  cienkie, wiêc nie jest to 
koniecznie fajka dla pocz¹tkuj¹cego. Zazwyczaj s¹ to fajki bezfiltrowe. 
Oczywiœcie kszta³t od prostego a¿ po bardzo zbli¿ony do calabasha. 
                          Kszta³t chêtnie wykorzystywany przez fajkarzy 
                          przy produkcji autographów.

                                               Pear - Fajka bardzo podobna do Dublina, 
          ale bardziej zaokr¹glona w stosunku do orygina³u i du¿o mniejsza. 
          Do tego jest to jedna z niewielu fajek dostêpnych prawie wy³¹cznie 
          jako benty. 

Zulu - Kszta³t nie nale¿¹cy do "typowych" jest kolejn¹ wersj¹ dublina. 
Tym razem t¹ szlachetn¹ g³ówkê pochylono do przodu i wyprowadzono 
z niej lekko giêt¹ szyjkê i dodano giêty ustnik. 

Cutty - To chyba najstarszy kszta³t fajki jaki powsta³ w Europie. 
Najczêœciej spotyka siê modele nie za bardzo wygiête, takie 
w okolicach 1/8 bent. Maj¹ na ogó³ p³asko zeszlifowany rim, 
niekiedy wrêcz wypoziomowany, co podkreœla wychylenie g³ówki. 
S¹ bardzo zgrabne i ³atwo je utrzymaæ w zêbach.

Oliphant - Fajka przypomina kie³ s³onia, w zasadzie jest to kszta³t 
niezmienny. Wywodzi siê od fajek piankowych i cygarniczek.



Oom Paul - Zwana Wujkiem Paulem. Ustnik wygiêty pod k¹tem 
prawie 90 stopni przechodzi w szyjkê fajki ustawion¹ równolegle 
do g³ówki. Fajka pojemna i idealna dla ludzi potrzebuj¹cych lulki, 
któr¹ mog¹ paliæ i nie trzymaæ jej w rêkach. Dawniej fajka ¿eglarzy. 

Zeppelin - Coœ jakby cygaro z wrzoœca.

Poker/Stand - G³ówka fajki zazwyczaj w kszta³cie Billiard z p³askim 
dnem, które czêsto przechodzi w p³ask¹ doln¹ czêœæ szyjki. 
Ten typ fajki powsta³, by mo¿na by³o mo¿na j¹ by³o swobodnie 
                         odstawiæ na stó³ np. podczas gry w karty.Oczywiœcie 
                         g³ówki miewaj¹ inne kszta³ty: Dublin, Barrel (beczka), 
                         ustnik zazwyczaj saddle.

Duke/Tankard - Jedna z fajek arystokratek. Bardzo nietypowa i ciekawa. 
Wymyœlona przez Dunhilla, obecnie produkowana przez wiele firm pod 
                                    ró¿nymi nazwami. Sama fajka to g³ówka ze spodem 
podobnym do pokera jednak œciêta pod k¹tem tak, ¿e postawiona kieruje 
ustnik doœæ wysoko. Oryginalny Duke nie ma ¿adnej szyjki, a aluminiow¹ 
rurkê, w któr¹ wk³ada siê d³ug¹, cienk¹ i rurkê zakoñczon¹ ustnikiem. 
Wariacja zwana Don ma króciutk¹ szyjkê zamiast aluminiowej rurki. 
Fajka bezfiltrowa.

                                                           Cherrywood - Nazwa pochodzi 
                                           od fajek wytwarzanych w ga³êzi wiœni. 
                             Dziœ nazwa ta dotyczy równie¿ pokerów z dnem 
             takim jak w fajce Diuk. Takiego Cherrywooda ze szczególnie 
cienk¹ szyjk¹ i ustnikiem nazywa siê te¿ Tankardem, podobnie jak Diuka.
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Horn - Coœ pomiêdzy Cutty a Olifantem 

Cdn.
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Ciekawe linki przydatne przy datowaniu 
i identyfikacji starych fajek:
www.pipephil.eu/logos/en/dunhill/patent1.html
www.rdfield.com/Articles/A Dunhill Pipe Dating.htm
www.loringpage.com/
www.pipepages.com/
www.pipephil.eu/
www.pipephil.eu/logos/dunhill/shapes-l.html
www.925-1000.com/british_marks.html
www.silvercollection.it/englishsilverhallmarks.html
www.pipes-tabacs.com/peterson.php
www.loringpage.com/attpipes/bookupdate.html
www.silvercollection.it/dictionarytobacconistA.html
www.silvercollection.it/ENGLISHSILVERMARKSXS.html
www.pipedia.org/index.php?title=Comoy's_Dating_Guide
www.pipepages.com/62bar8.htm
www.925-1000.com/americansilver__Menu.html
www.grayfoxonline.com/compendium.html

Od redakcji :)

Kochani klubowicze, nasze kalisko-ostrowskie “Pykade³ko” zainteresowa³o 
ju¿ kilka osób i w formie plików .pdf trafi³o do innych klubów.

Jednoczeœnie przypominam, ¿e treœci zawarte w naszym biuletynie, 
pochodz¹ z ogólnie dostêpnych Ÿróde³, do korzystania z których 
gor¹co zapraszam, miejcie na uwadze fakt, ¿e biuletyn stanowi jedynie 
skrót znajduj¹cych siê tam informacji.
Polecam szczególnie: 
- forum fajczarskie  - http://www.fajczarze.pl/forum/
- portal fajka.net - http://www.fajka.net.pl/
- kwartalnik TRAFIKA pod redakcj¹ Jacka Schmidta
- ksi¹¿ki o tematyce fajczarskiej.

Jeœli chodzi o ksi¹¿ki to proponujê poszukaæ na serwisach aukcyjnych, 
czy w biblioteczkach klubowych kolegów.



Znane postaci i fajka

8

Szymon Tadeusz Kobyliñski (ur.22.05.1927 w Warszawie, 
zm.15.04.2002 w Warszawie) – grafik, rysownik - karykaturzysta, 
satyryk, historyk i scenograf. By³ tak¿e eseist¹ i pisarzem oraz 
autorem programów telewizyjnych i radiowych. Popularyzowa³ 
polsk¹ kulturê oraz historiê. By³ znawc¹ broni i barwy Wojska 
Polskiego, broni bia³ej i zbroi, g³ównie z okresu I Rzeczypospolitej.

Zygmunt Bauman (ur.19.11.1925 w Poznaniu) – polski 
socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców koncepcji 
postmodernizmu. Znawca i interpretator Holocaustu. 
Nagrodzony m.in. nagrod¹ im. Theodora W. Adorno i 
nagrod¹ Ksiêcia Asturii w dziedzinie komunikacji i nauk 
humanistycznych, zwan¹ te¿ "hiszpañskim Noblem".

Janusz Adam Onyszkiewicz (ur.18.12.1937 we Lwowie) 
– polityk, matematyk, alpinista i speleolog, dwukrotny 
minister obrony narodowej (w latach 1992–3 i 1997–2000), 
pose³ na Sejm X, I, II i III kadencji, od 2004 do 2009 pose³ 
do Parlamentu Europejskiego (do 2007 wiceprzewod. PE, 
a od 2007 wiceprzewod. Komisji Spraw Zagranicz. PE).

ks.Adam Edward Boniecki (ur. 25 lipca 1934 
w Warszawie) – katolicki prezbiter, genera³ zakonu 
marianów w latach 1993-2000, redaktor naczelny 
Tygodnika Powszechnego w latach 1999-2011.

Renata Dancewicz (ur.7.02.1969 w Lesznie) – aktorka
filmowa i teatralna. Jest cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku 
Bryd¿a Sportowego. 
Tutaj (okazjonalnie) podczas konkursu w Zielonej Górze 
(2009).

W nastêpnych odcinkach, znajd¹ siê mniej lub bardziej znane postaci 
z ca³ego œwiata, stanowi¹ce przekrój ras, zawodów, itp..



Nak³ad w³asny MM

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

tel. 668-698-376

Wygas³a fajka

Zmar³ Krzysztof Miœkiewicz. 
By³ cz³onkiem KKF Poznañ, wielbicielem tytoni 

aromatyzowanych oraz du¿ych fajek w typie duñskim
(których pokaŸny zbiór zgromadzi³ w krótkim czasie).
Czaruj¹cy cz³owiek, zawsze uœmiechniêty i chêtny

do rozmów tak o “niczym” jak i o sprawach trudnych.
Aktywny u¿ytkownik Forum Polskiej Fajki FMS, 

znany pod nickiem draco59 oraz portalu fajkowego
Fajka.net jako jazz59.

Chêtnie spotyka³ siê z fajczarzami, czy to podczas
cyklicznych spotkañ klubowych, konkursów fajczarskich

jak i zupe³nie prywatnie.

W imieniu cz³onków KOKF2010 sk³adam kondolencje
bliskim Krzysztofa.

Niech spoczywa w pokoju.


