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Sprostowanie w sprawie Eindhoven

Okazuje siê, ¿e potkniêcia organizacyjne w Eindhoven rozci¹gnê³y siê nawet 
na wyniki koñcowe. Czas Jerzego Wilczkowiaka z Konina zosta³ podany 
b³êdnie, wynosi³ bowiem nie 30 a 50 minut. 
W tej sprawie zosta³ wystosowany protest do organizatora.
Wiêcej informacji o Pucharze znajdziecie na stronie RPKF.
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TYTOÑ cz.3
Rodzaje ciêcia i formy handlowe

                                  PLUG - Tytoñ jest bardzo mocno sprasowany  z metrowej 
                                  warstwy luŸnych lub pociêtej mieszanki uzyskuje siê blok 
                                  o 2-4 cm gruboœci. Nacisk prasy mo¿e mieæ nawet 55 ton 
                                  i jest utrzymywany przez 3 godziny. Tytoñ zajmuje wiêc 
                                  ma³o miejsca, ale i inaczej dojrzewa w formie sprasowanych 
   placków, poniewa¿ d³ugo zachowuje sta³¹ wilgotnoœæ. Ma to wiêc wp³yw na 
   smak tytoniu. Placki s¹ póŸniej ciête na prostopad³oœciany lub szeœciany. 
   Mo¿na je d³ugo przechowaæ bez obawy, ¿e wyschn¹ na pieprz.

                               FLAKE - To po prostu p³atki ciête z postaci plug do gruboœci 
                              1,5-2 mm. Wysychaj¹ du¿o wolniej od luŸnych mieszanek 
                               i wci¹¿ poprawiaj¹ swój smak. Mo¿na je prêdzej 
                               przygotowaæ do palenia od plugów, natomiast wsuwany 
                               do fajki w nierozdrabnianej postaci pali siê bardzo d³ugo.
Niektóre blendy mo¿na nabyæ w postaci rozdrobnionych flake'ów lub te¿ 
po³amanych i wówczas nosz¹ miano broken flake. Mniej z nimi roboty podczas 
przygotowywania tytoniu  ale trac¹ trochê uroku i zajmuj¹ wiêcej miejsca.

                                        READY RUBBED - Zestawiony blend jest sprasowany 
                                       a nastêpnie pociêty na cienkie plasterki. Plastry s¹ 
                                       roztarte i w luŸnej formie pakowane do kopert oraz 
                                       puszek. Kolejna postaæ tytoniu, której powszechnoœæ 
                                       jest determinowana przez poœpiech naszych czasów. 
  Nabija siê fajkê i zapala. Mieszanki Ready Rubbed szybko wysychaj¹, 
  dlatego lepiej kupowaæ 50. g porcje i szybko je wypalaæ. Wiêksze albo 
  przeznaczone na d³u¿szy czas, trzeba prze³o¿yæ do szczelnych s³oików.

                                       MIXTURE - Tak¿e doœæ szybko wysychaj¹, wiêc zaleca 
                                       siê podobne przechowywanie jak wy¿ej. 
                                       Ich przygotowanie jest nie³atwe. Mieszanki wielo-
                                       sk³adnikowe przygotowuje siê ze wzglêdu na aromat 
                                       i smak. Trzeba jednak uwzglêdniaæ inne w³aœciwoœci 
 tytoniu, na przyk³ad wspó³czynnik palnoœci i postaæ, w jakiej tytoñ na mieszankê 
 ma siê w magazynach. Niektóre sk³adniki musz¹ byæ pociête drobniej, inne 
 grubiej, jeszcze inne musz¹ zostaæ roztarte. St¹d w blendach okreœlanych 
 jako Mixture znaleŸæ mo¿na œlady wielu rodzajów ciêcia.

Tytoñ po zebraniu i wysuszeniu jest dostarczany do producentów wyrobów 
tytoniowych i poddawany dalszej obróbce. Zanim tytoñ trafi do naszej fajki, 
musi zostaæ poddany ró¿nym zabiegom, w wyniku których otrzymujemy gotowy 
do palenia produkt w najprzeró¿niejszych formach



LOOSE CUT - „LuŸna” forma ciêcia tytoniu. Najczêœciej pó³produkt. Tytoñ 
nie jest prasowany przed ciêciem  liœcie s¹ doprawiane w bêbnach 
a po podsuszeniu i dojrzeniu, ciête na paseczki po ok. 1,8 mm. Spotykane 
te¿ jako tytoñ paczkowany. Wykorzystywane s¹ g³ównie do zestawiania 
mieszanek i dopiero w tej formie mog¹ byæ prasowane i ciête powtórnie.

                                    TWIST (ROPE) - Najbardziej chyba z³o¿ona postaæ 
                                    tytoniu. Ich przygotowanie porównuje siê do zwijania 
                                    najbardziej markowych cygar. Specjalnie przygotowane 
                                    liœcie uk³adane s¹ w okreœlonej kolejnoœci i stopniowo 
                                    skrêcane w linê (grub¹ na 2-3 cm) i oplatane wilgotnymi 
                                    liœæmi okrywowymi. Dojrzewaj¹ w tej postaci od kilku 
                                    do kilkunastu tygodni, niekiedy nawet przez wiele miesiêcy. 
                                    Przed paleniem odcina siê kilka plasterków, nieco 
                                    podsusza i najczêœciej rozkrusza przez nabiciem fajki. 
    Niektórzy jednak nabijaj¹ fajkê ca³ymi plasterkami wk³adanymi w komin 
    „na p³ask”. Tak nabita fajka pali siê wyj¹tkowo powoli, bardzo d³ugo.

CURLY CUT - Bardziej przyjazna postaæ Twista  
w formie pociêtych ju¿ plastrów (monet).

BIRDS EYE - Jeszcze bardziej “user friendly” 
plasterki s¹ czêœciowo przetarte, w mieszance 
zachowane s¹ jednak ich wewnêtrzne, najsilniej 
sprasowane fragmenty o 5-7 mm œrednicy 
przypominaj¹ce ptasie oczka.

RIBBON CUT - Liœcie prasowane s¹ ciête 
wzd³u¿nie na ok 2 mm paski. Tak ciête tytonie 
bardzo czêsto stosowane s¹ do mieszanek 
angielskich oraz naturalnie aromatycznych.

SHAG - Tytoñ ciêty na bardzo w¹skie wst¹¿eczki.
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SHAPE cz.3

Vest pocket - Fajka o kszta³cie kieszeni mêskiej koszuli 
z ustnikiem przekrêcanym nad g³ówkê tak aby mo¿na by³o j¹ 
wygodnie schowaæ. Fajka p³aska z jajowatym paleniskiem 
i bardzo grubymi œciankami. 

Ukulele - Jakaœ wariacja na temat Bulldoga.

Cavalier - Jedna z fajek systemowych (z osadnikiem na kondensat). 

Egg - Jajowata g³ówka, reszta dowolna.

Panel - G³ówka zbudowana z paneli.
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Tomato - G³ówka o kszta³cie pomidorka.

Volcano - Kszta³t przypominaj¹cy górê wulkaniczn¹. 
Spód g³ówki posiada czêsto naturaln¹ korê bulwy, 
te „b¹belki”.

Brandy - G³ówka w kszta³cie koniakówki.

Autograph/Freehand - Wolna amerykanka. 
Ograniczenie stanowi materia³ i wyobraŸnia twórców. 

Oczywiœcie od ka¿dej regu³y istniej¹ odstêpstwa, wszelkie standardy 
podlegaj¹ modyfikacjom. Twórcy fajek podczas pracy sugeruj¹ siê 
miedzy innymi wzorem klocka, dlatego nawet fajki standardowe s¹ 
czêsto przepiêknie us³ojone, szczególnie te z wy¿szych serii 
- oczywiœcie s¹ odpowiednio dro¿sze. Dopiero jednak przy autographach 
twórca mo¿e “zaszaleæ” i wyci¹gn¹æ cuda z klocka, dziêki w³aœciwemu 
wykorzystaniu jego “rysunku”.
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Kobieta i fajka
cz.1

Kobieta od zawsze by³a muz¹ dla twórcy, a tak¿e wdziêcznym obiektem do 
uwiecznienia. Nie mniej wdziêcznym obiektem by³a fajka. Dla fajczarzy 
jest to niew¹tpliwie piêkne po³¹czenie.
Kobiety uwieczniano na obrazach jako towarzyszki pal¹cych mê¿czyzn,
ale równie¿ Kobiety pal¹ce.

Po obrazach przyszed³ czas na pocztówki i wreszcie na fotografiê. 
Dziœ widzimy panie uczestnicz¹ce w konkursach lub modelki prezentuj¹ce 
wyroby firm fajkarskich. Te ostatnie s¹ dla mnie ma³o wyraziste.



A oto kilka pañ, które mo¿na 
spotkaæ na organizowanych 
w Polsce zawodach
w wolnym paleniu fajki
(oczywiœcie poza t¹ pani¹ 
po lewej stronie :)  )
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Znane postaci i fajka
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Anthony Quinn (21.04.1915 Meksyk-03.06.2001 USA)-aktor 
amerykañski pochodzenia meksykañsko-irlandzkiego, malarz 
i rzeŸbiarz. Wylansowali go twórcy europejscy - Federico 
Fellini rol¹ Zampano w La stradzie i Michael Cacoyannis rol¹ 
tytu³ow¹ w Greku Zorbie. Filmy: Krew na piasku, Dzwonnik 
z Notre Dame, Dzia³a Navarony, Lawrence z Arabii, Dzieci 
Sancheza, Lew pustyni, Stary cz³owiek i morze. 
Oscara zdoby³ za role drugoplanowe w filamch: Viva Zapata! 
(1952) i Pasja ¿ycia (1956). 5 razy by³ nominowany do nagrody Z³otego Globu.

Albert King - (25.04.1923-21.12.1992) – amerykañski 
gitarzysta i wokalista bluesowy. Jeden z "trzech królów
bluesa" (wraz z B.B. Kingiem i Freddiem Kingiem). 
Najczêœciej u¿ywa³ modelu GibsonFlying V, któr¹ sam
 nazywa³ Lucy. By³ leworêcznym gitarzyst¹. Przewa¿nie 
gra³ jednak rêk¹ praw¹ trzymaj¹c gitarê "do góry nogami".
Inspirowa³ wielu gitarzystów takich jak Jimi Hendrix, Eric 
Clapton, Gary Moore i Stevie Ray Vaughan.

Albert Einstein (14.03.1879 w Niemczech-18.04.1955 w USA) 
– jeden z najwiêkszych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca 
ogólnej i szczególnej teorii wzglêdnoœci, korpuskularno-falowej
teorii œwiat³a, odkrywca emisji wymuszonej. Laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za wyjaœnienie efektu 
fotoelektrycznego. 
Opublikowa³ ponad 450 prac, w tym ponad 300 naukowych. 
Wniós³ te¿ swój wk³ad do rozwoju filozofii nauki.

Aleister Crowley, w³aœc. Edward Alexander Crowley 
(12.10.1875-1.12.1947) – brytyjski okultysta, mistyk, szachista 
i alpinista. Autor wielu ksi¹¿ek, z czego znaczna wiêkszoœæ 
traktowa³a, lub choæ nawi¹zywa³a, do wyznawanych przez 
Crowleya filozoficzno-mistycznych pogl¹dów. Praktycznie 
ca³e swoje ¿ycie spêdzi³ na poszukiwaniach, nauczaniu i 
opisywaniu pewnej formy synkretycznego mistycyzmu.

Anwar as-Sadat (25.12.1918-6.10.1981) - egipski polityk i 
prezydent w latach 1970-1981.Bra³ udzia³ w zamachu stanu 
w roku 1952, który zdetronizowa³ króla Faruka I. W 1973 razem 
z Syri¹ Sadat wypowiedzia³ wojnê Izraelowi. 19 listopada 1977 
Sadat jako pierwszy arabski przywódca przyjecha³ z oficjaln¹ 
wizyt¹ do Izraela. Spotka³ siê z izraelskim premierem oraz 
przemówi³ w Knesecie. Wizyta zaowocowa³a pokojem z Camp 
David, za który obaj przywódcy otrzymali Pokojow¹ Nagrodê 
Nobla. Sadat zosta³ cz³owiekiem roku tygodnika "Time" w 1977.



Nak³ad w³asny MM
Egz.10
Kontakt:

e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

Pierwszy 2-gramowy Konkurs 

w Wolnym Paleniu Fajki KOKF2010

             W dniu 09 grudnia 2011 podczas 

andrzejkowo-miko³ajkowo-œwi¹tecznego spotkania KOKF2010, 

odbêdzie siê: 

Pierwszy 2-gramowy Konkurs w Wolnym Paleniu Fajki KOKF2010. 

   Uczestnicy konkursu paliæ bêd¹ 2 gramy tytoniu 

MB Virginia no1 we w³asnych fajkach, u¿ywaj¹c w³asnych 

drewnianych ko³eczków.

   W Konkursie oprócz cz³onków Klubu udzia³ wezm¹ sympatycy 

fajczarstwa.

   Wiêkszoœæ fantów na nagrody dostarcz¹ sami cz³onkowie

KOKF2010, jedynie kilka zakupiono w sklepie internetowym

            

                                   , 

który to sklep wniós³ swój wk³ad w organizacjê konkursu, 

za co serdecznie dziêkujemy!

   Relacja z konkursu w numerze lutowym “Pykade³ka”.


